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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

 المحاضرة الخامسة

  1-عناصر بناء احلياة االجتماعية  

 التفاعل االجتماعي، البنية، المكانة، الدور 

  مفهىمه وأشكاله- التفاعل االجتماعي . 1

                                                                                                                      التفاعل االجتماعي والعالقة االجتماعية- أ 

بردات ٌقترن   موّجه نحو إنسان أخر أو أكثر إنسان أو أكثرactionفعل  هو:التفاعل االجتماعي والفعل االجتماعي

أحد أهم نواتج التفاعل الثقافة وُتعّد ". فعل اجتماعً"ٌُدعى التفاعل اإلنسانً من هذا النوع أٌضا .  . reactions همفعل

بٌن البشر 

 socialالعالقة االجتماعٌة   تؤلف.ي  تفاعل اجتماعً ٌتصف بالدٌمومةاالجتماعٌة ه العالقة  :العالقة االجتماعية

relationship ٌُالحظ أٌضا أن سلوك اإلنسان فً . التً ُتصنع منها الحٌاة االجتماعٌة (الـذرات) الوحدات األولٌة و

                                                                                                               .التفاعالت الدائمة ٌختلف عن سلوكه فً التفاعالت العابرة

                                                                                                                                                             :لتفاعل االجتماعيأنواع ا- ب

                                                                                                                                        : التعاون-1

.  التعاون هو تفاعل موّجه لتحقٌق هدف مشترك ٌصعب بلوغه ما لم تحشد لها الجهود والموارد

                                                                                                                                                :التوافق- 2

ٌتضمن مفهوم التوافق . هو أن ٌأتً سلوك الفرد الموّجه نحو اآلخرٌن مطابقا لتوقعات الجماعة conformityالتوافق 

                                                                                                        :  ثالثة أبعاد رئٌسٌة هً
   ًبعد ثقاف . ...       
         بعد االتصال الرمزي  
    بعد تبادل السلع والخدمات. 

 
                                                                                                                                      اإللزام والهيمنة- 3

  ... .  هو أن ٌتصرف  الفرد وفق إرادة آخر ، إنه :اإللزام أو القسرمفهوم 

  ...كما ٌتم أحٌانا بأسالٌب وطرائق قاسٌة... مثل اإللزام غالبا بطرائق ناعمة للضغط االجتماعً حقق وٌت :أساليب اإللزام
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                                                                                                                                              التنافس- 4

   ...ٌحدث التنافس عندما ٌكون هنالك اختالف على المصالح

                                                                                                                                             الصراع- 5

 .وصل االختالف على المصالح حّد التناقض أو التعارضٌحدث الصراع إذا 

                                                                                                                                                    االتصال- 6

 ... نوع من التفاعل االجتماعً ٌتم فٌه تبادل المعلومات أو السلع أو الخدمات  هو

                                                                                                                                             التفاعل الرمزي- 7

 ... .ٌقصد بالتفاعل الرمزي استعمال أنظمة التواصل الرمزي التً تشمل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :اإلعالم- 8

 ... .  هو عملٌات اتصال غٌر شخصً تتوجه إلى جمهور واسع غٌر محدد  Mass Mediaاإلعالم 

    

 البنية االجتماعـية- 2

                                                                                                                               مفهوم البنية االجتماعية- أ

  لماذا؟ ... بالبنٌة االجتماعٌة مثل ٌولً بعض علماء االجتماع اهتماما خاصا 

معٌقة لتطور الحٌاة االجتماعٌة   أن البنٌة  (... مثل )ٌرى علماء االجتماع آخرون

 ... ومن مضارها ...من أهم فوائدها .. .:من سمات البنٌة

                                                                                                                                     من يصنع اآلخر؟ -البنية االجتماعية والفرد- ب

ٌّف مع شروطها ومتطلباتها .   ... إن السٌاقات االجتماعٌة التً نجد أنفسنا فٌها تؤثر فٌنا جمٌعا،إذ علٌنا أن نتك

. ، كما إنه ٌسهم فً بناء البنٌة  تهصنع شخصًفً سهم الفرد يبل إن 

 

 

 طبيعتها وعناصرها- المكانة االجتماعية -3

 مفهوم المكانة ورموزها ومحّدداتها  -أ

ما فائدتها لكل من الفرد  بالمعنى السوسٌولوجً هً الموقع االجتماعً الذي statusالمكانة أو المنزلة : ماهية المكانة

 والمجتمع؟ 

  ...  : وقلق المكانةرموز المكانة

 ... ؟  مّحددات المكانة رهشأا  م:مّحددات المكانة

                                                                                                                        المكانة مجموعة المكانات وأنواع- ب

  ... .على كافة المكانات التً" مجموعة المكانات"ٌُطلق اسم 



 : ...  حـاكـمةالمكانة ال

 ...  المكانة المعزوة

  ... . المكانة المكتسبة

                                                                                                                                              مشكالت المكـانة- ج

  قلق المكانة

   اتساق المكانة

  مفهىمه ومشكالته: الدور-4

  رمفهوم الدور ومجموعة األدوا- أ

 ...  هو السلوك المتوقع المرئ roleالدور 

  صراع األدوار وتوتر األدوار- ب

  ... . الصراع حدثي

   ... توتر األدوارأما 

                                                                                                                                        الخروج من الدور- ج 

.  قد ٌغٌر الناس أدوارهم، من األمثلة على ذلك الراهبات سابقا، الطبٌب سابقا، األزواج السابقٌن، الكحولٌٌن السابقٌن

 متى وكٌف ٌقرر الناس الخروج من الدور؟ 

.  وبخاصة معنى المرء عن ذاته  تنشأ مشكالت كثٌرة عند الخارجٌن من أدوارهم السابقة

  . صورة اآلخرٌن عن ذاته ٌحمل الخارجون من الدور صورة عن الذات ٌشّكلها دورهم السابق، و

 

 

 


