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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

 المحاضرة الثانية

   النظرٌة والعملٌة مجاالت علم االجتماع وموضوعاته وأغراضه وأهمٌته 

 

 مستويات تحليل السلوك اإلنساني لعلم االجتماع والعلوم االجتماعية األخرى -1

ٌُعّد وظٌفة العلم )ٌمكن للتحلٌل . تتشارك العلوم اجتماعٌة بدراسة السلوك اإلنسانً وبخاصة من جوانبه التفاعلٌة الذي 

ٌّز بٌن خمسة مستوٌات أو أبعاد للسلوك اإلنسانً والحٌاة االجتماعٌة نوجزها فً التالً  (األساسٌة  : أن ٌم

 مجال اهتمام علم االجتماع في كل مستوى   : اإلنساني مستوى تحليل السلوك

 األسـس البيولوجية والفيزيائية للسلوك اإلنساني- 1

 السلوك الفردي -2

 عمليات الجماعة- 3

 المنظومات االجتماعية- 4

 الثقافة- 5

 مجال علم االجتماع وموضوعاته وأغراضه- 2

   ؟ علم االجتماع ماذا ٌدرس:   وموضوعاته علم االجتماع مجالتحديد  -آ

 الحٌاة االجتماعٌة شكال ومضمونا   –

  . طبٌعة ظواهرها –

                                                                                         ؟الظواهر االجتماعٌة علم االجتماع لماذا ٌدرس :  علم االجتماع أغراض-ب

                                                                                                     :نظرٌة وعملٌة تتمّثل باآلتً بغٌة تحقٌق أغراض هاٌدرسلإلجابة على هذا السؤال نقول إنه 

 . الكتشافا –

  فهم النظام االجتماعً القائم –

–  .... 

– . ... 
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  فروع علم االجتماع ومنظوراته وتياراته3.

                        :فروع علم االجتماع المعاصر-  آ

 : أمثلة من الفروع التً أقرتها مؤتمرات علم االجتماع العالمٌة التالً 

  علم اجتماع الحياة اليومية،                   ○  علم اجتماع العمل،        ○ علم االجتماع االقتصادي،      ○ علم اجتماع التنظيم،       ○

 علم اجتماع األسرة،                                   ○علم اجتماع الترويح،      ○ علم االجتماع الديني،            ○      البيئي،   علم االجتماع○

                     ........... 

 : منظورات علم االجتماع -  ب

 ... . ٌمكن الحدٌث عن منظورات خاصة بعلم االجتماع مثل علم االجتماع التطبٌقً، علم االجتماع النقدي 

 تيارات علم االجتماع- ج 

الكمً                                                                                                                 -  التٌار الموضوعً ○

الكٌفً                                                                                                               -  التٌار اإلنسانً○

 . هو مزٌج من التٌارٌن السابقٌن:  التٌار الثالث○

  كيف يمكن التمييز بين فروع علم االجتماع ومنظوراته وتياراته ؟ –د 

 لية لعلن االجتماعـمـبين األهمية النظرية واألهمية الغ 4 .

.    تطبٌقٌة- ، فإن له أهمٌة عملٌة"العلوم األساسٌة"على الرغم من أن علم االجتماع هو أحد 

  :لعلم االجتماعاألهمية النظرّية - آ

 آمنة وصحٌحة وذات مصداقٌة لموضوعات معرفة علمٌةتجلّى هذه األهمٌة فً قدرة علم االجتماع على الوصول إلى 

البحث  الواقع االجتماعً وظواهره ومشكالته ، وتلك هً الغاٌات النظرٌة لعلم االجتماع أو الغاٌات التً ٌتطلع إلٌها

 . االجتماعي األساسي

   لعلم االجتماعالتطبيقية- األهمية العملية - ب

 قراراتالوصول إلى  ة التطبيقيةث االجتماعيوالبحتوخى تو. التحّكم بالواقع االجتماعًومن غاٌات علم االجتماع أٌضا 

 ... . وإجراءات وتدابٌر عملٌة رشٌدةسدٌدة 

                                                                                               :  في الحياة االجتماعية العمليأساليب وآليات التدخل- ج
 ... . ، السٌاسات االجتماعٌة، الضبط االجتماعً :  مثلٌتم التدخل فً الحٌاة االجتماعٌة عبر وسائل متعددة


