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جامعة جياللي ليابس سيدي بمعباس 

كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية 

 قسم العموم االجتماعية
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 :نظريات الحركات االجتماعية: ثالثا

عموما، فإن النظرية في العموم تساعد عمى تفسير الظواىر قيد الدراسة، بتوجو الباحثين 
و لما . إلى قضايا ومفاىيم اختبرىا دارسون سابقون  و أقاموا الحجة الكافية عمى صحتيا

، وجب عمى الباحثين أن يقدروا جيود من سبقيم "التراكمية " كان العمم من أىم خصائصو 
أو المسامة في تعديميا أو حتى البوبيري، إما تعزيز النظرية، عمى الرأي : لسببين عمى األقل

أما نحن، فيما يتعمق بنظريات المفسرة لمحركات االجتماعية، فسوف نكتفي . إبطاليا
بنظريتين نوردىما عمى سبيل التمثيل، و من أراد االستزادة فعميو أن يعود إلى المراجع 

 .الذكورة أعاله

 : نظرية االختيار العقالني•

فإن نظرية الفاعل االجتماعي و الخيار . لقد ظيرت خالل ستينيات القرن العشرين
النظرية ىو أن الفاعل يقوم  ىذه مقتضى و. باراديغمالعقالني، قد ُوِضعت باعتبارىا 

فااللتزام الفردي إزاء . بنشاطاتو وفق داللة التكاليف و المزايا، في إطار من الضبط العقالني
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، ىو ثمرة موقف فاعل يتميز (الذي ىو في ىذه الحالة الحركة االجتماعية )الفعل الجماعي
. بالعقالنية ينشد الربح و المصمحة

إن الفرد قد يستفيد من نتائج فعل ":أولسون  " يتجسد فيما يسمى بمفارقةالباراديغم ىذا 
لماذا يمتزم األفراد بالفعل : لذا يصير طرح السؤال. جماعي، حتى و إن لم يشارك فيو

إن التحريضات االنتقائية ىي التي : عمى ىذه المفارقة فيقولأولسن االجتماعي إذن؟ يجيب 
االنخراط في نقابة يمكن أن يكون : تجعل الفرد مدفوعا إلى االلتزام باعتبار ذلك موقفا مربحا

عقالنيا ألنو قد يمكن  من كسب منصب نقابي مأمول، أو يمكن من الوصول إلى موارد 
.. ما

:  نظرية الحرمان النسبي•

نظرية الحرمان النسبي تقوم عمى اعتبار الحركات االجتماعية إنما ىي ما يعانيو األفراد 
. أي ذلك التفاوت بين ما ينتظره الفرد  و بين ما ىو متاح في الواقع. من حرمان و إحباط

من مكتسبات، يتحول لديو إلى معايير عامة يحاكم إلييا - في تقديره- فما يحق لمفرد 
. األوضاع، و ىذا الموقف يشبو المصادرة عمى المطموب، و يتعرض إلى الشعور باإلحباط

عالم اجتماع أمريكي سنة ، "Ted Gurr" "قور تاد" لقد ُوضعت ىذه النظرية من قبل
، و الذي كان يعتقد بأن المقاربات السابقة لو، لم ُتوفق في التفسير الكامل لظيور 1970

: من أجل ذلك فرق بين ثالثة نماذج من الحرمان النسبي. الحركات االجتماعية

األوضاع تميل نحو التراجع مما َيُحول نحو تمبية المطالب، في : النموذج االنحرافي- 
.. مما يؤدي إلى أزمات.. حين المأموالت تبقى قائمة

األوضاع تستقر، لكن اآلمال و التطمعات تتزايد مما يجعل األفراد : النموذج الطموحاتي- 
.. يستشعرون الحرمان
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يحصل االنييار، و في الوقت عينو تتزايد التطمعات فيبرز : نموذج التعطيل المزدوج- 
 .الحرمان و تتسارع األزمات


