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 : أستاذة حماضرة  ب بن دمحان  نسيمة 
 قسم اللغات األجنبية  

 شعبة اللغة اإلجنليزية
 

 وأمهيتها:طبيعة الدراسات االجتماعية احملاضرة األوىل: 
 :العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية -

 Natural ، إذ ميكن تصنيفها إىل علوم طبيعيةوعة للمعرفة اإلنسانية بصفة عامةهناك تصنيفات متن
Sciencesوعلوم اجتماعية Social Sciences وعلوم إنسانية   Humanities. 

 
 : العلوم الطبيعية -1

تتضمن علوم الطبيعة اليت هتتم بدراسة الظاهرات الطبيعية ، ومن هذه العلوم ) الفيزايء والكيمياء 
 ...واجليولوجيا والفلك ( كما تتضمن العلوم البيولوجية كاحليوان والنبات 

 
 : العلوم االجتماعية -2

هي تلك العلوم اليت ختتص بدراسة أصل واتريخ اإلنسان ، والتنظيمات والتطورات اليت تطرأ على 
 . اجملتمع البشرى ، وبصفة خاصة تدرس هذه العلوم اإلنسان يف عالقاته ابآلخرين

 
 : اإلنسانيات -3

كما تبحث يف التغريات اليت حتدث يف هي تلك العلوم أو فروع املعرفة اليت تتجه حنو دراسة اإلنسان،  
على اعتبار أن  العلوم االجتماعية وهناك اجتاه مييل إىل دمج العلوم اإلنسانية مع .األدب والفن

يف العلوم يقوم على أساس اإلنسانيات تدخل يف جمال االجتماعيات ، وبناء على ذلك فإن تصن
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علوم طبيعية وعلوم اجتماعية فقط ، فتهتم العلوم الطبيعية بصفة مباشرة ابلظاهرات واألحداث 
 . بدراسة أنشطة ومنجزات اإلنسان العلوم االجتماعية الطبيعية ، بينما هتتم

 ية العلوم االجتماعية واإلنسانية:أمه
تتسم الدراسات االجتماعية بطبيعة خاصة يف أهنا تربط بني البعدين الزماين واملكاين، كما أهنا تتميز 
عن ابقي املواد الدراسية بطبيعة اجتماعية كما هو واضح من مسماها ، كل هذا جعلها بيئة خصبة 

اشئة ليكونوا أفرادا انبغني يف اجملتمع الذي يعيشون فيه يف أن تسهم بدور أكرب يف إعداد جيل من الن
، وتعريفهم حبقائق التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ابلبيئات احلضارية املختلفة داخل 

 . جمتمعهم واجملتمعات األخرى
 العلوم االجتماعية استكشاف السلوك البشري أيضا الفردي واجلماعي يف اجملتمعات.

اإلنسانية واالجتماعية استكشاف األسئلة األساسية واألفكار حول طبيعة اإلنسان واحلالة العلوم 
اإلنسانية، ويتعرض الباحثني إىل النظرايت االجتماعية واملفاهيم املتخصصة، ونتائج البحوث، فضال 

لعامل من عن جمموعة من األدوات املتعلقة ابلتحقيق والتحليل، ملساعدهتم على فهم وإجياد معىن يف ا
 حوهلم.

الباحثني يف العلوم االجتماعية واإلنسانية يطور عدسة احلرجة )رأي( واليت من خالهلا ميكن بناء 
وعيهم واختاذ القرارات فيما يتعلق ابلقضااي اهلامة يف جمتمعنا الذي يزداد تعقيدا وتنوعا. دراسة هذا 

ما يظن الناس، كيف  -اعات املتنوعة التخصص يساعد على بناء التفاهم حول األفراد واألسر واجلم
 يعيشون، وكيف أهنا مجيعا تتفاعل مع بعضها البعض.

الدراسة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية تتطلب التحقيق املنهجي: من خالل املمارسة مستمرة،  
ا العلماء على تطوير قدرات التخطيط والتجهيز، وحل املشكالت، واختاذ القرارات، وغالبا م يعمل

 أثناء استكشاف القضااي ذات الصلة الشخصية العميقة. 
األسئلة األساسية حتفز االستفسار والنقاش. التحقيق املنهجي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ميكن 
أن تساعد الباحثني والطالب يف حتليل املشكالت وحتديد اإلجراءات املناسبة اليت ميكن أن تتخذها  
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اختاذها من قبل العائالت وجمموعات متنوعة، وحىت اجملتمعات يف استجابة  كأفراد، أو اليت ميكن
 للتحدايت احمللية أو العاملية املعقدة.

وإذا كان جلميع املواد الدراسية بعض األهداف الرتبوية ذات الصبغة االجتماعية إال أن الطبيعة         
صيب األوفر يف حتقيق هذه األهداف االجتماعية للدراسات االجتماعية فرضت عليها القيام ابلن

،وهذا يرجع إىل األمهية اخلاصة للدراسات االجتماعية بني املواد واملناهج الدراسية يف مرحلة التعليم 
 : االبتدائي واإلعدادي وذلك كما يلي

تعترب الدراسات االجتماعية منبع التعلم االجتماعي والرتبية االجتماعية واليت ميكن من  -1
 .الفرد املتعلم إىل احلياة االجتماعية ابكتسابه عادات وتقاليد جمتمعه خالهلا دخول

من خالل   الزمان  من خالل دراسة التاريخ  واملكان تساعد املتعلم على التبصر بوضعه يف2-
دراسة اجلغرافيا  ، ودراسة احلاضر يف املاضي القريب والبعيد بقصد تلمس مؤشرات وإسهامات 

احلاضر والسعي إىل االستفادة من املاضي واحلاضر معا يف استشراف املستقبل يف تشكيل  املاضي
 .جبعله أكثر قبوال وتطورا

تزيد من اهتمام املتعلمني بكثري من املشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية احلاضرة  -2
 .واالجتاه حنو املشاركة الواعية فيما يواجه اجملتمع من مشكالت وحتدايت

فهم الضوابط االجتماعية من خالل التعرض لدراسة النظم احلكومية وقوانني  تساعد على -3
 . اهليئات واملؤسسات االجتماعية والتعرف على عادات وتقاليد وقيم اجملتمع املتعارف عليها

تنمية احلاسة االجتماعية والسلوك االجتماعي السليم وتقدير كفاءهتم وحقوقهم ومشاركتهم  -4
التآخي والتعاون فيما بينهم وحتمل املسئولية واالعتماد على النفس  يف شعورهم وتعميق روح

 .وضبطها
تساعد على فهم فكرة التفاهم الدويل وتنمية النظرة العاملية اليت تقوى روح التضامن مع  -5

  .اآلخر
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تؤكد على دور الرتبية يف حل الكثري من مشكالت البيئة واحملافظة على توازهنا والتعرف على  -6
 . ترشيد استخدامهامواردها و 

 تعمل على متكني املتعلمني من إدراك وتقدير األدوار اليت قامت هبا الشخصيات الوطنية يف -7
املاضي واحلاضر وأتثريها احلضاري وتعاوهنا يف حل املشكالت السياسية واالقتصادية ومناصرة 

 .الشعوب اليت تطالب حبقوقها من أجل نيل االستقالل واحلرية
املتعلمني على النقد والتحليل واملقارنة ووزن األدلة وإصدار واختاذ القرارات تنمى قدرة  -8

 واألحكام االجيابية بعيدا عن التعصب والتحيز.

 : االجتماع علم احملاضرة الثانية: 
هو دراسة احلياة االجتماعية للبشِر، سواء بشكل جمموعات، أو جمتمعات ، وقد عّرَف أحياانً   -

االجتماعية، وهو توجه أكادميي جديد نسبيًا تطور يف أوائل القرن التاسع عشِر كدراسة التفاعالت 
ويهتم ابلقواعد والعمليات االجتماعية اليت تربط وتفصل الناس ليسوا فقط كأفراد، لكن كأعضاء 

 مجعيات وجمموعات ومؤسسات.
قليدية لعلم علم االجتماع هو دراسة العالقات بني األفراد واجلماعات، وتشمل حماور الت -

 االجتماع الطبقات االجتماعية، واحلراك االجتماعي، والدين، والقانون، واالحنراف.
كما تتأثر مجيع جماالت النشاط البشري من خالل التفاعل بني البنية االجتماعية والوكالة الفردية،   

وعلم االجتماع توسع تدرجييا تركيزه إىل مزيد من املواضيع، مثل الصحة والطبية والعسكرية 
لى سبيل املثال واملؤسسات العقابية، واإلنرتنت، ودور النشاط االجتماعي يف تطوير املعرفة العلمية.ع

 يدرس علماء االجتماع:
 . املؤسسات االجتماعية والعمليات االجتماعية.1
 . املشاكل االجتماعية اجلرمية، والعالقات العرقية، والفقر، وهكذا دواليك.2
نظام  -members. الطبقات االجتماعية: مجيع اجملتمعات لديها بعض نظام تصنيف وترتيبها 3

االجتماعية يستكشف الطبقية ومدى عدم املساواة بني أفراد اجملتمع، ويناقش  الطبقات، دراسة الطبقة
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والوسطى، والعمل، والطبقات الدنيا يف جمتمع معني ومدى الصراع  أمناط احلياة املختلفة  العليا
 الطبقي، على سبيل املثال، تناول كارل ماركس الصراع بني الطبقات االجتماعية.

توجد يف اجملتمع: العنصرية والفقر واجلرمية والعنف واضمحالل املناطق  املشاكل االجتماعية اليت
 احلضرية، وتزايد العوملة، والصراع الدويل. 

على سبيل املثال، لقد عاىن كثري من الناس يف الوالايت املتحدة من عدم املساواة العرقية لفرتة 
نسني وعدم املساواة االقتصادية بني طويلة.أمثلة أخرى موجودة يف العديد من اجملتمعات هي بني اجل

املرأةوالرجل. جيب على احلكومات أن تفعل اجلهود إلجياد حلول لتأمني املساواة يف املعاملة بني مجيع 
 املواطنني.
 خالصة :

علم االجتماع هو الدراسة العلمية للمجموعات االجتماعية والكياانت خالل حتّرِك بشِر يف كافة 
 أحناء حياهتم.

 : نشأة علم االجتماع احملاضرة الثالثة : 
على الرغم من أن التفكري االجتماعي قدمي قدم اإلنسان نفسه فإن االجتماع اإلنساين مل يصبح 

حني صرح يف  ابن خلدونموضوعاً لعلم إال يف فرتة الحقة وكان أول من نبه إىل وجود هذا العلم هو 
تكلم فيه السابقون أطلق عليه اسم "العمران البشري، عبارة واضحة أنه اكتشف علمًا مستقاًل مل ي

واالجتماع اإلنساين" على أن التاريخ لعلم االجتماع يقف عند أوجست كونت الفرنسي ابعتباره 
 املنشئ األول هلذا العلم.

وكانت هذه النشأة الغربية مرتبطة أشد االرتباط بظروف التحول االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
 ليت كان مير هبا اجملتمع األوريب يف ذلك الوقت.والفكري ا

فقد مهدت الثورة الصناعية والثورة الفرنسية لتطور علم االجتماع ابلنظر ملا أفرزته من مشاكل ظلت  
 تبحث عن حلول.



                                                                                                                      2015/2016                                                محاضرات في علم االجتماع                                                    

6 
 

ويعد هربرت سبنسر اإلجنليزي أحد رواد علم االجتماع املعاصرين لكونت، وقد أدرك إمكانية أتسيس 
 وألف كتباً عدة يف اجملال منها "دراسة علم االجتماع"، "مبادئ علم االجتماع".علم االجتماع، 

كما أن كاس ماركس )أملاين( الذي يعد القائد األول للحركة العمالية الثورية، قدم وجهات نظر وآراء 
 تعد من صميم علم االجتماع، وقد أصبح فيما بعد أابً لعلم االجتماع املاركسي.

خلدون وعن العوارض الذاتية من كتاب املبتدى واخلرب أايم العرب والعجم والرببر ومن حتدث عنه ابن 
سنه )أوجست كونت( ومساها القوانني، أوجس  500عاصرهم من السلطان األكرب مث توصل هلا بعد 

كونت توصل لفكره علم االجتماع من احلاضر, أما ابن خلدون توصل لفكره علم االجتماع من 
مساه بعلم العمران . حيث أن أوجس كونت مساها الفيزايء االجتماعية مث علم االجتماع يف التاريــخ وا

وارتكز علي القوانني االجتماعية اليت الحظها من خالل التغريات يف اجملتمع 19منتصف القرن 
نوويه  الفرنسي مثل الثورة الصناعية وخروج املرأة للعمل وتغري منط العوائل من عائله ممتدة إيل عائله

 ونزوح سكاين من القرى إيل املدن
 

 أوجس كونت لعلم االجتماع ابلفيزايء مث غريها إىل علم االجتماع؟ ةتسمي سبب
أمساها الفيزايء االجتماعية الن الفيزايء مرتبطة بقوانني الطبيعة وعدل عنها ألن أحد العلماء كتب 

عنها وامساها علم االجتماع وبسبب هجره إحصائية جنائية امساها الفيزايء االجتماعية لذلك عدل 
 .الناس من الريف إىل املدن و عمل النساء وكذلك عمل الرجال لساعات طويلة

 
 ؟ماذا مسى ابن خلدون علم االجتماع-

 .مساها العوارض الذاتية مستمده من التاريخ وألنه قبل ابن خلدون تكلم فيها الفراعنة واإلغريق
 
 لم االجتماع وكيف قسمه أوجس كونت؟كيف كان التفكري سابقا بع-

  :كان سابقا التفكري بعلم االجتماع ذايت ومل يكن موضوعي كما قام أوجس كونت بتقسيمه إىل
  الديناميكا: وهي تغري اجملتمعات الريفية ألسلوب حضاري -1
 االستسيكا: تدرس شروط وجود اجملتمع والبناء االجتماعي-2
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حيث توصل ابن خلدون إىل علم العوارض الذاتية يف علم كما حتدث عنهم ابن خلدون أيضا 
 .العمران البشري

يعتقد العلماء أن كونت هو مؤسس علم االجتماع وان ابن خلدون هو أحد الفالسفة ؟ ما -
 مدي صحة هذه العبارة ؟

حقيقة إن ابن خلدون كان يتحدث عما هو كائن وتوصل فكرة العوارض االجتماعية عن طريق 
 فهم ودراسة اتريخ وأن هناك منهج تسري عليها تلك املفاهيم .املنطق وال
 املفاهيم األساسية يف علم االجتماع : -1
 :النسق االجتماعي -أ

ميكننا أن نعترب النسق أهم املفاهيم اليت تقوم عليها دراسة علم االجتماع ويتكون النسق من فردين أو  
أكثر من الناس متواجدين يف بيئة جتمعهم ويشرتكون يف واحد أو أكثر من األنشطة املشرتكة أي 

 .اجلمعية
 :اجلماعة -ب

معا ويشرتكون يف نشاط معني أو نسق اجتماعي يتكون من جمموعة من األفراد الذين يتفاعلون 
أكثر؛ويقتضي مفهوم اجلماعة متاسك أفرادها واتصافهم خبصائص اجلماعة؛فاألسرة مثال تعترب عادة 
مجاعة متماسكة؛ويف ذلك خالفا جملموعة مشاهدي حادث املرور سرعان ما ينفضوا عن بعضهم 

 -حشد-حاملا تنتهي املشاهدة؛لذلك يطلق عليهم مصطلح 
 :عاجملتم -ج 

نسق اجتماعي يشكل أعضاؤه مجاعة وطنية مستقلة بوطنها ذات ثقافة جامعة وحيث يشكل الزواج 
 .وتكوين األسر والتناسل أساس منو العضوية فيه

يعد علم االجتماع دراسة وصفية تفسريية مقارنة للمجتمعات : موضوعات علم االجتماع -2
 فإن موضوعات علم االجتماع األساسية تتمثل يف: واملكان، وعموماً اإلنسانية كما تبدو يف الزمان 

 : الثقافة واجملتمع.دراسة اجملتمع -أ 
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لوجي ويتم دراسته من خالل العينة أو التعداد السكين ومن الصعوبة يسو امليكرس ووجي ولسيمايكروس
  .دراستها ابحلصر الشامل

 
 : دراسة النظم االجتماعية -ب 

  .علم اجتماع ,علم طيب , علم سياسيأخالقيه _تربويه _سياسيه تسمى 
 
 :كاالحتكاك والتخلف الثقايف والتغيري. دراسة األفعال والعالقات االجتماعية-ج
 

: األسرة، االقتصاد، السياسة، القانون، الدين، التعليم، الرعاية املؤسسات االجتماعية األساسية-د
 االجتماعية.

العمليات االجتماعية األساسية: التمايز والطبقات، التعاون والتالئم، االتصال، الصراع االجتماعي،  
 الضبط االجتماعي، االحنراف اجلرمية، واالنتحار ...، التكامل االجتماعي، التغري االجتماعي.

 نظرايت علم االجتماع: -3
 أبرز النظرايت:

 النظرية البنائية الوظيفية: -1
 ة املاركسية:النظري -2

 تقوم على أساسني:
 العامل االقتصادي هو احملدود األساسي لبناء اجملتمع وتطوره. -أ

 الثورة االجتماعية اليت تقضي على الطبقية. -ب

 لعلوم اإلنسانية واالجتماعية :ا حتديد جماالتاحملاضرة الرابعة : 
اإلنسانية واالجتماعية، والتدليل على قرون جبهد كبري لتحديد جمال العلوم قام العلماء على مدار 

أمهيتها وشرعية وجودها، وقد جاءت مسامهاهتم وإن اختلفت من حيث منطلقاهتا وتصوراهتا هلذه 
 العلوم لتساهم يف إرساء قواعد هذه العلوم وتبيان جماالهتا ومكانتها بني العلوم.
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ا فيها كل عامل من العلماء وسنحاول عرض بعض هذه التصورات والوقوف على املكانة اليت وضعه
 الذي سنعرض تصوراهتم.

 ابن خلدون والعلوم اإلنسانية واالجتماعية: -1
بدأ ابن خلدون مشواره العلمي يف ميدان علوم العمران من خالل حماولته جتديد علم التاريخ وختليصه 
من األوهام واألساطري والتهويل واملبالغة، وتنقيته من طرق السرد غري العلمية والبعيدة عن التمحيص 

ئد، شريف الغاية، إذ والتدقيق، يقول ابن خلدون: "أعلم أن فن التاريخ فن عزيز املذهب، جم الفوا
هو يوقفنا على أحوال املاضني من األمم يف أخالقهم، واألنبياء يف سريهم، وامللوك يف دوهلم 
وساستهم، حىت تتم فائدة اإلقتداء يف ذلك ملن يرومه يف أحوال الدين والدنيا. حمتاج إىل مآخذ 

، ويُنكبان به عن املزالت متعددة، ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت، يفضيان بصاحبهما إىل احلق
واملغالط، ألن األخبار إذا اعتمد فيها على جمرد النقل، ومل حتكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران واألحوال يف االجتماع اإلنساين، وال قيس الغائب منها ابلشاهد واحلاضر ابلذاهب، فرمبا مل 

 ن جادة الصدق." يُؤمن فيها من العثور ومذلة القدم، واحليد ع
ومن أجل تطوير منهج البحث التارخيي بدأ ابن خلدون بتحديد مكانة علم التاريخ ضمن املنظومة 
املعرفية السائدة آنذاك، فبني أبن هذا العلم ال ينتمي للعلوم النقلية علوم الفقه، وعلوم العقائد، علم 

ي للعلوم العقلية: "اليت هي لإلنسان من الفرائض، كما كان األمر يف السابق عند العلماء، بل هو ينتم
حيث هو ذو فكر، فإهنا من وضع إنساين، وللعقل فيها دور خيتلف عن دوره يف العلوم األخرى، إذ 

وهو حياول إجياد هذا املنهج  هي من إبداعه، لذلك كانت هذه العلوم غري متوقفة على ملة من امللل
 ائع واألحداث اكتشف علم العمران.لوقالعلمي الدقيق لكتابة التاريخ والتحقق من ا

وهكذا، جنح ابن خلدون يف جتديد املنهج التارخيي، وأتكيد استقاللية هذا العلم بتعيني جماله 
اإلبستيمولوجي ، كما جنح يف اكتشاف علم جديد، وعليه، أصبح جهده العلمي مضاعفا: حيث 

وعنّي أسسه وبنّي فوائده، يعرب ابن  وضع منهجا علميا للبحث لتارخيي وحّدد موضوع العلم اجلديد
خلدون عن هذا االكتشاف بقوله: "كأن هذا علم مستقل بنفسه: فإنه ذو موضوع وهو العمران 
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البشري واالجتماع اإلنساين؛ وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض واألحوال لذاته واحدة 
أن الكالم يف هذا الغرض مستحدث  بعد أخرى. شأن كل علم من العلوم وضعيا أو عقليا، وأعلم

 الصنعة؛ غريب النـزعة؛ عزيز الفائدة أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص." 
وميكن القول يف آخر األمر أنه هبذا مل جيدد علم التاريخ فقط أو يكتشف علما جديدا فحسب، بل 

 مران.الشرعية وهو يتعلق بعلم العحّدد جماال معرفيا جديدا مستقال عن العلوم 
ساند لعلم التاريخ والذي يدرس كل ما يتعلق ابحلياة االجتماعية لإلنسان،  وهو العلم أي العمران

ُ
امل

عنهما،  متاماوإن التقى أو شابه هذا العلم اجلديد علم السياسة أو االقتصاد إال أن موضوعه خيتلف 
يكون بدواي، وهو الذي ألنه يدرس  الساكن صور وأساليب إقامة املساكن، ومن هذا العمران ما 

يكون يف الضواحي ويف اجلبال ، ويف احللل املنتجعة يف القفار وأطراف الرمال. ومنه ما يكون حضراي 
 وهو الذي ابألنصار والقرى، واملدن.

 أوجست كونت والعلوم اإلنسانية: -أ
عن  إذا كان ابن خلدون قد اكتشف علم العمران الذي يدرس االجتماع اإلنساين من خالل حبثه

منهج علمي يف جمال التاريخ، ومن خالل قيامه بتحديد هذا اجملال العلمي ضمن املنظومة املعرفية 
توصل إىل هذا   Auguste Compteاإلنسانية اليت تتعلق بعلوم العقل، فإن أوجست كونت 

للمنهج من خالل حماولة إخضاع الظواهر اجملتمعية   العلم، الذي أطلق عليه الفيزايء االجتماعية
 الوضعي، الذي هو ميثل قمة ما وصل إليه اإلنسان من تطور معريف.

وهو يرى أن شروط التطور العلمي قد توفرت يف قرنه لتسمح بقيام مثل هذا العلم اجلديد وهو يعترب 
أن " علم االجتماع يتجاوز موضوعيا كل تلك احملاوالت السابقة، ألنه يتحقق يف ظل الشروط اليت  

 مينع كل حماولة سابقة من أتسيس هذا العلم."  كان نقصاهنا
وعند تطرقه للعلوم اإلنسانية فإنه ال يرى فقط إمكانية تطبيق املنهج الوضعي يف دراستها، بل يعترب 
دراسة الظواهر اإلنسانية جيب أن تتم يف إطار واحد هو علم االجتماع، فهو علم يستوعب كافة هذه 

إليها احملاوالت السابقة يف إطار فلسفة التاريخ واالقتصاد   سعتالعلوم، وحيقق كل األهداف اليت 
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السياسي والتاريخ،  وهكذا فإن "علم االجتماع الذي يضيفه أوجست كونت إىل قائمة العلوم 
 الوضعية علم شامل بكل الظواهر اإلنسانية" .

إلنسانية ابعتبارها وجيدر التذكري أبن املنهج الوضعي، الذي حتدث عنه كونت، تنظر إىل الظواهر ا
خاضعة لقوانني اثبتة، وهي تنظر للمجتمع على أنه مياثل الكائن احلي إْن من حيث بنيته أْم من 
حيث منوه، فمن حيث البنية فهو يتكون من عناصر متمايزة ومتساندة تعمل معا لتحقيق هدف 

ور مثل الكائن احلي بل للتطمشرتك، ومن حيث النمو يعترب ديناميا، أي غري ساكن، مبعىن أنه قا
 .متاما

ويالحظ أن هذا العلم الوضعي الذي حتدث عنه كونت يشمل جانبا من علم النفس خاصة اجلانب 
 املتعلق ابلفعاليات العقلية، أما ما يتعلق ابجلوانب العضوية اليت تؤثر على الناحية لنفسية والعقلية فيتم

ئمة العلوم الوضعية ويقسم جماله بني علم ضمن الفيزيولوجيا، وهو هبذا حيذف علم النفس من قا
 االجتماع والفيزيولوجيا.

 :الظاهرة االجتماعية :امسةاحملاضرة اخل

تدرس الوقائع اليت نطلق عليها ظواهر اجتماعية من قبل عامل االجتماع ابعتبارها أاثرا ونتائج ترتتب 
واآلاثر واحلقوق اليت ترتتب عليها على عالقات اجتماع اإلنسان كدراسة ظاهرة الزواج وكيف يتم 

وعلى انفصام رابطته وعلم االجتماع يهتم ابلوقائع االجتماعية خاصة عندما تكون وتشري على ظواهر 
اجتماعية أي عندما تشكل الوقائع االجتماعية أمناطا متكررة وعامة ومجاعية من النظم والقواعد 

 .االجتماعيواالجتاهات اليت تشرتك يف أتباعها أفراد النسق 
 :خصائص الظواهر االجتماعية -1
 التفكري واإلرادة. ظواهر عامة وليست ظواهر فردية نفسية من قبيل اإلدراك و -
ظواهر اجتماعية ليست من صنع األفراد وإمنا هي نتيجة للحياة االجتماعية ومقتضيات  -

 .العمران البشري
 .ظواهر ملزمة تنتظم األفراد فيتخذوهنا أساسا لتنظيم حياهتم العامة وعالقاهتم ببعضهم البعض  -
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علم االجتماع يف دراسة الظواهر االجتماعية إمنا يالحظ ويدرس أساسا ما هو كائن منها  -
 .ابلفعل يف الواقع وليس ما يفرتض هلا أن تكون عليه

 العلوم االجتماعية واملشكالت االجتماعية -2
 .الفقر-أ
 .والعنفاجلرمية -ب
 .العوملة -د
 .الصراع الدويل -ه
 مناهج البحث يف علم االجتماع .-3

إن علم االجتماع علم يدرس الظواهر االجتماعية مستخدما املنهج العلمي هبدف تفسري وحتليل 
يساعد على اكتشاف القوانني االجتماعية اليت ختضع هلا الظواهر والعالقات اليت تربط فيما بينها مما 

 وحماولة وضع احللول للمشاكل القائمة.
 للبحث االجتماعي عدة مناهج ميكن أن نذكر أمهها فيما يلي :

املنهج التارخيي: يستخدم هذا املنهج يف دراسة الظواهر واألحداث واملواقف اليت مضى عليها زمن  -أ
ظواهر القدمية من خالل الرجوع إىل أصلها عن طريق الوصف والتسجيل قصري أو طويل فهو يدرس ال

والتحليل والتفسري ملختلف التطورات اليت مرت هبا مستندا يف ذلك إىل املنهج العلمي يف البحث 
 الذي يربط النتائج ابألسباب .

 إن اهلدف من دراسة املنهج التارخيي هو الوقوف على أحداث املاضي لالستفادة يف فهم -ب
 احلاضر والتخطيط للمستقبل حىت يتمكن الفرد من تطوير حياته وأساليبها .

املنهج الوصفي: يقوم على مرحلتني: مرحلة االستكشاف والصياغة ومرحلة التشخيص  -ج
والوصف املعمق،ويستخدم الباحث األرقام والبياانت اليت مت مجعها عن الظاهرة ، ويلخص هذه 

 -الوسيط –خلاصة ابإلحصاء الوصفي وهي املتوسط احلسايب البياانت أبحد أشكال املقاييس ا
املتوسط .وجيب  واالحنرافاملنوال إىل جانب استخدام مقاييس التشتت اليت تضم االحنراف املعياري 
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اإلشارة إىل أن اإلحصاء الوصفي يشتمل على مجيع البياانت مث عرضها ووضعها يف أحد هذه 
 األشكال وهي :

 واملعروفة ابجلداول التكرارية .اجلداول واإلحصائية  -
العرض البياين الذي يتمثل يف األعمدة البيانية واملدرج التكراري واملنحىن التكراري واملضلع  -

 التكراري واألشكال الدائرية .
 النسب واملعدالت . -
 .. اخل مقاييس التشتت التالية مثل :االحنراف املتوسط ،االحنراف املعياري ،التباين ،االلتواء .. -
 مقاييس النزعة املركزية اليت تضم املتوسط والوسيط واملنوال . -
 االرتباط.مقاييس  -
على حتديد املشكلة وصياغة الفرضيات، وحتديد الشروط الضرورية  يعتمد:املنهج التجرييب -د

 للضبط والتحكم والوسائل املتبعة يف إجراء التجربة.
املنهج التجرييب أن خيترب فرضا قائال بوجود عالقة منتظمة حياول الباحث االجتماعي عند استخدام 

بني متغري معني ومتغري آخر فيقوم بدراسة مجاعتني إحدامها اجلماعة التجريبية واألخرى اجلماعة 
الضابطة ،وجيب أن تتشابه اجلماعتان يف مجيع املتغريات اهلامة ماعدا متغري واحد يوجد يف اجلماعة 

تغري الذي يفرتض أن له عالقة بظاهرة معينة ،فإذا لوحظ أن هذه الظاهرة التجريبية فقط وهو امل
حتدث يف اجلماعة التجريبية فقط دون اجلماعة الضابطة نستخلص وجود عالقة بني هذا املتغري وبني 
الظاهرة املدروسة ،وتزداد ثقتنا يف صدق هذا االستنتاج إذا وجدان أن املتغريين يصاحبه تغري مقابل يف 

 اهرة ويف االجتاه املتوقع .الظ
 املنهج املقارن: يقوم بـ: -ه
 دراسة أوجه الشبه واالختالف بني األمناط الرئيسية للسلوك االجتماعية. -
 دراسة منو وتطور أمناط الشخصية واالجتاهات النفسية واالجتماعية يف اجملتمعات. -
 دراسة النماذج املختلفة من التنظيمات سياسية، صناعية. -
 اسة النظم االجتماعية معايري الزواج واألسرة والقرابة واملعتقدات الدينية .در  -
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 االجتماعية:مراحل وفنيات البحث يف العلوم : سادسةاحملاضرة ال
 : حتدد فيما يليمراحل البحث يف علم االجتماع 

 :اإلشكالية وشروط اختيارها -1
 مشاكل احنراف السلوك. 1-1
 مشاكل البناء االجتماعي . 1-2
 اإلشكالية وصياغتها.تعريف  1-2-3
 شروط اختيار املشكلة: -2

هناك عدة معاير تساعد على اختيار مشكلة البحث ، منها ما يتعلق ابلباحث نفسه من حيث 
 خرى ميكن ذكرها يف النقاط التالية :أالعلمي ،ومنها ما يتعلق بعوامل  قدراته وميوله للقيام ابلبحث

 توفر املعلومات . -
 توفر اإلمكانيات املادية. -
 املساعدات اإلدارية. -
 الفائدة العلمية من البحث . -
 إمكانية تعميم النتائج. -
النظرية العلمية واليت تكمن أمهيتها يف حتديد مشكلة البحث يف كوهنا حتدد نوع احلقائق اليت  -

جيب أن يسري عليها الباحث وخيتار فيها دراسته ،ألنه بدون وجود نظرية تتداخل ميادين البحث 
 عب على الباحث ان يلم ببعض احلقائق املتعلقة ابلظواهر لكثرهتا .ويصبح من الص

 الدراسة االستطالعية. -3
 حتديد املوضوع.  -4
 ديد ادهد  من البحث .حت -5
الفرضية العلمية وهي حل مؤقت أو تفسري مؤقت يضعه الباحث حلل مشكلة حبثه وهو   -أ

 إجابة حمتملة ألهم التساؤالت اليت طرحت يف اإلشكالية.
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وتكون سببا يف إحداث  املختلفة،اسم يطلق على الظواهر اليت تتعرض للتغريات  املتغريات: -ب
وتنقسم املتغريات إىل عدة انواع تتمثل يف املتغري املستقل ، واملتغري  تغريها.ظواهر أخرى أو سببا يف 

 التابع ، واملتغري املتداخل ، واملتغري الدخيل ،واملتغري السابق 
: جزء من جمتمع البحث األصلي ، وهناك أساليب خمتلفة يتم عن طريقها  عينة البحث -ج 

عددا من اخلطوات عند اختيار عينة البحث  االعتباراختيار أفراد العينة ، لذلك جيب أن خنضع يف 
 وهي :

 حتديد اجملتمع األصلي للبحث حتديدا دقيقا . -
 جيب اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي . -
 اختيار عدد كاف من األفراد يف العينة ويتحدد احلجم املناسب للعينة من خالل العناصر التالية :  -
 تباين اجملتمع األصلي .أو  انس جت -
إن أسلوب البحث املستخدم يؤثر على اختيار العينة ،فهل يستخدم الباحث املنهج املسحي أو  - 

 التجرييب ؟
 أدوات وفنيات البحث امليداين :  -6

 املالحظة -أ
 املالحظة البسيطة. -
 املالحظة بدون املشاركة. -
 املالحظة ابملشاركة . -
 املنظمة.املالحظة  -
 املقابلة. -ب
 واالستمارة.االستبيان  -ج
عبارة عن أداة من أدوات البحث معدة جلمع البياانت هبدف احلصول على إجاابت  االستبيان: -

 الغرض.عن جمموعة من األسئلة أو االستفسارات املكتوبة يف منوذج أعد هلذا 
عبارة عن جمموعة من األسئلة مكتوبة تعطي للمبحوث أو ترسل إليه أبي وسيلة من  االستمارة: -

 بتسجيل اإلجاابت عليها بنفسه . ويقوم املبحوث املواصالت.وسائل 
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 مجع املعطيات . -
 

 املصادر :
 
 وأمهيتها . االجتماعيةإدريس سلطان صاحل اهلدهودي، طبيعة الدراسات  -1
ابركر وآخرون ،علم االجتماع الصناعي ،ترمجة علي حممد وآخرون منشاة املعارف  -2

 ابإلسكندرية .
 2010 69مناهجها العدد العلوم اإلنسانية : وآفاق البحث يف–بوكرلدة زواوي  -3
 ه.1431/
البيداغوجيا ) مناذج ميدانية يف  و االجتماعيةثراي التجاين دروس يف منهجية البحث يف العلوم  -4

 تطبيق املنهجية  دار اهلدى .
دار االجتماعية،حالة يف العلوم  االجتماعي دراسةأسس البحث  ايسني،مجال زكي و السيد  -5

 الفكر العريب ،القاهرة .
_ دراسة _ ترمجة الدكتور قاسم  االجتماعيةوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم دوين ك -6

 . 2002املقداد،منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق 
منتدايت مكتبة العرب، الطبعة الثالثة جملة األهرام  لألدب،السيد يسني التحليل االجتماعي  -7

 . 21/11/1988االقتصادي بتاريخ 
 .1982القاهرة  الكتب، االجتماعية، عاملصالح الفوال منهجية العلوم  -8
طه حسني ، الكاتب يف اجملتمع احلديث ،خطاب ألقي ابلفرنسية يف املؤمتر الدويل للفنانني  -9

بعنوان ' الفن يف اجملتمع  1954،ونشر يف كتاب أصدرته اليونسكو عام  1952،فينيسيا عام 
 املعاصر .

التنظري يف علم االجتماع، بريوت، دار عاطف غيث، دراسات يف اتريخ التفكري واجتاهات  -10
 .1975النهضة العربية، 

 م . 1948اإلقتصاد السنة الثامنة عشر  عبد احلميد متويل ،أصل نشأة الدولة ،جملة القانون و -11
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علي أسعد وطفة ،علم اجتماع الرتبوي ،مطبعة اإلحتاد منشورات جامعة دمشق  -12
1992/1993.  

، 3، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، طعمار بوحوش و حممد حممود الذنيبات -13
 م.2002ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

 2014/28/17091نبذة عن دراسة العلوم اإلنسانية جويلية –حممد عبد السالم  -14
 م 2008حممد علوان مفهوم إسالمي لعلم االجتماع ،اجلزء األول ،دار ومكتبة اهلالل -15
 .1975، القاهرة، 2، ط1إدارة األفراد، مكتبة عني مشس، جحممد علي عبد الواهاب،  -16
 مفهوم إسالمي جديد لعلم االجتماع  حممد علوان دار ومكتبة اهلالل بريوت -17
 .2011 االجتماعيةمدلول العلوم –نور الدين زمام  -18
19-  Teachers Perceptions of Obstacles to the Implementation of 

Geography education standards in Egypt. Geographical Education 
(Journal of Australian geography teachers association), 23, pp49-57, 

2010. 
 

 اجملالت:
يف تدريس الدراسات االجتماعية يف  Jigsaw اجليجسو إسرتاتيجيةفاعلية استخدام  -1

الصف اخلامس االبتدائي، حبث اكتساب املفاهيم اجلغرافية واالجتاه حنو العمل اجلماعي لدى تالميذ 
يوليو  29-28، القاهرة، املؤمتر احلادي والعشرين للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس قدم إىل
 .م2009

فاعلية استخدام التعلم اخلليط يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية التحصيل وتنمية      -2
حبث منشور يف اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية  .ئيالدافعية لتعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدا

 م2011، لسنة 29ـ كلية الرتبية ـ جامعة اإلمارات، العدد 
فاعلية برانمج مقرتح قائم على األنشطة الالصفية يف اجلغرافيا يف تنمية العقلية الكونية واالجتاه  -3

جملة دراسات يف  ر يفحنو التنوع الثقايف لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، حبث منشو 
 .2010، اجلزء األول، 159، العدد املناهج وطرق التدريس
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