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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

 المحاضرة الثالثة 

 النماذج النظرية الكبرى في علم االجتماع المعاصر  

 ذج النظريو النظرٌة والنم1.

 

                            :النظرٌة االجتماعٌة- أ

... .  مفهوم النظرية االجتماعية  –

... .  وظيفتها  –

... . عناصرها  –

نظرية الوصمة حول الجريمة   ... . نظرية دوركهايم عن االنتحار : أمثلة توضيحية –

 

                                                                                                                                :النموذج النظري- ب

...  وظيفته  –

الوظيفي، نموذج الصراع االجتماعي، نموذج - النموذج البنائي: النماذج الشائعة في علم االجتماع المعاصر –

 . التفاعل الرمزي

 

 

 :المرجعٌات التارٌخٌة للنماذج النظرٌة فً علم االجتماع المعاصر- ج

 :  هي تباعابر ثالثة اتجاهات نظرية حديثةـيـفماكس ماركس وكارل دركهايم و إميل ترتبط بكل من 

 .التفاعل الرمزيوذج م،  نالصراع االجتماعينموذج   ،الوظيفي- البنائينموذج ال 
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: الوظٌفً- النموذج البنائ2ً.
 

 احتل التفكير الوظيفي . البنيوية والوظيفية: كانت هذه المدرسة ثمرة اندماج مدرستين أو نموذجين كانا متمايزين هما

  :  األساسية التاليمن خصائصهافي التقاليد النظرية لعلم االجتماع لوقت طويل، لصدارة مكان ا

...   ، منظومة حٌة معقـدةهو  (أو أي جماعة إنسانٌة)المجتمع  –

 .  للمقارنة بٌن عمل المجتمع مع ما ٌناظره فً الكائنات العضوٌة الحٌةالمشابهة العضوٌةتستخدم مبدأ  –

 تخدم المجتمع،  وظائفتؤدي مؤسسات المجتمع ب –

...  (النظام المعٌاري)على القٌم والمعاٌٌر  اإلجماع والتوافق تشّدد هذه المدرسة على أهمٌة –

.  التعاون والتوافقالوظٌفٌة هو -إن شكل التفاعل الذي ٌشكل أساس الحٌاة االجتماعٌة بنظر البنائٌة –

.   البنٌة االجتماعٌةترّكز على أهمٌة  –

– ...... 

 : نموذج الصراع االجتماع3ً.
 

.   فً نظرٌته عن الصراع الطبقً مرجعٌة هذا النموذج  كارل ماركسٌُعّد  –

بشكل  ٌؤكدون التنافس والخالف والنزاع والصراع داخل المجتمع الذي هو صراع على الثروة  والسلطة –

 . رئٌسً

وإن . إن النموذج األساس للتفاعل االجتماعً هو التنافس والصراع اللذٌن ٌنشآن عن اختالف المصالح –

 . ٌظل قائما على الدوامالمصالح المختلفةاحتمال قٌام الصراع بٌن أصحاب 

ٌختلف أصحاب هذا النموذج فً تصورهم  لطرفً الصراع االجتماعً ، ٌرى البعض أنه صراع طبقات  –

 ... .  ، و ٌرى آخرون (ماركس)

 

  نموذج التفاعل الرمزي4.

ٌولً أصحاب هذا النموذج النظري قدرا أكبر من األهمٌة لدور الفرد والفعل االجتماعً فً تكوٌن البنى  –

.  ... االجتماعٌة، وترى 

 التً تنطوي علٌها عملٌات الفعل والتفاعل، ولٌس على العوامل استٌعاب المعانًوٌكون التركٌز هنا على  –

 .  الخارجٌة

.                       باللغة و المعنىُتعنى هذه المدرسة بالقضاٌا المتصلة  –

.  ، أي ٌهتم بالجماعات الصغٌرة (مٌكروتحلٌلً )وٌوصف هذا المنظور أنه جزئً  –

ال تهتم هذه المدرسة بالوصول إلى قوانٌن أو تعمٌمات عن الظواهر االجتماعٌة   –

 .  التفاعل االجتماعً ٌعتمد على التواصل الرمزيترى هذه المدرسة أن  –

 ... .من أهم أعالم هذه المدرسة –

 


