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 على يد كثري من العلماء االجتماعيني النصف االول من القرن العشرينتقدم علم االجتماع تقدما حامسا خالل 
 (اجنلترا ) هربرت سبنسر
  (فرنسا ) اميل دوركيم 
 ( املانيا ) ماكس فيرب ،  فرديناند توينز

 ( االمريكيه  الواليات املتحده) تولكوت بارسونز والفني جولدنر 
 أول من فطن إىل ان دراسه اجملتمع ميكن ان تكون موضوعا خاصا واعترب حوادث التاريخ أكرب معمل جترى فيه التجارب االجتماعيه

 ابن خلدون 
 (( علم العمران أو االجتماع البشري)) قام بـ علم جديد للمجتمع مساه 

 ابن خلدون 
 مولف كتاب   اجلمهوريه

 افالطون
 مولف كتاب اليوتوبيا

 توماس مور
 االستاتيكا االجتماعيه  الديناميكا االجتماعيه: مصطلح علم االجتماع وقسمه إىل قسمني رئيسني مها  القرن التاسع عشر امليالديصاغ يف 

 أوجيست كونت
 ((الفيزياء االجتماعيه)) يرغب على اطالق على هذا العلم اجلديد الذي يدرس اجملتمع  كان

 أوجيست كونت
 هو املوضوع االساسي يف علم االجتماع دراسه اجملتمعكثري من العلماء جعلوا 

 عرف علم االجتماع انه  الدراسه العلميه للمجتمع 
 هنري جيدجنز

 اجملتمع علم عرف علم االحتماع باانه 
 لستر وارد

 الدراسه الوصفيه املقارنه التفسرييه للمجتمعات االنسانيه حبسب ما تشهد به مشاهدهتا يف الزمان واملكان)) علم االجتماع بأنه عرف 
 رينيه مونييه

 هناك من العلماء من يعرف علم االجتماع بأنه علم دراسه النظم االجتماعيه
 اميل دوركيم

 : يرى كثري من علماء االجتماع ان دراسه االفعال والعالقات االجتماعيه تعترب هي املوضوع االساسي املتميز يف علم االجتماع
 علم دراسه التفاعالت والعالقات االنسانيه ظروفها واثارها 

 موريس جنزبرخ  
 العلم الذي يدور حول العالقات االجتماعيه 

 روبرت ما كيغر وتشارلز بيج
 م دراسه التفاعل الذي ينشأ عن اجتماع الكائنات االنسانيهعل

 جون لويس جيلني وجون فيليب جيلني  
 علم دراسه االنسان وبيئته االنسانيه يف عالقتهما بعضهما ببعض 

 فريتشايلد
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 البسيطه واملعقده الدراسه العلميه للعالقات االجتماعيه بأشكاهلا االجتماع بآنه  علمعرف 
 ترينر

لدراسه العلميه االجتماع هو ا جتماعيه كعنصر اساسي تتكون منه احلياه االجتماعيه لالنسان ويرى ان علماكد على امهيةالعالقات اال
 للسلوك اجلماعي 

 بارنز
بثالثه قام بدراسه مجيع وجهات النظر القدميه واحلديثه اليت تدور حول موضوع الدراسه يف علم االجتماع ، وان علم االجتماع يهتم 

 :موضوعات أساسيه متميزة ميكن ترتيبها ترتيبا تنازليا تبعا للحجم ودرجه التعقيد 
 انكلز

 ؟العلماء الذين ذهبوا إىل أن علم االجتماع علم نظري حبت 
 بريي،  ماكس فيرب، بريستد 

 ؟ظهر بعض العلماء الذين يروا أن علم االجتماع علم تطبيقي  ،م0691، 0691 يف الفترة ما بني عامي
 يل، كولفاكس ،بيكر ، جولدنر 

 ؟املصدر النظري واملصدر التطبيقي: املعرفة العلمية تستمد من مصدرين
 نورث هوايتهد

 ؟علم االجتماع العام وعلوم االجتماع اخلاصة: قسم علم االجتماع إىل قسمني
 سوروكني

 املتخصصة اليت ظهرت يف علم االجتماع إمنا تتحدث عن منو املعرفة واملزايا الواضحة اليت تترتب على تقسيم العمل العلمي يرى أن امليادين
 ميتشل

 اطلق على األنثروبولوجيا االجتماعية اسم علم االجتماع املقارن؟
 رادكليف براون

  يثبت أهنا دارت حول عدد قليل من املسائل يذكرأن اختبار النظريات االجتماعية يف املاضي واحلاضر،
 تيماشيف

 مفهوم الثقافة خيتلف عن مفهوم ثقافة ما ؟
  (جون بيسانز)و ( مافيس بيسانز)

 عن العوامل الوراثية البيولوجية ال تنتجالثقافه ذلك الكل املتكامل من أمناط السلوك املتعلمة اليت متيز أفراد اجملتمع واليت 
 هوبل

  من املعايري والقيم الثقافة نسق
 فيليبس

الثقافة أو احلضارة هي ذلك الكل املركب الذي يشمل املعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات األخرى 
 اليت يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو يف اجملتمع

 تايلور
 السكانيةاخلصائص مفهوم الثقافة قد يستخدم لإلشارة إىل بعض 

 رونالد فيدريكو
 ال تتكون من العمل والصناعةالثقافة تبدو يف طريقة العمل والصناعة ولكنها 

 ردفيلد
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 اليت هلا داللة أو معىن نسق من الرموز الثقافة ميكن النظر إليها على أهنا
 ترينر

 غري شخصيذات املعاين واليت تدرس يف إطار  األشياء واألفعالالثقافه هي 
 هوايت 

يقومون بدراسة  علماء االجتماع واألنثروبولوجيا يذكر أنه عند دراسة القيم واملعايري األساسية للثقافة وحتديد أثرها على السلوك االجتماعي
 (الساليلالتعصب )يف حياة سكان هذه اجملتمعات، مع جتنب الوقوع يف ما يطلق عليه  املالحظة واملشاركةثقافة اجملتمعات املختلفة باستخدام 

 مالينوفسكي
 علم االجتماع هوالدراسة العلمية لبناء ووظيفة اجلماعات اإلنسانية والتغريات اليت حتدث هبا

 فيدريكو
 

 العلماء
 

 تعريف اجملتمع مفهوم اجملتمع احمللي مفهوم اجلماعة

اجلماعة هي مجع من الناس الذين  زاندن
يتميزون بصفات أو خصائص 

 عامة مشتركة

اجملتمع احمللي هو مجع من الناس 
الذين يتفاعلون معا، ويقيمون يف 

منطقة إقليمية حمددة، حيث يقومون 
 جبزء كبري من نشاطاهتم اليومية

اجملتمع شبكة العالقات االجتماعية 
اليت توجد بني عدد من األفراد، 

الذين يكونون وحدة مكتفية بذاهتا 
إىل درجة ما، وهلا القدرة على 

 ر خالل األجيال املتعاقبةاالستمرا
اجلماعة هي فردين أو أكثر  فيدريكو

يتفاعلون بطريقة منظمة 
 ويتشاهبون مع بعضهم البعض

اجملتمع احمللي هو مجاعة من الناس 
يعيشون معا يف منطقة جغرافية 

حمددة، ويتعاونون يف كافة نشاطات 
حياهتم، ويشتركون يف الشعور 

 باالنتماء إىل هذه اجلماعة

اجملتمع هو مجاعة من الناس تعيش 
يف إقليم جغرايف معني، وتشترك يف 

 .ثقافة توجه سلوكهم

اجلماعة وحدة اجتماعية صغرية  ترينر
نسبيا، تتكون من جمموعة قليلة 

من املكانات ومعايري واضحة 
 متكن األفراد من القيام بأدوارهم

اجملتمع احمللي أمناط الفعل والتفاعل 
يتم تشكيلها عن االجتماعي اليت 

طريق نشاطات الناس اليومية يف 
 مكان لإلقامة دائم نسبيا

 

اجلماعة مجع من الناس يتفاعلون  الن روبرتسون
مع بعضهم البعض بطريقة منظمة 

على أساس وجود توقعات 
مشتركة لكل منهم حول سلوك 

 كل من األفراد اآلخرين

اجملتمع احمللي عبارة عن مجاعة 
إقليم معني،  اجتماعية تشترك يف

ويشعر أعضاؤها باالنتماء إليها، 
كما أهنم يتقامسون جمموعة من 

 املصاحل العامة

اجملتمع عبارة عن مجاعة من أفراد 
يتفاعلون معا، ويقيمون يف نفس 
 اإلقليم، ويشتركون يف ثقافة عامة

اجلماعة جمموعة من األفراد  فيليبس
يدركون أهنم يشكلون مجاعة 

ون على أهنم وينظر إليهم اآلخر
 كذلك

اجملتمع احمللي هو مجاعة تشغل 
منطقة معينة، ويتقاسم أعضائها 

أهدافا واسعة املدى، إىل درجة أن 
الفرد قد يقضي حياته كلها داخل 

 هذه املنطقة

اجملتمع هو مجاعة تشغل إقليم 
 وتتقاسم نفس الثقافة
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 العلماء
 

 تعريف اجملتمع مفهوم اجملتمع احمللي مفهوم اجلماعة

اجلماعة جمموعة من الناس هلم  جنزبرج
بناء معني ويوجد بينهم اتصال 

 وارتباط منظم

  

اجلماعة اإلنسانية جمموعة من  هومانز
األفراد الذين يتصلون ببعضهم 

البعض خالل فترة كافية من 
الزمن تكفي لكي يتمكن كل 

 منهم من االتصال باآلخرين
وذلك على أن يتم االتصال بني 
األفراد بشكل مباشر عن طريق 

 عالقة الوجه بالوجه

  

اجلماعة مجع من شخصني أو  ستيوارت
أكثر يرتبطون معا عن طريق 

التفاعل والتركز حول جمموعة 
 من املصاحل املشتركة

اجملتمع هو تنظيم من الناس أو  
شكل معني للمعيشة داخل إقليم 

يكون له القدرة على  خاص،
االستمرار خالل األجيال، ويعد 
مستقال نسبيا، أو غري معتمد يف 
.وجوده على اجملتمعات األخرى  

 
اجملتمع احمللي هو جمموعة من الناس   ماكيفر وبيدج

حيتلون بقعة معينة من األرض 
ويربطهم معا نظام عام من القواعد 

اليت تنظم حياهتم وحتدد الصالت 
 بينهم

 

نوع معني من اجلمع يتميز باالكتفاء    مارشال جونز
الذايت، والقدرة على تزويد أفراده 
جبميع احتياجاهتم الضرورية دون 

 من التجمعات االستعانة بغريه
 

والعالقات االجتماعية بني األفراد،  الوعي أو الشعور بالنوع،: لتصنيف اجلماعات إىل أمناط خمتلفة وضع مقياسا يتكون من ثالثة حمكات هي
 والتركز على هدف معني

 زاندن
 . الفئات االحصائيه ، الفئات االجتماعيه ، اجلماعات االجتماعيه ، التنظيمات الرمسيه:  ميز بني أربعة أمناط من اجلماعات

 زاندن
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 للبريوقراطية حدد لنا عدة مميزات أو خصائص جوهرية
 فيربماكس العامل االملاين 

كما ذكر يف  كشفت كثري من الدراسات االجتماعية عن أن سلوك األفراد داخل التنظيمات ال يتحدد دائما عن طريق األوامر والتعليمات
  منوذجه املثايل 

 العامل االملاين ماكس فيرب
املوجودة يف مدينة  (هاوثورن)مصانع قام بالدراسات املهمة اليت يرجع إليها الفضل يف اكتشاف التنظيم غري الرمسي تلك اليت متت يف 

 (شيكاغو)
 التون مايو

البيئة اجلغرافية، واألفكار، والتكنولوجيا، والتجديد الثقايف، : ذكر ان هناك مصادر كثرية متداخلة ومتعددة للتغري االجتماعي لعل أمهها
 والفعل اإلنساين

 روبرتسون
 لـ ( التغري االجتماعي)كتاب ورد مفهوم التخلف الثقايف أو اهلوة الثقافية يف 

 (وليام أوجربن)العامل األمريكي 
وتلك األداة اليت .  النظام االجتماعي هو ذلك النسق من املمارسات واألدوار االجتماعية اليت تدور حول قيمة معينة أو جمموعة من القيم

 .تنظم هذه املمارسات وتشرف على تنفيذ قواعد التعامل
 إدوارد رويتر

 النظم االجتماعية هي األساليب املوضوعية واملعترف هبا واليت حتكم العالقات بني األفراد أو اجلماعات
 موريس جنزبرج

 الصور أو األشكال الثابتة اليت يدخل الناس مبقتضاها يف عالقات اجتماعية النظام االجتماعي
 روبرت ماكيف
 0799عام ( اجملتمع القدمي)و 0791الصادر عام ( العائلة اإلنسانيةروابط القرابة واملصاهرة يف أنساق )مؤلف كتاب 

 لويس مورجان
 .أن اإلنسان كان يتبع يف األصل نظام الزواج األحادي وليس الزواج التعددي 0690الصادر عام ( تاريخ الزواج اإلنساين)ذكر يف كتابه 

 وستر مارك
 أو من زوج مبفرده مع أطفاله، أو زوجة مبفردها مع أطفاهلا بدون أطفالاألسرة رابطة اجتماعية من زوج وزوجة وأطفاهلما أو 

 أوجربن
 يرى أنه ميكن تلخيص أهم الوظائف االجتماعية للنظام التربوي يف أربع وظائف أساسية 

 فريدنربج
مما يوجد الشعور بأنه ميكن القيام بعمل ما، من خالل  ظرف يؤثر يف عدد كبري من الناس، بطرق تعترب غري مرغوبة،: املشكلة االجتماعية

 .الفعل االجتماعي اجلمعي
 هورتون

صنف املشكالت االجتماعية املتكررة اليت تواجه أي جمتمع إىل ثالث جمموعات أساسية تتعلق كل منها بنمط خمتلف من أمناط التكيف مع 
 حقائق احلياة االجتماعية

 انكلز
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ال تتزامن متاما مع التغريات  -العادات والتقاليد وأساليب التفكري يف اجملتمع  –رأ على جزء من الثقافة الالمادية يرى أن التغريات اليت تط
 اليت تطرأ على الثقافة املادية

 أوجربن
السلوك املنحرف ، التمييز العنصري االنفجار السكاين،: أن املشكالت االجتماعية ترجع إىل العوامل التالية  

أي ظرف يهدد أسلوب احلياة داخل اجملتمع   
 مافيس بيسان و جون بيسانز

 السلوك املنحرف هو انتهاك القواعد الذي يتميز بدرجة كافية من اخلروج على حدود التسامح العام يف اجملتمع
 كلينارد

فيه ضعف أو صراع بني املعايري االجتماعية مما يؤدي إىل ظهور السلوك  ثنليشري إىل املوقف الذي حيدلالنتحار استخدم  مفهوم الالمعيارية يف دراسته 
 املنحرف
 دور كامي

تصنيفا ألمناط تكيف األفراد يف اجملتمع( النظرية االجتماعية والبناء االجتماعي)قدم  يف مؤلفه   
 مريتون

لتكيف األفراد يف اجملتمعمخسة أمناط  يرى أن هناك  
 مريتون

 قضية النجاح أو الكسب يف اجملتمع األمريكي، تؤدي إىل تأكيد كبري على االستمرار يف التفوق
 مريتون

 يرى ان التأكيد على النجاح، جيعل األفراد حياولون الوصول إىل مستويات طموحهم بكافة الوسائل املمكنة
 مريتون

 
 
 
 
 
 


