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مقدمـــة :
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088

يحظىىا الر ىىر التربىىوم ماهتمىىام متميىىزن لونىىس المنطلىىس األساسىىي لت ىريس
قيم األصالة في المجتمع والمرت ز األهم في بناء مستقبل يحقس استثما ار أمثل لمعطيات
الحاضىىرن مجسىىدا مىىذ كىىطل الىىل تطلعىىات الرىىر والمجتمىىع علىىا حىىد س ىواءن فىىي طىىار
مشىىروح حرىىارم مت امىىلنوناا لىىان الهىىد

األساسىىي للر ىىر التربىىومن هىىو الىىل المشىىروح

الحرارمن فإنس يستند مالررورة لا عملية التواصل بيذ الماضىي والحاضىر والمسىتقبل
مىىذ جهىىةن والتراعىىل مىىع معطيىىات المجتمعىىات البش ىريةن علىىا اكىىتط

نمااجهىىان زمنيىىا

ومكانيىىان مىىذ جهىىة أكىىرى .مىىذ هنىىا عبىىدو البحىىث فىىي موضىىوح الر ىىر التربىىوم ال رب ىىين
مرتبط ىىا مالبح ىىث فى ىىي مر ىىاميذ الر ى ىىر الترب ىىوم العى ىىالمين ف ىىي ماضى ىىيس وحاض ىىر ن وفى ىىي
اهتمامات ىىس وتطلعات ىىسن وف ىىي أس ىىاليبس وأم ارض ىىسنفالمجتمع محت ىىاة ل ىىا التربيةنوكاص ىىة أن
التربية تهد

جملىة مىا تهىد

ليىس لىا ت ييىا امنسىان مىع مجتمعىس ممىا ايىس مىذ أنمىا

ثقاايىىة وعىىا ات م،تلرىىةنوالل ماسىىترا تها مىىذ النتىىائي التىىي توصىىل ليهىىا علىىم ا جتمىىاح
وتسعا لىا تطبيقهىا فىي الميىداننول ذ مىا عتبىا ر فىي األاهىان امن هىو ايمىا تمثلى
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أهىم

النظريات التي فسرت العملية التربية ؟ ومذ هىم أهىم منظريهىا ؟ وهىل فعىط مىاموا بتحليىل
الظىواهر ا جتماةيىىة التىىي لانى

تحىىد

فىىي عصىىرهم والىىل ماسىىتعمال نظريىىاتهم ل شىىف

الوامع السوسيولوجي المعاش؟ وما هي أبىرز ا نتقىا ات التىي وجهى

لهىم علىا المسىتوى

الر رمنكل هذا سأحاول التعرض ليس بنوح مذ ا كتصىار نولعلىي سىأطني فىي مواضىع
والل مما ع

لية الررورة.

أو ًال :مفهوم النظرية:
ن علم ا جتماح هو علم راسة المجتمع و امنسان ارسىة علميىةن وحتىا تتصىف هىذ
الدراسة مالعلمية لان بد أن تتسم ببعض المواصرات وهي:
 -أن تنطلى ى ىىس مى ى ىىذ نظريى ى ىىة علميى ى ىىةنلها مى ى ىىذ ال،صى ى ىىائ

والشى ى ىىرو ت هلهى ى ىىا لتوسى ى ىىم

مالعلميةنولعل أهم شرو النظرية العلمية هينالوضوح والدمة واميجازنوالترر الىذم
يعنى ى ىىي تجنى ى ىىي ت ى ى ىرار مى ى ىىا

يجى ى ىىي ت ى ى ىرار نوأن تتسى ى ىىم مالوامعيى ى ىىة فى ى ىىي صى ى ىىيامتها
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وطرحهانومابلىىة لطكتبىىار فىىي الميداننفرىىط عىىذ مىىدرتها علىىا التنب ى ممسىىار الومىىائع
والظاهرات.
ومذ هنا عتجلا لنا مرهوم النظرية العلمية وهي لما عرفها عبد الباسط عبد المعطي:
"نسس ف رم استنباطي متسس حول ظاهرة أو مجموعة مذ الظاهرات المتجانسىةنيحوم-
أم النس ىىس -ط ىىا ار تص ىىوريا ومرهوم ىىات ومر ىىايا نظري ىىة توضى ى العطم ىىات ب ىىيذ الوام ىىع
وتنظمها مطريقة الة واات معنانكما أنها اات معد بريقي ممعنا اعتما هىا علىا الوامىع
ومعطياتسنواات توجيس تنبئي يساعد علا ترهم مستقبل الظاهرة ولو مذ كىطل تعميمىات
احتمالية"
ويتر لنا أن علا النظرية في علم ا جتماح يجي أن تعبر تعبي ار واضحا وشامط عىذ
موضى ىىوح على ىىم ا جتمى ىىاح وتحمى ىىل فى ىىي مرى ىىمونها وشى ىىكلها كصى ىىائ

النظريى ىىة العلميى ىىة

وشروطهان بوصىرها أرلانىا ضىرورية تمكنهىا مىذ أ اء أ وارهانمالنسىبة لعلىم ا جتمىاح ومىا
تنجز مذ كطلس مذ محو .
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وناا لان

النظرية التربوية والتي هي جىزء مىذ النظريىة ا جتماةيىةن لونهىا مجمىوح مىذ

المبىىا ا المترامطىىة التىىي توجىىس المبىىا ا المترامطىىة التىىي توجىىس العمليىىة التربويىىة و تحكىىم
الممارسات التعليمية.
فإاا لان

النظرية العلمية وصفية وترسيرية في األساسن فىإن وظيرىة النظريىة التربويىة-

كما يقول بول هيرس
وناا لان ى

 -هي التش،ي

والعطة.

النظريىىة العلميىىة تحىىول وصىىف وترسىىير مىىا هىىو مىىائمن فىىإن النظريىىة التربويىىة

تصف وتقرر ما عنب ي عملس مع الناشئةن وتوجس وترشد الممارسات التربوية.
وتتسم النظريات التربوية مجملة مذ األهدا
التربيةنولعل مذ بيذ أهم هذ األهدا

تجعل لها أهمية مرمومة في راسة الظاهرة

ما علي:

 -0ارسىىة الظ ىواهر التربويىىة مىىذ حيىىث طبيعتهىىا ومىىا تتسىىم مىىس مىىذ كصىىائ
والتي مرض هذ األكيرة تجعل منها موضوعا متمي از لعلم ا جتماح التربوم.
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وسىىماتن

-8التعر علا الومائع الثقااية وا جتماةية والش،صية المرتبطىة مالظىاهرة التربويىة فىي
نشأتها وتطورها.
 -0فهىىم طبيعىىة العطمىىات التىىي ت ىربط الظ ىواهر التربويىىة معرىىها بىىبعضن والتىىي تربطهىىا
م يرها مذ الظواهر ا جتماةية في المجتمع.
-4ال ش ىىف ع ىىذ أمع ىىا أو الوظ ىىائف ا جتماةي ىىةنالتي ت عه ىىا الظى ىواهر وال ىىنظم التربوي ىىة
مالنسبة للجواني ا جتماةية والثقااية في المجتمع.
 -0تحدعد المرمون األعدلوجي للتربية وآثار علا العمليات التربوية.
 -0تحدعىىد القىوانيذ ا جتماةيىىة العامىىة التىىي تحكىىم الظىواهر التربويىىة ومىىا عىرتبط بهىىا مىىذ
ومائع اجتماةية وثقااية وش،صية.
 -3تحليل التربية لوسيلة للتقدم ا جتماعي.
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نستطيع فهم النظريات والقوانيذ العلمية ون فهم واستيعاب الررضيات والمراهيم
التي تشكل الما ة األساسية للنظريات والقوانيذ  .فالررضية هي مجموعة مذ األف ار
وامراء والمراهيم والحقائس مير المبرهنة ومير المعززة ماألرمام والبيانات والحجي
امحصائية والرياضية التي تثب

صحتها ووامعيتها وموضوعيتها ومدرتها علا ترسير

جاني مذ جواني الوامع ا جتماعي أو الحياة العقلية والسلولية التي تميز األف ار
والجماعات في المجتمع  .والررضية تبنا مذ األف ار وامراء ) (Notionsالتي يكتسبها
األف ار مذ بيئتهم ووامعهم ومذ تجارب احت اكهم وتراعلهم مع امكريذ ومذ مصالحهم
الش،صية وطموحاتهم الحياتية وكصالهم ال،لقية المتميزة  .و يمكذ اعتبار هذ
األف ار وامراء التي عتمسل بها األف ار صحيحة أو مير صحيحة نظ ار ل ونها معبرة
عذ حياتهم الذاتية والنرسية  .ول ذ هذ األف ار وامراء يمكذ أن تتحول لا فرضية أو
فرضيات ايما اا رتب

ترتيبا عقطنيا وعلميا و ون

مأسلوب لتابي متميز يعبر تعبي ار

واضحا عذ أف ار وآراء ال اتي تجا مرية أو ظاهرة أو موضوح معيذ  .والررضيات
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كثيرة ومتعد ة فهي تصنف لا أبواب م،تلرة تتعلس مجواني الحياة الم،تلرة أو تتعلس
مالعلوم التي اهتدى ليها امنسان منذ بداية ال،ليقة ولحد امن  .ول ل علم فرضياتس
األكا يمية الصرفة التي عهتم بها ويحاول اكتبارها وتجريبها ل ي تتحول لا نظريات
ما رة علا ترسير معض الظواهر العلمية التي تحتاة لا فهم ون راك لامليذ ن نظريات
يمكذ ن تستعمل في حل المشكطت والمطمسات الموضوةية التي يعاني منها امنسان
والمجتمع  .وتتحول الررضية لا نظرية اا استطاح العالم أو الم،ت

برهان صحتها

واثبات مراهيمها مذ جراء الدراسة النظرية أو الميدانية .
ويمكذ تحويل النظرية لا مانون لوني اا لان

ما رة علا ترسير الظاهرة أو النظام

أو المشكلة ترسي ار منطقيا وعلميا وعقطنيا مهما ت ذ ظرو

ومطمسات وأجواء الظاهرة

أو المشكلة ومهما يكذ مومعها ألزماني أو المكاني  .والقانون ال وني عتمتع بدرجة
عالية مذ الصحة والثبات مذ حيث حقائقس وتماسكس وعلميتس و رجة عقطنيتس .

المحاضرة الثانية  :شروط النظرية العلمية:

11

ل ي ت ون النظرية علمية وما رة علا ترسير الظواهر والعطمات والت يرات والمطمسات
التي تتعلس مموضوعها وما تها يجي ن تتوفر فيها الشرو امتية:
 -0يجي ن ت ون أف ار ومبا ا ومراهيم النظرية مترامطة ومت املة محيث ت،لو
ما تها مذ التنامض والترارب.
 -8يجي أن ت ون النظرية معبرة عذ ف رة أو أف ار أو مبا ا واضحة ومرلزة
ومتسلسلة تسلسط نظاميا ومنطقيا معيدا عذ التعقد والتشويش وا رتباك.
 -0عنب ي أن ت ون الما ة العلمية للنظرية مشتقة مذ طبيعة الوامع ا جتماعي الذم
توجد ايس ن وينب ي أن
مثل هذ األف ار

ت ون معتمدة علا أف ار فلسفية أو هوتية أو ااتية حيث ان

ت،رع لا أساليي التحليل والتجريي والرح

الميداني

الموضوعي  .لما يجي أن ت ون النظرية ما رة علا معالجة سلبيات وتنامرات الوامع
الذم اشتق

منس ما تها األساسية معالجة موضوةية و حقيقية .

علا النظرية ن ت ون ما رة ومتمكنة مذ ترسير.
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-4جميع الظواهر والمطمسات التي تهتم بدراستها وتحليلها ن والترسير عنب ي أن يكون
عقطنيا ومستمدا مذ طبيعة الظاهرة أو المشكلة المدروسة وليس مذ تصورات وت،يطت
ومقاصد وأهواء ومصال الباحث الذم يقوم بدراستها وا هتمام بها.
 -0عنب ي أن ت ون صحة النظرية نسبية وليس مطلقة  .لما يجي أن ت ون مابلة
للت يير والتعدعل تبعا لت ير الظرو

الموضوةية والعوامل الراعلة التي تحد رجة

موتها وزكمها.
 -0النظرية الجيدة والصحيحة هي النظرية التي تتوصل لا نرس الحقائس
وا ستنتاجات اا ت ررت راستها وفحوصها ونثباتاتها كطل فترات زمنية م،تلرة وفي
آماكذ ج رااية م،تلرة.
 -3يجي أن تنرر النظرية بترسير الحقائس التي تشتمل عليها  .فوجو نظرية أكرى
ترسر نرس الحقائس التي ترسرها النظرية األولا يرعف األهمية العلمية للنظريتيذ .
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ومذ الجدعر مالمطحظة أن تقدم الدراسة والبحث في موضوح ما ع م لا اكتراء
ظاهرة التراوت ال بير بيذ النظريات.

وظائف النظرية العلمية:
لجميع النظريات العلمية وظائف أساسية ومهمة مهما ت ذ المواضيع والدروس التي
ت تنرها  .ولو وظائف النظريات التي تقدمها للباحثيذ وللعلم لما ظهرت وتطورت
وت يرت بيذ فترة وأكرى  .ونستطيع تل،ي

وظائف النظرية العلمية مالنقا التالية:

 -0تساعد النظرية علا نروة واكتمال العلم ن فجميع العلوم الطبيعية وا جتماةية
مكونة نمذ نظريات اكتصاصية تهتم بترسير وتوضي الجواني الم،تلرة لمواضيعها
وموا ها العلمية والمنهجية  .ف لما لان

نظريات علم مذ العلوم لثيرة ومتشعبة للما

كان العلم ناضجا وما ار علا ترسير ظواهر وعطماتس وتراعطت عناصر التي تهتم
بدراستها وتحليلها  .وللما لان

نظريات العلم مليلو وضعيرة للما لان العلم فتيا ومير

ما ر علا ترسير ظواهر وعناصر الت وينية وبالتالي مير متمكذ مذ معالجة مشاكل
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وسلبيات امنسان والمجتمع.
 -8تت ون النظرية مذ المراهيم والمصطلحات الرنية التي

منا عنها ألم علم مذ

العلوم  .وعندما تت اثر وتتراعف النظريات تز ا المراهيم والمصطلحات التي ت تنرها
النظريات وتنمو العلوم نموا سريعا  .ن لل مرهوم أو مصطل عترمذ كبرة اجتماةية
وعلمية طويلة ن وهو ممثامة تل،ي

ل ثير مذ الحقائس التي تت ون منها النظرية العلمية

 -0تقوم النظرية العلمية بترسير الظواهر الواضحة وال امرة والتراعطت األساسية
والثانوية والعوامل الموضوةية والذاتية لعلم مذ العلوم  .ومثل هذا الترسير والشرح يمكذ
العلم مذ استيعاب المشكطت والتنامرات التي تقع في حقل مذ حقول المجتمع  .وبعد
استيعابها واملمام مجوانبها تستطيع معالجتها معالجة موضوةية تدفع المجتمع لا
التطور والنمو وا ز هار.
 -4تحد النظرية ميا عذ الدراسة في م،تلف العلوم ن لما تحد نوح الحقائس التي

14

عنب ي أن عتجس ليها الباحث في ميدان راستس  .وبدون النظرية تتداكل ميا عذ البحث
وتتطشا الحدو التي ترصل معرها عذ البعض امكر.

ّن اصططح نظرية مذ المصطلحات ال امرة التي يصعي علا العالم استعمالس
استعما

قيقا وصحيحا في لتاماتس وبحوثس فقد يشير ا صططح لا النظام التجريدم

الذم يجمع األف ار ويوحدها ويرعها في مالي يجسد معنا مراهيم محد ة يطرحها
العالم في سياق أمحاثس األكا يمية  ,أما معنا النظرية ا جتماةية فقد لان متعلقا
مالدراسات الرلسفية والسياسية فقد استعمل مصطل النظرية ا جتماةية ألول مرة
للتعبير عذ نظرية الدولة تلل التي اهتم

بدراسات أصل نشوء الدولة الحدعثة مع

التبريرات الرلسفية والعلمية لألشكال التي تت،ذها  .وهناك مجموعة مذ الم لرات
وال تامات األ بية التي يمكذ أن توضع تح
تاريخ الر ر  .ول ذ لما لان

عنوان النظرية ا جتماةية او تح

عنوان

هذ الم لرات وال تامات تدور حول طبيعة العطمات

امنسانية والمجتمع البشرم فمذ المستحسذ استعمال اصططح النظرية ا جتماةية
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لوصرها وتحليلها والتعبير عنها ن فمثط لتاب " مذ التاريخ الا علم ا جتماح "الذم هو
راسة في تبدعل الر ر التاري،ي األلماني لم لرس لارلو انتونين ولتاب " الوعي
والمجتمع " لم لرس .هيوز هي لتي تتعلس مالنظرية ا جتماةية (Social
) Theoryوالل لقرب مواضيعها مذ مواضيع النظرية السوسيولوجية (Sociological
) Theoryعلما مأن النظرية األكيرة يمكذ تمييزها عذ النظرية ا جتماةية مذ حيث
ترليزها علا الطرق المنهجية المتعلقة بدراسات البنيات واألنظمة والعطمات
ا جتماةية.
يكون النظرية العلمية ليستعملها في ترسير ظواهر وتراعطت ومطمسات
ل ذ الباحث ّ
الموضوح الذم عنوم راستس وفحصس  .والنظرية العلمية هي نظرية نسبية مابلة للتعدعل
والت يير  .ف م مذ نظرية علمية ُمبل مصحتها واستمرت لذلل مائمة فترة طويلة وصل
لقرون أحيانا ن ثم ثب

كطأها معد جراء المزيد مذ الدراسة كصوصا معد ظهور

اكتشافات جدعدة ميرت مذ وجهات النظر القائمة  .وألق
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ضوءا علا جواني لم ت ذ

واضحة عند الدراسة األولا للموضوح  .ويجي أن ننتبس لا أن أم تقدم علمي في
ميدان مذ ميا عذ المعرفة لثي ار ما ي ير مذ النظريات القائمة في ميدان أكر  .الل أن
األف ار امنسانية مهما تشعب

وتررع

لا ميا عذ أنما ت لف لط مت امط يعكس

ت امل الحياة وترامطها  .ومذ الجدعر مامشارة في هذا المجال أن النظرية العلمية
الحدعثة تعتبر ال ثير مذ النظريات القديمة مجر فروض علمية لنظرية مطليموس في
ترسير لألجرام السماوية ن والتي ظل

مرونا عدعدة مرجعا لدارسي الرلل حتا ثب

كطأها  .ونظرية نيوتذ في الذرة والتي اعتمد عليها العلماء مذ معد فترة طويلة في
ترسير لثير مذ الظواهر الريزيائية والنووية ثم ثب

كطأها أيرا  .أن النظرية العلمية

تقتصر علا مجر ا نسجام وا تساق المنطقي بيذ حجمها وبياناتها وننما تتعدى
الل لا التحقيس العلمي الناتي مذ اكتبار أ لتها وافتراضاتها اكتبا ار يعتمد علا
التجربة والقياس وميرها مذ وسائل البحث العلمي  .ل ذ النظرية تأتي نتيجة محث
علمي مت امل متوفر ايس جميع شرو البحث العلمي ن ومذ ثم ت ون ما رة علا
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ال شف عذ العطمات الوظيفية بيذ ظواهر معينة وترسيرها وتوضي المبا ا والقوانيذ
المنظمة لها .

ويستطيع علم امحصاء مساعدتنا في جراء الدراسات العلمية التي تهد

لا برهان

الررضيات وتحويلها لا نظريات علمية  .فالباحث ا جتماعي مثط يستطيع برهان
الررضية التي تدعي مأن حجم العائلة يعتمد علا كلريتها ا جتماةية والطبقية والل
مذ كطل جراء راسة ميدانية عذ الموضوح  .والدراسة هذ تتوكا اكتبار صحة
الررضية وتحويلها لا نظرية معد جمع األ لة والبراهيذ ال ااية عنها مذ الميدان
ا جتماعي  .فالدراسة مد ت،تار عينات مذ عوائل المجتمع وتصمم ورمة استبيانيس
تطرح فيها مجموعة مذ األسئلة تدور حول اثر ال،لفية ا جتماةية والطبقية في حجم
العائلة  .وبعد مقابلة عائطت العينة مقابلة رسمية ومير رسمية تبوب المعلومات
امحصائية وت ون منها الجداول التي تحلل معلوماتها تحليط علميا وعقطنيا يساعد
الباحث علا الوصول لا النتائي النهائية للبحث  .وهذ النتائي مد تشير لا أن حجم
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العائلة يعتمد علا كلريتها ا جتماةية والطبقية أو يعتمد علا عوامل أكرى  .فإاا
كان

نتائي البحث تشير لا أن عامل ال،لفية ا جتماةية والطبقية هو مذ العوامل

المهمة واألساسية التي تحد حجم العائلة فإن الررضية تتحول لا نظرية علمية.

أما اا لان

النتائي تشير لا عكس الل فط يمكذ هنا تحويل الررضية لا نظرية

مطلقا  .فالنظرية ان هي مجموعة مذ األف ار والحقائس العقطنية والنظامية التي تم
برهانها ونثباتها علميا معد جراء الدراسة األكا يمية أو الميدانية .
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المحاضرة الثالثة  :موضوع نظرية علم االجتماع

اا لان

الصرحات السامقة مد أشارت لا النظرية العلمية مصرة عامة موضوعا
فالس ال الذم عتبا ر لا الذهذ توا يمكذ أن يكون علا النحو التالي  :ما

وكصائ

هي نظرية علم ا جتماح ن ومااا يقصد ما تجاهات النظرية في علم ا جتماح ؟ .
ومبل السير نحو تقديم معض امجامات عذ هذعذ الس اليذ نرى انس مذ الررورم
الومو

علا معدعذ أساسييذ نرى نهما ضروريان لمواصلة السير نحو امجامات

المطلوبة :

 -0ن نظرية علم ا جتماح مذ المرروض ان ت ون نظرية علمية وتحمل في شكلها
ومرمونها كصائ

النظرية العلمية وشروطها بوصرها أرلانا ضرورية تمكنها

مذ أ اء أ وارها مالنسبة لعلم ا جتماح وما تنجز كطلس مذ محو .
 -8أن نظرية علم ا جتماح يجي أن تعبر تعبي ار واضحا وشامط عذ موضوح علم
ا جتماح وتحمل في نرس الوم

طامعس الذم يميز عذ مير مذ العلوم امنسانية
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التي تنش ل مجاني أو أكثر مذ جواني الحياة امنسانية  .وهذا يقتري ابتداء
توضي ال يفية التي عتناول بها هذا العلم موضوعس العام ن والوظائف األساسية
العلمية والمجتمعية التي عليس الوفاء بهاء والتي تجعل لوجو معنا و لة
مالنسبة للعلوم األكرى ن علا اعتبار ن هذ ممثامة األرضية األساسية التي
عنب ي علا علم ا جتماح أن عتحرك عليها وكطلها .

وي لد ريمون آرون احد المشت ليذ معلم ا جتماح في فرنسا أن علم ا جتماح عتميز
مأنس ائم البحث عذ نرسس ن وان أكثر النقا اتراما بيذ المشت ليذ مس هي صعوبة
تحدعد علم ا جتماح لما اور بتريم سورولذ في م لرس " النظريات السوسيولوجية
المعاصرة " عام  0282آراء أكثر مذ ألف عالم وباحث في علم ا جتماح ن األمر
الذم يجعل مذ الصعوبة تحدعد مذ نج منهم في تعريا علم ا جتماح  .ومع
التسليم بوجو تباعنات لثيرة ارتبط

بتحدعد العلم وموضوعس ن فهي تباعنات فرضتها

طبيعة العلم في نشأتس وتطور حيث تأثر ممجموح األطر المجتمعية والر رية التي
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أحاط

مس مما في الل الدعذ والرلسرة والعلوم الطبيعية ن لما تأثر مطبيعة الت يرات

التي طرأت و تزال تواصل تأثيرها علا المجتمع امنساني وبمجمل الظرو
ا جتماةية والثقااية التي أحاط

مكل رائد مذ روا العلم وجعلتس ابتداء عرتبط في

كبرتس ممجتمع ون مير  .ز علا لل هذا حالة المنهي العلمي في لل فترة مذ
الرترات التاري،ية التي مر بها العلم  .وهذ م ثرات لم يكذ تأثيرها وفقا علا علم
ا جتماح ن أو علا م علم أكر ون مير مذ العلوم امنسانية أو حتا الطبيعية .

والذم يجدر بنا الترليز عليس في هذا ا تجا انس رمم هذ التباعنات فان ثمة نقاطا
أساسية تمثل ولو هيكط عاما عتحرك مذ كطلس علم ا جتماح ن ويتحد مس موضوعس
األساسي وهو هيكل يشير لا :

أن علم ا جتماح هو علم راسة امنسان والمجتمع ن راسة علمية تعتمد علا المنهي
العلمي وما يقتريس هذا المنهي العلمي مذ أسس ومواعد وأساليي في البحث .
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النظرية البنائية الوظيفية

ظهرت النظرية البنيوية الوظيفية في عقاب ظهور لل مذ البنيوية ا جتماةية علا
أعدم لل مذ لطو س ليري ستراوس ولولدن واعزر عندما نشر العالمان لتابي " ابنية
القرامة " و " الطوطمية " علا التوالي  .والوظيفية علا أعدم لل مذ ماكس فيبر واميل
ورلايم ووليم لراهام سمنر في م لراتهم المنشورة " الدعذ وا متصا " وتقسيم العمل في
المجتمع " و " طرق الشعوب "  .علما مأن ظهورها لان لر فعل للتراجع والرعف
وامكراق الذم مني

مس لل مذ البنيوية والوظيفية ل ون لل منهما أحا ية الجاني .

الل أن البنيوية ترسر المجتمع والظاهرة ا جتماةية وفقا لألجزاء والمكونات والعوامل
المرر ة التي عت ون منها البناء ا جتماعي معيدا عذ وظائف هذ األجزاء والنتائي
المتم،رة عذ وجو ها  .في حيذ أن الوظيرة ترسر الظاهرة ا جتماةية ترسي ار يأكذ
معيذ ا عتبار نتائي وجو ها وفعالياتها معيدا عذ بنائها واألجزاء التي تت ون منها .
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لهذا ظهرت النظرية البنيوية الوظيفية لتنظر لا الظاهرة أو الحا ثة ا جتماةية علا
أنها وليدة األجزاء أو ال يانات البنيوية التي تظهر في وسطها وان لظهورها وظيرة
اجتماةية لها صلة مباشرة أو مير مباشرة بوظائف الظواهر األكرى المشتقة مذ
األجزاء األكرى للبناء ا جتماعي  .علما مأن النظرية البنيوية الوظيفية مد ظهرت في
القرن التاسع عشر علا عد العالم البريطاني هربرت سبنسر ثم اهب

لا أمريكا

فطورها هناك لل مذ تال وت مارسونز و روبرت ميرتون و هانز لير و راع
ان هذا الرصل يحتوم علا ثطثة مباحث رئيسية هي ماعلي :
أ -نشوء النظرية البنيوية الوظيفية .
ب -امضافات التي مدمها ابرز روا النظرية البنيوية الوظيفية .
ة -المبا ا األساسية التي ترت ز عليها البنيوية الوظيفية .
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ميلز .

نشوء النظرية البنيوية الوظيفية :
عرتبط نشوء النظرية البنيوية الوظيفية مالر ر الوضعي اا لان

النزعة الوضعية منذ

بداية القرن التاسع عشر م يدة للعلم ومعارضة للميتافيزيقيا التقليدية ن ا أن تأعيدها
للعلم والمنطس التجريبي لان يستند علا ف رة الوصول لا القوانيذ التي ت،رع لها
الومائع والظواهر ا جتماةية  .لذا أكدوا علا ف رة العلم الطبيعي كاصة علم امحياء
وأهميتس في راسة المجتمع ن فعلم امحياء عدرس تراكيي ووظائف ال ائذ الحيواني او
النباتي الحي  .ومثل هذ الدراسة يمكذ ا سترا ة منها في تحليل المجتمع البشرم الذم
هو امكر عت ون مذ أجزاء تسما ماألنظمة التي لها وظائف يكمل معرها األكر  .أن
البنيوييذ الوظيرييذ يعتقدون أن بناء أم لائذ عروم ةبارة عذ ترتيي أو تنظيم ثاب
نسبيا مذ العطمات القائمة بيذ ال،طيا الم،تلرة لل ائذ .
أما عذ ماهية الدعاوى األساسية لظهور ا تجا البنيوم الوظيري فهي م،تلرة بيذ
عاوى علمية و عاوى عدعولوجية وسياسية  .لقد ظهر ا تجا البنيوم الوظيري استجامة
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لحاجة عد مذ الباحثيذ في علمي ا جتماح وا نثروبولوجيا نحو تطوير أ وات
وأساليي نظرية ومنهجية تتوائم و راسة الصور الم،تلرة للترامطات ا جتماةية والتراعل
بيذ السمات والجماعات والنظم اكل النسس ا جتماعي ال بير الذم يكتنف األنساق
الررةية  .ما المنحا امكر للر ر البنيوم الوظيري فقد لان استجامة لدعاوى عدعولوجية
وسياسية اا أ ار ت أن تناهض علم ا جتماح المارلسي وتررب الطوق والعزلة الر رية
والسياسية علا السياق التاري،ي الما م الذم نشأ وترعرح ايس .
لقد ظهرت البنائية الوظيفية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشريذ .
ولان

ممثامة ر فعل للمعومات وا نتقا ات والمشكطت التي وجه

ل ل مذ النظرية

البنائية والنظرية الوظيفية  .أن النظرية البنائية الوظيفية جاءت لت مل األعمال التي
بدأت بها لل مذ البنائية والوظيفية  .الل أن النظرية البنائية الوظيفية تعتر مأن ل ل
مجتمع أو م سسة أو منظمة بناء والبناء عتحلل لا أجزاء وعناصر ت وينية ن ول ل
جزء أو عنصر وظيرة تساعد علا يمومة المجتمع أو الم سسة أو المنظمة  .لذا
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فالر ر البنائي الوظيري يعتر ببناء ال يانات أو الوحدات ا جتماةية و يعتر في
الوم

ااتس مالوظائف التي ت عها األجزاء والعناصر األولية للبناء أو الم سسة ووظائف

الم سسة الواحدة لبقية الم سسات األكرى التي عت ون منها المجتمع  .علما مأن
النظرية البنيوية الوظيفية تعتمد علا النظرية البيولوجية التي جاء بها جارلس ارون
في لتامس " أصل األنواح " ا أن ارون تناول راسة األجزاء التي عت ون منها ال ائذ
العروم والترامط بينها و رس وظائرها لل ائذ العروم لكل.
ومد استرا علماء ا جتماح البنائيون الوظيريون مذ األف ار البيولوجية والعروية التي
جاء بها ارون عند راستس لل ائذ الحيواني مذ حيث البناء والوظيرة والتطور  .الل ان
للمجتمع بناء ووظيرة ن وان هناك ت امط بيذ الجاني البنيوم للمجتمع والجاني
الوظيري ا أن البناء يكمل الوظيرة والوظيرة ت مل البناء  .ف يا يمكذ التحد
البناء ون الر وظائرس ن وليا يمكذ أتحد

عذ وظائف الجماعات وال يانات ون

تناول بنائها  .وهنا يقول تال وت مارسونز في لتامس " النسس ا جتماعي "
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عذ

بناء بدون

وظائف اجتماةية و وظائف بدون بناء اجتماعي  .وهذا عدل علا وجو عطمة
متراعلة بيذ البناء والوظيرة ن وان هناك رجة عالية مذ الت امل بينهما ن ا

نستطيع

الرصل مطلقا بيذ البناء والوظيرة  .وبناء علا
هذ المسلمة نستطيع توجيس ا نتقا المر الا النظرية البنيوية والا النظرية الوظيفية .
فالبنيوية ترى مأن ما موجو هو البناء واألجزاء الترليبية للبناءن بينما ترى الوظيفية مأن
ما هو موجو هو الوظائف التي تريد المجتمع وليس البناء.
ن لطما أحا يا لهذا فع مالبنيوييذ الوظيرييذ لا الربط العلمي ال ائي بيذ الوظيرة
والبناء ا

بناء بدون وظيرة و وظيرة بدون بناء .أما علماء ا جتماح الذعذ رسوا

البناء والوظيرة جنبا الا جني ون التحيز الا رلذ ون الرلذ ا كر فهم هربرت
سبنسر وتال وت مارسونز وروبرت ميرتون وهانز لير وراع
ولين زلي يريز وميرهم .
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ميلز وجون ريكس

مذ الم لد أن ا تجا البنيوم الوظيري مد ظهر في علم البيولوجي وفي علم النرس وفي
علم ا نثروبولوجي الثقافي مبل أن يظهر في علم ا جتماح  .فعلم البيولوجي يعتقد مأن
ال ائذ العروم الحي عت ون مذ أجزاء او تراكيي بنيوية ن ولهذ األجزاء أو التراكيي
وظائرهان والوظائف هذ تساعد علا مقاء و يمومة ال ائذ العروم الحي .واستعمل
ا تجا البنيوم الوظيري في علم النرس في بداية القرن العشريذ عندما ظهرت أ وات
تحليلية م،تلرة تحاول أن تصف بدمة األجزاء أو العناصر التي تت ون منها العمليات
العقلية لام ار ة وا نرعال والدافع وامحساس وام راك ...الخ .
مير ن ا تجا البنائي الوظيري لم يعيذ الوحدة األساسية التي تربط العناصر الررةية
 .بيد انس في العشرينات والثطثينيات مذ القرن الماضي ظهرت نظرية الجشطال

التي

تعتقد مأن ام عنصر مذ عناصر العملية العقلية يجي أن عدرس في ضوء ال ل الذم
تت ون منس األجزاء أو العناصر علا الرمم مذ وجو ا كتطفات بيذ ال ل واألجزاء.
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واستثمر علم ا جتماح ف رة البناء والوظيرة في راستس للمجتمعات والجماعات
والم سسات والمنظمات  .فالم سسة أو النسس الررعي لس بناء عتحلل لا عناصر بنيوية
يطلس عليها األ وار ن ولل ور وظيرة ن وهذ الوظائف مكملة معرها لبعض  .الل
أن الت امل يكون بيذ البنا وبيذ الوظائف لما تعتقد النظرية البنائية الوظيفية .
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المحاضرة الرابعة  :المبادئ التي ترتكز عليها النظرية البنائية الوظيفية :

تعتقد النظرية البنائية الوظيفية التي لان روا ها لل مذ هربرت سبنسر وتال وت
مارسونز وروبرت ميرتون وهانز لير وسي .راع

ميلز معدة مبا ا أساسية مت املة ن

كل مبدأ يكمل امكر وهذ المبا ا هي علا النحو امتي :
 -0عت ون المجتمع او المجتمع المحلي او الم سسة او الجماعة مهما يكذ
مرضها وحجمها مذ أجزاء أو وحدات م،تلرة معرها عذ معض ن وعلا الرمم
مذ اكتطفها

أنها مترامطة ومتساندة ومتجاوبة وحدتها مع األكرى .

 -8المجتمع أو الجماعة أو الم سسة يمكذ تحليلها تحليط وظيفيا الا أجزاء
وعناصر أولية م ن الم سسة تت ون مذ أجزاء أو عناصر ل ل منها وظائرها
األساسية .
 -0ن األجزاء التي تحلل ليها الم سسة أو المجتمع أو الظاهرة ا جتماةية نما
هي أجزاء مت املة ن ف ل جزء يكمل الجزء األكر وان أم ت يير يط أر علا احد
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األجزاء بد ن عنعكس علا مقية األجزاء وبالتالي يحد

ما يسما معملية

الت ير ا جتماعي مذ هنا ترسر النظرية البنيوية الوظيفية الت ير ا جتماعي
بت ير جزئي يط أر علا احد الوحدات أو العناصر الترليبية ن وهذا الت ير سرعان
ما ع ثر في مقية األج ازء ا ي يرها مذ طور مالا أكر.
 -4ان لل جزء مذ أجزاء الم سسة او النسس لس وظائف بنيوية نامعة مذ طبيعة
الجزء  .وهذ الوظائف م،تلرة نتيجة اكتط
وعلا الرمم مذ اكتط

األجزاء أو الوحدات الترليبية ن

الوظائف فأن هناك رجة مذ الت امل بينها  .لذا

فوظائف البنا الم سسية م،تلرة ول ذ علا الرمم مذ ا كتط

فأن هناك

ت امط واضحا بينها  .فمثط وظيرة المدرس او المعلم في الم سسة التربوية
ت،تلف عذ وظيرة الطالي  .ول ذ وظائف منهما ت مل معرها البعض .
فالمعلم

يستطيع أ اء وظائرس التعليمية والتربوية ون ان يكون هناك طلبة .

كما ن الطالي

يستطيع تلقي العلم والمعرفة والتربية ون ايكون هناك مدرس
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أو معلم عزو مالعلم والمعرفة والتدريي واألكطق  .لذا فا كتط

والتراضل في

المراكز هو شيء وظيري للتماسل والت افل ا جتماعي في الم سسة التربوم او
التعليمية .
 -0ن الوظائف التي ت عها الجماعة أو الم سسة أو ع عها المجتمع نما تشبع
حاجات األف ار المنتميذ أو حاجات الم سسات األكرى  .والحاجات التي تشبعها
الم سسات مد ت ون حاجات أساسية أو حاجات اجتماةية او حاجات روحية .
 -0ن الوظائف التي ت عها الم سسة او الجماعة مد ت ون وظائف ظاهرة او
كامنة أو وظائف بناءة او وظائف هدامة  .فزيا ة أجور العمال لها وظائف
امتصا ية ظاهرة للعمال ن بينما تأسيس نا م او جمعية رياضية للعمال هو فعل
او سلوك لس وظائف لامنة  .أما الوظائف البناءة تتجسد في زيا ة امنتاجية ن
بينما الوظائف الهدامة تتجسد في زيا ة كول العامليذ واألثر السيئ الذم تترلس
زيا ة الدكول في ارتراح األسعار وحدو ظاهرة التر،م النقدم .
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 -3وجو نظام قيمي او معيارم تسير البنا الهيكلية للمجتمع او الم سسة في
مجالس  .فالنظام القيمي هو الذم يقسم العمل علا األف ار يحد واجبات لل فر
وحقومس ن لما يحد أساليي اتصالس وتراعلس مع امكريذ ضافة الا تحدعد
لماهية األفعال التي يكافأ عليها الرر أو يعامي  .علما أن النظام القيمي الذم
تسير عليس الم سسة يكون متأتيا مذ طبيعة البيئة ا جتماةية التي ي،رة منها
النظام ن فالنظام عنبع مذ الوسط الذم عوجد ايس والل لتنظيمس والسيطرة علا
معالمس وحل مشكطتس وتنامراتس ونكراماتس .
 -2تعتقد النظرية البنيوية الوظيفية بنظام اتصال او عطمات نسانية تمرر عذ
طريقس المعلومات و ا يعازات مذ المراكز القيا ية لا المراكز القاعدية او مذ
المراكز األكيرة لا المراكز القيا ية  .ممعنا أكر أن نظام ا تصال يحد
العطمات في األنساق العمو ية للبناء  .وهناك نظام اتصال آكر يحد مجرى
العطمات في األنساق األفقية للبناء  .علما مأن العطمات في النسس العمو م
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هي العطمات التي تقع في المراكز الرأسية للنظام ن بينما العطمات في النسس
األفقي هي العطمات التي تقع بيذ المراكز المت افئة لألمسام المتناظرة .
 -2تعتقد النظرية البنيوية الوظيفية بنظامي سلطة ومنزلة  .فنظام السلطة في
المجتمع او الم سسة هو الذم عت،ذ الق اررات ويصدر ا يعازات واألوامر لا
األ وار الوسطية أو القاعدية ل ي توضع موضع التنريذ  .فهناك في النظام
ا وار تصدر األوامر وهناك ا وار تطيعها  .أما نظام المنزلة فهو النظام الذم
يقري ممن ا متيازات والمكافآت للعامليذ الجيدعذ لشدهم وامكريذ مذ
زمطئهم لا العمل الذم يمارسونس علما مأن الموازنة بيذ نظامي السلطة
والمنزلة هي شيء ضرورم لديمومة وفاعلية الم سسة أو النظام أو النسس.
مما الر أعط مذ معلومات عذ مبا ا النظرية البنيوية الوظيفية نستنتي مأن هذ
النظرية تعتقد مأن للمجتمع أو الجماعة أو الم سسة بناء والبناء عت ون مذ أجزاء ول ل
جزء وظيرة ن ووظيرة الجزء ت ون مكملة لوظائف األجزاء األكرى  .والمثال علا الل
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ن الم سسة الصناةية أو المصنع عت ون مذ أمسام م،تلرة لقسم المبيعات ومسم
المشتريات ومسم ام ارة والذاتية ومسم الدعاية وامعطن ومسم العطمات العامة ومسم
الحسامات ومسم الدراسات والبحو  ...الخ  .ل ذ لل مسم مذ هذ األمسام ع م
وظائف مت،صصة تساعد علا الديمومة والقدرة والراعلية في تحقيس األهدا
الم،ططة والمحسوبة.
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المحاضرة الخامسة  :القوانين العلمية
القانون هو ةبارة عذ عطمة ضرورية تقوم بيذ ظاهرتيذ أو أكثر  .فعندما نقول مأن
الظاهرة ( أ ) سبب

وموح الظاهرة (ب) فأننا نعني مأن وموح الظاهرة (أ) لان مبل وموح

الظاهرة (ب) م أن الظاهرة (ب) تعتمد علا ظاهرة (أ) .

ان توجد هناك عطمة جدلية ومنطقية بيذ الظاهرتيذ.

والقوانيذ تقسم لا مسميذ  :القوانيذ السببية )(Causal Laws

والقوانيذ الوظيفية ). (Functional Laws

 القوانيذ السببية هي  :األحكام الموضوةية والعقطنية التي ترسر العطمة الجدليةوالمنطقية بيذ حا ثتيذ أو ظاهرتيذ  .الحا ثة المستقلة والحا ثة المعتمدة التي يعتمد
وموعها علا وجو الحا ثة المستقلة  .فالقانون الذم عن
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علا أن المطر يعتمد علا

التب،ر والتب،ر يعتمد علا الح اررة هو مانون سببي عقطني عربط بيذ ظاهرة مستقلة
كالح اررة مثط وظاهرة معتمدة لالتب،ر أو المطر.
اما القوانيذ الوظيفية فتعبر عذ العطمات بيذ الظواهر ون أن تشرح تلل الظواهرمذ الناحية السببية  .وتعبر العطمة الوظيفية عذ لل ترامط بيذ ظاهرتيذ توجدان في
آن واحد ن وتت يران ت ي ار نسبيا محيث تعتبر لل منها شرطا مذ شرو وجو األكرى
ون مكان القول مأن حداهما سبي واألكرى نتيجة  .والقوانيذ الوظيفية ت ثر في
العلوم ا جتماةية وت ون صحتها أعلا نسبيا مذ صحة القوانيذ السببية والل لتعقد
الظواهر ا جتماةية ولثرة األسباب والمت يرات التي ت ثر فيها  .بينما ت ثر القوانيذ
السببية في العلوم الطبيعية لالرياضيات والريزياء وال يمياء نظ ار لوضوح ظواهرها
وترامط األشياء والموا التي تدرسها ترامطا عقطنيا وسببيا يمكذ ترسير مالسبي
والنتيجة ) . (Cause and Effectفهناك ال ثير مذ الظواهر الطبيعية يمكذ ان ترسر
مالسبي الواحد ن مثط تتقل

المعا ن مان،راض رجات الح اررة وتتمد مارتراح رجات
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الح اررة  .بينما

يمكذ ترسير الظواهر ا جتماةية لالطبقية أو الجريمة أو السلوك

ا جتماعي أو ا نتحار أو از حام السكان في المدن أو التعاون أو التنافس أو المرلزية
والطمرلزية مالسبي الواحد .

فلو أكذنا ظاهرة الطبقية مثط لوجدنا مأن هناك عدة عوامل ت ثر في انتماء الش،
لطبقة أو فئة أو شريحة اجتماةية ون الطبقة أو الرئة أو الشريحة ا كرى  .ومذ اهم
هذ العوامل الدكل والمل ية ن الثقافة والتربية والتعليم ن المهنة ن المنطقة السكنية ن لقي
العائلة ن الل ة والمظهر ال،ارجي ن القيم والمقاعيس والمصال واألهدا

 ...الخ .

جميع هذ العوامل مجتمعة تساعدنا علا معرفة الطبقة أو الشريحة ا جتماةية التي
عنتمي اليها الرر في المجتمع العصرم الحدعث  .بينما اللجوء الا السبي الواحد في
ترسير ظاهرة الطبقية لاللجوء لا العامل الما م أو ا متصا م مثط في قياس المكانة
والرئة ا جتماةية التي عنتمي ليها الرر

يمكذ ن يساعدنا في معرفة طبقتس ومكانتس

ا جتماةية .
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حيث ان ظاهرة الطبقية هي ظاهرة معقدة وشائ ة و يمكذ فهمها وتعرية مطمساتها
بدراسة العامل الواحد ن ولذلل الحل مالنسبة لبقية الظواهر.

ن العلوم ا جتماةية لم تستطع لحد امن اكتشا

القوانيذ السببية الثابتة التي تعرفها

العلوم الطبيعية ولم تتمكذ مذ بناء وت ويذ القوانيذ الواضحة التي تستطيع ترسير
ظواهرها واألشياء التي تدرسها ترسي ار منطقيا وعلميا والل لصعوبة حقولها الدراسية
ولثرة العوامل والمت يرات التي ت ثر فيها و ارستها لجواني المجتمع الم،تلرة التي علعي
فيها امنسان الدور األساسي والمهم في عملية تنظيمها وتحدعد موانينها ونشاطاتها .
فهي تستطيع وضع التعميمات السببية وليس القوانيذ السببية ن فالعالم ا جتماعي
يستطيع القول مأن الحا ثة (أ) توّلد الحا ثة (ب) ول نس

يستطيع الت هذ علا أن

الحا ثة (ا) يجي أن تولد الحا ثة (ب) طالما أن وموح الحوا
تستلزم وجو نظريات ثابتة .
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التي ت مذ في القانون

والعلوم ا جتماةية في الوم

الحاضر ترتقد لا مثل هذ النظرياتن لهذا ت،تلف

الترسيرات السببية للعلوم ا جتماةية عذ تلل التي تطرحها العلوم الطبيعية طالما ان
للعلوم الطبيعية نظريات ثابتة تستطيع ترسير الظواهر والحوا

ترسي ار سببيا علميا .

والقوانيذ الوظيفية ال ونية في علم ا جتماح لثيرة ومتررعة وتدكل تقريبا في جميع
حقولس واكتصاصاتس الريقة ن ومذ هذ القوانيذ ما علي :

أ-

عتحول المجتمع البشرم مذ مجتمع مسيط الا مجتمع مرلي ومذ

مجتمع مرلي لا مجتمع معقد .

ب-

يستطيع المجتمع حراز التقدم ا متصا م السريع اا توازن

لمية الموار

الطبيعية مع لمية السكان .

ت-

تز ا نسي ا نتحار للما تقدم المجتمع في الحقول الما ية والحرارية

والت نولوجية والعلمية وتقل في المجتمعات المت،لرة والنامية .
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-

تز ا نسي الجرائم في المجتمعات التي علعي فيها الدعذ و ار هامشيا

وثانويا .

ة-

كلما تقدم المجتمع ما يا وحراريا وت نولوجيا للما أصبح

العطمات

ا جتماةية رسمية وضعيرة .

ومذ الجدعر مالمطحظة ن لثرة القوانيذ ال ونية في العلم تشير لا نروجس واكتمالس
وفاعليتس في ترسير الظواهر والمشكطت التي تجامس نطامس النظرم أو العملي .

شرو القوانيذ العلمية :

ل ي تعتبر القوانيذ علمية وما رة علا ترسير جميع الظواهر والحوا

والعطمات التي

عهتم العلم بدراستها وتحليلها في م،تلف األماكذ واألزمنة يجي ن تتوفر فيها

الشرو التالية :
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 -0يجي ان ت ون القوانيذ العلمية نسبية في صحتها وليس مطلقة ام يجي ان
ت ون مستعدة علا الت يير والتبدعل والتحوير تبعا لت ير وتبدل الظرو
والعوامل والمطمسات المتعلقة مالموا التي تدرسها وتت،ص

في تحليلها

وترسيرها وتحدعد مرامينها ونمعا ها .
 -8يجي ان ت ون القوانيذ مكملة الواحد لآلكر وفي حالة اكتشا

موانيذ جيدة

فأن القوانيذ القديمة يجي أن تحافظ علا منزلتها وشكلها السابس وشريطس ان
ت ون لرأ وما رة علا شرح وتوضي حقائس األشياء ومطمساتها  .ومذ الجدعر
مالمطحظة أن زيا ة موانيذ العلم تعني مدرتس وتعاظم مكانياتس في مساعدة
امنسان علا الت لي علا مشكطتس وسلبياتس .
 -0عنب ي ان ت ون القوانيذ العلمية ما رة علا ترسير جميع الظواهر والظرو
والعطمات التي تهتم بدراستها ويجي أن تمون ترسيراتها وشروحها قيقة ومرلزة
وشاملة ومستمدة مذ طبيعة الشيء الذم ترسر وتدرسس وتهتم مس .
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والظواهر مبل وموعها  .فإاا ظهر ان هذ

 -4مابلية القوانيذ علا التنب مالحوا

التنب ات صحيحة و قيقة از ا ت القوانيذ موة ويقينا في لشف حقيقة الظاهرة او
الحا ثة مبل وموعها .

وظائف القوانيذ العلمية :

 -0تساعد القوانيذ العلمية الباحثيذ والم،تصيذ والعلماء علا اشتقاق الررضيات
والنظريات الجدعدة التي سرعان ما تتحول لا موانيذ لونية شمولية اا استطاح
العلماء برهان صحتها ونتائجها مذ كطل جرائهم البحو األكا يمية أو
الميدانية  .وهذا معنا مأن القوانيذ نرسها تساعد علا كلس موانيذ جدعدة تلعي
الدور ال بير في تطوير العلم واتساح أفامس النظرية والتطبيقية .

 -8تستعمل القوانيذ في حل المشكطت الطبيعية وا جتماةية التي تواجس امنسان
وانتشار القوانيذ العلمية هو استعمالها في

حيثيات ال رض األساس مذ اكتشا
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فهم التنامرات والمطمسات ولشف الحقائس التي توصل امنسان الا التقدم
والرفاهية والسعا ة وا ز هار .

 -0ت شف لنا القوانيذ ال ثير مذ الحقائس والمراهيم وامراء واألف ار التي يكتنرها
العلم فبد مذ راسة وحصر وتعدا هذ الحقائس والمراهيم المتررمة والمتشعبة
نستطيع استيعابها ون راك مرامينها مذ كطل اططعنا علا القوانيذ التي
ت تنرها.

لذا فالقوانيذ توفر لنا الوم

والجهد عند راسة الحقائس والمراهيم العلمية وامططح

علا تطورها وبلورتها.

 -4تساعدنا القوانيذ علا تنب ما سيط أر علا الظواهر مذ ت ييرات في المستقبل
ومد هيأت هذ المعرفة لإلنسان سبيل السيطرة علا الطبيعة وتس،يرها ل،دمة
البشرية والتنب مالمشكطت مبل وموعها ورسم الحلول لمواجهتها والت لي عليها .
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 -0لما لان

القوانيذ تت،ص

في راسة وتحليل ووصف موا م،تلرة لعلم واحد

أو مجموعة علوم فإنها تلعي الدور ال بير في وضع الحدو األكا يمية والنظرية
بيذ مواضيع العلم الواحد مذ جهة وبيذ العلوم الم،تلرة مذ جهة أكرى

وهنا يعر الم،ت

أو العالم حدو اكتصاصس وعلمس و عتدكل في

ا كتصاصات والعلوم األكرى  .وت،ص

العالم في حقل راسي معيذ

سيساعد علا امبداح في هذا الحقل والبروز ايس معد ان عتوصل الا اكتشا
نظريات أو مراهيم جدعدة ترا

لا النظريات والمراهيم المعروفة وهنا يستطيع

العالم حراز التقدم والنمو المستمريذ مسبي اعتما نظام تقسيم العمل
والت،ص

ايس  .ول ذ اعتما هذا النظام

يمكذ ان يكون حقيقة ون وجو

القوانيذ العلمية التي ترصل بيذ ا كتصاصات الدراسية والحقول العلمية .
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المحاضرة السادسة  :نظرية الدور Role Theory
ظهرت هذ النظرية في مطلع القرن العشريذ ا تعد مذ النظريات الحدعثة في علم
ا جتماح وتعتقد مان سلوك الرر وعطماتس ا جتماةية نما نعتمد علا الدور أو
األ وار ا جتماةية التي يش لها في المجتمع  .فرط عذ ن منزلة الرر ا جتماةية
ومكانتس تعتمد علا أ وار ا جتماةية ن الل ن الدور ا جتماعي عنطوم علا واجبات
وحقوق اجتماةية .

فواجبات الرر يحد ها الدور الذم يش لس ن أما حقومس فتحد ها الواجبات والمهام التي
عنجزها في المجتمع  .علما مأن الرر

يش ل و ار اجتماةيا واحدا بل يش ل عدة ا وار

تقع في م سسات م،تلرة ن وان األ وار في الم سسة الواحدة

ت ون متساوية بل ت ون

م،تلرة فهناك ا وار قيا ية وا وار وسطية وا وار ماعدية .

والدور يعد الوحدة البنائية للم سسة والم سسة هي الوحدة البنائية للترليي ا جتماعي
فرط عذ ان الدور هو حلقة الوصل بيذ الرر والمجتمع.
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ن علماء ا جتماح الذعذ يعتقدون بنظرية الدور هم ماكس فيبر الذم تناولها مالدراسة
والتحليل في لتامس الموسوم " نظرية التنظيم ا جتماعي وا متصا م " وهانز لير
وسي راع

ملز في لتابهما الموسوم " الطباح والبناء ا جتماعي " وتال وت مارسونز

في لتامس الموسوم " النسس ا جتماعي " وأكي ار روبرت ماكيرر في لتامس الموسوم "
المجتمع "

اإلسهامات العلمية التي قدمها بعض علماء االجتماع لتطوير نظرية الدور

أو  :المساهمات التي مدمها ماكس فيبر لتطوير نظرية الدور :

عهتم العالم ماكس فيبر مالدور ا جتماعي اكثر مما عهتم مأم موضوح اكر اا يشكل
يعر علم ا جتماح
الدور ا جتماعي المهماز الرئيسي لنظريتس ا جتماةية  .الل انس ّ
في لتامس الموسوم " نظرية التنظيم ا جتماعي وا متصا م " مالعلم الذم يرهم ويرسر
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السلوك ا جتماعي  .ويعني فيبر مالسلوك ا جتماعي ام نشا او حرلة يقوم بها الرر
والتي ت ون لها عطمة مباشرة بوجو األف ار امكريذ في المجتمع  .علما مأن سلوك
الرر يعتمد علا ثطثة شرو رئيسية هي ما علي :

 -0وجو الدور الذم يش لس الرر والذم يحد طبيعة السلوك الذم يقوم مس الرر .

 -8استعمال الرموز السلولية وال طمية والل وية المتعار عليها مذ مبل ا ف ار عند
القيام مالسلوك .

 -0وجو عطمة اجتماةية تربط شامل الدور مع امكريذ عند حدو السلوك .

والسلوك الذم يقوم مس شامل الدور يكون علا ثطثة شكال هي ما علي :

 -0السلوك ا جتماعي ال ريزم أو ا نرعالي  :وهو الحرلة أو النشا الذم يقوم مس
شامل الدور عندما ت ون لل مذ واسطتس وماعتس
والشجار بيذ الناس والرشوة وا كتطس ...الخ .
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أكطقية ومير عقلية لالسرمة والقتل

 -8السلوك ا جتماعي العقطني المثالي  :وهو الحرلة او النشا الذم يقوم مس شامل
الدور عندما ت ون لل مذ واسطتس وماعتس أكطقية وعقلية وشريرة لسلوك الطالي في
الجامعة وسلوك المقاتل في القوات المسلحة .

 -0السلوك ا جتماعي التقليدم  :وهو الحرلة او النشا الذم يقوم مس شامل الدور
عندما يكون السلوك متأتيا مذ عا ات وتقاليد المجتمع لالسطم والتحية بيذ األحبة
واألصدماء وأ اء مراسيم الزواة او تشييع الموتا والبكاء عليهم او ا لتزام ممراسيم
األةيا وا حترا ت والمناسبات الدعنية والوطنية .

ومذ امضافات األكرى التي مدمها ماكس فيبر لنظرية الدور تومع السلوك مذ معرفة
ور الرر ا ن المريض يمكذ أن عتومع سلوك الطبيي مذ كطل معرفة ور
ا جتماعي ن وان الطبيي يستطيع تومع سلوك المريض مذ كطل معرفة ور
ا جتماعي  .لما أن ا بذ يستطيع تومع سلوك ابيس مذ معرفة ور ا جتماعي ن وان
األب يستطيع تومع سلوك ابنس مذ معرفة ور ا جتماعي  .وهكذا نستطيع ان نتومع
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سلوك امف ار مذ معرفتنا أل وارهم ا جتماةية  .ممعنا آكر ان معرفتنا للدور
ا جتماعي الذم يش لس الرر تساعدنا علا تنب سلولس اليومي والترصيلي .

ثانياً  :اإلضافات التي قدمها تالكوت بارسونز لتطوير نظرية الدور :
ور ت هذ امضافات التي مدمها مارسونز لتطوير نظرية الدور في لتامس الموسوم "
النسس ا جتماعي " ا يمكذ تحدعد هذ امضافات مما علي :

 -0يعتقد مارسونز مأن الرر

يش ل في المجتمع و ار واحدا بل يش ل عدة ا وار ن وهذ

األ وار ت ون عا ة موجو ة في نظم وم سسات المجتمع الم،تلرة  .وان الدور الواحد
الذم يش لس الرر عنطوم علا جملة واجبات وحقوق .
 -8ت ون األ وار في الم سسة الواحدة م،تلرة ا أن هناك أ وا ار قيا ية وا وار وسطية
وا وار ماعدية ن وعلا الرمم مذ اكتط

األ وار فأنها مت املة ا أن لل ور يكمل

الدور امكر في الم سسة الواحدة .
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 -0يمكذ تحليل النسس ا جتماعي لا مجموعة م سسات ن ويمكذ تحليل الم سسة
الواحدة الا ا وار اجتماةية ن ويمكذ تحليل الدور الواحد في الم سسة الا واجبات
وحقوق اجتماةية .

 -4يحد

الصراح بيذ األ وار  Role Conflictعندما تطلي الم سسات مذ الرر الواحد

الذم يش ل فيها أ وا ار م،تلرة القيام ممهام وواجبات في نرس الوم

 .والرر

يستطيع

القيام بذلل للترارب بيذ األومات او محدو ية مدرات الرر و مابليتس  .وهنا يقوم الرر
بتنريذ ما تريد منس م سسة واحدة لاألسرة مثط وي،رس في تنريذ ما تريد منس
الم سسات األكرى لالمدرسة أو جماعة اللعي أو النا م أو الحزب مثط  .وهذا بد
أن يعرض الرر لا اللوم والعتاب مما مد يسبي تصدح ش،صية الرر وانرصالها
وبالتالي عدم مدرة الرر علا الت يا للمحيط او الوسط ا جتماعي الذم تعيش ايس .

أن الوحدة األساسية للنسس وما يكتنرس مذ عطمات وتراعطت لما عرى مارسونز هي
الدور  .الل أن ل ل فاعل اجتماعي ور وظيري يحد واجباتس وحقومس وعطماتس
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ا جتماةية ن م يحد سلولس الرر م والجماعي  .ل ذ سلوك الراعل تحد المعاعير
األكطقية المشترلة التي يعتقد بها الجميع  .علما مأن الرر منذ بداية حياتس عتدرب
علا ش ال األ وار ا جتماةية عذ طريس عمليات التنشئة ا جتماةية ن هذ األ وار
التي تحد مرلز ا جتماعي وتساعد امكريذ علا فهم وتنب سلوليتس مقدما  .وناا ما
أ ى الرر أ وار وتصر مموجي معاعيرها السلولية واألكطقية فأنس يكون مد نج في
سد حاجاتس وتلبية طموحاتس القريبة والبعيدة  .وفي الوم

نرسس يكون مد نال رضا

ومبول المجتمع لس  .فذا تصر العامل مثط مموجي المعاعير األكطقية لدور الوظيري
ن ام مام مأ اء واجباتس امنتاجية في المصنع فأنس يكون مد نج في سد حاجاتس
وطموحاتس في لسي األجور التي يستحقها ونيل ا حترام ال افي مذ امكريذ  .والعكس
هو الصحي

اا فشل العامل في ش ال ور الوظيري وومف ضد المعاعير األكطقية

الرامطة لسلولس لعامل في المصنع .
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المحاضرة السابعة  :اإلضافات التي قدمها ابرز رواد البنائية الوظيفية:
نو التطرق لا امضافات العلمية التي وهبها ابرز البنيوييذ الوظيريون لنمو وتطور
النظرية البنائية الوظيفية ن ومذ ه ء هربرت سبنسر وتال وت مارسونز وهانز لير
وسي راع

مليز.

أوال  :اإلضافات التي قدمها هربرت سبنسر للنظرية البنيوية الوظيفية:

ان النظرية العروية التي جاء بها هربرت سبنسر في لتامس " مبا ا علم ا جتماح "
هي التي ترسر أف ار حول البنائية الوظيفية  .فالنظرية الباعو اجتماةية التي ابتدعها
هربرت سبنسر تقارن ال ائذ الحيواني الحي مالمجتمع مذ حيث األجزاء والوظائف
والت امل بيذ األجزاء والوظائف لل ائنيذ الحيواني وا جتماعي  .لقد اجرم سبنسر
مماثلة بيذ ال ائذ الحيواني والمجتمع  .فال ائذ الحيواني لجسم امنسان مثط عت ون مذ
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أجهزة وأعراء لالجهاز العصبي والجهاز الهرمي والجهاز الدموم والجهاز العرلي
و الجهاز العظمي والجهاز التنرسي  ...الخ  .وبجاني األجهزة العروية لل ائذ
الحيواني الحي هناك األعراء لالقلي والرئتيذ والمعدة واليد والرجل والعيذ واللسان
وامان  ...الخ  .علما مأن سبنسر مد حلل او شرح الجهاز العظمي الا مجموعة كطيا
عروية ول ل كلية واجباتها وحقومها .
ما ال ائذ ا جتماعي الذم شبهس هربرت سبنسر مال ائذ العروم فيت ون مذ مجموعة
م سسات أو نظم اجتماةية فرةية لالنظام ا متصا م والنظام السياسي والنظام الدعني
والنظام التربوم والنظام األسرم والقرابي والنظام العسكرم ن والنظام الواحد عتحلل لا
ا وار لتحليل النظام ا متصا م لا ا وار قيا ية ووسطية وماعدية وان ل ل ور
واجبات وحقوق اجتماةية .
ولم يكتف سبنسر بدراسة أجزاء ال ائذ الحيواني ومقارنتها مأجزاء المجتمع بل اهي الا
امعد مذ الل ا أشار أن ل ل جزء مذ أجزاء المجتمع وظائرس التي تساعد علا يمومة
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وبقاء ال ائذ ا جتماعي مثلس في الل مثل الوظائف التي يقدمها الجهاز العروم
لديمومة وبقاء ال ائذ الحيواني  .الل ان للجهاز العظمي وظائرس البيولوجية وللجهاز
العرلي وظائرس البيولوجية وهكذا .
وتناول سبنسر أيرا في راستس الباعو اجتماةية الت امل بيذ أجزاء المجتمع والت امل
بيذ وظائرها اا اشار مأن الم سسة ا متصا ية ت مل الم سسة الدعنية وان الم سسة
األكيرة ت مل الم سسة األسرية والقرابية وهكذا  .لما أضا

مأن وظائف ال ائذ

ا جتماعي مكملة معرها لبعض اا أن الوظائف ا متصا ية للمجتمع الوظائف
العسكرية ن والوظائف األكيرة ت مل الوظائف التربوية  .وهنا أكد سبنسر علا موضوح
التراضل والت امل ألجزاء المجتمع او أجزاء ال ائذ الحيواني الحي  .ابالرمم مذ تراضل
أجزاء المجتمع فإنها ت ون مت املة م أن لل جزء يكمل الجزء امكر .
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ثانياً  :اإلضافات التي قدمها تالكوت بارسونز لنمو البنيوية الوظيفية وتطورها :
ظهرت امضافات التي مدمها تال وت مارسونز ( )0232-0218لنمو وتطور النظرية
البنائية الوظيفية في م لفيس  " :النسس ا جتماعي " و " نحو نظرية عامة للحد

".

الل ان مارسونز يعد مذ ما ة النظرية البنائية الوظيفية في القرن العشريذ  .ان نظرية
الحد

التي بلور معالمها مارسونز تدرس األنساق الثطثة وهي الثقافة والش،صية

والنظام ا جتماعي  .علما مأن الت امل الموضوعي بيذ األنساق الثطثة يعني مأن
الثقافة

يمكذ فهمها

ا جتماعي

عذ طريس الش،صية والنظام ا جتماعي ن وان النظام

يمكذ فهمس بدون فهم و راسة واستيعاب الثقافة والش،صية .

بيد ان البنائية الوظيفية البارسونية ت مذ في النسس او النظام ا جتماعي الذم رسس
مارسونز راسة بنيوية وظيفية اا أكد الل عذ طريس ال،طاب الذم ألقا امام الجمعية
ا مريكية لطجتماعييذ عام  0234عندما لان رئيسها اا أشار الا ضرورة يجا
نظرية بنيوية وظيفية ت،دم ثطثة مراض رئيسية هي :
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 -0تحدعد الررورات الوظيفية للنظام ا جتماعي .
 -8تحدعد المتطلبات الوظيفية للنظام .
 -0تحليل المجتمع الا عناصر األولية وفس نظرية األنساق الثطثة .
فالررورات الوظيفية للنظام هي :
 -0مابلية النظام علا ت ييا نرسس لألنظمة األكرى وللبيئة الطبيعية التي عوجد فيها .
 -8تحقيس األهدا

الرئيسية للنظام .

 -0مابلية النظام علا المحافظة علا ا ستقرار وا نسجام .
ما المتطلبات الوظيفية للنظام ا جتماعي فهي :
 -0تحقيس وتهيئة الظرو

األساسية التي تساعد النسس ا جتماعي علا البقاء

وا ستمرار والتطور ن ومذ هذ الظرو

تنشئة األطرال وتزويدهم مالمهارات والقابليات

والقيم التي يعتز بها المجتمع .
 -8وجو ل ة مشترلة تساعد علا التراهم وا تصال بيذ ا ف ار والجماعات .
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 -0طريقة توزيع األ وار ا جتماةية علا أبناء المجتمع او الجماعة .
 -4توزيع المكافآت وا متيازات والحقوق علا األف ار مطريقة تعتمد علا طبيعة
الواجبات التي يقومون بها .
ان ل افة النظم ا جتماةية لالدولة واألسرة والجامع وال نيسة واألحزاب السياسية
والسلطات والجماعات الرامطة  ...الخ وظائف اجتماةية مهمة تساعد النظام علا
تحقيس اهدافس وطموحاتس وتنتي في توازن وت امل أجزائس البنيوية  .علما مأن النظرية
البنيوية الوظيفية التي رسها مارسونز وطورها انما هي منهي لترسير الظواهر
ا جتماةية والسياسية مذ كطل ال شف عذ طبيعة وظائرها ومدرتها علا تحقيس
األهدا

والطموحات .
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ثالثاً  :اإلضافات التي قدمها هانز كيرث وسي  .رايت ميلز لنمو وتطور النظرية
البنائية الوظيفية :

في ال تاب الذم نشر لل مذ هانز لير وسي راع

ميلز والموسوم الطباح والبناء

ا جتماعي توجد امضافات التي مدمها العالمان نماء وتطوير البنيوية الوظيفية والل
مذ كطل راسة المجتمع البشرم راسة تحليلية وظيفية  .يعتقد العالمان ماننا
نستطيع فهم الم سسة والدور والبناء ون راسة الش،صية ن علما مأن الش،صية تتأثر
مالنسس ا جتماعي والعوامل الحرارية او الثقااية والعامل الباعولوجي  .أن هناك كمسة
مستويات لتحليل المجتمع تحليط بنيويا وظيفيا  .وهذ المستويات ال،مسة هي مستوى
تحليل الش،صية ومستوى تحليل الدور ومستوى تحليل الم سسة ومستوى تحليل
الواجبات والحقوق وأكي ار مستوى تحليل البناء ا جتماعي  .والبناء ا جتماعي هو
مجموعة األحكام والقوانيذ والروامط التي تحد عطمات األف ار وممارساتهم في
الم سسات ا جتماةية الس

التي عت ون منها البناء  .علما ان البناء ا جتماعي
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يمكذ ان يعمل ويستمر ويتطور ون وجو الرموز وامشارات ونظام ا تصال
والت نولوجيا والتعليم والمنزلة ا جتماةية  .والبناء ا جتماعي عتحلل الا س

م سسات

هي الم سسة ا متصا ية والدعنية والسياسية والعسكرية واألسرية والتربوية  .علما مأن
ل ل م سسة منظمة  .والم سسة تتحلل لا األ وار ا جتماةية التي تتررح لا ا وار
قيا ية وا وار وسطية وا وار ماعدية  .والدور هو المرلز او المنصي الذم يحتلس الرر
واام يحد واجباتس وحقومس  .ما الدور الواحد فيتحلل الا الواجبات والحقوق .
فالواجبات هي المهام التي يرطلع بها الدور ن بينما الحقوق هي ا متيازات او
المكافآت التي تمن لشامل الدور معد أ ائس لواجباتس ومهامس األساسية  .علما مأنس
عنب ي ان ت ون هناك موازنة بيذ الحقوق والواجبات ألن مثل هذ الموازنة تشد الرر
لم سستس ومكان عملس .

وشامل الدور هو الذم عتمتع مش،صية مترر ة تميز الرر علا مير مذ امف ار  .وهنا
نقول مأن الش،صية هي المستوى ال،امس لتحليل المجتمع الا عناصر األولية .
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والش،صية هي الل ال ل المعقد الذم عت ون مذ سمات بيولوجية ونرسية واجتماةية
يكتسبها الرر عذ طريس الوراثة او عذ طريس التعلم  .والش،صية المت املة هي التي
تش ل عدة ا وار وظيفية في آن واحد لما يعتقد لير وميلز  .وهذ األ وار هي التي
تحد مكانة الش،

ا جتماةية  .لما ان الش،صية ت ون علا أنواح م،تلرة منها

الش،صية السلطوية والش،صية الديمقراطية والش،صية ا نطوائية او ا نعزالية
والش،صية ا نبساطية ن لذلل هناك الش،صية السوية والش،صية مير السوية  .ومهما
يكذ مذ امر فأن الش،صية هي مرحلة مذ مراحل تحليل المجتمع تحليط بنيويا وظيفيا
كما يعتقد هانز لير وسي  .راع

ميلز.
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المحاضرة الثامنة  :اإلضافات التي قدمها هانز كيرث  Hans Gerthوسي رايت
ملز  C.Wright Millsلتطوير نظرية الدور :

يعد لل مذ هانز لير  Hans Gerthوسي راع

ملز  C.Wright Millsمذ اهم

منظرم نظرية الدور ن فري لتابهما الموسوم " الطباح والبناء ا جتماعي " أضافا
معلومات جدعدة منماء وتطوير نظرية الدور  .ما امضافات التي مدمها العالمان
لنظرية الدور ايمكذ تحدعدها مالنقا التالية :

 -0تتأثر الش،صية بثطثة م ثرات هي الم ثرات البيولوجية والنرسية وا جتماةية
 .وهذ الم ثرات

ت ثر في بناء فحسي بل ت ثر أيرا في األ وار التي

يش لها الرر في وفي بلورتها ونموها وتطورها .

 -8البناء ال،لقي للرر هو نتاة التراعل الذم عتم بيذ البناء السيكولوجي للرر
واأل وار ا جتماةية التي يش لها .
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 -0يعد الدور ممثامة حلقة الوصل بيذ البناء ال،لقي والبناء ا جتماعي .

-4

ت ون األ وار التي يش لها األف ار في الم سسات شرةية وثابتة ومستقرة
معد سنا ها مذ مبل السلطة  .م السلطة المسئولة عذ ارة وتنظيم ش ون
الم سسة لما في حالة سلطة األب في الم سسة األسرية وسلطة القائد او الزةيم
العسكرية وهكذا .

 -0يعد الدور ممثامة الوحدة البنائية لت ويذ الم سسة ن وتعد الم سسة ممثامة
الوحدة البنائية لت ويذ البناء او الترليي ا جتماعي .

 -0الدور هو ممثامة الحد الراصل بيذ الرر والمجتمع ن فالرر عتصل مالمجتمع
عذ طريس الدور ا جتماعي ن والمجتمع عتصل مالرر عذ طريس الدور
ا جتماعي .
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 -3يحتاة الدور مبل ش الس الا رجة مذ التدريي والتأهيل والممارسة والمران .
علما مأن التدريي والتأهيل مش ال األ وار ت ون كطل عملية التنشئة
ا جتماةية .

-2

توجد األ وار في م سسة واحدة او في م سستيذ وننما توجد في جميع
الم سسات هي الوحدات األساسية للبناء

م سسات ونظم المجتمع  .ولما لان

ا جتماعي فأن الدور علعي الدور ال بير في ظهور لل مذ الم سسة والبناء .
 -2عذ طريس الدور ع م الرر وظائرس ومهامس للمجتمع ال بير  .وبدون الدور
يمكذ تحدعد ماهية الوظائف والمهام الملقاة علا عاتس الرر او األف ار  .لذا
فالوظائف ا جتماةية التي ع عها األف ار والم سسات أنما تعتمد علا األ وار
ا جتماةية التي يش لونها او تعتمد علا األ وار التي عذ طريقها تت ون
الم سسات ا جتماةية .
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المبادئ العامة لنظرية الدور :

تستند نظرية الدور علا عد مذ المبا ا العامة التي اهمها ما علي :

 -0عتحلل البناء ا جتماعي لا عد مذ الم سسات ا جتماةية وتتحلل الم سسة
ا جتماةية الواحدة لا عد مذ األ وار ا جتماةية .
 -8عنطوم علا الدور ا جتماعي الواحد مجموعة واجبات ع عها الرر بناء علا
م هطتس وكبراتس وتجاربس وثقة المجتمع مس ولراءتس وش،صيتس ن وبعد أ اء الرر
لواجباتس يحصل علا مجموعة حقوق ما ية واعتبارية  .علما مأن الواجبات
عنب ي ان ت ون متساوية مع الحقوق وا متيازات التي عتمتع بها .

 -0يش ل الرر الواحد في المجتمع عدة ا وار اجتماةية وظيفية في آن واحد و
يش ل و ار واحدا  .وهذ األ وار هي التي تحد منزلتس او مكانتس ا جتماةية .
ومنزلتس هي التي تحد موتس ا جتماةية وطبقتس .
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 -4ان الدور الذم يش لس الرر هو الذم يحد سلولس اليومي والترصيلي ن وهو
الذم يحد عطماتس مع امكريذ علا الصعيدعذ الرسمي ومير الرسمي .

 -0سلوك الرر يمكذ التنب مس مذ معرفة ور ا جتماعي اا ان الدور يساعدنا
في تنب السلوك  .الل ن سلوك الطالي أو المدرس يمكذ التنب مس مذ معرفة
ور ا جتماعي .

-0

يمكذ ش ال الرر للدور ا جتماعي وأ اؤ مصورة جيدة وفاعلة ون
التدريي عليس ن علما مأن التدريي علا القيام ماأل وار ا جتماةية يكون مذ
كطل عملية التنشئة ا جتماةية .

 -3ت ون األ وار ا جتماةية مت املة في الم سسة عندما ت م الم سسة مهامها
مصورة جيدة و كرئة محيث

يكون هناك تنامض بيذ األ وار .
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 -2ت ون األ وار ا جتماةية متصارعة أو متنامرة عندما

ت م الم سسة

أ وارها مصورة جيدة و كرئة  .لما ن تنامض األ وار الوظيفية التي يش لها
الرر يشير لا عدم مدرة الم سسات التي يش ل فيها الرر أ وار علا ارة
مهامها مصورة ايجابية ومقتدرة .
 -2عند تراعل ور مع ا وار أكرى فأن لل ور يقيم الدور امكر ن وعندما
يصل تقييم امكريذ لذات الرر فأن التقييم ع ثر في تقييم الرر لذاتس ن وهذا ما
ع م الا فاعلية الدور ومراعرة نشاطس .

 -01عذ طريس الدور عتصل الرر مالمجتمع ويتصل المجتمع مالرر  .وا تصال
مد يكون رسميا أو مير رسمي .

 -00الدور هو حلقة الوصل بيذ الش،صية والبناء ا جتماعي .
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 -08الترليي ال،لقي للرر هو ممثامة الت امل بيذ الترليي النرسي واأل وار
ا جتماةية التي يش لها الرر في حياتس اليومية .

المحاضرة التاسعة  :نظرية التبادل االجتماعي

تعد نظرية التبا ل ا جتماعي جزءا مذ النظرية التراعلية الرمزية طالما انها تنظر الا
طبيعة التراعل المتبا ل بيذ امف ار والجماعات والم سسات والمجتمعات  .ومد لان
روا ها أمثال ليلي وثيبوت وجورة هومانز وبيتر بطو أعراء في النظرية التراعلية او
التراعلية الرمزية

أنهم انشقوا عذ النظريتيذ ولونوا نظرية جدعدة يطلس عليها نظرية

التبا ل ا جتماعي ( . )Social Exchange Theoryأن هذ النظرية ت مذ مأن
الحياة ا جتماةية ما هي
طرفي التراعل

عملية تراعلية تبا لية ن ممعنا ن ط ار

التراعل أو

يعطي للطر امكر فقط بل يأكذ منس  .واألكذ والعطاء بيذ

الطرفيذ المتراعليذ نما يسبي يمومة العطمة التراعلية وتعميقها  .بينما ااا اسند الرر
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عطمتس التراعلية علا مبدأ األكذ ون العطاء أو العطاء ون األكذ فأن العطمة

بد

أن ترتر وتبر بل تنقطع وتتطشا عذ األنظار.

تأسيس نظرية التبادل االجتماعي
ظهرت نظرية التبا ل ا جتماعي في نهاية عقد ال،مسينات مذ القرن العشريذ عندما
نشر رائد التبا ل ا جتماعي اة .ليلي و جي .ثيبوت لتابهما الموسوم " علم النرس
ا جتماعي للجماعات " عام  . 0202وعندما نشر العالم جورة هومانز لتامس الموسوم
" السلوك ا جتماعي وأشكالس األولية " عام  . 0202وفي هذعذ ال تابيذ وضع روا
نظرية التبا ل ا جتماعي المبا ا األساسية للتبا ل والمنطلقات الر رية التي تنطلس
منها النظرية  .والنظرية هذ لان

ر فعل للنظريات البنيوية والوظيفية والبنيوية

الوظيفية ن الل نها م النظرية

تنطلس في ترسيراتها للظواهر ا جتماةية مذ

مسلمات بنيوية وعوامل وظيفية تتعلس مأجزاء البناء ا جتماعي ووظائرها ن بل تنطلس

71

في ترسيراتها مذ منطلقات تراعلية تعتمد علا التبا ل في األكذ والعطاء ن ام طر
يأكذ وطر آكر يعطي .

ونظرية التبا ل ا جتماعي ل يرها مذ النظريات ا جتماةية يمكذ استعمالها في ترسير
وتحليل جميع الظواهر والعمليات ا جتماةية التي نر ر بها  .ممعنا اكر انها ليس
نظرية محدو ة بل هي نظرية عامة وواسعة يمكذ ان ترسر جميع زوايا ومظاهر
وعمليات النظام ا جتماعي والحياة ا جتماةية  .ز علا الل ان النظرية

ترسر

الجواني السلولية للمجتمع والحياة ا جتماةية فقط ن بل ترسر ايرا الجواني
الداعنميكية والتحولية أيرا  .ن التمرس في راسة النظرية التبا لية يمكذ ان يطبس
النظرية علا ال ثير مذ الموضوعات اات المرمون السكوني او ا ستاتيكي واات
المرمون التحولي والداعنميكي .

وهناك مذ عتهم النظرية علا انها نظرية امتصا ية وما ية محتة ألنها تتعلس مالمنرعة
وال سي والحصول علا اكبر لمية مذ الرب الما م مذ مبل الش،
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او األش،اص

الذعذ ماموا معملية التبا ل التراعلي لالعطمة بيذ الموظف و ائرتس والعطمة بيذ الطالي
ولليتس والعطمة بيذ الزوة وزوجتس  .أن مثل هذا ا تهام للنظرية التبا لية هو اتهام مير
مبرر وبعيد لل البعد عذ الوامع والحقيقة  .والش،

الذم عدعي مأن نظرية التبا ل

ا جتماعي هي نظرية ما ية صرفة مير ما رة علا ترسير السلوك والعطمات ترسي ار
نسانيا واجتماةيا فأن ا عاء هذا عدل علا انس

يرهم النظرية و يعر مبا ئها

ومنطلقاتها النظرية  .الل ان النظرية ما رة علا ترسير الجواني الما ية للعطمات
التبا لية بيذ امف ار والجماعات والم سسات والمجتمعات وترسير الجواني ا عتبارية
والقيمية وامنسانية واألكطقية للعطمة التبا لية بيذ ه ء.

فمثط العطمة بيذ الجندم وجيشس

تقوم علا اعتبارات ما ية فقط بل تقوم ايرا علا

اعتبارات أكطقية ومعنوية وقيمية  .فالجندم

ي،دم في الجيش ويقاتل مذ اجل الما ة

ن م الحصول علا راتي أو كل ن بل يقاتل مذ اجل الحس ضد الباطل ومذ اجل
حماية الشر والمقدسات ومذ اجل الحراظ علا ارض امماء واألجدا وحماعتها مذ أن
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تدنس مذ مبل التوسعييذ والما عيذ والجشعيذ  .وهكذا نطحظ مأن عطمة الجندم
مجيشس

تقوم علا اعتبارات ما ية فحسي بل تقوم أيرا علا اعتبارات ناجمة عذ

القيم امنسانية والمثل األكطقية والتوجهات الروحية والمثالية.

ان القوة التي تنطلس منها نظرية التبا ل ا جتماعي انما تتجسد مررورة تحقيس الموازنة
بيذ ما يعطيس الرر للمجتمع وما يعطيس المجتمع للرر  .علما مأن الموازنة بيذ األكذ
والعطاء تقو لا العدالة التوزيعية والعدالة التصحيحية  .واستتباب العدالة وانتشارها
نما يقو ان لا تعميس العطمات ا جتماةية بيذ البشر واستمرارها وعدم تعكير نمااجها
وصي ها .
ومما يجذر النظرية ويعزز موتها ويرفع شأنها بيذ النظريات ا جتماةية األكرى ن
ما تها او طرافها ليس هم امف ار فحسي بل الجماعات والم سسات والمجتمعات
المحلية والمجتمعات ال بيرة أيرا .
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فالنظرية لها القدرة علا ترسير العطمات التراعلية التبا لية بيذ البشر وبيذ الجماعات
وبيذ المجتمعات المحلية او ال برى.

المحاضرة العاشرة  :أهم المبادئ التي تستند عليها نظرية التبادل االجتماعي

ت مذ المبا ا ا ساسية التي تستند عليها نظرية التبا ل ا جتماعي في امضافات التي
مدمها جميع علمائها بدءا بثيبوت ليلي ومرو ار مجورة هومانز وانتهاء ببيتر بطو .علما
مأن المبا ا ا ساسية التي تستند عليها نظرية التبا ل ا جتماعي هي عشرة مبا ا
ولما علي :

 -0ن الحياة ا جتماةية التي نعيشها هي عملية اكذ وعطاء م تبا ل بيذ
ش،صيذ او فئتيذ أو جماعتيذ أو مجتمعيذ .
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 -8العطاء الذم يقدمس الرر او الجماعة للرر امكر او الجماعة األكرى هو
الواجبات الملقاة علا عاتقهما ن بينما األكذ الذم يحصل عليس الرر مذ الرر
األكر هو الحقوق التي عتمتع بها معد أ ائس للواجبات.

 -0تتعمس العطمات وتستمر وتز هر ااا لان هناك ثمة موازنة بيذ األكذ والعطاء
م بيذ الحقوق والواجبات المناطة مالرر او الجماعة.

 -4تتوتر العطمات او تنقطع او تتحول الا عطمات هامشية في أحسذ األحوال
اا اكتل مبدأ التوازن بيذ األكذ والعطاء بيذ الش،صيذ المتراعليذ .

 -0يمكذ تسجيل واجبات الرر وحقومس علا مائمة ويمكذ تحويل الواجبات
والحقوق .لا بيانات لمية مطريقة

لبي فيها الموازنة او عدم الموازنة بيذ

الواجبات والحقوق.
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 -0ااا ت ررت الحقوق او ا متيازات التي عتسلمها الرر فأنها تصب امل أهمية
مالنسبة لس.
 -3الموازنة بيذ الواجبات والحقوق

تتحد مالمجا ت الما ية بل تتحد أيرا

مالمجا ت القيمية والمعنوية والروحية وا عتبارية  .لذا

يمكذ اعتبار نظرية

التبا ل ا جتماعي نظرية ما ية نرعية محتة لما عتصور البعض ن بل يمكذ
اعتبارها نظرية قيمية وأكطقية ومعنوية وروحية .

-2

تنطبس موانيذ التبا ل ا جتماعي علا التراعل الذم يحد
تنطبس أيرا علا التراعل الذم يحد

بيذ األف ار بل

بيذ الجماعات والم سسات والمجتمعات

المحلية والمجتمعات ال بيرة .

هي موانيذ شمولية لونية تعتمد علا

 -2ان نظرية التبا ل ا جتماعي ليس

المصلحة المتبا لة بيذ األف ار وننما هي تعاليم مبدئية وننسانية تستطيع ان ترسر
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الظواهر المعقدة للعطمات ا جتماةية والسلوك ا جتماعي الذم يقوم مس ا ف ار
والجماعات في المجتمع .
 -01تعتقد نظرية التبا ل ا جتماعي ان اكتطل التوازن بيذ الت اليا واألرباح
بيذ األش،اص او الجماعات

يسبي مطع العطمة بل تقوية العطمة و يمومتها

ن اا أن الطر الذم يعطي أكثر مما يأكذ مذ الطر امكر يجعل الطر
األكير يشعر انس تح

مس ولية تقديم التناز ت أو المكافآت أو الواجبات تجا

الطر األكر ن وعندما يقوم الطر الثاني بتقديم التناز ت للطر األول ن
فهذا يسبي تقوية العطمات بيذ الطرفيذ لما عرى بيتر بطو زةيم أو رائد النظرية
التبا لية ا جتماةية .

اإلضافات الفكرية والعلمية التي قدمها رواد نظرية التبادل االجتماعي :

تقسم امضافات التي مدمها روا نظرية التبا ل ا جتماعي لا ثطثة أمسام هي:
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اوالً  :اإلضافات الفكرية والعلمية التي قدمها ثيبوت وكيلي :
حلل ثيبوت و ليلي في لتابهما " علم النرس ا جتماعي للجماعات " مبا ا التبا ل
ا جتماعي اا اشار مأن مراهيم التبا ل ا جتماعي تستطيع ترسير جميع انما
العطمات ا جتماةية والسلوك ا جتماعي عند األف ار والجماعات  .فالعطمات
ا جتماةية تعتمد علا نسي الت اليا واألرباح التي تنطوم عليها عطمات األف ار
ا جتماةية ن اا ان ل ل عطمة اجتماةية ت اليا وأرباح  .ويريا العالمان مأن
للعطمة لطجتماةية التي يقوم بها الرر ت اليا وأرباح ن ونسي الت اليا واألرباح
يجي ان ت ون متساوية  .علما مأن مجموح الت اليا واألرباح يمكذ تحويلها لا
أرمام حصائية  .ان العطمة بيذ األف ار والجماعات يمكذ أن تقوى وتستمر ااا
تساوت لرة الت اليا مع لرة األرباح  .اما ااا اكتل التوازن بيذ لرة الت اليا ولرة
األرباح فأن العطمة ترعف ثم تنقطع وتزول للية .
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وينطبس الموضوح نرسس علا التراعل بيذ الجماعات والمجتمعات اا ان هذ تتراعل
مع معرها البعض وان استمرارها او مطعها انما يعتمد علا توازن او عدم توازن
الت اليا واألرباح التي تتم،ض عنها عملية التراعل بيذ جماعتيذ او مجتمعيذ او
اكثر  .لما مراهيم التبا ل ا جتماعي التي جاء بها لل مذ ثيبوت وليلي نما
تعتمد علا التوازن ال مي والنوعي بيذ الواجبات والحقوق  .فإاا لان

واجبات الرر

كثيرة وكطيرة ويحتاة أ اءها لا كبرة واسعة و راية عميقة و راسة طويلة فأن
حقومس الما ية وا عتبارية يجي ان ت ون لثيرة  .اما ااا لان

واجبات الرر مليلة

ومحدو ة وروتينية رتيبة و تحتاة الا مهارة وكبرة نا رة و راسة عملية او تطبيقية
طويلة ومكلرة فأن حقوق الل الرر الما ية والمعنوية بد ن ت ون مليلة او محدو ة
 .علما مأنس عندما ت ون الحقوق لثيرة فان العطمة تستمر وتقوى وتتعمس ن بينما ااا
كان

الحقوق مليلة و تنطبس مع الواجبات التي مام بها الرر فأن العطمة ترتر

وترعف وربما تنقطع للية .
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المحاضرة الحادية عشر  :نظرية التفاعل الرمزي

عرجع أصحاب هذ النظرية ن جذور النظرية التراعلية الرمزية لا أف ار عالم
ا جتماح األلماني ماكس فييبر الذم أكد علا أن فهم العالم ا جتماعي يكون مذ
كطل فهم اتجاهات األف ار الذعذ نتراعل معهم ن وان فهم الظواهر ا جتماةية يكون مذ
كطل تحليل الرعل ا جتماعي في المجتمع ن ثم تولي تطويرها ال ثير مذ علماء

النرس ا جتماعي مذ أمثال جورة هرب

ميد.

ويشير مصطل الرمز لا  :الشيء الذم يشير لا شيء أكر ويعبر عنس مالمعنا ن
امشارت والقوانيذ المشترلةن والل ة المكتوبة.
ا
كالعطمات و
أما التراعل الرمزم يشير لا  :الل التراعل الذم يأكذ مكانس مذ الناس مذ كطل
الرموز ن ومعظم هذا التراعل يحد

علا أساس ا تصال القائم وجها لوجس ل نس يمكذ
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حدوثس مأشكال أكرى لا تصال الرمزم الذم يحد
جملة لس ويحد

بينل وبيذ الم لف عندما تق ار

أيرا عندما تطيع أو ت،الف امشارة الروئية ونشارة عدم التجاوز.

و التراعل الرمزم هو الحد الراصل بيذ امنسان والحيوان ن فامنسان وحد القا ر علا
التعامل مالرمز ويتراعل بواسطتس ن ومقدرة امنسان في نتاة الرمز و استعمالس لم تأت
بيذ عوم وليلة ن وننما جاءت حصيلة تطور مستمر مئات السنيذ.
ظهرت النظرية التراعليس الرمزية في بداية الثطثينات مذ القرن العشريذ علا عد العالم
ِ
تعتمد
األساسية التي
تعتبر التراعلية الرمزية واحدةٌ مذ المحاور
ُ
جورة هربرت ميد ُ
عليها النظرية ا جتماةيةن في تحليل األنساق ا جتماةية .وهي تبدأ ممستوى تحليل
الوحدات الص رى منها للواحدات ال برى ممعنا تبدأُ ماألف ار وسلولهم لمدكل لرهم
فأفعال األف ار تصب ثابتة لتشكل بنية مذ األ وار؛ ويمكذ النظر لا
النسس ا جتماعي
ُ
هذ األ وار مذ حيث تومعات البشر معرهم تجا معض مذ حيث المعاني والرموز.
وهنا يصب الترليز ما علا ُبنا األ وار واألنساق ا جتماةيةن أو علا سلوك الدور
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البنا ا جتماةية ضمنان ماعتبارها بنا لأل وار بنرس
والرعل ا جتماعي ومع أنها تَرى ُ
طريقة مارسونز  Parsonsن

أنها

تُش ل نرسها مالتحليل علا مستوى

ِّ
ِ
األنساق.مقدر اهتمامها مالتراعل الرمزم
الصور
المتشكل عبر الل ةن والمعانين و
ٍ
ٍ
ِ
مهمةن هي أن علا الرر أن يستوعي أ و َار امكريذ .ترى
حقيقة
الذهنيةن استنا ا لا
النظرية التراعلية الرمزية أن الحياة ا جتماةية التي نعيشها حصيلة تراعطت بيذ
البشر معرهم معض أو بينهم وبيذ الم سسات ا جتماةية في المجتمع.حيث أنها
تنظر

وار البشر معرهم تجا معض مذ كطل المعاني والرموز التي مد ت ون

ايجابيس اوسلبيس.وطبيعة هذا الرمز والذم يحد عطمتنا مس اوبهم حيث مدت ون ايجابيس
اوسلبيس اعتما ا علا هذا الرمز او الصورة الذهنية التي لونها عذ هذا الرمز او عذ
مذ نتراعل معهم

ابرز رواد النظرية
أوال :جورج هربرت ميد:
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هو مذ أشهر علماء ا جتماح األمريكان ومذ اشهرالروا الم سسيذ في ا تجا
التراعلي الرمزم ولد عام 0200وتوفي في 0200ولد في (مشاشوستس) ابذ رجل
بيوريتاني وتعلم في لليس ابرلذ ثم جامعس هارفار ثم جامعس ليبزة ثم جامعس برليذ ثاثر
مأف ار عوم وسمل ووليم جيمس ومدم محو عذ أف ارهم.عمل مع عوم في جامعس
شيكامو .ومد جمع لس تطميذ لتبا معد وفاتس.يحتوم علا معظم أف ار التي لانوا
عدونونها في محاضراتس تح

عنوانmind self and society- -

رلز علا فهم التراعل المتبا ل والذات أ جتماةيس في اكل المجتمع  .في اكل
محتوى مجتمع يعايش اعلي مستويات التصنيع والتحرر ونزعات امصطح والنزعة
العلمية والمثالية ومذ ثم لان وعي امنسانية بذاتها عتزاعد تبعا" لذلل.
من ابرز أعماله:
العقل والذات والمجتمع ( .وفلسرس الرعل).أضافس لا أمحاثس في علم النرس ا جتماعي
والرلسرس .ومد ساهم هربرت في وضع المبا ا واألف ار األساسية للنظرية التراعلية
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الرمزية مذ كطل راستس للذات في المجتمع.كما يقيهما
الرر و راستس للذات لما يقيمها امكرون.ممعنا أكر اناكما أقيم ااتي اواناكما يقيمني
امكرون .ويعتقد جورة ان الذات في المجتمع هي حصيلة تراعل عامليذ  :العامل
النرسي الذم يعبر عذ كصوصية الرر وش،صيتس والعامل ا جتماعي الذم يجسد
م ثرات البناء ا جتماعي المحيطة مالرر  .وحلل عمليس ا تصال ومسمس ا مسميذ
اتصال رمزم ومير رمزم عذ طريس األف ار والمراهيم وبذلل ت ون الل ة هي وسيلس
ا تصال بيذ امف ار رم از ألنها ت ثر في امف ار لما ت ثر في امكريذ
نظريته:
 -0اعتبر الذات المحور األساسي علي عمليات التراعل.
 -2وهي األساس الذم عتحول مموجبس الرر لا فاعل اجتماعي لس ارتبا ما كريذ
 -0ويرى أن هناك عطمة تبا لية بيذ الذات والمجتمع.
 -4المجتمع هو حصيلة تراعل مستمر بيذ العقل البشرم والنرس البشرية.
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 -0بتشكل العقل البشرم والنرس البشرية مذ كطل التنشئة ا جتماةية.
 -0التنشية لها مابلية علا صيامة ما عتومعس امكرون.
 -3السلوك علا وفس أطروحات ميد يجمع ثطثة عناصر (العقل  ..النرس ..
المجتمع)
 -2العقل عند ميد يعني القدرة علا تمثل الرموز وامشارات والتي لها معان اجتماةية
وثقااية.
 -2مسم ميد مكونات النرس البشرية لا مسميذ  :األنا والذات ا جتماةية
ثانيا :هربرت بلومر

:

تعد المعاني مذ أهم المراهيم التي أتا بها بلومر وتقوم ف رتس علا ترسير الرعل مذ
كطل المعاني التي يرريها الناس علا سلولهم  .و راسة الرعل بوصرس استجامة الية
-0

ن المجتمع هو مجموعة مذ الذوات الرر ية تتراعل معا مذ اجل اتيان سلوم

اجتماعي.
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 -8ان التراعلية الرمزية تنظر الا األف ار من لقيذ اكل بناء معيذ فهم يشارلون
في شيئ لم يصنعو مأنرسهم ولدواتهم.

-0

ن األفعال المترتبة علا الل تت،ذ شكل العا ة وهو ما يسميس علماء ا جتماح

مصطل البناء.

-4

ن الموامف هي مطم الحياة ا جتماةية والتي يجي أن يحد ها الناس وفي

سيامها يمارسون أنشطتهم.

-0

القيم والمعاعير النظامية المجر ة للسلوك

تلعي و ار حاسما عند بلومر.

 -0ن ا ستيعاب المعرفي للمومف أمر ضرورم للسلوك ا جتماعي الذم يمارس
فيها.

ثالثا :جوفمان إرفينج

:
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-0

تنهض التراعلية الرمزية علا مرية م اها أن تنظيم الحياة ا جتماةية عنشأ

مذ اكل المجتمع ونتيجة لعملية التراعل بيذ أعرائس.

-8

تقبل الر رة القائلة مأن هذا التنظيم راجع لا تأثير عوامل كارجية ج رااية أو

امتصا ية.

-0

ت لد أن هذا محكوم مالتوافس الذلي الذم يحققس امفراة مع هذ العوامل وينتي

عذ الل تنوح أشكال التنظيم ا جتماعي وفقا لتنوح استجامات األف ار وأنما توافقهم.

-4

والمجتمع هو نتاة لتراعل اعد لبيرة مذ الجماعات المتجانسة وتدكل م،تلف

جماعات المجتمع العنصرية والطبقية والسياسية والدعنية في تراعل وعطمات متبا لة
تنتي عنها التنظيم ا جتماعي ويتسم هذا التراعل مطامع التنافس مذ أجل السيطرة علا
عمليات الربط ا جتماعي.

مفهوم الذات لدى ارفينج جوفمان
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في لتامس (عرض الذات كطل الحياة اليومية) انطلس ارفين مذ مرهوم الذات ل ي
يعالي الصلة بينها وبيذ تنظيم المجتمع  .فهو لجورة ميد عرى أن الذات ليان
اجتماعي وجد كطل عملية التراعل ا جتماعي وأن الرر

يعي فحسي (امكر

المعمم) وننما هو يست،دم القيم وا تجاهات السائدة في وسطس ا جتماعي  .أو هو
عتعلم هذ القيم وا تجاهات ويدكلها ضمذ ت وينس النرسي مطريقة تجعلس ما ار علا
تطوير اتجاهاتس تلقائيا  .وتنمية كبرتس ومشاعر ونتيان أفعال اجتماةية مطئمة.

الحياة االجتماعية والحياة المسرحية:
أهتم جوفمان بتنظيم ا تصا ت الش،صية المتبا لة وتحليلها  .ا عرى أن لثي ار مذ
كصائصنا الذاتية متعذر مطحظتها لما نطحظ ال،صائ
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الجسمية.

المحاضرة الثانية عشر  :عالقة الفرد بالمجتمع
بدراسة عطمة الرر مالجماعة والمجتمع كاصة ايما عتعلس معملية التراعل الرمزم
ضمذ الجماعات الص يرة وليا عتم تشكيل الذات والعقل مذ ناحية وتشكيل ما هو
اجتماعي ثقافي مذ ناحية أكرى  ,والعطمة بيذ هذعذ الجانبيذ وارتبا هذ العطمة
مالسلوك امنساني  ,فالرعل ا جتماعي سواء لان عمط أو مو هو ةبارة عذ رمز لما
عترمنس مذ معنا يحتاة لا تأويل وهو يشكل الحقائس التي يحملها الناس لذواتهم
ولآلكريذ والمجتمع وبما يحمل الناس مذ معاني لهذ الجواني عليها عتصرفون ,ان
يصب النظام الرمزم وتحدعدا الل ة هي األهم في عملية التراهم والتراعل التي ترتبط
بتشكيل الذات ونروة العقل والوعي ا جتماعي وللتراعل الرمزم جذور الر رية في
مرهوم النرس الذم طرحس ميد ا اعتبر النرس ظاهرة اجتماةية  ,وتعتمد الحياة
ا جتماةية علا مابلياتها في تصور اواتها في أ وار اجتماةية أكرى وهذا يأكذ ور
امكريذ المعتمد علا مدرتنا في المحا ثة الداكلية مع اواتنا وتنطلس رؤية ميد للمجتمع
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مذ تبا ل امشارات التي تترمذ است،داما للرموز وبذا المنطلس تعنا التراعلية الرمزية
راسة عطمة النرس مالمجتمع علا أنها عملية تراعلية رمزية بيذ األف ار (الرواعل) هذا
تم وضعس ليشارك مشكل مهم في تحليل الدور والتنشئة ا جتماةية وا تصا ت
الطرح ّ
والرعل ا جتماعي ويشمل النظام الرمزم الل ة وامشارات واميماءات وال مزات ونبرات
صوتية لها

ت في طار الجماعة راجع ما أور نا في نهاية استهطل هذا الرصل

 ,يميز ميد بيذ اميماءات والرموز فاميماءة فعل اجتماعي جاء لاستجامة لم ثر في
حيذ يعبر الرمز عذ معنا ,وامنسان وحد ما ر علا ا ستجامة للرموز ولهذا فهو
وحدة يست،دم الرموز  ,أما اا حمل

ٍ
عندئذ ستصب رم از  ,فالتراعل
اميماءة معنا

الرمزم هو ا تصال مالمعاني ولس استجامة مرتبطة بتومعات ما يمكذ أن يقوم مس امكر
فإن للحيوانات أصوات الة علا معاني
 ,ونن ا تصال الرمزم ليس حك ار علا امنسان ّ
تستجيي لها في موامف م،تلرة وفرمها عذ امنسان ي،تلف بدرجة ا ستجامة  ,تعقيي
أرى هناك تنامض في حدعث ميد فهو بدأ يقول امنسان وحد ما ر علا ا ستجامة
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أن ا تصال الرمزم ليس حك ار علا
ثم بيذ ّ
للرموز ولهذا فهو وحد يست،دم الرموز ّ
فإن معض الحيوانات لها أصوات الة علا معاني تستجيي لها ولربما حتا
امنسان ّ
أكثر مذ امنسان ل ذ ربما ا ستجامة مد ت،تلف ومد

ت،تلف وت ون أموى مذ

ألن الحيوانات متحرزة ومترقية مشارات ورموز معرها أكثر مذ
استجامة امنسان ّ
امنسان ماعتبار هي وسيلتها الدفاةية السلبية تجا عدوها وهي يعاز مالهرب أو
ا كتراء .

وترتبط اكتيارات الرعل مما نت،يل مستقبط فالتومعات المستقبلية هي التي تربط مسار
الرعل وعقطنيتس  ,فالرعل العقطني هو الرعل الذم يستطيع ايس الراعل ت،يل األهدا
فإن تومع
المستقبلية ونتائجها وبذلل يصب تنظيم العقل شرطا مسبقا لطتصال لذلل ّ
وافتراض السلوك المستقبلي لآلكريذ يساعد في عملية التنظيم ا جتماعي ّن عملية
التراعل تتم مذ كطل نظام رمزم وت م لا قيام نظام رمزم مشترك ولذلل ت م لا
ربط البناءات ا جتماةية والل مذ كطل تشكل الذات والعقل وبذلل يصب مرهوم
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الذات  +مرهوم العقل +البناءات ا جتماةية ومابيذ هذ الثطثة مذ عطمات مدكط
لدراسة عطمة القر مالجماعة والمجتمع .
عنظر التراعليون لا الذات لعملية تترمذ مدرة امنسان علا ا ستجامة لنرسس
كقدرتس لطستجامة لذوات امكريذ  ,وان ت ون مدرة ا ستجامة لدى الذات لما يستجاب
لها جماةيا مما فيها القدرة علا المشارلة مالحدعث وا تصال والقدرة علا است،دام
وحدة ثابتة نما علمية عنامية تشمل

الرمز في تقرير مسارات الرعل والذات ليس

الجاني الذاتي والموضوعي ألنها تنمو نتيجة التراعل مع الذوات األكرى وتترمذ
الذات لدى التراعلييذ .
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المحاضرة الثال ثة عشر  :نظرية التمثيل المسرحي
تعد نظرية التمثيل المسرحي مذ النظريات الحدعثة في علم ا جتماح ا أنها تأسس
في منتصف القرن العشريذ ,ومبل تأسيسها لان
الرمزية التي انشق

جزءا أو فرعا مذ النظرية التراعلية

مذ نظرية الدور في العشرينيات والثطثينيات مذ القرن العشريذ.

ن هذ النظرية تعتقد مأننا ممثلون ول وننا ممثليذ ندكل لا الحياة التي هي مسرح
كبير مذ ماب ون،رة مذ المسرح مذ الباب امكر .وعندما نمثل علا كشبة المسرح
نقيم امكرون وامكرون يقيموننا.

أما المبا ا األساسية التي ترت ز عليها نظرية التمثيل المسرحي ايمكذ جمالها معشر
نقا أساسية هي لما علي :
 -ن الحياة ا جتماةية التي نعيش فيها ما هي

مسرح لبير لس ماب عدكل مذ

كطلها الممثلون وباب آكر ي،رة منس الممثلون معد ا نتهاء مذ فصول أو مشاهد
تمثيلهم.

93

والممثلون هنا هم األف ار الذعذ يعيشون في المجتمع ويمثلون أ وارهم أمام آكريذ سواء
كانوا أعلا أو أوطأ منهم.
أن األف ار الذعذ يعيشون في المجتمع أو الحياة ا جتماةية هم ةبارة عذ ممثليذ في
هذا المسرح ال بير  ,اا أن لل فر هو ممثل أمام امكريذ.
ولما لان ممثط فأنس عدكل مذ ماب وي،رة مذ الباب امكر للمسرح الذم يمثل ايس .
ن الممثليذ الذعذ هم أبناء المجتمع يمثلون أ وا ار اجتماةية م،تلرة منها ا وار رئاسية
وا وار مرؤوسيس وا وار وسطية  ,الل أن الممثل ما يكون رئيسا أو مرؤوسا وان ور
هو الذم يحد مرلز التمثيلي  .عدكل الرر لا المسرح للتمثيل في بدء حياتس
التمثيلية ,أم بدء حياتس ا جتماةية وي،رة الرر مذ المسرح في نهاية حياتس التمثيلية,
أم في نهاية حياتس ا جتماةية التي يعيشها.
علعي الرر أ وار في حياتس اليومية لممثل فإاا أجا ا لعي األ وار فانس علقي ا حترام
والتقدعر مذ امكريذ وب،اصة األعلا منس .ونجا ة لعي األ وار تعني ظهار الجاني

94

الجيد مذ سلولس وش،صيتس وعطماتس ونكراء الجاني الساء.
ما أكراق الرر في لعي األ وار التي يقوم بتمثيلها في المجتمع فانس علقي الرفض
وا ستهجان والتأنيي والمقاطعة مذ مبل أبناء المجتمع ألنس اظهر لهم الجاني السلبي
مذ ش،صيتس وأكرا عنهم الجاني ا يجابي.
يحاول الرر عند تراعلس مع امكريذ

سيما األف ار األعلا منس رجة أن يظهر أمامهم

الوجس الجيد مذ ش،صيتس ونكراء الوجس السلبي والقبي  ,ن ظهار الوجس القبي
مامهم سيدفعهم لا استهجانس ومقاطعتس والومو

ضد .

وهذا ما يسبي فشل الرر في مهامس وأعمالس .لذا فالرر لطعي أو ممثل لأل وار مالبا
ما يظهر الوجس الجيد وا يجابي لش،صيتس وي،ري الوجس القبي والمرفوض امآل في
مبولس مذ لدن المجتمع مع تقييم سلولس اليومي والترصيلي.
في معض الحا ت علعي الرر ور أو يمثل ور مطريقة تظهر أمام المسئوليذ الجواني
السلبية لذاتس  ,وي،ري وراء المسرح الجواني ا يجابية  ,أن هذا الش،
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عنج في

حياتس العامة وال،اصة ألنس

يعر ليا يمثل أ وار أمام امكريذ  ,أم

يعر

كيفية تقمصس للش،صية المحببة والمررلة مذ المجتمع و عنال رضا ومبولس ألنس
يعر ليفية التمثيل أمام امكريذن بل علا العكس يجيد عرض ااتس مجوانبها السلبية
والمستهجنة والمرفوضة.
عندما يعرض الرر كطل فترة التمثيل الجواني ا يجابية عذ ش،صيتس وي،ري
الجواني السلبية فان امكريذ يكونون صورة اهنية نحو زاء  ,وهو نرسس يكون صورة
اهنية نحو
امكريذ ,وهذ الصورة هي التي تحد تقيمس لآلكريذ وتقييم امكريذ لس .
وهذ الحياة ا جتماةية التي نعيشها ان هي رحلة عدكل فيها امنسان مذ ماب
وي،رة مذ الباب امكر  ,وفي هذ المرحلة يمثل الرر أ وار أمام امكريذ وامكرون
يمثلون أ وارهم أمام الرر .
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وهذا التمثيل الذم يقوم مس طر أمام الطر امكر هو الذم يكون الصورة النمطية
التي يحملها لل طر نحو الطر امكر.
وهذ الصورة النمطية عندما تصل لا الرر فانس يقيم نرسس مموجي طبيعتها وشكلها .
ويمكذ تطبيس نظرية التمثيل المسرحي علا عد مذ األمحا

ا جتماةية التي تدور

حول العطمة امنسانية بيذ األف ار والجماعات.
أن هذ النظرية تعد جزءا مذ النظرية التراعلية  ,والتراعلية الرمزية ول نها تبحث
الموضوح مطريقة امعد وأعمس مما تبحثس التراعلية الرمزية  ,أنها تبحثس مذ حيث ترسير
النجاح أو الرشل وفقا لجو ة الرر في تمثيلس األ وار المناطة مس.
علما مأن التقييم سواء لان ايجابيا أو سلبيا أنما يعتمد علا طبيعة التمثيل الذم نمثلس
علا كشبة المسرح.
وسنتناول في هذا البحث مالدراسة والتحليل نظرية التمثيل المسرحي مذ جواني رئيسية
:
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تأسيس نظرية التمثيل المسرحي.
المبا ا التي ترت ز عليها نظرية التمثيل المسرحي.
التطبيقات العملية والبحثية لنظرية التمثيل المسرحي .
تأسيس نظرية التمثيل المسرحي
ظهرت هذ النظرية عام  0202م عندما نشر م سس النظرية أو المدرسة "البروفسور
ارفمذ لوفمذ ) ") Erving Comannم لرس الموسوم "عرض الذات في الحياة
اليومية" وال تاب يحتوم علا ما عتعلس بنظرية التمثيل المسرحي.
علما مأن البروفسور لوفمذ هو لندم الجنسية وسبس أن تلقا راساتس العليا في
الو يات المتحدة األمريكية اا حصل علا الدلتو ار في علم ا جتماح عام 0201م مذ
جامعة شيكامو األمريكية ويعد ماألساس مذ أنصار التراعلية الرمزية والتي تعد ج أز مذ
نظرية الدور
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مير أن لوفمذ مد عارض التراعلية الرمزية وانتقدها في راسات منشورة وانشس عذ
م سسيها أمثال البروفسور "جورة هريربرت ميد و أم  .بليو  .توماس" .

وبعد انشقامس وانتقا وكروجس مذ التراعلية الرمزية أسس مدرسة جدعدة وهي مدرسة
التمثيل المسرحي التي تعد مذ المدارس ا جتماةية الحدعثة في علم ا جتماح .
وعلا الرمم مذ اعتراضس علا التراعلية الرمزية وكروجس منها

انس استمر ما عتقا

ببعض المبا ا واألطروحات التي ت مذ بها التراعلية الرمزية وب،اصة ماجا مس جارلس
كولي زةيم المدرسة التراعلية.
الل أن لوفمذ مبل تأثر مالنظرية التراعلية سبس أن تأثر مأطروحات ومبا ا وأسس
النظرية التراعلية.
ومذ هذا فإن المدرسة التي أسسها لوفمذ ت،تلف لثي ار مأف ارها وأطروحاتها عذ
ماجاءت مس المدرستان التراعلية والتراعلية الرمزية مذ أراء وأف ار ومبا ا .
أن ا كتطفات الشاكصة بيذ نظرية التمثيل المسرحي والنظرية التراعلية والنظرية
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التراعلية الرمزية هي أن نظرية التمثيل المسرحي تعتقد مأن تمثيل امنسان لدور علا
المسرح وكشبة المسرح هي أن الحياة ا جتماةية اليومية التي نعيشها يكون مطريقة انس
أم تمثيل يظهر الجواني ا يجابية للدور الذم يمثلس الرر أمام مسئولس ال بير لاألب أو
المعلم أو رب العمل أو رئيس الدائرة وي،ري الجواني السلبية ومير المرموبة عذ
المسئول .
ومثل هذا النوح مذ التمثيل يجعل المسئول راضيا ومقتنعا مش،صية الممثل أو الذم
يعمل تح

مرتس وهنا يكون األكير ناجحا في حياتس ومقيما مذ المسئول يحمل عذ

التامع فانس يقيم نرسس عاليا  ,أم عنظر لا نرسس في المرأة نظرة مليئة مالرضا والقناعة
والر،ر .
أما التراعلية فت،تلف مأف ارها عذ التمثيل المسرحي وا كتط

هنا هو أن التراعلية

تنظر لا الدور الذم يمثلس الرر في الحياة اليومية أمام امكريذ  ,بل تنظر لا عملية
التراعل بيذ الرر وامكريذ  .فهذا التراعل عنتهي بتقييم الرر مذ مبل األف ار الذعذ
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تراعلوا معس عبر فترة مذ الزمذ  ,والتقييم مد يكون ايجابيا أو سلبيا.
فإاا لان ايجابيا فان الرر يقيم نرسس مصورة ايجابية  ,أم عنظر لا ااتس في المرآة
واعكس هو الصحي

اا لان تقييم المجتمع لس سلبيا.

والتراعلية الرمزية ت،تلف عذ التمثيل المسرحي مجواني لثيرة منها أنها

تنظر لا

الدور الذم يمثلس الرر علا كشبة المسرح أو المجتمع بل تنظر لا التراعل الذم
يحد

بيذ األف ار لرترة مذ الزمذ  ,وبعد التراعل تبدأ الجماعة المتراعلة بتقييم لل فر

فيها علا أنس رمز  ,وهذا الرمز مد يكون محببا ومستهجنا بناء علا الصورة الذهنية
التي لونها لل ش،

في الجماعة نحو الش،

وعندما يصل التقييم الرمزم الا الش،

امكر.

المعني فانس يقيم نرسس مموجي التقييم الذم

حصل عليس مذ أعراء الجماعة اليذ تراعل معهم .
وهكذا يمكذ تحدعد أوجس الشبس وا كتط

بيذ نظرية التمثيل المسرحي والنظرية

التراعلية والتراعلية الرمزية.
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تعد نظرية التمثيل المسرحي مذ النظريات المهمة التي تريا لا ميدان
الميكروسسيولوجي ألنها تهتم بدراسة العطمة بيذ ش،صيذ أحدهما ي،تل مكانس رايعة
وامكر يحتل مكانس أ نا .
والنظرية تريا لا ميدان علم النرس ا جتماعي ألنها تتطرق لا راسة الموامف
اكل الجماعات الص يرة  ,وأنها تحلل الحياة ا جتماةية وفقا لأل وار التي يمثلها الرر
في الحياة ا جتماةية اليومية  ,أم يمثل أ وار في المسرح  ,أم الحياة ا جتماةية
التي نعيشها.
علما مأن هذ الحياة تشهد نوعيذ مذ األف ار :
النوح األول :عت ون مذ أف ار ناجحيذ.
والنوح الثاني :عت ون مذ أف ار فاشليذ

يعرفون ليفية تمثيل أ وارهم مع ال بار

والمسئوليذ والمدراء .
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فالرر الناج في الحياة هو الذم يجيد تمثيلس لدور أمام ال بار ا يحصل علا
رضاهم واستحسانهم  ,بينما الرر الراشل في الحياة هو الذم

يعر ليفية تمثيل ور

أمام مسئوليس .
فتمثيلس الراشل عثير كط واستهجان مسئولية لس  ,وبالتالي كرامس في الحياة وعدم تقدمس
في مجا تها .

المحاضرة الرابعة عشر  :المبادئ األساسية التي ترتكز عليها نظرية التمثيل
المسرحي
أما المبا ا األساسية التي ترت ز عليها نظرية التمثيل المسرحي ايمكذ جمالها معشر
نقا أساسية هي لما علي :
 -ن الحياة ا جتماةية التي نعيش فيها ما هي

مسرح لبير لس ماب عدكل مذ

كطلها الممثلون وباب آكر ي،رة منس الممثلون معد ا نتهاء مذ فصول أو مشاهد
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تمثيلهم.
والممثلون هنا هم األف ار الذعذ يعيشون في المجتمع ويمثلون أ وارهم أمام آكريذ سواء
كانوا أعلا أو أوطأ منهم.
أن األف ار الذعذ يعيشون في المجتمع أو الحياة ا جتماةية هم ةبارة عذ ممثليذ فيهذا المسرح ال بير  ,اا أن لل فر هو ممثل أمام امكريذ.
ولما لان ممثط فأنس عدكل مذ ماب وي،رة مذ الباب امكر للمسرح الذم يمثل ايس .
 ن الممثليذ الذعذ هم أبناء المجتمع يمثلون أ وا ار اجتماةية م،تلرة منها ا واررئاسية وا وار مرؤوسيس وا وار وسطية  ,الل أن الممثل ما يكون رئيسا أو مرؤوسا وان
ور هو الذم يحد مرلز التمثيلي .
عدكل الرر لا المسرح للتمثيل في بدء حياتس التمثيلية ,أم بدء حياتس ا جتماةيةوي،رة الرر مذ المسرح في نهاية حياتس التمثيلية ,أم في نهاية حياتس ا جتماةية التي
يعيشها.
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علعي الرر أ وار في حياتس اليومية لممثل فإاا أجا ا لعي األ وار فانس علقي ا حتراموالتقدعر مذ امكريذ وب،اصة األعلا منس .ونجا ة لعي األ وار تعني ظهار الجاني
الجيد مذ سلولس وش،صيتس وعطماتس ونكراء الجاني الساء.
ما أكراق الرر في لعي األ وار التي يقوم بتمثيلها في المجتمع فانس علقي الرفض
وا ستهجان والتأنيي والمقاطعة مذ مبل أبناء المجتمع ألنس اظهر لهم الجاني السلبي
مذ ش،صيتس وأكرا عنهم الجاني ا يجابي.
-يحاول الرر عند تراعلس مع امكريذ

سيما األف ار األعلا منس رجة أن يظهر

أمامهم الوجس الجيد مذ ش،صيتس ونكراء الوجس السلبي والقبي  ,ن ظهار الوجس
القبي

مامهم سيدفعهم لا استهجانس ومقاطعتس والومو

ضد .

وهذا ما يسبي فشل الرر في مهامس وأعمالسن لذا فالرر لطعي أو ممثل لأل وار مالبا
ما يظهر الوجس الجيد وا يجابي لش،صيتس وي،ري الوجس القبي والمرفوض امآل في
مبولس مذ لدن المجتمع مع تقييم سلولس اليومي والترصيلي.
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عندما يعرض الرر كطل فترة التمثيل الجواني ا يجابية عذ ش،صيتس وي،ريالجواني السلبية فان امكريذ يكونون صورة اهنية نحو زاء  ,وهو نرسس يكون صورة
اهنية نحو
ا مكريذ ,وهذ الصورة هي التي تحد تقيمس لآلكريذ وتقييم امكريذ لس .
وهذ الحقيقة نما تتنامم مع ما جاء مس جارس لوولي في لتامس الموسوم " الطبيعة
البشرية والنظام ا جتماعي" .
– أن الصورة التي يحملها امكرون عذ الرر معد قيامس بتمثيل األ وار التي ع عها
هي التي تدفعس لا تقييم ااتس وبالتالي تقييم امكريذ  .الل أن تقييم الرر مذ مبل
امكريذ هو الذم عدفعس لا تقييم ااتس  ,ألن تقييم الذات يعتمد علا تقييم امكريذ
للرر .
 الحياة ا جتماةية التي نعيشها ان هي رحلة عدكل فيها امنسان مذ ماب وي،رةمذ الباب امكر  ,وفي هذ المرحلة يمثل الرر أ وار أمام امكريذ وامكرون يمثلون
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أ وارهم أمام الرر .وهذا التمثيل الذم يقوم مس طر أمام الطر امكر هو الذم يكون
الصورة النمطية التي يحملها لل طر نحو الطر امكر.
وهذ الصورة النمطية عندما تصل لا الرر فانس يقيم نرسس مموجي طبيعتها وشكلها .
ويمكذ تطبيس نظرية التمثيل المسرحي علا عد مذ األمحا

ا جتماةية التي تدور

حول العطمة امنسانية بيذ األف ار والجماعات.
أن هذ النظرية تعد جزءا مذ النظرية التراعلية  ,والتراعلية الرمزية ول نها تبحث
الموضوح مطريقة امعد وأعمس مما تبحثس التراعلية الرمزية  ,أنها تبحثس مذ حيث ترسير
النجاح أو الرشل وفقا لجو ة الرر في تمثيلس األ وار المناطة مس.
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المحاضرة السابعة عشر  :تطبيق نظرية التمثيل المسرحي على بعض األبحاث
االجتماعية

يمكذ تطبيس نظرية التمثيل المسرحي علا العدعد مذ األمحا

التي تتعلس مالصلة التي

تربط العطمة امنسانية  ,طر يحتل مكانس عالية وطر آكر يحتل مكانس متدنية أو
واطئة لدراسة العطمة بيذ األب وا بذ والعطمة بيذ المعلم والطالي والعطمة بيذ
الرامط والجندم وسنطبس النظرية علا العطمة بيذ األب وا بذ لما علي:

تطبيس نظرية التمثيل المسرحي علا العطمة بيذ األب وا بذ :
ا بذ يمكذ أن يكون محبوبا مذ مبل أبيس أاا مثل ور مطريقة عريدها ويرتريها األب
 ,وهذا يكون عذ طريس التقيد مالسلوك والممارسات التي يررلها األب ويرمي بها ,
وهنا عتطلي مذ ا بذ التعر علا ما عريد األب ويرتريس مذ ممارسات وعطمات
ل ي يأكذ بها ا بذ  ,وناا ما أكذ بها فإنس

يكون مقربا لألب ومحبوبا مذ مبلس.

وعندما يكون ا بذ مرموبا مذ مبل أبيس ومقيما مذ مبلس فان هذا التقييم سرعان ما
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يصل لا ا بذ ايقيم ا بذ ااتس تقيما عاليا ألن تقييم الذات يعتمد علا تقييم امكريذ
لها  ,وعندما يقيم ا بذ نرسس تقيما ايجابيا عاليا فانس يكون ناجحا في حياتس وبالتالي
يكون في مومع يستطيع مذ كطلس الت يا للمجتمع الذم يعيش ايس أو العمل الذم
يمارسس.
علما مأن السلوك الذم يمكذ أن علتزم مس ا بذ والذم عرضي أبيس عت ون مذ

المرر ات امتية:
 1طاعة األب طاعة للية وا لتزام والتقيد مجميع أوامر ونواهيس بدون للل أو ملل.2احترام األب وتقدعر واعتبار مثط أعلا للسلوك واألكطق والقيم والمبا ا .3-تقم

ش،صية األب وتقليد في الص يرة وال بيرة لا رجة أن ا بذ يكون صورة

مجسدة ومعبرة عذ ش،صية أبيس .
4توجس ا بذ لبناء ش،صيتس ومستقبلس وفقا لما عريد األب ويطلبس.5-مطزمة ا بذ ألبيس في جميع األحوال والظرو
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وعدم ا بتعا عنس أو ترلس مع

استعدا ا بذ العالي علا الترحية ون ران الذات في سبيل سعا أبيس وتحقيس
طموحاتس القريبة والبعيدة.
اا تقيد ا بذ ممرر ات المبا ا والممارسات التي عريدها األب فان األكير يحمل
ا نطباح العالي نحو ا بذ لا رجة أن األكير يكون ناجحا وموفقا في حياتس.
أما أاا لم يمثل ا بذ ور لما عريد منس أبيس وأظهر ا بذ الجواني السلبية مذ
ش،صيتس وسلولس ألبيس فأن األب سيرفض ا بذ و يحترمس وبالتالي
ناجحا في حياتس ألنس

يكون ا بذ

يحظا بتقدعر وتقييم األب لس .

وعند رفض األب لطبذ وعدم تقييمس فإن هذا الرفض سرعان ما يصل لطبذ فط يقيم
ا بذ ااتس تقييما ايجابيا  ,أم عنظر نظرة ونية لذاتس وبالتالي

يستطيع الت يا

لمحيطس و يكون محترما مذ مبل امكريذ.
لذا فاحترام ا بذ مذ مبل األب نما يعتمد علا تمثيل ور أمام أبيس ,فإاا لان التمثيل
مطريقة ترضي األب وتقنعس فأن ا بذ يكون مقبو ومقربا مذ أبيس ,وبالتالي يكون
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ناجحا في عطمتس مع األب.
أما أاا

يعر ا بذ تمثيل ور مالطريقة التي عريدها األب ويرتريها فإن ا بذ

يكون مقبو أو مقربا مذ أبيس ,أم يكون فاشط في عطمتس مع األب وربما مع امكريذ.
ومثل هذا الرشل

يمكنس مذ جراء الت يا الصحي للوسط ا جتماعي الذم يعيش

ايس ويتراعل معس .
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المحاضرة الخامسة عشر  :النظرية الظاهراتية

تعرض علم ا جتماح مصرة عامة و النظرية ا جتماةية مصرة كاصة لا ال ثير مذ
الشل و النقد مذ جاني الشباب مذ ارسي علم ا جتماح ن الذعذ لم يقتنعوا مما رسو
عذ الوضعية و الوظيفية ن كاصة مع الت يرات العميقة التي حدث

في المجتمعات

ال ربية معد الحرب العالمية الثانية و األزمات التي مر بها العالم الرأسمالي.
و مد ات،ذت هذ المقاومة لقيم المجتمع الرأسمالي الصناعي أشكا متعد ةن فعلا
المستوى السلولي لجأ ال ثير مذ الشباب لا رفض هذ القيم و ما عرتبط بها مذ
تصرفات و انسحبوا مذ المجتمع انسحاما سلبيا ون أن يحاولوا حدا

ت يير جذرم

ايس و استبدلوا هذ القيم مقيم أكرى تتمرلز في معظمها حول ال وص في الذات و
التعبير عنها محرية ف ان

حرلات الهيبز و جماعات العقامير الم،درة و سواها مذ

الجماعات .
أما علا المستوى الر رم فقد لجأ الشباب المثقف و م،اصة مذ المت،صصيذ في
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العلوم ا جتماةية لا رفض ا هتمام بدراسة أو فهم الوامع الموضوعي و ارتدوا مثل
جماعات الهيبز لا ا هتمام مالذات مذ الداكل ولان

الرلسرة الظاهراتية كير معيذ

لهم علا الل.
و علا الل فإن ا تجا الرينومولوجي يمكذ النظر ليس ماعتبار ر فعل محافظ لرشل
الوضعية و الوظيفية مقابل ا تجاهات ال ار يكالية التي تعتبر ر فعل ثورم لرشل هذ
ا تجاهات السامقة الذلرن و يشبس هذا المومف الل المومف القديم الذم نشأ لر فعل
لرشل الرلسرات الميتافزيقية مان عصر التنوير.
اا فقد بدأ علماء ا جتماح عتشك ون في مدرة المناهي الوضعية واألمبيريقية علا فهم
الوامع ا جتماعي فهما عميقا مما فعهم لا طرح معض البدائل المنهجية لالرهم
الرينومينولوجي والتحليل األثنوميثو ولوجي وحينما حقق

هذ البدائل المنهجية مد ار مذ

الذعوح والشهرةن بدأ علم ا جتماح الحدعث يشهد تنوعا لم يعرفس مذ مبلن
ويحاول ا تجا الرينومينولوجي في علم ا جتماح عا ة النظر في لثير مذ المسلمات
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النظرية والمنهجية الشائعة في الر ر السوسيولوجي الحدعث وهي:
–تأكيد الرارق الهام بيذ الظواهر الطبيعية والظواهر ا جتماةية.
–عرفض اعتبار العلوم الطبيعية نمواة يمكذ أن تحاكيس العلوم ا جتماةية.
– الظواهر الطبيعية

تعبر عذ بناء كارجي مذ المعاني وبالتالي عتي للباحث حرية

المطحظة وترسير الظواهر التي عدرسها ترسي ار كارجيا مستقط.
–عدرس الباحث في العلوم ا جتماةية عالم عتشكل مذ كطل المعاني التي تمثل
مالنسبة لس وسيلة لرهم الوامع لما أن الظواهر ا جتماةية ت تسي معاني كاصة مالنسبة
لألف ار الذم يعيشون في طار ثقافي معيذ ومذ هنا عتر مدى ا كتط

بيذ ور

عالم ا جتماح في فهم الوامع ا جتماعي و ور العالم الطبيعي في راسة العالم الما م
فالعالم الطبيعي عدرس ظواهر

تت،ذ بناء معرفي مسبس وبالتالي فهي

تعر القصد

أو ام ار ةن وعلا الرمم مذ أن العالم الطبيعي عدرس ظواهر طبيعية توجد في طار
اجتماعي

أن عطمتس بهذ الظواهر هي عطمة كارجية ت،تلف تمام ا كتط
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عذ

عطمة العالم ا جتماعي مالظواهر ا جتماةية التي عدرسها.
ويتعارض ا تجا الرينومينولوجي مع النزعة الوضعيةن في لد الرينومينولوجيون صعوبة
الرصل بيذ العالم ا جتماعي مذ ناحية وأساليي ترسير وفهمس مذ ناحية أكرى.
ومد انتقد هوسرل 0202 – 0202علم ا جتماح مسبي ميلس لا محاكاة العلوم
الطبيعية عند النظر لا الوامع ا جتماعي لقد افتقد بذلل علماء ا جتماح القدرة علا
امحساس مظواهر الوعي.
والوامع أن المطحظات النقدية التي سجلها هوسرل

تنطبس فقط علا الموضوعات

التي عهتم بها علماء ا جتماح بل تنطبس أيرا علا المناهي التي يست،دمونها في
راسة الوامع ا جتماعي.
ويستطيع ه ء العلماء نقاا علمهم مذ السطحية اا ما حاولوا العو ة لا ظواهر
الوعي ماست،دام الرهم الرينومينولوجين فالرينومينولوجيا هي جهد موظف لوصف

115

الظواهر لما تتبدى لنا مذ كطل وعينا بها .وبذلل يصب الوعي وسيلة وهدفا
للرينومينولوجيا. .

المحاضرة السادسة عشر :المساهمات النظرية التي قدمها رواد النظرية الظاهراتية

لم يكذ شوتز معروفا مان حياتس نما اشتهر بيذ علماء ا جتماح معد وفاتس ن حيث
انتبس علماء ا جتماح المعاصرون و المحدثون لا عملس عذ الرعل ا جتماعي و
أعمالس حول ” علم الظاهرات”

ولد شوتز في فينا ى النمسا ى عام 0222م و توفي عام  0202رس في جامعة فينا و
حصل علا جازة في القانون ن ثم اشت ل موظرا في المصار المالية ( البنوك ) ل ذ
هذا العمل لم يشبع طموحس المعرفي و لم يشكل معنا للعمل في الحياة ن بيد أنس وجد
في راسة الظواهر ا جتماةية متعة معراية تشبع طموحس العلمي.
و لم يكذ أكا يميا حتا عام  0281م و لان لديس أصدماء محاضرون مير رسمييذ
علتقي بهم و عنامشهم مأف ار ماكس فيبر المتأثر بها ن و مالذات تظرية الرعل
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ا جتماعي و النمواة األمثل ن و مالريلسو
كان

ا موند هورسل و هنرم برجسون ن لذا

سهاماتس في المدرسة النمساوية ا متصا ية منطلقة مذ الرعل ا جتماعي.

هذ الم ثرات ما ت شوتز لا نشر لتاب عذ علم الظواهر للعمل ا جتماعي في
الو يات المتحدة األمريكية عام  0208م الذم لم عرتجم لا الل ة ا نجليزية حتا عام
 0203م أم تأكرت ترجمتس  00عاما .

و لما ومع

الحرب ال ونية الثانية عمل في ماريس ونيويورك لقنصل مانوني في عدة

مصار مالية ن بذات الوم

لان يمارس ال تامة عذ الظواهر ا جتماةية مع لقاء

محاضرات حول الموضوح ااتس ن و عذ النظرية و البحث ا جتماعي في مدرسة
البحو ا جتماةية في مدعنة نيويورك عام  0240م.
و في نرس العام لتي في النظرية و البحث ا جتماعي و في عام  0200م تومف عذ
عملس في المصار المالية و تررغ للعمل التدريسي و ال تامة حول الظواهر ا جتماةية
فأثر علا اتجاهات طلبتس العلمية أمثال بيتر برجر و توماس لولمان و هارولد
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جارفن ل ن هذا التأثير منحس الدكول لا صلي النظرية ا جتماةية ن و في نهاية
مطا

حياتس أ رك أن مرر ات و يقاعات الحياة اليومية اات صلة مالمعطيات الثقااية

و التاري،ية و

عو فصل بينهما فرط عذ الل لم يكذ مترائط مذ نظرتس للحياة

ا جتماةية .

المراهيم التي تشتملها النظرية:

ترلز النظرية علا مرهومها األكبر ” الت،لل الذاتي أو الذوات المتداكلة”
و التي تعني جامات عذ التساؤ ت امتية:
 1ى ليا نعر أف ار امكريذ ؟
 2ى ليا نعر أنرسنا ؟
 3ى ليا عتم تبا ل رؤانا و راكاتنا مع امكريذ ؟
 4ى ليا يحصل التراهم المشترك بيذ المتراعليذ ؟
 5ى ليا عتصل الرواعل ايما بينهم ؟
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معنا الل أن تداكل اوات الراعل

يحصل مشكل منرر أو مذ جاني واحد بل

عتطلي حرور امكر أو ن و طرح أف ار و آراء عتم نقاشها ثانيا و تبا ل التراعل
بينهم ثالثا ( ساعتها يحصل تبا ل المشاعر بينهم حبا أو لرها ن و ا ا أو م را ن
عجاما أو استعطء ) و مذ ثم يحصل تبا ل الذوات بيذ الراعل و الحرور.
بتعبير آكر يشتر حرور امكريذ حيوية مرعمة بوساطة نقاشس معهم و استماعهم لس
و محا ثتس ليهم و تراعلهم معس في فترة زمنية معينة ن و مقعة ج رااية معلومة األمعا
ن آنذاك عتبلور الت،لل الذاتي
مرهوم نظرم آكر:

و بناء علا حالة ” الت،لل الذاتي ” طرح شوتز مرهوما آكر في نظريتس ليت امل مع
م ار بنائس النظرم ن و هو ” النمذجة ” حيث عدكل لا مدار أوسع ليسبر مور
تصنيا الحياة ا جتماةية لآلكريذ ن الذعذ يصنرهم حسي معرفتس الذاتية لسلولهم و
أموالهم و أف ارهم و أشكالهم ايسمهم مسمات تحد ها معرفتس المحيطية التي مالبا ما
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تتبلور عذ:
 1ى طريقة ةيشس في محيطس ا جتماعي.
 2ى و عطئقس المتنوعة مع زمطئس و أصدمائس و أماربس.
 3ى و أهدافس الثقااية.

أم بوساطة الت،لل الذاتي يستطيع الراعل تشكيل نمواة فر م اجتماعي ن يرم
صرات المتراعل معس ي،تزل ايس سيرتس الذاتية أو سماتس الش،صية ن أو نمط تر ير
مصرة عامة و شاملة ن ت طي أملي صراتس السلولية أو الر رية الظاهرة و الباطنة (
أم يسمس مسمة ترسر معظم صراتس التي عثر عليها أو لمسها أو تراعل معها ) لأن
يسمس مأنس طيي القلي أو مليظ القلي أو حسو أو لريم النرس و سواها.
أم نمذجة سلوك الناس الذعذ عتراعل معهم و عت،لل اواتهم و بهذ ال يفية ت ون
النمذجة ممثلة لحكم ااتي عترمذ معاعير ااتية ى اجتماةية تعكس تأثيرات المحيط
ا جتماعي الذم يعيش في وسطس الراعل.
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أما وسيلة التعبير عذ النمذجة فهي الل ة ا شبهها شوتز ببي

المال لتعطي معنا و

لة عذ النمواة الذم نحتس أو شكلس أو بنا الراعل في تراعلس و ت،للس الذاتي مع
امكر.
علما مأن المحيط ا جتماعي للراعل علعي و ار حيويا في اكتيار العبارات الل وية
التي تصور الل النمواة الذاتوم الذم تبلور بوساطة ت،لل اوات الراعل.
مرهوم نظرم ثالث:
مامضافة لا ما سبس مذ مراهيم ن فهناك مراهيم أكرى منها ما الر شوتز عذ ”
اكائر ال،برات ” التي شبهها مكتاب الطبخ الذم تجد ايس ربة البي

مقا عر طبخ

الطعام و ليفية عدا و تقديمس علا شكل طبس شهي جاهز لألكل.
أم أن ما يسجلس الراعل مذ كبرات ااتية مع الرواعل الذم عتراعل معم
بت ديسها لت ون تراكما مذ ال،برات بل يصنرها حسي أنواعها و طبيعتها.
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يقوم

فالراعل اللئيم علا سبيل المثال عتسم مصرات تحد ها كبرتس مع امكريذ مذ هذا النوح
مذ الرواعل  ,و مالبا ما تلعي معاعير محيطس و ثقافتس و عطئقس المتنوعة التي
صا فها في حياتس ا جتماةية ن فيتم ت،زيذ هذ ال،برات عبر تنشئتس ا جتماةية (
األسرية و المحلية و الرسمية و الدعنية و الثقااية ) ثم يقوم بتنصيرها و مالتالي عبلورها
علا شكل نمااة و لل نمواة يمثل صنرا متألرا مذ مجموعة كبرات ااتية.
كما طرح شوتز لذلل عدة مراهيم أكرى منها طريقة امجراء أو مقا عر طريقة امعدا
ن و لذلل معرفة جدعدة سماها شوتز م،زون المعرفة نكما مدم مرهوم المومف المتشامل
أو شكالية المومفن معدها طرح شوتز عدة مصطلحات اجتماةية توض جواني أوسع
مذ الرعل ا جتماعين و هي عالم الحياة ن عالم البدعهيات ن عالم الحياة اليومية ن
عالم العمل اليومي ن الوامع الدنيوم ن الوامع األسما.
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فري مصطل عالم البدعهيات أشار لا الموامف الطبيعية للناس التي تعني تعيينهم فيها
ون أن يساورهم الشل فيهان أم موامف مقنعة

تقبل الطعذ مسبي اكتمارها و

نرجها و تعو الناس علا مواجهتها و تآلرهم لها.

أما مصطل عالم الحياة اليومية فإنس يشير لا الصرات امتية:

 1ى عتسم هذا العالم بتوتر راكي يجعل الراعل يقظا و حذ ار مذ الرواعل و األحدا
التي عواجهها و عتراعل معها.
2ى

عبدم الراعل عذ شكولس في العيش في هذا العالم.

 3ى يعمل الرواعل علا معايشتهم هذا العالم.
 4ى يمن هذا العالم كبرة ااتية كاصة مت املة الجواني.
 5ى عبلور الت،لل الذاتي بيذ المتراعليذ نسيجا اجتماةيا يعكس طبيعتس.
 6ى كروح تراعل الرواعل لا العامل الزمني .
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المحاضرة السابعة عشر  :المساهمات العلمية التي قدمها الفريد شوتز
كما طرح شوتز لذلل عدة مراهيم أكرى منها طريقة امجراء أو مقا عر طريقة امعدا
و لذلل معرفة جدعدة سماها شوتز م،زون المعرفة نكما مدم مرهوم المومف المتشامل
أو شكالية المومف ن معدها طرح شوتز عدة مصطلحات اجتماةية توض جواني
أوسع مذ الرعل ا جتماعي ن و هي عالم الحياة ن عالم البدعهيات ن عالم الحياة اليومية
ن عالم العمل اليومي ن الوامع الدنيوم ن الوامع األسما.

فري مصطل عالم البدعهيات أشار لا الموامف الطبيعية للناس التي تعني تعيينهم فيها
ون أن يساورهم الشل فيهان أم موامف مقنعة

تقبل الطعذ مسبي اكتمارها و

نرجها و تعو الناس علا مواجهتها و تآلرهم لها.

أما مصطل عالم الحياة اليومية فإنس يشير لا الصرات امتية:
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 1ى عتسم هذا العالم بتوتر راكي يجعل الراعل يقظا و حذ ار مذ الرواعل و األحدا
التي عواجهها و عتراعل معها.
2ى

عبدم الراعل عذ شكولس في العيش في هذا العالم.

 3ى يعمل الرواعل علا معايشتهم هذا العالم.
 4ى يمن هذا العالم كبرة ااتية كاصة مت املة الجواني.
 5ى عبلور الت،لل الذاتي بيذ المتراعليذ نسيجا اجتماةيا يعكس طبيعتس.
 6ى كروح تراعل الرواعل لا العامل الزمني.
مرهوم نظرم آكر تناولس شوتز هو” عوالم الوامعية ا جتماةية ” حد شوتز أربعة عوالم
اجتماةية مميزة بدرجة وضوحها وبداهتها المباشرة

تحتاة لا برهان أو سند ن بيد

أنها م،تلرة معرها عذ معض ألنها مست،لصة مذ ظرو
و هي ما علي:
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و فترات زمنية كاصة بها

 1ى عالم ال،برة المباشرة ن مست،لصة مذ الوامع الحي و يشير لا ا تصال التراعلي
(وجها لوجس) عدرك المتقابطن أحدهما امكرن و يشترلان ممشاعر وأحاسيس وأف ار
واحدة ومتشابهة فيتبلور عندهما عطمة “النحذ” التي توجس األنا أو األن

فت ذم كبرات

كل منهما.

 2ى عالم ال،برة مير المباشرة:

مست،لصة مذ الوامع البعيد زمانيا أو عبر وسائط مشرية أو مير مشرية ( سل ية أو
سل ية ) و يشير لا ا تصال مير التقابلي عبر منوات تقلل مذ تدكل المتراعليذ في
مشاعر و أحاسيس مشترلة.
 3ى عالم امر الم،لو
 4ى عالم ا ست،ط

مذ الزمذ القريي.

مذ الزمذ البعيد.

و يمثطن بوامي الحا ت الماضوية النامصة في معرفتها الجزئية ن أو العناصر الدقيقة
و ت،تلف في معاعيرها و مقاعيسها محيث اا تم قياسها ممقاعيس معاصرة يحد
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ساءة

تقدعر األحدا

القديمة و تشويس ترسيرها ن لذا فإنها تمثل كصوصية تراثية

تمثل

معاعير الحرارة و ال،طأ لل ال،طأ اا تم قياسها ممقاعيس الحاضر .
كما يميز شوتز بيذ المنظور الطبيعي لعرو الجماعة ا جتماةية و المنظور
الظاهراتي للمطحظ ال،ارجي ن و يصف مصطل الطبيعي المدكل الرطرم والبدعهي
الذم يسلم مس أعراء جماعة اجتماةية معينة ن و عنظر ه ء األعراء لا أسلوب
حياتهم علا أنس عا م و هم مصرة عامة مير واعيذ مالمدى الذم يعكس مس هذا
األسلوب كبراتهم الذاتية فقطن و علا النقيض مذ الل يسعا المطحظ ال،ارجي (الذم
عتبنا منظار ظاهراتيا) لا وصف أسلوب حياة جماعة مان و مع هذا فهو يقوم بهذ
المهمة مذ زاوية الراعليذ

مذ زاوية منظور ترسيرم كارجي.

و لمثال علا المنظور الطبيعي لو است،دمنا لترسير حياة أف ار مجتمع مبيلة مريش
حيذ مالوا“ :هذا ما وجدنا عليس آمائنا” فهم عنظرون لا أسلوب حياتهم مذ ةبا ة
لألصنام و شرب لل،مور و وأ للبنات مأنس عا من مير مدرليذ أن هذا الوضع يعكس
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كبراتهم الذاتية و ما تعلمو مذ كطل التنشئة ا جتماةية ن ايما عرلز المنظور
الظاهراتي علا وصف حياة هذ الجماعة حيث عتم است،دام المطحظة لأ اة جمع
للبيانات مذ كطل است،دام المنهي ال يري فيتم وصف أسلوب حياة هذ الجماعة لما
تبدو و مذ زاوية الراعليذ أنرسهم

مذ زوايا بنائية أو صراةية مد

تعكس الوامع

المعاش ن حيث عتم الترليز علا ما عرويس الناس حول ةبا ة األصنام أو وأ البناتن و
مذ ثم تحليل هذ البيانات لتقديم ترسير مطئم للوامع ا جتماعي.
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