
 ًا: وظائف علم االجتماع نيثا
وظيفة عممية تعنى بتطوير العمم نفسو, والنقد الذاتى لمختمف الجيود التى بذلت  األولى:

عمى الصعيدين النظرى والمنيجى بغية الوصول بالعمم إلى درجة أكبرمن الكفاءة والدقة فى 
الوصول إلى القوانين االجتماعية التى ال يصل العمم إلييا إال بعد رحمة طويمة تسير فى خطوات 

ى بدءًا من المالحظة وحتى وضع القوانين, وما بينيما من خطوات تحميمية وتفسيرية المنيج العمم
وتعميمية, عمى أن يفضى توظيف ىذه القوانين إلى أوضاع أفضل تمكن من التنبؤ بمسار 
المجتمع اإلنسانى وبناءه. وىذا المخرج أو المنتج السوسيولوجى ال يمكن التوصل إليو بدقة إال 

ق مع طابع العمم من جانب, ويكون أكثر قدرة عمى تصور أبعاد الواقع باطار نظرى, يتس
 ومكوناتو فى تناقضاتيا, وحركتيا وتغيرىا. 

وظيفة مجتمعية, وىى تعنى جميع األدوار التى يقوم بيا العمم لمجتمع معين,  الثانية :
أن تندرج  متدرجًا فى العطاء حتى الوصول إلى المجتمع اإلنسانى ككل. وىذه الوظيفة يمكن

تحتيا وظائف فرعية كثيرة تبدأ بفيم الواقع وتفسيره, وتناول مشكالتو والتخطيط لتناوليا وعالجيا 
سواء كانت ىذه المشكالت فئوية أو قطاعية أو مجتمعية شاممة تشمل المجتمع عمى وجو العموم 

(84). 
نسانى مستيدف والوظيفة الثانية ىى األىم ألن العمم أيًا كان موضوعو بمثابة نشاط إ

ومقصود, وىذا يعنى أول ما يعنى ارتباط العمم بالسياق المجتمعى وتأثره بالمؤثرات التى تحدد 
النشاط اإلنسانى زمانيًا ومكانيًا, األمر الذى جعل ىذه الوظيفة االجتماعية متباينة بين فترة 

مى إليو الباحث وأخرى, وبين مجتمع وآخر, بل وبتباين الموقع الطبقى االجتماعى الذى ينت
وينظر من خاللو إلى الواقع االجتماعى. وىنا يمكن التمييز بين موقفين أساسييين: تتمثل األول 
فى الوقوف إيجابيًا مع النظام االجتماعى القائم, وبالتالى صناعة أفكار نظرية, ومناىج وطرائق 

الموقف يكاد يكون لموصول إلى بيانات عممية تدعم ىذا النظام وتبرىن عمى سالمتو. وىذا 
موقف كل الرواد المؤسسين لمعمم عدا واحدًا فقط ىو كارل ماركس فقد اقام أوجيست كونت : إنك 
تدرس لكى تضبط ", فى حين أن دور كايم أشار إلى أن عمم االجتماع يجب أن تكون لو فوائد 

ن كان يفيم ضمنًا من كتاباتو أن ىذه الفوائد ت تمثل فى عالج عممية, دون تحديد وجيتيا, وا 
المشكالت االجتماعية التى تحافظ فى النياية عمى النظام االجتماعى القائم, وتوازنو, وعمى 

لقد درس  –خاصة فى رده عمى فويرباخ  –النقيض من موقف ىذين المفكرين كان ماركس يقول 
 –من إطاره النظرى  –الناس العالم عمى أنحاء عدة غير أن الميم ىو التغيير " ويفيم بوضوح 

رادتو  أن وجية التغيير التى يقصدىا تعنى التوجو نحو اإلنسان وجعل غده أكثر رحابة وعدالة, وا 
أكثر تحررًا, خاصة اإلنسان المضطيد والمستغل, سواء كان عاماًل أو فالحًا أو ما شابو ىذا. 



بة عمى ىذا السؤال تعنى ولكن كيف يمكن لعمم االجتماع أن يحقق وظائفو اإلنسانية ؟ إن اإلجا
أواًل دراسة الواقع وتشخيصو وتفسيره. وتعنى ثانيًا تقديم بدائل لتصورات التغيير, وتعنى ثالثًا: 
العمل عمى إنضاج وعى الجماىير المشاركة فى المجتمع, من خالل وضعيا عمى طريق التفكير 

يجابًا. وىذا يبر  ز بجالء أىمية الدور النقدى لعمم العممى, وتبصيرىا بما ىو حادث حوليا, سمبًا وا 
نما يكون  االجتماع, وال يقصد بالنقد ىنا أن يكون وحيد الجانب فى اتجاه النظام الحاكم, وا 

لى الحاكم والمحكوم, أو  إلى المصمحة  –باختصار  –متفاعاًل متوجيًا إلى القمة والقاع, وا 
تمع. وتعنى رابعًا : ضرورة المشاركة العامة. وكممة العامة تعنى األغمبية العريضة المكونة لممج

فى صناعة القرارات وفى التخطيط المجتمعى. وبدون الدور األخير يصبح الدوران األوالن 
موقوفين. ويصبح الدور الثالث ىو الممكن والمتاح, إذا تجاوز الباحث آنيتو وأنانيتو وأضحى 

إلشارة ىو عمم دراسة اإلنسان ممتزما أمام المجتمع واإلنسان ألن عمم االجتماع كما سبقت ا
 . (84)والمجتمع

 ثالثًا: النظرية االجتماعية
ال غنى ألي باحث فى أى عمم من العموم عنن نظرينة توجينو فنى جمعنو لموقنائع المتعمقنة 
بالظننناىرة التنننى يريننند دراسنننتيا, وفنننى اختيننناره لمفنننروض التنننى يريننند أن يختبنننر صننندقيا, وفنننى اختيننناره 

خدميا فننى دراسننتو. فبنندون ىننذه النظريننة يتخننبط فننى جمننع معموماتننو, لممنننيج واألدوات التننى سيسننت
 بحيث تأتى غير مترابطة, ثم يعجز فى النياية عن إضفاء معنى عمييا أو تفسيرىا. 

أن اليدف الرئيس لمنظرية ىو فيم المجتمع الذي نعيش فيو ومحاولة اإلسيام فى تطوير و 
أن يتحقنق إال عنن طرينق الدراسنة الفعمينة لجواننب الحياة االجتماعية فينو. وفينم المجتمنع ال يمكنن 

الحياة االجتماعية والتعرف عمييا, ولكن المجتمنع النذي نعنيش فينو ونريند أن نفيمنو يضنم عنددًا ال 
 , وكل منيا يمكن أن يكون موضوعًا لمدراسة. Factsنياية لو من الوقائع االجتماعية 

د أن يوجنند لننديك تصننور عننام عننن ولكننى نسننتطيع أن نختننار أيننًا مننن ىننذه الموضننوعات البنن
المجتمع الذى توجد فيو؛ أى البد أن يكون فى ذىنك ىندف منا لينذه الدراسنة والبند أن تكنون لنديك 
طريقة منا لدراسنة منا تختناره منن موضنوعات. وفنوق ىنذا كمنو البند أن تكنون عمنى عمنم بجينود منن 

ينو منن أخطناء حتنى تسنتطيع سبقوك إلى التفكير فى ذلك وما توصموا إليو من نتنائج, ومنا وقعنوا ف
ال فإنك لن تضيف شيئا جديدًا أبدًا ,  تجنبيا, أى أنك ال تستطيع أن تبدأ أبدًا من نقطة الصفر, وا 

 .(05)فالعمم بصفة عامة ذو طبيعة تراكمية 
والبحننننث فننننى مجننننال تنننناريي العمننننوم االجتماعيننننة يتخممننننو الكثيننننر مننننن التحمننننيالت لمختمننننف 

منيننا )الكالسننيكية( أو الجدينندة )الحداثننة(, المحافظننة أو التقدميننة,  النظريننات االجتماعيننة, القديمننة
وذوات المنظور الجزئي أو الكمى. فوجود العديد من النظرينات االجتماعينة ال يعنرض فقنط لتطنور 
عمننم االجتمنناع, بننل يبننين كننذلك تعقنند وديناميكيننة الظننواىر االجتماعيننة, وعنندم القنندرة عمننى وضننع 



.  Social Organism Researchبحنث العضنوي االجتمناعي عالقنات رياضنية حاسنمة فنى ال
وفننى الوقننت ذاتننو, فإنيننا تسنناعد فننى إظيننار الحقننائق االيجابيننة عننن انفتنناح وتطننور إمكانننات عمننم 
االجتماع. كما أن تنوع الخيارات الموضوعية والمنيجينة بنين عممناء االجتمناع تندعم ىنذا االتجناه. 

التنى أوضنحيا فنى كتابنو   Antony Giddensليذا السبب, يمكن القبول برؤية "انتونى جيدينز" 
"النظريننة االجتماعيننة وعمنننم االجتمنناع الحنننديث", المتعمقننة باتجاىنننات التطننور متعنننددة األبعنناد لعمنننم 
االجتماع كعمم, وتأكيده أنو فى غضون فى الفترة األخيرة من تطور العموم االجتماعية, قند تخمنت 

بآخر  بشكل أو –ىذه العموم عن الفرضية التى ترى أن أىداف ومنطق العموم االجتماعية تتماثل 
 .(05) مع تمك الخاصة بالعموم الطبيعية –
ىتعروفىالنظروةىاالجتماعوةى-1

تننننننعكس اختالفنننننات العمنننننوم االجتماعينننننة عنننننن العمنننننوم الطبيعينننننة فنننننى المنننننداخل التنظيرينننننة 
والمنيجيننة لمبحننث االجتمنناعي فننى تننأويالت النظريننة االجتماعيننة كمصننطمح. فمصننطمح "النظريننة" 

Theory تالف جوىري؛ من حيث أن النظرية تتضمن مجمنوع المعنارف ذاتو ال ينجم عنو أى اخ
المنظمنننة والفرضنننيات التننني يمكنننن منننن خاللينننا التحقنننق التجريبنننى منننن الظننناىرة والتنبنننؤ باتجاىنننات 
تطورىننا, أو مننن حيننث أنيننا تسننتطيع الكشننف عننن بعننض المشننكالت العمميننة غيننر المحمولننة. لكننن 

متنوعنة لشنرح مصنطمح النظرينة االجتماعينة عمى النقيض منن ذلنك, ىنناك العديند منن التعريفنات ال
Social Theory   .وتصنيفاتيا المختمفة 

أربعنة معنانى لمنظريننة االجتماعينة: النظرينة االجتماعينة بوصننفيا  Ritzerويضنع "ريتنزر" 
تمثينننل مننننظم ومتنننزامن لنننبعض األفكنننار, وبوصنننفيا دراسنننة المبنننادئ والتصننننيفات فنننى تننناريي الفكنننر 

مننن فرضننيات البحننث الجزئيننة أو النظاميننة, وأخيننرا بوصننفيا نننوع مننن االجتمنناعي, وبوصننفيا شننكل 
النظريننات العمميننة تتبننع قننوانين المنطننق لتأسننيس االتجنناه العممننى. والتعريننف األكثننر قبننوال لمنظريننة 
االجتماعية منن ىنذه التعريفنات, ىنو النذي ينظنر لينا كشنكل منن النظرينة العممينة والتني منن خنالل 

بحنننث العممننني, تقنننوم بتأسنننيس نظنننم صنننغيرة أو كبينننرة لمقنننوانين العممينننة تطبينننق الطرائنننق المنيجينننة لم
 والفرضيات المتعمقة بالمجتمع ككل أو المتعمقة بظواىر مجتمعية محددة.

النظرية االجتماعية عمى أنيا شكل من   Nicholas Mullinsويعرف "نيكوالس مولنز" 
س مننن خننالل تطبيننق عنندد معننين مننن اإلبننداع, يينندف لتحميننل وتعمننيم العالقننات التبادليننة بننين النننا

الرؤى العامة أو المتغيرات, والتي تتحدد عالقاتيا المتداخمة من قبل قوانين نظرية محنددة. ويشنير 
ىذا التعريف إلى الحاجة إلدراك العناصر البنيوية األساسية لمنظرية االجتماعية. فضال عن ذلك, 

قنننوانين الكامننننة فنننى الشنننكل المعيننناري لمعمنننم فنننإن النظرينننة االجتماعينننة تسنننتمزم مالحظنننة المبنننادئ وال
االجتمنناعي ولمعمننم بصننفة عامننة, واسننتخدام معرفننة عمميننة محننددة عننن الظنناىرة المرتبطننة بالنظريننة 

 .(05) ذاتيا



والمؤرخ لعمم االجتماع يستخدم نظريتو كمعيار النتقاء الحقائق التاريخينة ذات الصنمة, ثنم 
كمننا أن  نظريتننو التننى تننم عمننى أساسننيا االختيننار. عمننى أسنناس تمننك الحقننائق, يقننوم بعننرض وتأكينند

, وذلك من خالل اتخاذ عامل ذاتيىناك طريقة أخرى يتم بيا إثبات القوانين السوسيولوجية بشكل 
إن فمنثال,  .الظروف التنى تعمنل منن خالليناو كافة العوامل األخرى  تحييدمعين كقاعدة, و  تاريخي

 األساسننيكانننت االسننتجابات المتباينننة تحنندث فننى سننياق ظننروف متماثمننة اقتصنناديًا, يكننون العامننل 
. وىنننا البنند مننن التأكينند عمننى أن النظننام العننام لعمننم االقتصنناديالننذى يننتم القينناس عميننو ىننو العامننل 

عنننن أى عمنننم آخنننر. فنننالعموم الطبيعينننة تعتمننند عمنننى إمكانينننة  أساسنننياالجتمننناع يختمنننف فنننى مشنننيد 
فيسنننتيدف التطبينننق عمنننى  عاالجتمننناجربنننة وعنننزل بياناتينننا عنننن العنننالم الكمنننى لمخبنننرة, أمنننا عمنننم الت

يمكنننن عزليمنننا عنننن بعنننض وال يمكنننن  ال وبالتنننالي ,المجتمنننع ككنننل, فنننالمجتمع ىنننو محنننور اىتمامنننو
 استثناء شئ.

وفى الممارسنة العممينة, تتخنذ القنوانين االجتماعينة واحندة منن ثالثنة أشنكال , فنإن لنم تكنن 
 .لمالئمننة الحقننائق وضننعالتنناريي, فإنيننا تكننون إمننا بننديييات أو ت مشننيد منننيننة حننول تم دوجمامننزاع

حيث يجب أن تخضع لمزيد ومزيد من التأىيل حتنى تصنبح فنى النياينة قابمنة لمتطبينق عمنى حالنة 
 .(05) واحدة

ىأهموةىالنظروةىوأسسىاختوارهاى-2
عمننى الننرغم  -واإلشننكالية األساسننية ىننى أن عمننم االجتمنناع وغيننره مننن العمننوم االجتماعيننة 

فإنننا نجند نظرينات  -من وجود واقع اجتماعي لنو ووجنود موضنوع مسنتقل عنن العنالم النذي يبحثنو 
عامة متعددة كل منيا يقدم تصورًا ليذا الواقع يخالف ذلك الذي يقدمو غيرىا. وبالتالي فإننا سنجد 

رات مختمفة لنفس الظاىرة االجتماعينة الواحندة. وىننا يواجنو أى دارس لينذه النظرينات بموقنف تفسي
حتمي يتعين عميو فيو أن يقارن بين ىذه النظريات المختمفة ويختار منن بينينا األصنمح أو األكثنر 

سناس إقناعًا. إال أن عممية المقارنة ىذه تتطمب بالضنرورة تقييمنًا لكنل منينا عمنى حنده, فعمنى أى أ
يننتم ىننذا التقيننيم ؟ ىننناك عنندة أسننئمة رئيسننة ينبغنني عمينننا عننند تقييمنننا ألي نظريننة أن نقننوم بطرحيننا 

 ونحاول اإلجابة عمييا. 
ففننى أحيننان كثيننرة يمجننأ دارسننو النظريننات االجتماعيننة إلننى تقيننيم ىننذه النظريننات والمفاضننمة 

ننياء ممننا بينيننا عمننى أسننس غيننر عمميننة, ويتعنناممون مننع ىننذه النظريننات كمننا لننو كاننن ت سننمعًا أو أشا
تقننابميم فننى حينناتيم اليوميننة يعتمنند اختيننارىم ألحنندىا دون األخننرى عمننى المننزاج الشخصننى أو منندى 
جاذبيتيننا االنفعاليننة, أو ألنيننا األكثننر رواجننًا, وبعضننيم يتبنننى نظريننة أخننرى ألن أشخاصننًا معينننين 

الثنة ألنينا تبندو بسنيطة واضنحة يثق فييم )كاألستاذ مثاًل( يتبنونيا, والبعض اآلخر يتبنى نظرينة ث
أو حتننى ألنيننا تبنندو عميقننة غامضننة يصننعب عمننى اآلخننرين فيميننا , ..  لكننن ىننل ىكننذا يجننب أن 

 نفاضل بين النظريات فى العالم؟ 



البد أن توجد نظرية عامة تنطبق عمى الظاىرة االجتماعية بوجو عام وتقدم تصنورًا عامنًا 
نظريننات نوعيننة تقنندم تفسننيرات خاصننة لكننل ظنناىرة  عنيننا, ثننم عمننى ضننوء ىننذا التصننور العننام توجنند

 .(08)اجتماعية عمى حده 
فبنندون النظريننة تصننبح الحقننائق التننى يجمعيننا العممنناء مننن خننالل مالحظنناتيم حشنندًا ىننائاًل 
غيننر منننظم وغيننر مفينند مننن المالحظننات. فيننناك بننين عممنناء االجتمنناع مننن يقتصننر عمميننم عمننى 

حينناة االجتماعيننة دون أن تننؤدى ىننذه الوقننائع إلننى مجننرد جمننع وقننائع جزئيننة عننن بعننض مظنناىر ال
صنياغة نظريننة عامنة عننن المجتمنع ودون أن يسترشنندوا فنى جمننع ىنذه الوقننائع بنظرينة عامننة. ممننا 
يجعننل ىننذه البحننوث عديمننة القيمنننة, أو قميمننة عمننى أحسننن تقننندير بالنسننبة لتطننور المعرفننة العممينننة 

اع يقومننون بصننياغة نظريننات عامننة عننن بننالمجتمع البشننرى. وىننناك فريننق آخننر مننن عممنناء االجتمنن
المجتمنننع تتصنننف بالصنننبغة التأممينننة أو المكتبينننة دون أن تعتمننند ىنننذه النظرينننات عمنننى وقنننائع تمنننت 
مالحظتيننننننا والتأكنننننند مننننننن صننننننحتيا ودون اختبننننننار لمننننننا تتضننننننمنو ىننننننذه النظريننننننات مننننننن تعميمننننننات 

ة أو التجريبينننة واسنننتنتاجات. وقننند أطمنننق راينننت ميمنننز عمنننى الفرينننق األول أصنننحاب اتجننناه اإلمبريقيننن
, وعمى الفريق الثاني أصحاب اتجاه النظريات المتضخمة Obstructed Empiricismالمجتزأة 

Grand Theories ويبننين ميمننز عقننم االتجنناىين, وأن كننال منيمننا يننؤدى إلننى عرقمننة نمننو عمننم .
 االجتماع ويعوق الوصول إلى الفيم العممي السميم لمظواىر االجتماعية. 

وىننذا االنفصننال بننين جننانبي العمننم إنمننا يتنننافى مننع مسننممات المنننيج العممننى التننى تتضننمن 
جميعيا فكرة العالقة الجدلية بينيما. فعدم تطبيق المنيج العممى فنى دراسنة الظناىرات االجتماعينة 
نمنا  ال يرجع إلى أن ىذه الظاىرات فى حد ذاتيا ال تخضع لمدراسنات باسنتخدام المننيج العممنى, وا 

 .(00)جع إلى معوقات تتبع من طبيعة البناء االجتماعي لممجتمعات التى توجد فييا ىذه العموم ير 
والباحث فى ميدان العموم االجتماعية بوجو عام وفى ميدان عمم االجتمناع بصنفة خاصنة 
سننوف يواجننو بتعنندد النظريننات العامننة التننى تنندعى كننل منيننا أنيننا تفسننر ظنناىرة الحينناة االجتماعيننة 

, وبالتننالى تعنندد النظريننات النوعيننة عننن الظنناىرة الخاصننة التننى يدرسننيا. ويعننرف دارسننو بوجننو عننام
عمم االجتماع أن ىذا العمم يضم نظريات متباينة مننذ نشنأتو مثنل نظرينة كوننت الوضنعية ونظرينة 
أميل دوركايم عن التضامن االجتماعي ونظرية ماكس فيبر عن الفعل االجتماعى ونظرية ىربرت 

يننة العضننوية ونظريننة كننارل منناركس الماديننة التاريخيننة. كمننا يعمننم أن عمننم االجتمنناع سبنسننر التطور 
المعاصر لم يتخمص من ىذا التعدد النظنري, بنل ظينرت بنو نظرينات حديثنة متبايننة تمثنل امتندادا 
لمنظريننننات الكالسننننيكية مثننننل النظريننننة البنائيننننة الوظيفيننننة والوصننننفية المحدثننننة والسننننموكية الجماعيننننة 

جيا والنظريات الراديكالية. بل إن األمر يتعدى ذلك إلى وجنود اتجناه أو تينار فنى عمنم والفينومينولو 
االجتماع يؤكد عمى عدم أىمية وجود نظرية عمى اإلطالق, ويدعو إلنى أن يسنتمد الباحنث أفكناره 

 من الواقع مباشرة؛ وىو ما يسمى االتجاه اإلمبريقى أو التجريبى . 



ىرات االجتماعينة إذن مفنر منن االختينار بنين النظرينات ليس أمام الباحث فى ميدان الظنا
وىنننو أمنننام خينننارين ال ثالنننث ليمنننا: إمنننا أن يسنننتغنى عنننن ىنننذه النظرينننات جميعينننا ويتبنننع منننا سنننمى 
ما أن يختار نظرية ما منن بنين ىنذه النظرينات يعتبرىنا األصندق  باالتجاه اإلمبريقي )التجريبى(, وا 

ن االجتماعيين, وخاصة المبتدئين منيم يحنددون منواقفيم واألكثر عممية. والواقع أن معظم الباحثي
 .(05)عمى أسس غير عممية 

ويمكننل لمحا نن  سل يد ببنن  حننحعن األدننم  ننن   اييمننو لمن بيننا   ننى مينن ال  منن  
 االج ماع وىى: 

اإللمام بالنظريات العامة الرئيسية فى عمم االجتماع بدون اسنتثناء وأال يسنتبعد ألى سنبب   -سواًل 
 نظرية عامة رئيسية من نطاق معرفتو .

اإلطنالع عمنى الدراسنات النقدينة لمختمنف النظرينات وخاصنة النقند المتبنادل بنين النظرينات  –ثانيًأ 
  الرئيسية ورد أصحاب كل نظرية عمى النقد الموجو ليا.

ثنننارة التسننناؤالت اآلتينننة  –ثالثنننًا  اسنننتخالص المسنننممات األساسنننية التنننى تركنننز عميينننا كنننل نظرينننة, وا 
 والحصول عمى إجابات عمييا من النظرية ذاتيا: 

 كيف تصور النظرية الواقع االجتماعي بشكل عام؟  (5
 كيف تصور النظرية طبيعة اإلنسان؟ (5

 فسير الظاىرات االجتماعية المختمفة؟ما نوعية المتغيرات التى تعتمد عمييا النظرية فى ت (5

ىننل تميننز النظريننة بننين القننوانين العامننة التننى تنطبننق عمننى المجتمننع اإلنسننانى ككننل وبننين  (8
القوانين النوعية التى تنطبق عمى كنل ننوع منن أننواع المجتمعنات وكنل مرحمنة منن مراحنل 

لغربينة( عمنى تطوره, أم تقوم بنالتعميم منن واقنع ننوع واحند منن المجتمعنات )كالمجتمعنات ا
 اإلنسانية ككل؟ 

 ما المضمون األيديولوجى لمنظرية؟ (0

 ما األدلة الواقعية عمى صدق المسممات واالستنتاجات التى تتضمنيا النظرية؟ (5

ما اإلجراءات العممية التى تشير إليينا النظرينة إذا استرشندنا بينا فنى التطبينق أو فنى رسنم  (7
 السياسات االجتماعية؟

تساؤالت بعند اسنتيعابو لمنظرينات االجتماعينة وحصنولو عمنى إجابنات فإثارة الباحث ليذه ال
 (07)عمييا تساعده عمى اتخاذ موقف منيا 

 
ىتصنوفىالنظرواتىاالجتماعوةى-3

ينجم عن تعدد وتعقد النظريات االجتماعينة صنعوبات فنى تشنكيل معنايير ثابتنة لتصننيفيا 
وتنظيميننا. ووفقننا لمسننتوى التعمننيم, يمكننن تصنننيف النظريننات االجتماعيننة إلننى نظريننات عامننة عننن 



( ونظرينننات محنننددة عنننن المجتمنننع Great Theoriesالمجتمنننع )التنننى تسنننمى النظرينننات الكبنننرى 
(. ويننرى مننؤرخ  Small Sociological Theoriesماعيننة الصننغرى )وتسننمى النظريننات االجت

أن النظرينننات العامنننة عنننن المجتمنننع تتضنننمن الننننظم  Goricarالنظرينننات االجتماعينننة "جوريكنننار" 
السوسنننيولوجية لكوننننت وسبنسنننر وفيبنننر والنظرينننة الماركسنننية. أمنننا النظرينننات االجتماعينننة المحنننددة 

م االجتمنننناع الحننننديث, والتننننى مننننن خننننالل البحننننث )الخاصننننة( فيننننى السننننمة الغالبننننة عمننننى توجننننو عمنننن
تحناول رسنم صنورة سوسنيولوجية مناسنبة لظنواىر اجتماعينة محنددة  –االمبريقى والتنظيرى المعقند 

)كالمديننننننننة والقرينننننننة والعمنننننننل واألسنننننننرة والجماعنننننننات االجتماعينننننننة والبنينننننننة االجتماعينننننننة والتغينننننننرات 
ن البحنث االجتمناعى ييندف الظينار بنينة االجتماعية... الي(. ووفقا لينذه النظرينات الصنغرى, فنإ

أن   Mertonوتطننور قننوانين ظننواىر اجتماعيننة معينننة فننى فتننرات زمنيننة محنندودة. ويننرى "ميرتننون"
ىذه النظريات المحددة ال تسعى لتقسيم المعرفة, بل إنيا تعمنل عمنى دمجينا ودعمينا عبنر البحنث 

 –إلنى حند مننا  –تمثنل تمننك النظرينات االمبريقنى القنائم عمنى النظريننة والتعميمنات السوسنيولوجية. و 
 استجابة لمقبول بنظرية التطور االجتماعى كشكل من التقدم االجتماعى الخطى الذاتى. 

وعمى النقيض من اتجاه عمماء االجتماع الكالسنيكيين لوضنع نظرينات كاننت تمينز الننظم 
منع  –بدرجنة منا  –فق االجتماعية القائمة فى القرن التاسنع عشنر وبندايات القنرن العشنرين, وبنالتوا

 –وفقنننا لمنننا ينننراه ميرتنننون  –النظنننام الفمسنننفى فنننى الفكنننر, فنننإن البننناحثين االجتمننناعيين المعاصنننرين 
 يسعون لمبحث الظرفى واإلمبريقى القائم عمى أساس نظري فى كل مفردة من مفردات المجتمع. 

ظرينننات كمنننا يمكنننن تصننننيف النظرينننات االجتماعينننة وفقنننا لمبمننند التنننى تسنننود فيينننا )مثنننل الن
االجتماعيننة األمريكيننة, واأللمانيننة والفرنسننية واالنجميزيننة... النني ( ووفقننا لوقننت ظيورىننا )النظريننات 
االجتماعية لمقرن التاسنع عشنر, والنظرينات الحديثنة والقديمنة( ووفقنا لمعامنل األيندولوجى )نظرينات 

ي ومحتننوى النظريننة الطبقننة الوسننطى لممجتمننع والنظريننة الماركسننية لممجتمننع( ووفقننا لممفيننوم العممنن
 االجتماعية )النظرية الحيوية, النظرية النفسية والنظرية الشكمية... الي (. 

ويمكن كذلك تصنيف النظريات االجتماعية وفقا لمستوى نمو وتماسك النظرية االجتماعية. ومن 
ىذه األنواع: المفاىيم والتعميم التجريبى )اإلمبريقى( والمبادئ األساسية والنماذج االجتماعية. 

فتحة فى ىذا الصدد أن المفاىيم ال تكون مناسبة إال لمنظريات غير المن Turnerويرى "تيرنر" 
واألفكار أو "المنطمقات" التى ال يمكن التعامل مع كنظريات فى أى موضع نظامى جاد. أما 
التعميمات التجريبية, فغالبا ما تتواجد فقط فى التوصيفات اإلمبريقية أو في محاولة تعميم بعض 

 –حوال الظواىر الجزئية. وبالنسبة لممبادئ األساسية االجتماعية فال تعدوا كونيا فى أغمب األ
عناصر ومساعي إلضفاء الطابع النظامي لظواىر معينة, وعادة ما تقتصر عمى تأريي أو سير 
ذاتية ألشخاص ىامين فى عمم االجتماع. إذن, فال يوجد سوى النماذج واالتجاىات نحو بناء 

 .(04) منمذج التى يمكن أن تمثل الطريق الحقيقي لتطوير النظرية االجتماعية



ىوةىاالجتماعوةوظائفىالنظرى-4
   مخص و ائف الن بية  ى العم   ى د  نااط سدادية وىى: 

عن طريق تحديد نوع المادة أو الوقنائع التنى يجنب جمعينا عنن    ي  اال جاه األدادى لمعم   (5
الظننناىرة المدروسنننة. فمنننو كاننننت الظننناىرة موضنننوع الدراسنننة منننثاًل ىنننى كنننرة القننندم, فنننإن النظرينننة 

لجمننننع حقننننائق عننننن أنمنننناط العننننرض والطمننننب التننننى تتصننننل  االقتصننننادية سننننوف توجننننو الباحننننث
بتسويقيا, فى الوقت الذى تحندد النظرينة الكيماوينة جمنع حقنائق عنن تكنوين الكنرة منن الناحينة 
الكيميائيننة, وتوجننو النظريننة الفيزيائيننة الباحننث نحننو حقننائق عننن كتمننة الكننرة والضننغوط المختمفننة 

جتماعيننة فينننى توجينننو لجمننع حقنننائق تتعمنننق التننى تنننؤثر عمننى ثقمينننا وسنننرعتيا, أمننا النظرينننة اال
باألنشننطة االجتماعيننة المتصننمة بننالكرة ونوعيننة التنظيمننات االجتماعيننة الخاصننة بيننذا النشنناط 

 وىكذا. 
يسترشد بو العالم عند جمعنو لمحقنائق. وىنذا اإلطنار يسناعد الباحنث عمنى   ا ي  إطاب  صوبي (2

 إدراك ما بين الوقائع من عالقات ويرشده إلى نوعية الوقائع التى يتعين عميو جمعيا. 

فكننل قننانون وكننل فننرض بننل وحتننى كننل مفيننوم   مخننيص الوئننائل و مخننيص العيئننا  حينيننا: (3
ىائاًل لعندد ال نياينة لنو منن المالحظنات التنى قنام  تتضمنو النظرية ليس إال تمخيصًا أو تكثيفاً 

العمماء بإجرائيا. فمفيوم الخمية الحية مثاًل يمخنص فنى كممنة واحندة مالحظنات عديندة أجرينت 
عنننن شنننكل أو صنننورة معيننننة منننن المنننادة ومفينننوم األسنننرة يفعنننل نفنننس الشنننئ, والقنننوانين تمخنننص 

ظريننة تمخنص العالقننات بننين القننوانين, العالقنات المتعننددة بننين الظناىرات موضننوع الدراسننة, والن
وبدون عممية التمخيص والتنظيم ىذه يتعذر تمامًا اإللمام بمكتشفات العمم أو استنتاج أى شئ 

 .(04)منيا 

إذا كانننننت النظريننننة تمخننننص الوقننننائع وتقننننرر وجننننود نظننننام عننننام يننننربط بننننين ال نحننننل حالوئننننائل:  (4
تنبؤات بما سيحدث فنى المسنتقبل.  المالحظات التى يتوصل إلييا الباحث, فإنيا تصبح أيضاً 

يعننى فنى نفنس الوقنت أننو إذا لنم تتنرك مسنافات مناسنبة  فقولنا مثاًل أن المعادن تتمدد بالحرارة
بنننين قضنننبان السنننكك الحديدينننة فإنينننا سنننوف تتقنننوس نظنننرا لتمنننددىا. وقولننننا أن البعنننوض ينقنننل 

ل إذا ردمننننا البنننرك منننرض المالرينننا يعننننى فنننى نفنننس الوقنننت تنبنننؤًا بنننأن نسنننبة ىنننذا المنننرض سنننتق
 والمستنقعات التى يتوالد فييا البعوض وىكذا. 

فنحن ال نستطيع أن نعرف ما ينقصنا فى أى مجال إال إذا    ي  سوجو الناص  ى معب  نا:  (5
ذا كانت المعرفة المتوفرة لدينا من الكثرة بمكان, فإنو يصعب  عرفنا أواًل ما ىو متوفر لدينا. وا 

ولمننا كانننت النظريننة تمخننص وتنننظم المعرفننة المكتسننبة, فإنيننا تسنناعدنا  عمينننا أن نعرفيننا جينندًا.
عمى التعرف عمنى منا ينقصننا منن معرفنة, وبالتنالي ترشندنا إلنى الجواننب التنى يجنب أن نركنز 

 بحثنًا عمييا. 



فالغايننة األساسننية مننن العمننم ىنني التطبيننق, بمعنننى أن الن بيننة  اننو  حميمننة  ببنني  ال طحينن :  (6
رات الكنننون ويحننناولون التوصنننل إلنننى القنننوانين التنننى تحكمينننا منننن أجنننل العممننناء يدرسنننون ظننناى

اسننتخدام نتننائج دراسنناتيم فننى التعامننل مننع الطبيعننة والسننيطرة عمييننا. والنظريننة العمميننة بمننا أنيننا 
تمخنننيص لكنننل الحقنننائق التنننى اكتشنننفيا العممننناء, فإنينننا تقنننوم بميمنننة ترشنننيد وتوجينننو التطبيقنننات 

فننة. فقننوانين الطفننو مننثاًل سنناعدت عمننى بننناء السننفن ونظريننة العمميننة فننى مجنناالت الحينناة المختم
 .(55)الجاذبية ساعدت عمى بناء الطائرات, وىكذا 

 


