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 الصفحة: 3

 مقدمة:
االجتمـــــاع  مل يظهـــــر علـــــم  الشـــــجن االجتمـــــاعي موجـــــود منـــــذ وجـــــود ا نســـــان ومـــــع ذلـــــ 

، مذ حـــاول الـــرواد أن 19ذا الشـــجن مال مـــع لايـــة القـــرن مســـتقل بذاتـــه يـــتهم  ـــكتخصـــص معـــريف 
أتليـــا كتـــا  يـــدعي  -علـــأل األقـــل-يقومـــوا بتعريـــا هـــذا العلـــم كـــل حســـ  توجهـــه مـــن خـــالل 

  تعريا هلذا العلم، ولعل مـن بـأ أهـم األعمـال يف تقاليـد التـجليا لتعريـا هـذا الفـرع العلمـي  ـد
، هـــذا (1)1937يف عـــام  "اتلكـــوت ابرســـونز"الـــذت كتبـــه  "بنيـــة العمـــم االجتمـــاع " كتـــا :

الـذت ابريتـو( )دوركامي، وفيـ،، و ابلثالثي املكون من االعرتاف  مىلف من خالله دا الذت هلاملؤ 
يف عـام  "قواعـد املـنها السوسـيولوج " :كتـا   "جـور  اـاتلن"كمـا كتـ    .حاول اجلمع بيـنهم

هـذا األخـا الـذت يرجـع لـه الـدور الكبـا يف  "دوراـام"الذت دافع من خالله علأل أمهيـة  1938
" أجـــا  دوركـــامي عـــن أول الســـنة السوســـيولوجيةمذ أســـل  لـــة  اهـــا "مرســـاع معـــامل هـــذا العلـــم 

وأوضــا األســالة الــن يــ  أن ي رحهــا أت دارس للواقــع االجتمــاعي يقــوم ببحــث ميــداين: كيــا 
ميكــن ألفــراد أن يعتقــدوا يف  موعــة خاقــة مــن القــيم دون االعتقــاد يف قــيم أخــرى  وكيــا ميكــن 

ــــ أنوت خلفيــــات متشــــا ة ذألشــــخا   أكثــــر مــــن القــــيم نفســــها  ةاالعتقــــاد يف  موعــــ مىل وامييل
 .  وت خلفيات خمتلفة عنهمذ أشخا 

" مـاعقواعـد املـنها يف علـم االجتكتابـه: "مـن خـالل   "دوراـام"يعلـن  مجابتهمن خالل 
 ويعرض من خالله افرتاضاته األساسية ويسعأل لإلجابة عليها. 1901الذت ألفه عام 

ولــدت مذ واآلن أنتجــو وراكمــو السوســيولوجيا بعــد أتسيســها كمــا هــائال مــن املعــارف. 
نتيجـــة انقـــال ، هـــو االنتقـــال مىل  تمـــع جديـــد. قـــد حصـــل هـــذا االنقـــال  مـــن من لـــ  ثـــال  
ثـــورات: ثـــوري سياســـية ثثلـــو يف الثـــوري الفرنســـية، ثـــوري اقتصـــادية ثثلـــو يف الثـــوري الصـــناعية، ثـــوري 

 فكرية ثثلو يف انتصار العقالنية والعلم والفلسفة الوضعية.
 

                                                           
 .2008، 03/04، ترجمة: محمود الذوادي، مجلة إضافات، العدد تراث علم االجتماع ووعد العلوم االجتماعيةايمانويل فارلشتاين،  (1) 



  

 الصفحة: 4

 امة: مفاهيم عاحملور األول  
  العلم:أوال: مفهوم 

املعرفــة املنســقة الــن تنشــج «يعــرف ف العلــم يف قــاموس القــرن العشــرين للةــة ا  ليزيــة بوقــفه: 
مـــن املالحظـــة والدراســـة والتجريـــ ، والـــن تـــتم  ـــدف هديـــد ختبيعـــة وأقـــول الظـــاهري الـــن   ـــع 

 .»(1)للمالحظة والدراسة
 اثنيا: أنواع املعرفة وأشكاهلا

 يشا مىل معنيأ متداخلأ ومتكاملأ مها:  عادي ما مفهوم املعرفةبصوري عامة، فإن      
 . »عملية انعكاس الظواهر يف الوعي«الفعل العقلي الذت يدرك الظواهر املوضوعية  (1
 نتيجة ذل  الفعل، أت حصول قوري الشيع يف الذهن. (2

من العملية املعرفية عمليـة معقـدي ، وهـي تتعلـ  أساسـا ب ـرفأ اثنـأ مهـا : العـارف واملعـروف       
وهـــي علـــأل قـــلة وثيقـــة وعالقـــة مباشـــري أو غـــا مباشـــري  املـــدرك واملـــدرك ) بكســـر الـــراع وفتحهـــا(.

ليـــة هـــذان ال رفـــان ميـــثالن وجهـــا امليداليـــة املعرفيـــة وظهرهـــا ، و  ـــعان جلد "ابلـــوع  والواقـــع":
 الوحدي والتمايز، أت أن كل منهما يؤثر يف اآلخر ويتجثر به يف نفل الوقو .

وميكـــن ا شـــاري مىل أن هنـــاك ثـــال  أنـــواع مـــن املعرفـــة هـــي: املعرفـــة اب ـــ،ي، املعرفـــة الفلســـفية  
 املعرفة العلمية.

I. :حبكـم العـادي أو ا دراك ايسـي هـد  و وهي تعرف كـذل  ابملعرفـة ايسـية،  املعرفة ابخلربة
دون الولــــو  مىل فهــــم الظــــواهر ســــواع برب هــــا بةاهــــا، أو  هحيــــث ال تتعــــدى حــــدودالعــــادت 

معرفــة ا نســان العــادت بتعاقــ  الليــل والنهــار، وأنــه مذا كالتعمــ  يف حبــث أســبا ا ونتائجهــا.  
  ..اخل.ألقأل أبت جسم من اعلي سقط ابجتاه األرض

املعرفة عن خصائص املوضـوعية العلميـة، وتعتمـد علـأل مـا يتمتـع بـه ويبتعد هذا النوع من  
الفرد من ف نة وبداهة لذل  فهي اقر  مىل االن باعية منهـا مىل املوضـوعية، وعـادي مـا تتخـذ 

                                                           
 .19، ص1990الطبعة الحادية عشر، مكتبة وهبة، القاهرة،  ،أصول البحث االجتماعيعبد الباسط محمد حسن:  )1(



  

 الصفحة: 5

شــكال مــن أشــكال التعصــ ، وثيــل ابلفــرد مىل أن يلجــج مىل تفســاات غيبيــة أو خرافيـــة، أو 
فكار مما يعلها ملياة ابلتناق ات ألن كل نـوع مـن أنـواع غا من قية ي،ر  ا ما يعتقده من أ

 .  (1)املعرفة اب ،ي ينبث  عن خ،ي معينة هي ق عا  تلا عن األخرى
II. :لقد جتاوزت املعرفة الفلسفية حدود الواقع والعامل ال بيعـي حـىت أقـبا يقـال املعرفة الفلسفية

فيمـا بعـد ال بيعـة، واالهتمـام ابلوجـود   أن الفلسفة هي أ أل مراحل املعرفـة، ابرتفاعهـا للبحـث
وهتــتم  كلــه: عللــه ومبادئــه األوىل، وختبيعــة الكــون، ووجــود ف، وخلــود الــنفل، واييــاي واملــوت.

ــــن تتعــــدى مــــا يقــــع هــــو النظــــر، وتســــمعه األذن،  الفلســــفة ابلتجمــــل يف األســــبا  البعيــــدي ال
 وتلمسها اليد لتبتعد عن الواقع املادت.

زئيات بل هاول البحث عن املبادئ العقلية للوجـود، وتفسـا األشـياع يف وهي ال هتتم ابجل
ضــوع عللهــا، ومبادئهــا األوىل، ولــذا كــان التعمــيم الفلســفي هــو أوســع درجــات التعمــيم، ابعتبــاره 
يعــ، عــن املبــادئ العليــا الــن   ــع هلــا األشــياع، وقــد يعتمــد الفيلســوف علــأل مــنهج االســتنبا  

 لعموميات، والنتائج من املبادئ.فيستخر  اجلزئيات من ا
وقد يصل األمر ابلفلسفة مىل حد ال،هنـة علـأل قيمـة املن ـ  ذاتـه، وقيمـة العقـل ذاتـه وهـي 
أمور قد تبدو بديهية للعلم. ومثاله عند الفالسفة القدماع يف البحـث حـول قيمـة اليقـأ والشـ  

 وعند فالسفة العصور ايديثة مىل البحث يف قيمة املعرفة.
ـــــث املـــــنهج وأســـــلو  التفكـــــا،  ـــــة مـــــن حي ـــــا املعرفـــــة الفلســـــفية عـــــن املعرفـــــة العلمي و تل
فالفيلســوف ال يبــدأ كالباحــث العلمــي مــن حيــث انتهــأل اآلخــرون، بــل يتخــذ لنفســه نق ــة بــدأ 
جديدي يف التفكا في ع جانبـا مـا تـردد قبلـه مـن معـارف فلسـفية ليبـدأ يف جتربـة جديـدي ب ريقـة 

فعلــأل ســبيل املثــال: لقــد شــك  ديكــارت يف كــل مــا ســب  مــن معــارف ذاتيــة أو شخصــية حبتــة 
 .(2)وخترح جانبا خمتلا األفكار والنظرايت الن سبقته

                                                           
، 2008مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  ،نظرية المعرفة والمجتمع "دراسة في علم االجتماع المعرفة"حسين عبد الحميد احمد رشوان،  (1) 

 6-5ص
 .9-8نفس المرجع ، ص (2) 



  

 الصفحة: 6

وتتميـــز الفلســـفة  قـــدرهتا علـــأل التســـاكل عـــن مكـــوخت الفكـــر، من ـــ  التـــاريخ ومفاقـــل 
ســفة ال الســل ة ومــن اجــل ذلــ  هتــا  مىل نــوع مــن االنســجام أو النســقية يف برهنتهــا، مذ أن الفل

 ميكنها أن تنتج نصا فلسفيا كليا بدون السقو  يف االنةالق النسقي.
من أسـتاذخ يف الفلسـفة علمنـا «: Max horkheimer مذ يقول "مـاكل هوركـامير" 

انــه لكــي يصــبا املــرع فيلســوفا فانــه مــن ال ــرورت أن يعــرف العلــوم ال بيعيــة، و أن يكــون لــه درايــة 
 .»(1) يابشيع من الفن واملوسيقأل والتجل

فالفلســـفة بقـــدر مـــا يتعـــأ عليهـــا اســـتلهام العلـــوم األخـــرى واالســـتفادي مـــن الفـــن والتعبـــاات   
اجلمالية املختلفة، بقدر ما يلزمها نقد كل نوع ميتـافيزيقي يفصـل الفكـر عـن قـياغه الـذت يعـي  

(، بعيـدا عنـدما يعتـ،: H Marcuse) يوزاهربـرت مـار فيه وينتزع ا نسان من واقعـه ويـذه  
أن النشــا  الفلســفي هــو النشـــا  ا نســاين الــذت تتكــون فيـــه الفلســفة الن النشــا  الفلســـفي  «

ابملعــا اجلــدت للكلمــة هــو وــط مــن الوجــود ا نســاين ابعتبــار أن هــذا الوجــود بكــل أواختــه يوضــع 
    .»(2)من زاوية سؤال له معا

III. :املعرفة العلمية 
العلميـة فرعـا مـن فـروع املعرفـة، وهـي مشـروختة ابملبـادري الذاتيـة وحمكومـة ابلقـوانأ تعت، املعرفة  

الفيزايئية ال بيعية والقيم األخالقية علـأل حـد سـواع، كمـا أن املعرفـة يف عمقهـا قيمـة ي ـفي عليهـا 
 ا نسان ملسته من خالل ممارستها.

التجــــرد واالنفتــــاح والــــرتاكم  ملــــا نــــوع معــــريف ينــــزع مىل«" جــــور  يــــورفيت يقــــول عنهــــا "        
واالنتظــام والتــوازن وال وقــل بــأ املــدركي والتجــري ، ألــا تن لــ  مــن أختــر علميـــة هــي يف جوهرهـــا 

 .(3) »حصيلـة نتائج سابقـة غالبـا ما تدعو مىل هق  اختيارت

                                                           
 .20، ص1998، 2إفريقيا الشرق، المغرب، ط ،الفلسفة النقدية المعاصرةالحداثة والتواصل في محمد نور الدين افاية،  (1) 

 )2(  Marcuse H ; Philosophie et Révolution, Paris ; Ed, Denoël, 1969. P.121. 

 .10، ص1981ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : خليل أحمد خليل،جمة ، ترللمعرفة االجتماعيةاألطر ، جورج غورفيدش (3) 
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انـه تتجه املعرفـة العلميـة للعـامل ال بيعـي كموضـوع وتعتـ،ه موضـوع أو واقـع لـه خصـائص مميـزي،  
مبـادرات فكريـة ونشـاختات عقليـة وختريقـة للوقـول مىل ايقـائ  املوضـوعية العامـة، فاملعرفـة العلميـة 
تتميـــــز بت بيـــــ  معـــــايا ممنهجـــــة، وتســـــتقل ثامـــــا عـــــن التحيـــــز الشخصـــــي والتـــــدخالت العاختفيـــــة 
والوجدانية، واملصلحة الشخصية وتقوم بتقـدمي تفسـاات حمـدودي ودقيقـة للموضـوعات والعمليـات 

 يف عامل الظواهر ال بيعية بصفة خاقة. لعالقات الن تقعوا
ويسـتخدم الباحـث قواعـد املـنهج العلمـي يف التعريـا عـن األشـياع والكشـا عـن الظــواهر 
واســـتخدام املالحظـــة املنظمـــة للظـــواهر، وقـــياغة الفـــروض و مجـــراع التجـــار  و ـــع البيـــاخت 

والنظـــرايت الـــن هكـــم الظـــواهر وهليلهـــا وتفســـاها، وذلـــ  مـــن أجـــل الكشـــا عـــن القـــوانأ 
 .(1)ويصبا ابلتايل هدف العلم هو الوقول مىل النظرية

العلم ال  ر  من اجلهل كما  ر  النور من الظالم ألن اجلهل ليل لـه «: "ابشالر" يقول
بنيــة بــل  ــر  مــن التصــحيحات املســتمري للبنــاع املعــريف الســاب ، حــىت أن بنيــة العلــم هــي مدراك 

وايقيقة العلمية هي تصحيا اتر ي   ج ختويل، واالختبار هو تصحيا الوهم األويل أخ ائه 
 .(2)»املشرتك

 ومن خصائص العلم أنه:
يستبعد التجمل وا يـال والتصـورات اجملـردي واملعرفـة الذاتيـة، وهـو يتخـذ مـن الواقـع  امربيق : .1

موضوعا لبحثه ودراسته ويتم يف مختـار هـذا الواقـع نفسـه، ويسـتند مىل املالحظـة واالسـتقراع 
 وهرت العلل. 

يستند مىل النظرايت ويعتمد علأل الفروض الـن تكـون يف البدايـة غـا حمققـة  العلم نظري: .2
لفعـــل أللـــا لـــو كانـــو حمققـــة ملـــا جـــرى البحـــث حوهلـــا وابلتـــايل عنـــدما يـــتم التحقـــ  مـــن اب

 الفروض واثبات قحتها قد ترقأل لتصبا نظرية.

                                                           
 .12-11نفس المرجع السابق، ص (1) 
ترجمة: عادل العوا، مراجعة عبد هللا عبد الدايم، منشورات وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي،  ،الفكر العلمي الجديدغاستون باشالر،  (2) 

 .93، ص1969دمشق، 
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وتعت، النظريـة  موعـة مـن الق ـااي والقـوانأ املتسـقة واملرتب ـة فيمـا بينهـا ارتباختـا من قيـا      
وهـي كـذل   ـردي وهـذا ابلـرغم مـن  علأل حنو ميكنها من تفسا أو توضيا العالقات السـببية

أن العلم يتخذ من عامل الواقع موضوعا له، وابلـرغم مـن أن املعرفـة العلميـة تـدور أساسـا حـول  
 مالحظات ام،يقية مال ألا تصاغ ابل روري يف شكل ق ااي  ردي تتيا ممكانية التنبؤ.

حبيــث أن النظــرايت اجلديــدي كثــاا  ،النظــرايت العلميــة يبــا بع ــها فــوق بعــ  الرتااميــة: .3
مما تصحا وتوسع، أو تدعم أو تعزز أو تعدل، أو تدح . ويوجد خـالف جـوهرت بـأ 
ــــة  ــــاك مــــن يــــؤمن ابلت ــــور الثــــورت للعلــــم )النظري فالســــفة العلــــم حــــول هــــذه املســــجلة مذ هن

 وهنـــاك مـــن يعتـــ، ت ـــور العلـــم عبـــاري عـــن تراكمـــات معرفيـــة، ومـــن ابـــرز رواد هـــذا الثوريــة(
-E.Mach  (1883"ارنســــو مــــا "االجتــــاه عــــامل الفيــــزايع والفزيولوجيــــا والــــنفل: 

1916)(1)  
فهو ليل  عزل عن ايياي من خالل سـعيه مىل حـل املشـكالت  العلم ذو طابع تطبيق : .4

 وتفسا الظواهر أو الكشا عن قوانينها والتنبؤ  ستقبلها. 
 يسعأل العلم مىل اكتشاف ومعرفة وتفسا الظواهر واألشياع كما هي موجودي املوضوعية: .5

وال دخــل ألهــواع الباحــث الشخصــية أو ميــوال تــه أو معتقداتــه أو عواختفــه والــن قــد تــؤثر  
 علأل مالحظات الباحث العلمية، فاملعرفة العلمية تتسم ابييادية النسبية.

ـــه حيمـــل العلـــم ختـــابع املن ـــ  ا الطـــابع املنطقـــ : .6 لـــذت هـــو علـــم قـــوانأ الفكـــر ومـــن خالل
 يست يع الباحث أن يقوم بعمليات االستدالل.

تتميــــز املعرفــــة العلميــــة ابســــتخدام املنــــاهج العلميــــة للبحــــث  اســــت دام املــــنها العلمــــ : .7
ابستخدام االستقراع الذت يبدأ  عرفـة مـا هـو خـا  وجزئـي وينتهـي مىل مـا هـو عـام، مذن 

                                                           
  ولعل اشد فالسفة العلم حريصاا ة تحدث بدون رابطة داخليتقدم العلم يتم وفق سلسلة من الثورات التي قد تؤمن بأن النظرية الثورية

لام  أن الخطأ أساسي وأولي هو الذي يضال مسايطرا علاى العقال البشاري ماا ىإذ ير (،غاستون باشالر) :على التقدم الثوري للعلم هو
،باد أن تكتساب بناوق مان يعمل هذا العقل على إزاحته عن مواقعاه واحادا بعاد ا خار بجكاد وكفااا، وصاراق ، يتوقاق، فكال حقيقاة 

يكاون مان خاالل الصاراق باين حسبه النضال وا،نتصار، وكل معرفة ، بد أن تحارب لكي تحتل موقع الجكل.وعليه فالتقدم في العلم 
 .القديم والجديد و، يتحقق إ، من خالل التطكير الشاق لكذه ا خطاء

 .25، ص1996، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ،وإمكانية حلهامشكلة العلوم اإلنسانية تقنينها يمنى طريق الخولي،  (1) 
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ميمـــات ويتحقـــ  مـــن قـــدقها ابختبارهـــا أو ت بيقهـــا علـــأل فهـــو يتوقـــل ابالســـتقراع مىل تع
 .(1)حاالت جزئية

ولعـل مـا يقصـد اليــوم  صـ لا العلـم  تلــا عمـا قصـده األوائـل فــاليوم أقـبحنا نتحـد  عــن 
 )أكادمييــة العلــوم(، وعــن تقــدم العلــوم والثقافــة العلميــة وت بيقــات العلــم يف  ــال التكنولوجيــا:

ومــا حــاول الســا علــأل منهاجهــا مــن ســائر  »وعلــوم ال بيعــة واييــاي...كــالفيزايع والرايضــيات، «
. وقــد  بــرز هــذا املعــا اجلديــد »كعلــم االجتمــاع، وعلــم الــنفل وعلــم التــاريخ...اخل« املعــارف:

 متجخرا بعدما كان يرتبط ذكر هذا املص لا مباشري ابلفلسفة.
ســـاين قـــد مـــر بـــثال  كـــان واضـــحا عنـــدما بـــأ أن الفكـــر ا ن،  "ايوســـو اونـــوفنجـــد أن "

، وهـذه »مرحلة التفكا الالهويت، ومرحلة التفكا امليتافيزيقي، ومرحلة التفكا الوضـعي«مراحل: 
املرحلـــة األخـــاي هـــي الـــن ثثـــل ن ـــج الفكـــر عنـــد ا نســـان الـــذت أقـــبا ينشـــد الدقـــة والفائـــدي. 

الفيـزايع والكيميـاع علـم الفلـ  والرايضـيات و «والوضعية ترادف عنـد كونـو العلـم كمـا يتجلـأل يف: 
" اونـووان القـا مـن اقتناعـه ب ـروري املعرفـة العلميـة كمـا نفهمهـا اليـوم وضـع " » وعلـوم اييـاي..

. وأكــد علــأل ضــروري متبــاع علمــه  »الفيــزايا االجتماعيــة أو علــم االجتمــاع«علمــا جديــدا هــو: 
 .      (2)اجلديد لألسالي  العلمية املستخدمة يف الفيزايع الرايضية

بنظرتـــه النقديـــة أن املعلومـــات وحـــدها هـــي الـــن تتماثـــل مـــع معـــايا نتـــائج  "هابرمـــاس"ويعتـــ، 
العلــوم التجريبيــة وابلتــايل حيــ  هلــا أن تصــلا كمعرفــة ابملعــا الصــارم...ومع كــل تقــدم علمــي  ســر 

بتهـا. تصورات العامل العائدي مىل فجر ا نسـانية، كمـا  سـر الـركى الدينيـة والتفسـاات الفلسـفية تر 
وترتاجع التفساات الن ثكن من توجهات الفعل وتصوغ املعايا، فبالقدر الذت يتنامأل فيه معـا 

: أن تنــتج هابرمــاس. فــيمكن للنظريــة العلميــة حســ  )3(الســببية، يتنــاقص ف ــاع ملكــة األخــالق
ر فــالعلم يؤســل مســا«معرفــة تفيــد تقنيــا ولكنهــا ليســو معياريــة كمــا ألــا ليســو موجهــة للفعــل: 

                                                           
 .18-16نفس المرجع ، ص (1)
 . 12، ص1990، 1دار الطليعة، بيروت، ط ،االبستمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتونيةعبد القادر بشتة،  (2) 
 .318، ص1،2001تر: حسن صقر، مراجعة: إبراهيم الحيدري، منشورات الجمل،كولونيا، ط ،المعرفة والمصلحةيورغن هابرماس،  (3) 
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ال بيعة لكنه ال يست يع مختالقا أن يصدر األمر مىل ا نسـان. امليـل، ايـ ، الرغبـة، عـدم الرغبـة، 
التمــرد الــوهم. كــل هــذه األمــور ال يعرفهــا العلــم، ومــا يعيشــه ا نســان و تــ،ه، عليــه أن يفســره مــن 

 .(1)»قميم شيع ما، وان يقدره ح  قدره من خالل ذل 
 : 2محسان حممد ايسن املعرفة يف أربعة أوا  سنوجزها يف التايل يصنا

 : وتعرف  ا تعنية اللفظة من معـا ، عـا تكـوين األفكـار حـول املوضـوع ألو  املعرفة احلسية
العنصـــر املـــراد مكتشـــافه عـــن ختريـــ  ايـــواس وا ـــ،ي الذاتيـــة و أتيت مـــن املصـــادفة أو عـــن ختريـــ  

ذا النــــوع مــــن املعرفــــة ابلســــ حية نظــــرا  عتمــــاده علــــأل املالحظــــة احملاولــــة و ا  ــــج ،ويتميــــز هــــ
الســ حية و ايــواس مال ألــا تبقــأل مــن أوىل املعــارف الــن ختبقهــا ا نســان مــن أجــل تفســا و 
تعليل الظواهر . وتتكون املعرفة ايسية بأ الناس عـن ختريـ  ا نتشـار وجتمـع يف شـكل قالـ  

بـاري أخـرى عرفـو املعرفـة ايسـية لـدى وبع Le sens communيعـرف ابيـل املشـرتك
الرجــل البــدائي و الــذت مســتعمل حواســه ا مــل فهــي :"تقتصــر علــأل  ــرد مالحظــة بســي ة 
تقـــا عنـــد مســـتوى ا دراك ايســـي العـــادت دون أن تتجـــه مىل ميـــاد الصـــالت أو تســـعأل مىل 

 3مدراك العالقات القائمة بأ الظواهر "
 :ألخــذ ابملــورو  ومقتبا اكتبــه أهــل الثقــة يف اجملتمعــات و هــي الــن تعتمــد اب املعرفــة النقليــة

،ويف كـــل اجملـــاالت ،حـــىت و لـــو كـــان مـــا كتبـــوه خاختاـــا أو فيـــه جانبـــا مـــن الالمعقوليـــة ،وتبقـــأل 
املعرفة النقلية كواقع يف كـل اجملتمعـات و خصوقـا مذا تـوافرت شـرو  مجتماعيـة كةيـا  النقـد 

هـي نقـي  التجديـد ، ـا يف ذلـ  عـدم ممـتالك او و املوضوعية ،ووجود ظاهري التقليـد و الـن 
التحكم يف مناهج و أدوات النقـد و البحـث العلميـأ ،كمـا ميكـن تفسـا شـيوع املعرفةالنقليـة 

 يف اجملتمع أبلا داللة علأل وجود محن ا  فكرت و مجتماعي.

                                                           
 .318نفس المرجع، ص  (1) 

 7،14.2،ص ص 1994،بيروت ،دار الطليعة ،3طاألسس العلمية لمنهج البحث اإلجتماعي ،إحسان محمد الحسن ،
 1976الطبعة الخامسة ،القاهرة ،دار غريب ،أصول ابحث اإلجتماعي ،،نقال عن عبد الباسط محمود الحسن فلسفة أوغست كومت ،ليفي بريل ،3
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 :خـالل  وتبدا من خالل مدراك ا نسان لواقعة و حمي ه الذت يعـي  فـيهمن املعرفة الفلسفية
عملية الش  ،ونقـد املـورو   ،حيـث تعتمـد هاتـه املعرفـة علـأل التجمـل و ايـوار العقـالين ،مـن 
خــالل تصــور ذهــ  عقــالين مقابــل وجــود حســي ،ليكــون العقــل و الوعــاع الــذت حيــوت هاتــه 

 العالقة أت مابأ وجود حسي و أتمالت فيه .
 :لقد كان للمعرفة العلمية الـدور اياسـم يف تةيـا مالمـا الوجـود البشـرت ،بـل  املعرفة العلمية

لقـــدكانو العالمـــة الفارقـــة يف وجـــود ا نســـان العلمـــي الـــذت عمـــل تةيـــا  يـــع مظـــاهر اييـــاي 
ا جتماعيـــة و الثقافيـــة والبشـــرية ، وذلـــ  ملـــا كـــان ملنهجـــه الف ـــل األوفـــر لـــذل  ، و"أتثـــاات 

منهــــا الفكريــــة مــــن خــــالل تبديــــد املعتقــــدات التقليديــــة وتبــــ  ســــواها  العلــــم متعــــددي و متباينــــة
،وأتثـــاات التقنيـــة يف الصـــناعة و ايـــرو  ،وتةيـــاات يف اييـــاي السياســـية ...مذا فلقـــد منحتنـــا 

. ولقـد ميـز "كوخنـو" بـأ نـوعأ 1املعرفة العلمية مفهوما بـديال عـن موقـع البشـر يف  الكـون"
ســافة يف تعريفــه مــن خــالل مفــرتاض بوجــود نــوعأ مــن العلــم أوال مــن العلــم كجحــد احملــاوالت امل

العلــم ا ســتاتيكي و اثنيهمــا العلــم الــذيناميكي ،فــاألول هــو  لــة املعــارف املتوقــل مليهــا مــن 
مبـــادئ وقـــوانأ ونظـــرايت متوقـــل مليهـــا ،أمـــا التعريـــا الثـــاين للعلـــم فهـــو عبـــاري عـــن السلســـلة 

.و ـذا  2لن تت ـور ذائمـا مـن خـالل البحـو  و الدراسـات"املتشابكة من املفاهيم و ايقائ  ا
فــالعلم الــديناميكي هــو ســاوري داخليــة يف العلــم تتجســد علــأل شــكل املــنهج العلمــي ،وختريقــة 

لة و النقـد الـذت يقـوم بـه املشـتةل ابلعلـم مـن أجـل الوقـول مىل تعزيـز النظـرايت العلميـة عاملسا
لــأل هــذا األســاس ميكــن معتبــار أن عالقــة العلــم يف بةيــة الوقــول  ــا مىل مرحلــة القــوانأ ،و ع

 جانبيه ا ستاتيكي و الديناميكي هي عملية جدلية تكاملية.

                                                           
ص  2008.برتراند راسل ،أثر العلم  في المجتمع ،ترجمة :صباا صديق الملوجي،الطبعة ا ولى ،بيروت لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1

 19،20ص
 . علي عبد المعطي محمد ،ومحمد السرياقوسي ،أساليب البحث العلمي ،الطبعة ا ولى ،الكويت ،مكتبة الفالا ،1988،ص ص2.30،31
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 : هـو  مــل العمليـات و السـاورات هتـدف اىل الكشـا ابلوقــا و  تعريـ  البحـث العلمـ
 : 1التفسا و الفهم لظاهري ما ونوجز  مل التعريفات كالتايل

تعريــا وتــ  ابنــه استقصــاع دقيــ  يهــدف اىل اكتشــاف حقــائ  و قواعــد عامــة ميكــن التحقــ  
 منها 

امــا عــن تريــا بولنســكي فيقــول انــه استقصــاع دقيــ  يهــدفاىل اكتشــاف حقــائ  و قواعــد عامــة 
 ميكن التحق  منها. 

ويعــرف ابكلــي البحــث يف قولــه استقصــاع مــنظم يهــدف اىل اضــافة معــارف ميكــن توقــيلها و 
 حق  من قحتها عن ختري  االختبار العلمي. الت

امــا فيمــا  ــص البحــث السوســيولوجي: مذا كــان يــدرس علــم ا جتمــاع عنــه أنــه يعــا بدراســة 
الظـــواهر ا جتماعيـــة دراســـة علميـــة مـــن جهـــة ،و مـــن جهـــة أخـــرى ،حيـــاول فهـــم الفعـــل ا نســـاين 

عــاين و املقاقــد،والن يعــ، وأتويلــه داخــل بنيــة  تمــع مــا ،مــن خــالل رقــد خمتلــا الــدالالت و امل
عنها الفرد داخل  اعته فإن ما ميكن أن نقول يف هذا أبن هذا العلم قد مشـرت  علـأل نفسـه أوال 
أبن أيخذ قفة العلمية منذ بدايـة تكونـه كعلـم ،فدراسـة الظـاهري ا جتماعيـة ،البـد مـن أن تكـون 

مـن العمليـات البحثيـة والـن ميكـن هلا منهجية حبث خاقة  ا ،وفهم السلوك ا نساين وأتويله لـه 
فهمها و ال أتويلها نظرا لتعقدها و تعدد أوجهها لن يقوم أت علم يف تفساها مال علم ا جتمـاع 
و لــو مجتمعــو علومــا أخــرى مال يف ســبيل معتبارهــا علومــا مكملــة كعلــم الــنفل و األننثروبولوجيــا 

  منهجيــة أحــد الــرواد األوائــل يف وكمثــال علــأل ذلــ  عــن تبيــان ماهيــة البحــث السوســيولوجي نــدر 
 هذا اجملال أال وهو ممييل دوركامي من خالل ا شاري مىل نق تان ابرزاتين.

لـــ  مـــا عـــ، عنـــه هـــو حـــديث عـــن علـــم ا جتمـــاع برمتـــه : وذ مـــنهج البحـــثايـــديث عـــن أ/
خالل معتبار منهج علم ا جتماع يعمل علأل هديد هويـة علـم ا جتمـاع حيـث يقـول:" مي  ادورك
..وإبختصار تتميز ختريقتنا من غاها من مذاه  الفلسفة ،فلما كان علم ا جتماع وليـد بعـ  .

                                                           
، ،منشورات 2008.علي عمر عبد المومن ،البحث في العلوم اإلجتماعية ،الوجيز في ا ساسيات و المناهج و التقنيات ،ليبيا الطبعة ا ولى 1

 75،76أكتوبر ص ص 07جامعة 
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علــأل بعــ  املــذاه  الــن كــان ب بيعــة  دبعــادي االعتمــا املــذاه  الفلســفية الكــ،ى فقــط محــتف 
يل يف التجقـامللـا القراعي املتجنيـة ملقـوالت ممييـل دوركـامي رغبتـه  تنمحيث . 1ايال جزعا متمما هلا "

 بلــوري مــنهجأجــل العلمــي لعلــم ا جتمــاع مــن خــالل الرتكيــز علــأل نق ــة يف غايــة الدقــة وذلــ  مــن 
 .خا  بعلم ا جتماع  حبث

يقـول يقول يف هذا الصدد حيث منهج علم ا جتماع : اجلان  اياسم يفقانون السببية   /
الســـبيبية هــــي حــــل :"وهو أوىل مشــــاري مىل مـــنهج علــــم  ا جتمــــاع ،فلـــيل ا عتمــــاد علــــأل دوركـــامي

يف املبـــادئ الفلســـفية كا ســـتنتا  والت ـــورات يف  عنهـــاا مت ا عتمادمـــا شـــكال ا جتماعي،بـــل ك
 .2" ...ومل ال علم ا جتماع العلوم ال بيعية ،

 كجحــــد مالمــــا  الســــببيةا عتمــــاد علــــأل  مىليف هــــذه النق ــــة ابلــــذات ال يــــدعو دوركــــامي و اآلن 
د قولــه هنــا ،انــه ال عيــ  يف ان نعتمــد علــأل اســقا  بعــ  السوســيولوجي وفقــط بــل مــا يــو  املــنهج

اســـتنادا ملبـــادئ يف علـــوم اخـــرى ،ومـــرد ذلـــ  أن املبـــادئ األوليـــة   املبـــادئ لل،هنـــة علـــأل ايقـــائ  ،
 هي عناقر للعلم يف حد ذاته و ليسو حكرا علأل أت علم. كالسببية
اليفســـرها اال  مرئيـــة الةـــا خاقـــية الصـــور ا جتماعيـــة الـــن أتخـــذها الظـــواهر ا جتماعيـــة / 
 علم ا جتماع :حبث خا  وهو منهج 
يرى دوركامي أن الدور اياسم لعلم ا جتمـاع و يسـتح  أخـذ مكانتـه احملرتمـة بـأ العلـوم ،أن  

أييت ابجلديــد  بــأ العلــوم الــن ولــدت مــن رحــم الفلســفة خصوقــا ،مذا جديــده هــو ال،هنــة علــأل 
يكشا املستور و أين مختفـو مكنـوخت وأسـرار الظـواهر يف الوقائع اجملردي ،وهنا البد من منهج 

علـم وأت علـم أنـه علـم ا جتمـاع الست يع ركيتـه ،وهـو دور نمكان هو أمام أعأ العلوم ،لكن لن 
لقـد مختفـو ايقـائ  يف ثنـااي سـلوكنا اليـومي و ا عتيـادت ،ليكـون فذن م نهجه الفريـد و املتفـرد ،

موـــا مـــن خـــالل ت بيـــ  املـــنهج يف علـــم ا جتمـــاع ويف هـــذا مـــن املســـتحيل كشـــفها ابلتفلســـا ،و 

                                                           
 . 275،277،ص ص 1،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،ط  1988.أيميل دوركايم :قواعد المنكج في علم اإلجتماق ،ترجمة :محمود قاسم ،1

 .إيميل دوركايم :المصدر نفسه ،ص ص2.278
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وهــذه ، الصــدد يقــول:" ولكــن مذا نظــرخ مىل هــذه الظــواهر ا جتماعيــة علــأل ألــا أشــياع مجتماعيــة
 . 1هي ا اقية الثالثة الن كانو ختريقتنا ختريقة مجتماعية ال غا "

 ؟ ملاذا ندرسه، مىت ظهر، ما هو علم االجتماع :احملور الثاين
 أوال: تــــــــــــــاريخ علم اإلحتمـــــــــــــــــاع  من الفكر االحتماع  اىل علم االحتماع 
و ايـديث  انه ملن األكيد ارتبا  التفكا يف مسائل االحتماع البشرت مع وحود هذا األخـا،

االحتمــاعي  عــ، عــن نشــاي و ت ــور علــم االحتمــاع حييلنــا ابل ــروري اىل ابلبحــث يف اتريــخ الفكــر 
 مراحل و هي:

 وسنتناول اهم مظاهر التفكا االحتماعي يف اي ارات القدمية ومنها :املرحلة التمهيدية : 
مـن املعـروف ان احملتمعـات التار يـة القدميـة عرفـو تقـدما ح ـاراي علـأل رات القدميـة : احلضا

عــرف مرحلــة االســتقرار و التنظــيم الــرغم مــن بــداايهتا البدائيــة الــن قامــو علــأل الرتحــال و البــداوي لت
لتخلا ااثرا مادية و ثقافية  و احتماعية ملموسة ،كما عملو علأل تكوين ار  سياسي هدف 

 لتنظيم شؤولا وختريقة مداري حكمها. 
ان املتامـــل يف وـــط النظـــام السياســـي الســـائد يف املرحلـــة الفرعونيـــة كـــان احلضـــارة الفرعونيـــة : 
الفراعنة ،فلم يكونوا حمرد حكام وملوك و فقط بل سدوا قـوري االهلـة يف ختبقيا ابمتياز قمته ختبقة 

شخصــياهتم ،لتلتقــي يف أيــديهم الســل ات الدنويــة و االخرويــة ، لتلــي ختبقــة الفراعنــة ختبقــة أخــرى 
اال وهــــي ختبقــــة الكهنــــة و دورهــــم اســــباغ القداســــة و االحــــرتام للفراعنــــة ، و يف ختبقــــة اثلثــــة وهــــي 

اكن املقدســـة ، و يف ختبقـــة أخـــاي ختبقـــة ايـــرفيأ ،أمـــا عـــن األفكـــار ايـــي  و هـــم حـــالاس األمـــ
االحتماعية فهي مل تكن حملـة ابسـم شـخص معـأ ـ أوـا كانـو مدونـة علـأل حـدران املعابـد و اهـم 
األفكار يف هذا السياق ما وحد مكتـواب يف كتـا  املـوتأل و نـوحز اهـم األفكـار االحتماعيـة فيـه و 

 هي :
 أتسيسها علأل الثقة و الص، و التعاون و التساما . احرتام االسري ،وأمهية 
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 ، و الرف  ابملراي  التعاون بأ النساعو الرحال 
  العدل يف ايكم ،و عدم االعتداع علأل ممتلكات االخرين ،و عدم الة  يف املعامالت 
 ، والتزام ادا  السلوك. احملافظة علأل البياة ،ونظافة مياه النهر 

الفكـر االحتمـاعي القـدمي عـدي تيـارات علـأل سـبيل املثـال ال ايصـر  تقاسـماحلضارة الصينية: 
: أوال، تــــؤختر فكــــره نقــــا  رئيســــية 3هنــــاك الكونفوشيوســــية، نســــبة اىل مؤسســــها كونفوشــــيوس  و 

 .الروح العملية؛ اثنيا، ا عالع من شجن األخالق؛ واثلثا، مرساع تقاليد تقدير التجربة التار ية
ا نســان كــل مــايف وســعه للوقــول مىل أعلــأل املراتــ . حيــث  يــؤمن كونفوشــيوس ب ــروري بــذل

يقول "مذا تعلفمو فال تْقنع، ومذا علفمو فال تكْل". ويف حديثه عن حياتـه يقـول :" المكـو يف 
العمل )الدراسة( حىت نسيو ال عام، ويف السعادي حىت نسـيو ا ـوف، ودون أن أشـعر وجـدت 

تكتفي  لع الب ن دون أن تفعل شـياا مفيـدا يف  العمر قد جرى يب." ويقول أي ا "كم سيع ان
 .يوم ". فروح العمل وا  از تبدو جلية يف كامل أركان البنية الفكرية لكونفوشيوس

لقــد كــان كونفوشــيوس م نظفــرا سياســا ابرعــا، وينبــ  فكــره السياســي علــأل ثالثــة نقــا  رئيســية: 
ثـــا، معارضـــة ا ســـتبداد الفـــردت ومحتكـــار أوال، اي كـــم وفقـــا لألخـــالق؛ اثنيـــا، مركزيـــة الســـل ة؛ اثل

الوزراع للسل ة. حيث يويل كونفوشيوس أمهية كباي لـدور األخـالق يف السياسـة، وي الـ  ايـاكم 
أبن يع ي القدوي األخالقية للناس، حيث يقـول يف هـذا اجلانـ : "السياسـة هـي ا سـتقامة، فـإذا  

 يم ".كان اياكم مستقيما، هل سيجرك احملكوم علأل أال يستق
  :الفكر االجتماع  يف اهلند القدمية

تــــرك اهلنــــود القــــدامأل فكــــرا اجتماعيــــا خصــــبا وان كــــان  تلــــا يف مالحمــــه العامــــة عــــن الفكــــر 
االجتمــاعي الصــي ، ، ومــن ال بيعــي ان يــنعكل هــذا التنــوع العرقــي علــأل املعتقــدات الدينيــة الــن 

ذيــة وال،امهيــة واالســالم واملســيحية ولقــد ســادت اجملتمــع اهلنــدت منــذ فــرتي بعيــدي كاهلندوســية والبو 
تعايشــو هـــذه املعتقـــدات داخـــل اجملتمـــع اهلنـــدت منـــذ فـــرتي بعيـــدي ممـــا انعكـــل ابلتـــايل علـــأل انتـــا  

 الفكر االجتماعي اهلندت .
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ختبقة دينية قوية هي ختبقة ال،امها حيث كانـو ثـارس  موعـة مـن ال قـوس والشـعائر  تكونو
ون اىل مــذه  ال،امهــا ، ومــع ت ــور افكــار هــذا املــذه  الــدي  ارســي دعائمهــا رجــال الــدين ينتمــ

ت ـور نظــام ال وائــا الــذت يقــوم علــأل فكــري انتمــاع االفــراد جلماعــات مهنيــة حمــددي يصــع  عليهــا 
االنتقـال منهـا، ويظـل الفـرد ختيلـة حياتـه منتميـا اىل ال ائفـة الـن ولـد فيهـا، وهكـذا شـكل املنتمـون 

م رجـــال الـــدين ختائفـــة متميـــزي ذ تشـــكلو بعـــد ذلـــ  ختائفـــة مـــن اىل مـــذه  ال،امهـــا وعلـــأل راســـه
احملاربأ اختل  عليهـا اسـم الكشـتارية ويف املرتبـة الثالثـة اتيت ختائفـة الفـايزا وهـي تتـجلا مـن ايـرفيأ 

 .والفالحأ واملنتجأ
ولقــد قــاغ مفكــرو ختائفــة ال،امهــا فكــري االنســان املتفــوق ، ذلــ  الن افــراد هــذه ال ائفــة هــم 

ون يف اختارالرتكيــ  االجتمــاعي اهلنــدت ، بــل الــم قــد ذهبــوا اىل ان االفــراد الــذين يشــكلون متفوقــ
ختائفــة ال،امهــا هــم " اهلــه بشــرية " وال شــ  ان رجــال الــدين املنتمــأ اىل ختائفــة ال،امهــا قــد روجــوا  

ال،امهـا بـأ  كثاا هلذه الفكري ال بقية الن تؤكد ارتفـاع مكانـة ختائفـة ال،امهـا ، ومييـز مفكـرو ختائفـة
مراحل معينة مير  ا االنسان : هناك اواًل: املرحلة الن تعلـم فيهـا ال فـل اقـول الرتبيـة وهنـاك بعـد 
ذلــ  املرحلــة الــن يتــوىل فيهــا تكــوين االســري ورعايــة االختفــال ، ذ هنــاك مرحلــة اثلثــة هــي مرحلــة 

لوحـــدي والعزلـــة ، ويف اختـــار فكـــر التقاعـــد ، وهنـــاك اخـــاا املرحلـــة الرابعـــة الـــن ميـــارس فيهـــا الفـــرد ا
فالســــفة ختائفـــــة ال،امهـــــا  ــــد أتكيـــــدا ملبـــــدا وفكـــــري تناســــخ او انتقـــــال االرواح ، فـــــارواح النبـــــااتت 
واييواخت واالنسان مرتب ة فيما بينها كما ان روح االنسان بعـد وفاتـه تتحـول وتنتقـل مـن مكـان 

ظـل عـامل االرواح ، وتسـت يع االرواح ان اىل اخر ، الا تبحث عن االسـتيعا  واملكـان املالئـم يف 
 هق  اهدافها وتولد من جديد اللا ابقية علأل الدوام . 

 :منوذجا  فالطون : 1الفكر االحتماع  عند اليوانن
( أهـم تالميـذ سـقرا  وأشـهرهمك وأكثـر الفالسـفة أتثـااً يف الفكـر 347ـ 428يعد أفالختون )

 الفلسفي قدمية ووسيط وحديثه
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"أفالختــون" مدرســة فلســفية متكاملــةك ومازالــو األفكــار الــىت قــدمها موضــع اهتمــام لقــد كــان 
البـــاحثأ ف خمتلـــا فـــروع املعرفـــةك ولـــن نـــتمكن مـــن عـــرض كـــل أفكـــار أفالختـــون يف هـــذا اييـــز 

 .ال ي ك وموا سنتناول يف مياز أبرز أفكار أفالختون ذات الصبةة االجتماعية
ثـــال  : " اجلمهوريـــة ك والقـــوانأ ك والسياســـي" وضـــع أفالختـــون مؤلفـــات كثـــاي مـــن أشـــهرها 

وكان كتا  اجلمهورية من أوائل ك كت ك وقد تصور فيـه وجـود مدينـة فاضـلة تقـوم علـي الف ـيلةك 
وتظللها العدالةك وتشرف عليها حكومة من الفالسفة أو ايكماعك وقد وضـع أفالختـون تصـوراً ملـا 

حبالة عدم االستقرار واالض را  الـن شـهدهتا املـدن ينبةي أن يكون عليه اجملتمعك متجثراً يف ذل  
 .اليوخنية

 :وميكن توضيا أهم أراع أفالختون حول املدينة الفاضلة فيما يلي
 :ـ تصور أفالطون للنفس وتقسيمه هلا1

يـرت أفالختـون أن الـنفل كانــو موجـودي يف عـامل املثــل قبـل اتصـاهلا ابلبــدنك فـالنفل الـىت تولــد 
وأن األحيـاع يبعثـون مـن  ،من عامل آخر كانو قد ذهبو مليه بعد موت ساب يف هده الدنيا أتتأل 

وسـتبقأل  ،فقـد كانـو قبـل الـوالدي ،ويع  ذل  أن اجلسـد ميـوتك لكـن الـنفل ال ثـوت ،األموات
 .بعد املوت

 :لكل منها ف يلة ثيزها ،وقد قسم "أفالختون" النفل ميل ثال  قوت
 .وف يلتها ايكمة ،القوي العاقلة ومكالا الرأس( 1
 .وف يلتها الشجاعة ،القوي الةاضبة ومكالا القل  (2
 .القوي الشهوانية ومكالا الب نك وف يلتها العفة والص، (3

وهـي  ،ويوجد نوع من التوازن بأ هذه القوت الـثال  مـن أجـل هقيـ  ف ـيلة اجتماعيـة أكـ،
 .الىت ينبةي أن تسود املدينة الفاضلة ،ف يلة العدالة

 
 



  

 الصفحة: 18

 :ـ التقسيم الطبق  للمدينة الفاضلة2
يقسم أفالختون املدينة الفاضلة مىل ثـال  ختبقـاتك بنـاًع علـأل تقسـيمه للقـوى النفسـيةك وذلـ  

 :علأل النحو التايل
 1ختبقة ايكام الىت تتسم بوضوح القوي العاقلة وف يلة ايكمة . 
 2ختبقة اجلنود الىت تتسم بوضوح القوي الةاضبة وف يلة الشجاعة. 
 3ختبقة العمال الىت تتسم بوضوح القوي الشهوانية وف يلة العفة. 

ويرت أفالختون أن للدولة وظائا ثالثة ترتبط  ذا التقسيم: ا داري ويقـوم  ـا ايكـامك الـدفاع 
وكــل ختبقــة مؤهلــة للقيــام بوظائفهــا ارتباختــاً  ،ا نتــا  ويقــوم  ــا العمــال ،وايمايــة ويقــوم  ــا اجلنــود

ويعتقـد  ،وكذل  عن ختريـ  عمليـات الرتبيـة الـىت تـتم ل بقـن ايكـام واجلنـود ،يهاابلقوي النفسية لد
أفالختـــون ب ـــروري حـــدو  تـــوازن اجتمـــاعي بـــأ هـــذه ال بقـــات مـــن أجـــل احملافظـــة علـــأل اســـتقرار 

 .اجملتمع وت وره يف كافة اجملاالت
 :ـ حتليم أفالطون للتعليم3

حيـث اعتـ،ه الوسـيلة ا يابيـة الـىت تـؤدت مىل ميـاد دولـة  ،اهتم أفالختون ابلتعليم اهتماماً كبااً 
ومذا قـــلا تعلـــيم املـــواختنأ اســـت اعوا أن حيلـــوا  ،متجانســـةك فالدولـــة يف نظـــره تعـــد مؤسســـة تربويـــة

مشكالهتمك ويواجهوا الشـدائدك ومذا كانـو الف ـيلة هـي املعرفـةك فـال بـد مـن تعلمهـاك ومذا سـلمنا 
ابل ـروري أال تـرتك الدولـة شـاونه لألفـراد بـل عليهـا أن تـوفر بنفسـها أبمهية التعليم ترت  علي ذلـ  

وقـد أكـد أفالختـون علـأل ضـروري وجـود نظـام تعليمـي .الوسائل الالزمة لتحقيـ  نظـام تعليمـي سـليم
  .مجبارت خاضع للدولة

 :األفكار االجتماعية يف العصور الوسطى األوروبية
من أهــم مســجلة شـــةلو مفكــرت العصــور الوســـ أل هــي مســجلة عالقـــة العقــل ابلــدين أو العلـــم 
ابألميان .فاختلفو االجابة عليها ابختالف الشرو  التار يـة و االجتماعيـة. اال ان األيديولوجيـة 

الن تقول إبخ اع العقل العلم للدين.  عا  والر ية للكنيسة هي الن كانو وحدها السائدي . 
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نه حىت املعرفة العلمية تستمد من الدين أو تنسجم مع تعاليمه و ال تتعارض معه .و حنو سـتار ا
و أقــبحو حمــاكم التفتــي  . وحـدي العلــم و االميــان مت اخ ــاع عــامل الفكـر كلــه  لتعــاليم الكنيســة

الــأ األداي الرهيبــة يف وجــه علمــاع ال بيعــة و املفكــرين االجتمــاعيأ و السياســيأ و االقتصــاديأ 
 .حاولوا خترح افكار ال تنسجم مع تعاليم الكنيسة

اســت اعو املعارضــة الــن أبــدهتا ال بقــات و الفاــات امل ــ هدي أن هــث بعــ  التبــدالت  يف 
االيــديولوجيا الســائدي و ان تصــوغ ايــديولوجيا معارضـــة و مســتقلة و ان كانــو قــد ارتــدت ختابعـــا 

. و علـأل ســبيل املثـال كــان حمتـوى االيــديولوجيا دينيـا . فاعرتهتــا الكنيسـة هرختقــة تسـتح  العقــا  
ـــــتم  ـــــأ اآلهلـــــة و االنســـــان ي ـــــاك عالقـــــة مباشـــــري ب املعرضـــــة  التصـــــوفية  يقـــــوم علـــــأل القـــــول ابن هن

 . " الركية ايسية املباشري لإلله و  عا غا مباشر ان "  يع البشر متساوونfابلوغه
أل تراجعـــــو الرتاتبيـــــة الكنســـــية و و مــــع قـــــعود ال بقـــــة البورجوازيــــة يف أواخـــــر القـــــرون الوســــ 

االق اعيـــة و بـــرزت املعارضـــة . فمـــن خـــالل اختـــار التصـــوف الـــذت اكـــد علـــأل املســـاواي و يف اختـــار 
االشــــكال ا ـــــرى للتجديـــــد الـــــدي  وـــــو األفكــــار و النظـــــرات الفلســـــفية و االجتماعيـــــة املالئمـــــة 

 . للبورجوازية و عامة الشع 
  :1القديس أويسطني
رومـا املسـيحية. اشتد الصراع بأ روما الوثنيـة و  اا م،اختورية الرومانية عندمظهر يف فرتي اليار 

اشتةل كجستاذ للبالغة و اهتدى اىل املسيحية بعد شبا  م  ر  كرس نفسه بعده للدفاع عـن 
الدين .  استفاد الوثنيون الرومان من حاد  ل  روما و عـزوا مسـؤولية الكارثـة اىل املسـيحيأ ، 

غســ أ الــدفاع عــن املســيحية و هــول مــن مــدافع عــن الــدين اىل مفكــر اجتمــاعي فتــوىل ســان أو 
سياســي . يعــد كتابــه "مدينــه ف" مــن اهــم كتــ  فلســفة التــاريخ ، و بف ــل هــذا الكتــا  أقــبا 
أحد مؤسسي هذا النسـ  املعـريف الـذت يبحـث يف مسـار اجملتمعـات البشـرية و أهـدافها و قوانينهـا 

 . العامة
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الدينيـــة السياســـية للقـــديل أوغســـ أ علـــأل اســـاس التمييـــز بـــأ اياضـــرتأ   و تقـــوم العقيـــدي
اللتأ تقتسمان االنسانية : " حبـان أقامـا حاضـرتأ ، حـ  الـذات أقـام اياضـري الرضـية و حـ  
ف أقام اياضري السماوية" ، و اضافة أوغس أ ان اياضرتأ تعيشـان أبـدا جنبـا اىل جنـ  منـذ 

 . نشجي الزمان
ــــــــادئ املتناق ــــــــة . ا شــــــــاري ر و جتــــــــد ــــــــأ علــــــــأل املب ــــــــأ اياضــــــــرتأ املبنيت ــــــــاق  ب اىل ان التن

رضية " حاضري الشي ان " ، و حياول أوغس أ ان  فـا مـن فاالوغس يون يعلون اياضري اال
هـــذا التنـــاق  بقولـــه : ان ف وحـــده يعـــرف أت حاضـــري ينتمـــي اليهـــا فعـــال كـــل انســـان ، كمـــا أن 

ة ابألتقيـــاع و اياضـــري األرضـــية ليســـو كلهـــا ســـياة ، و ان الفـــرق بـــأ حاضـــري ف ليســـو خاقـــ
 . اياضرتأ هو فرق جوهرت

تقوم فلسفة التاريخ علأل ان التاريخ العـاملي هـو عمليـة اقـرتا  تـدريي مسـتمر للـدول الدنيويـة 
السـل ة الزمنيـة من قوانأ مدينه ف . و هااتن املدينتان تقرتابن تدرييا اىل ان تتم وحدي الدين و 

 . يف لاية التاريخ حيث هق  غاية ايياي و معا التاريخ
يتبــأ ان النظــام االجتمــاعي يف القــرون الوســ أل كــان مــبجال دينيــا و مــ،را اتر يــا . و يصــبا 

دينيــا هادفــا اىل هقيــ  غــرض او غايــة ر تهــا العنايــة االهليــة املتمثلــة يف  –العــامل مســارا اجتماعيــا 
ا ــال  و االقــرتا  مــن ف . اذن التــاريخ االنســاين بكــل مــا فيــه مــن ويــالت هــو  ايصــول عــل

اتريخ ا ال  و السرور االهلي . و اعتمـدت الكنيسـة علـأل فلسـفة التـاريخ عنـد أوغسـ أ، فـاذا  
كــان هــذا هــو معــا التــاريخ فكــل النشــاختات الدنيويــة و العلميــة يــ  أن   ــع للةــرض الــدي  

 األ أل لإلميان.
 : مفهوم علم االجتماعنيااث

لـــذا يصـــع   تلـــا وجهـــات النظـــر حـــول تعريـــا علـــم االجتمـــاع وموضـــوعه مـــن عـــامل ألخـــر 
التعريــا يتعــدد بتعــدد الــزوااي واملن لقــات  ألنالعثــور علــأل تعريــا دقيــ  وجــامع لعلــم االجتمــاع. 

الـــبع  يـــرى أن علـــم االجتمـــاع يركـــز علـــأل دراســـة التنظيمـــات  .واألغـــراضالنظريـــة وكـــذا املنـــاهج 
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االجتماعيــــة أو البنــــاع االجتمــــاعي. والــــبع  اآلخــــر يــــرون أن علــــم االجتمــــاع يركــــز علــــأل دراســــة 
 الظواهر االجتماعية والثقافية واألفعال أو النظم االجتماعية.

 وا دراكلـوعي هـو شـكل خـا  مـن أشـكال ا "بيـرت بججـر" مليهعلم االجتماع كما أشار  من
 ،عدخ علــأل هليــل وتفســا خصــائص البياــة االجتماعيــة ب ريقــة عميقــة وواضــحةايســ مذالكــاملأ. 

العـامل الكبـا مـن خـالل خفـذي نـرى منهـا العـامل الـذت يقـع خـار   مىلوكذل  يتيا لنـا اجملـال للنظـر 
فهمهـا. فعلـم االجتمـاع  أخ ـجخ أومنـاخت  مـن اجملتمـع ر ـا جتاهلناهـا علأل خ،اتنا املباشري للتعرف 

الشـعبية ومـدم  املخـدرات، واجملـرمأ  األحيـاعوي وال ـعا، وسـكان قـيعرفنا عوامل الةـا والفقـر وال
أكثــر مــن وجهــات نظــرخ، والعمليــات  اآلخــرينواملتــدينأ، كمــا يعرفنــا أي ــا احــرتام وجهــات نظــر 

 .(1)فهم أنفسنا واجتاهاتنا وحياتنا مىلالن تقودخ 
 أوالبحـــث العلمـــي للظـــاهري  أون القـــول أن علـــم االجتمـــاع هـــو الدراســـة العلميـــة وعمومـــا ميكـــ

 األشـــــخا منفصـــــال عـــــن  Objetالظـــــواهر االجتماعيـــــة و قـــــدار مـــــا تكـــــون الظـــــاهري موضـــــوعا 
علـــم االجتمـــاع هـــو الدراســـة العلميـــة للعالقـــات الـــن تقـــوم بـــأ . مذن نســـتنتج أن (2)املشـــرتكأ  ـــا

يقـوم  همـة وقـا اجملتمـع وسـا كمـا   .(3)أاثرالناس)الفاعلأ( وملا يرتت  عن هذه العالقات من 
 عمله  نتهأل األمانة. وكذا االنشةال بفهم خصائص االجتماعي.

 ملاذا ندرس علم االجتماع؟: نيااث
 مىلومــن فــرتي زمنيــة  تلــا حســ  هــدف الــدارس  الفــرع العلمــياهلــدف مــن دراســة هــذا لعــل 
الـن جتعلنـا نـدرس هـذا  األسـبا ، ولعـل أهـم أخر مىلومن اجتاه فكرت  ألخرومن شخص  أخرى

 يلي:  العلم تتمثل يف ما
  ؛حيصل ال ال  علأل قوري واضحة عن  تمعه -

                                                           
 .17، ص1992، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، المدخل إلى علم االجتماعفكمي سليم الغزوي وآخرون،  (1)
 3ص، 1997، 1شيا، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ، ترجمة: محمدمبادئ علم االجتماعق ج رايت،  (2)
 .07، ص2007، 1، القاهرة، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، طالمدخل إلى علم االجتماعمحمد الجوهري،  )3(
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 أوميكـــن الـــدارس لـــه مـــن اهلـــر  مـــن القيـــود وال ـــةو  الـــن يفرضـــها عليـــه انتمـــاكه العرقـــي  -
 ال بقي وان ينظر مىل العامل احمليط به نظري موضوعية.

، عـن ختريـ  معرفـة العمليـات االجتماعيـة الـن تسـاهم وأهدافـهالتعرف علأل قيمـه يف اييـاي  -
 ؛يف تشكيل هذه القيم

 ؛العامل املعاقرا  التةا اجلارية يف وفهم أ -
ــــة  أجــــل مــــن واألســــالي ابلوســــائل  خيــــزود - ــــة معين ــــل ظــــاهري اجتماعي   ــــدفدراســــة وهلي

 ؛التشخيص والعال 
يؤهل ال الـ  مسـتقبال لالاـرا  يف  ـال مـن  ـاالت العمـل يف محـدى املهـن التابعـة مىل  -

 العلوم االجتماعية كالتدريل أو ا داري أو التوجيه املدرسي وامله ..اخل. 
يشــبع رغبتــه ا اقــة يف العلــم والبحــث عــن املعرفــة كانســان يســعأل مىل توســيع دائــري ثقافتــه  -

 واهتماماته العامة.
 ظهر علم االجتماع؟مىت : اثلثا 

مذ  منتصـــا القـــرن التاســـع عشـــر. مىلترجـــع بـــداايت علـــم االجتمـــاع كعلـــم مســـتقل بذاتـــه 
خمتلفـــــــة: فرنســـــــا)كونو يف ثـــــــال  مـــــــواختن  1900-1890ولـــــــدت السوســـــــيولوجيا يف الفـــــــرتي 

، بــــــول )ابرســــــونز ةيــــــودوركــــــامي( وأملانيا)مــــــاكل فيــــــ،، جــــــور  زميــــــل( والــــــوالايت املتحــــــدي األمريك
للتصــدت لالزمــة االقتصــادية واالجتماعيــة الــن ختبعــو العــامل ايــديث الــن ثيــز ابلتنــافر  .(الزارفيلــد

ــــ ــــراكم الدراســــات والتحقيقــــات السوســــيولوجية، ب روز تقنيــــات البحــــث والالانتظــــام، مــــن خــــالل ت
 .(1)وأسالي   ع املعلومات حول الظواهر االجتماعية
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 : يوضح نشأة علم االجتماع01رقم  الشكم
 

 
 

 
 : مفاهيم أساسية يف علم االجتماعالثالثاحملور 

يع  اجملتمع أن هناك ن اقا اجتماعيا أو حقائ  اجتماعيـة وعالقاهتـا  :(1)أوال: مفهوم اجملتمع
املتبادلة حس  "دوركامي"، و هو حسـ  "ابرسـونز" نـوع مـن النظـام االجتمـاعي يتسـم أبعلـأل 

 مستوى من االكتفاع الذايت. 
مفهـــوم اجملتمـــع حمـــورا يتعلقـــا ابألفكـــار االجتماعيـــة وكيـــا أن ا نســـان ميلـــ  حقوقـــا  كـــان

وواجبــات يف املواختنــة االجتماعيــة حبيــث يكــون ا نســان ع ــو يف  تمــع بعينــه ذلــ  اجملتمــع 
ينـــتظم علـــأل شـــكل دولـــة وختنيـــة ذات حـــدود مقليميـــة ونظـــام مـــن ايكـــم قائمـــة علـــأل مفهـــوم 

وحيصـــل أي ـــا علـــأل حقـــوق مـــن خـــالل املؤسســـات  ،م  ـــااملـــواختن الـــذت عليـــه واجبـــات يقـــو 
األساســية للدولــة. لكــن يف الوقــو ايــايل حصــلو تةــاات متســارعة أضــعفو قــوي اجملتمعــات 
علــأل حشــد مواختنيهــا، منهــا: )الت ــور التكنولــوجي، ت ــور عــامل االتصــاالت، ظهــور الشــركات 

اوســات..اخل(. وظهــر نــوع العــابري للمجتمعــات والقــارات، ت ــور املواقــالت، تزايــد حجــم الف
جديد من اجملتمعات أع اكها غا موجودين يف حدود وختنية واحدي منها ما يسـمأل ابجملتمـع 

 االفرتاضي.
هــذا املفهــوم ظهــر يف أمريكــا يف العشــرينات أساســا ليعــ، اثنيــا: مفهــوم الرقابــة االجتماعيــة: 

يـــات االثنيـــة. وهـــي عنـــد عـــن أشـــكال مواجهـــة االحنـــراف وكـــذا الرقابـــة علـــأل املهـــاجرين واألقل
"دوركـــامي" ا كـــراه الـــذت ميارســـه اجملتمـــع علـــأل أفـــراده. وتعتـــ،  لـــة املـــوارد املاديـــة والرمزيـــة الـــن 

                                                           
 . 2013، 2، ترجمة: محمد عثمان، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، طعلم االجتماع المفاهيم األساسيةجون سكوت،  (1) 

 فيبر نشأة السوسيولوجيا

 فرنسا

 ألمانيا

 الو،يات المتحدة

 دوركايم

 بارسونز
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ا نساق 

 ا،جتماعية



  

 الصفحة: 24

تتـــوفر لـــدى  تمـــع معـــأ لتـــجمأ توافـــ  تصـــرفات أع ـــائه مـــع  لـــة القواعـــد واملبـــادئ املقـــرري 
 نظام.واملصادق عليها، وتكون ابلتايل هي التبعية املتبادلة للعناقر وال

مذا ثــرد الفــرد عــن التوافــ  ال يعاقــ  بصــفة م لقــة وموــا نســبيا ألنــه الفاعــل قــد ينجــو مــن 
جــج الفاعــل مىل اســتعمال لالرقابــة عمــال ابملقولــة الشــعبية "العمــل يف ا فــاع ينجــي"، وابلتــايل ي

 تمع له.  هام  ايرية أبن يعل احنرافه عن القيم واملعايا غا مرئي وابلتايل  دع مراقبة اجمل
يشـا مىل السـلوكات والتصـرفات والتوجهـات واملعتقـدات الـن تكسـر  : مفهوم االحنـرا::اثلثا

قواعــــد وأعــــراف وأخالقيــــات اجملتمــــع، واختلــــا مفهــــوم االحنــــراف حســــ  علمــــاع االجتمــــاع 
فـــدوركامي يعتـــ، أن االحنـــراف واجلرميـــة أمـــر ختبيعـــي يف اجملتمـــع حيـــث يـــرى انـــه يعمـــ  الت ـــامن 

يم، وأكــــد "مرتــــون" علــــأل غيــــا  التناســــ  بــــأ الثقافــــة والبنــــاع االجتمــــاعي، وأكــــد ويعــــزز القــــ
 أقحا  مدرسة شيكاغو أن سببه املناخت  غا املنظمة اجتماعيا يف املدن.

. مصـــ لا واســـع وكثـــا املعـــاين (1)منظومـــة القـــيم األساســـية للمجتمـــع : مفهـــوم الثقافـــة:رابعـــا
فيــه منتــا  املعــاين املشــرتكة، يعــ، "ابرســونز" عــن وهــي تعــ، عــن اجملــال االجتمــاعي الــذت يــتم 

الثقافـــة أبلـــا  ـــال املعـــاين الرمزيـــة املشـــرتكة مـــا يعـــل التواقـــل ممكنـــا وابلتـــايل اجملتمـــع ممكنـــا. 
ويعرفها اتيلر أبلا: "ذل  الكل املرك  من العادات والتقاليد والقـيم واملعـايا والصـنائع الفنـون 

 ا يف  تمع معأ".وكل من ينتجه الفرد بوقفه ع و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .84، ص1984، دار الحداثة للنشر والتوزيع، بيروت، المفاهيم األساسية في علم االجتماعخليل أحمد خليل،  (1) 
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 : جماالت علم االجتماع وعالقته ابلعلوم األخرىرابعاحملور ال
 أوال: أهم جماالت علم االجتماع

الـن هـد   أمنـا  التفاعـم"" وكـذا "اجلماعـةتتمثل ميادين علـم االجتمـاع أساسـا يف دراسـة "
بــــأ اجلماعــــات املنظمــــة يف الوجــــود ا نســــاين، وان فهــــم هــــذا التفاعــــل ال ميكــــن مال مــــن خــــالل 
الدراســـــة العلميـــــة جلوانـــــ  اييـــــاي االجتماعيـــــة والتعـــــرف عليهـــــا. ويتنـــــاول علـــــم االجتمـــــاع أي ـــــا 

ــة"  " والــن تــتم بــأالتفاعــم االجتمــاع " الــن تعتمــد أساســا علــأل عمليــة "العالقــات االجتماعي
الـــــذت يت ـــــمن  "الســـــلوت االجتمـــــاع "شخصــــأ أو أكثـــــر. يتنـــــاول علــــم االجتمـــــاع ابلدراســـــة 

تصـــــرفات وأفعـــــال األفـــــراد ويكولـــــا ويصـــــوغها. وكـــــذا يهـــــتم علـــــم االجتمـــــاع مـــــن خـــــالل ميادينـــــه 
" والـن تعــرف أبلــا التصـرفات ا نســانية الـن توجــد علــأل درجـة معينــة مــن الظــواهر االجتماعيــةبــ"

ع معــأ ويف وقــو حمــدد مثــل: )الــزوا  وال ــالق واالحتفــال ابألعيــاد واملناســبات االنتشــار يف  تمــ
 وممارسة الشعائر الدينية...اخل(. 

 :(1)وقد حدد "دوركامي" قفات الظواهر االجتماعية ابلنقا  التالية
 :أت تتصــا أبلــا خارجــة عــن شــعور الفــرد بــل يتلقاهــا مــن اجملتمــع الــذت  أهنــا يعيــة

 ينشج فيه.
 أت ألا تفرض نفسها علأل شعور الفرد وسلوكه سواع واف  علـأل ذلـ  أم  زامية:إل أهنا

 مل يواف  مثل: )األخالق والرتا  واللةة والدين..اخل(. 
 :أت تنشج داخل اجملتمع ا نساين.  أهنا إنسانية 
 :عا ميارسها األفراد دون تردد أللا من قنع اجملتمـع كاملعتقـدات الدينيـة  أهنا تلقائية 

 خالقية. واأل
 :أت تـرتبط مــع بقيـة الظــواهر األخـرى ومــع البياـة االجتماعيــة الـن ولــدت  أهنـا مرتابطــة

 فيها. 
                                                           

 .7،8، ص.ص1981، مطبعة جامعة بغداد، العراق، لمدخل إلى علم االجتماعامليحة عوني القصير، معن خليل عمر،  (1) 
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هنـــاك  ـــاالت عديـــة للدراســـة يف علـــم االجتمـــاع ثخ ـــو عنهـــا  موعـــة كبـــاي مـــن الفـــروع و 
 :نلخصها إبياز يف ما يلي

يدرس سلوك األفـراد داخـل املنظمـات وكـذا املشـكالت  علم االجتماع التنظيم والعمم:  .1
الــن تظهــر داخــل املؤسســات مثــل تةيــ  العمــال أتخــر العمــال ايــواد  املهنيــة ال ــةو  

وعالقـــة هـــذه املشـــاكل الـــن تقـــع داخـــل التنظـــيم ابلظـــروف االجتماعيـــة الـــن  املهنيـــة...اخل.
 يعيشها الفرد خار  التنظيم.

العمليــة االتصــالية أو ال ريقــة الــن تنتقــل  ــا األفكــار س يــدر   علــم االجتمــاع االتصــال:  .2
 .واملعلومات بأ الناس داخل نس  اجتماعي معأ

يهدف مىل دراسة العوامل واألسبا  االجتماعية الن  علم االجتماع االحنرا: واجلرمية:  .3
 تؤدت مىل السلوك املنحرف أو ارتكا  اجلرمية.

جتماع الرتبوت كفرع مـن فـروع علـم االجتمـاع ليبحـث جاع علم االعلم االجتماع الرتبوي:   .4
و  ــــتص بدراســــة ا نســــان .البنــــاع االجتمــــاعي العــــام يف املؤسســــات الرتبويــــة املختلفــــة داخــــل

هدف مىل تكوين ا ،ي أو املعرفـة أو ي حينما يدخل يف عالقة مع منسان آخر يف مختار تربوت
 .الثقافة أو التعليم أو التدري 

علـــأل مســـاعدي األفـــراد "ا دمـــة االجتماعيـــة" تعمـــل اخلدمـــة االجتماعيـــة:  علـــم االجتمـــاع . 5
العتمــاد علــأل أنفســهم يف املســتقبل، فهــي مســاعدهتم لليحققــوا الرضــا النفســي واالجتمــاعي مــع 

 هتدف مىل هسأ نوعية ايياي االجتماعية.عموما 
الســكان دراســة العلــم الــذت يهــتم بدراســة هــو  علــم االجتمــاع الســكان )الــدميويرافيا(: .6

محصــــائية هليليــــة مــــن حيــــث تــــركيبهم )اجلــــنل، العمــــر(، وتــــوزيعهم وحجمهــــم اب ضــــافة مىل 
 العوامل املتحكمة يف ووهم وتةاهم.

وهناك العديد مـن الفـروع األخـرى لعلـم االجتمـاع نـذكر منهـا: )علـم االجتمـاع السياسـي، 
ــــة، علــــم االجتمــــاع التةــــا االجتمــــاعي، علــــم  علــــم االجتمــــاع العــــائلي، علــــم االجتمــــاع التنمي
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االجتماع اي رت، علم االجتماع الريفـي، علـم االجتمـاع ال ـ ، علـم االجتمـاع العلـوم، علـم 
 ، علم االجتماع الرايضي، علم االجتماع الفن...اخل(.االجتماع العسكرت

 اثنيا: عالقة علم االجتماع ابلعلوم األخرى
يهــتم علــم الــنفل بســلوك الفــرد مــن حيــث رغباتــه  عالقــة علــم االجتمــاع بعــم الــنفس: .1

يف وانفعاالته وميوالته الشعورية والالشعورية، أمـا علـم االجتمـاع فيهـتم ابجلماعـة وتفـاعالت أفرادهـا 
عالقــات أفرادهــا فيمــا بيــنهم، وملــا كــان أقــل اجلماعــة هــو الفــرد وابلتــايل هنــاك عالقــة تقاختعيــة الن 

 الفرد لديه كيان نفسي واجتماعي يف نفل الوقو.
ظهــــر علــــم االجتمــــاع يف بداايتــــه يف مختــــار الفكــــر  عالقــــة علــــم االجتمــــاع ابلفلســــفة:. 2

الفلســـفي، ذ انفصـــل علـــم االجتمـــاع عـــن الفكـــر الفلســـفي بعـــد ت ـــوره مال ألمـــا يتقـــارابن يف فـــرع 
 فلسفة العلم، كما أن علم االجتماع يؤدت مىل جتديد التساكالت الفلسفية مىل حد كبا.   

تكـــوين الثـــروي و صـــاد يهـــتم بدراســـة مذا كـــان االقت عالقـــة علـــم االجتمـــاع ابالقتصـــاد:. 3
والســـوق وتوزيـــع الســـلع وا ـــدمات والعـــرض وال لـــ  واالســـتهالك، فـــان هـــذه العوامـــل كلهـــا تتـــجثر 
ابجلوانــــ  االجتماعيــــة كالعــــادات يف االســــتهالك وأتثــــا اجلماعــــة علــــأل منتــــا  الثــــروي واثــــر الســــلوك 

 االجتماعي جتاه السوق والسلع وا دمات. 
يعت، علم ا نسان وعلم االجتماع : (اإلنسانألنثروبولوجيا )علم اع ابعالقة علم االجتم. 4

علمان شقيقان. ميتاز علم ا نسان عن علم االجتماع برتكيزه علأل دراسة اجملتمعات البدائية 
واجملتمعات ذات ايجم الصةا. بينما يركز علم االجتماع علأل دراسة اجملتمعات الصناعية 

 االجتماع وعلماع ا نسان يستفيد كل منهما من عمل اآلخر.وأقبا علماع  ايديثة.
يستخدم األخصائيون االجتماعيون نتـائج  عالقة علم االجتماع ابخلدمة االجتماعية:. 5

الدراســات يف علــم االجتمــاع يف عملهــم امليــداين يف تقــدمي املشــوري أو مســاعدي األشــخا  املعــوقأ 
قر ومســـاعدي األســـر املفككـــة واالحنـــراف..اخل. وكـــذا التخفيـــا مـــن حـــدي بعـــ  املشـــكالت كـــالف

 حيث توجد عيادات خاقة اب دمة االجتماعية يف بع  الدول املت وري.
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  علم االجتماع والعلوم الطبيعية:. 6
يف  ـــال العلـــوم  رغـــم مـــا للتقـــدمشـــ  أن العـــدو األساســـي لل بيعـــة هـــو ا نســـان حيـــث ال 

أقــبا يتهــدد البشــرية أبخ ــار كبــاي  مــن فائــدي للمجتمــع مال انــه أنــه ابملقابــل ال بيعيــة والتكنولوجيــا
منهــــا )التلــــو ، تةيــــا ا صــــائص الوراثيــــة، األســــلحة املــــدمري..اخل(، ومــــن شــــجن علمــــاع االجتمــــاع 

 التدخل يف سا هذه العملية علأل املستوى االجتماعي من اجل التقليل من تل  األخ ار. 
 واهم النظرايت الكربى لم االجتماع: رواد عامساحملور اخل
  :يف علم االجتماع مفهوم النظريةأوال: 

تعتــــ، النظريــــة يف علــــم االجتمــــاع جــــزعا أساســــيا مــــن ايقــــائ  الواقعيــــة يف حياتنــــا اليوميــــة 
ابعتبارهـــا النمـــوذ  الـــذت مـــن خاللـــه يســـتهدف تفســـا التفاعـــل يف محـــدى  ـــاالت الفعـــل الـــن 

 اعـــات اجتماعيـــة أو  تمعـــا( يف مختـــار ظـــواهر التفاعـــل الفيزيقـــي  ميارســـها ا نســـان: ")فـــردا أو
 .(1)واالجتماعي داخل البياة االجتماعية"

يستخدم مفهوم النظرية للتعبا عـن التصـورات واملفـاهيم اجملـردي واملصـاغة يف شـكل فـروض 
 علمية مت التحق  من قحتها يف انتظار معادي تكذيبها.

 النظرية  أشكال -1
ــة  -أ ــة:النظري هــي  لــة مــن أحكــام والقــيم امل ــاعفة علــأل الواقــع والــن ترســم  املعياري

 منظورها علأل الوقع ا ا  و لة من املفاهيم التجريدية.
عــ، خ ــوات املــنهج العلمــي لتعميــ   ئنوهــي تــدرس مــا هــو كــا النظريــة العلميــة: - 

 املعرفة.
دد تشــــكل مــــن خــــالل الــــة مــــن افرتاضــــات الــــن هــــت حمتــــوى النظريــــة العلميــــة: -2

 اق الحاهتا بدقة وثثل نسقا افرتاضيا واستنباختا يبسط ثثل الواقع. 

                                                           
 . 14، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، د ت، صالنظرية المعاصرة في علم االجتماعطلعت إبراهيم لطفي، كمال عبد المجيد الزيات،  (1) 
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هــو ثثيــل مبســط للعالقــات الــن توجــد  موعــة مــن املع يــات  مفهــوم النمــوذ : -3
 واذ  مادية وواذ  قورية.مىل وهو يع ي قوري   ي ية للواقع وينقسم 

ا تعتـ، مختـار تصـورت نظريـة أمهيـة كبـاي يف البحـث أللـلل عالقة النظريـة ابلبحـث: -4
الل ختـــرح خـــ مـــنللواقـــع وتلخـــيص عـــن حقـــائ  ومـــا مت التوقـــل مليـــه مـــن ختـــرف البـــاحثأ 

مـــا البحـــث العلمـــي فهـــو ميـــد النظريـــة حبقـــائ  جديـــدي أمفـــاهيم وقـــوانأ وق ـــااي وفـــروق، و 
 ويتفحص قحتها.

 ماذا نقصد ابملدارس يف علم االجتماع؟:
واحـد، لكـن املـدارس أعـم وأنـل مـن النظـرايت قد يستخدم مفهوم النظرية واملدرسة  عا 

ولكن تبقأل النظرية هي الـن تؤسـل املدرسـة، وابلتـايل فاملدرسـة قـد تت ـمن اجتـاه نظـرت واحـد أو 
  موعة من االجتاهات النظرية.

 ابن خلدون:: اثنيا
هو عبد الران بن حممد بن خلـدون أول مـن : 1406-1332 تعريفه ونظرته للمجتمع

ســـب  أوجســـو   ".علـــم العمـــران البشـــرت"لـــم جديـــد للمجتمـــع أختلـــ  عليـــه خدى بقيـــام ع
أسـل علـم  قـرون. 5الةر  أول مؤسل لعلم االجتماع وذل  حبوايل  عت،هكونو الذت ي

مـــن فهـــم  مـــن خاللـــهالعمـــران البشـــرت والـــذت عـــرف بعـــد ذلـــ  بعلـــم االجتمـــاع ليـــتمكن 
العوامـــــل االقتصـــــادية /  أكـــــد علـــــأل أمهيـــــة البياـــــة/ وكمـــــا وتفســـــا الظـــــواهر االجتماعيـــــة.  

واجلةرافيــــــة/ يف تفســــــا وفهــــــم الظــــــواهر االجتماعيــــــة.  يــــــرى ابــــــن خلــــــدون أن اجملتمعــــــات 
اهلـرم والشـيخوخة  –االكتمـال  –الن ـج  –النشـجي )ا نسانية مرت بثال  أختوار  وهـي: 

 .حيث يفا اجملتمع
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 وقسم ابن خلدون اجملتمعات إىل قسمني
  
 ح رية                                                                                     بدوية              
 
                           
 

  :عبد الراان حممد ابن خلدون: لصاحبها أيب زيد (1)املدرسة ا لدونية
البد من ان نشج اىل ان رحالت ابن خلدون و دورها يف بلورة رؤاه الفكرية و االجتماعية 

بعد تبيانه : ليكون علم العمران البشرت اكتشاف ابن خلدون االبرز. 2وابا الطاعون مثال
يف الرواية التار ية  ليكون ملنهجية نقل و ثحيص االخبار و مرد ذل  لكثري االخ اع و املبالةة 

التمييز و التمحيص هو العامل الذت ادى يف نظر ابن خلدون يف النظر اىل االجتماع البشرت 
الذت هو العمران ليكون قانونه املفسر املب  علأل الصحة و ال،هان العقلي و املن قي و 

ذو موضوع و هو العمران  املالحظة املتانية هاهو االن يقول وكجن هذا علم مستقل بذاته، فانه
البشرت و االجتماع االنساين، وذو مسائل، و هي بيان مايلحقه من العوارض و األحوال لذاته 

 .  3واحدي بعد األخرى، وهذا شجن كل علم م العلوم وضعيا كان أو عقليا

وبعد تبيانه لل روري التمعن يف هذا ال ر  من العلم اجلديد ينتقل اى هديد اهم مالحمه 
 نق ة اساسية االو هي خاقية االجتماع البشرت و ما يلح   ا من عوارض كوجود يف

                                                           
 .1992، 3، الدار المصرية اللبنانية، مصر، طونظرياتهاألسس اإلسالمية في فكر ابن خلدون مصطفى الشكعة،  أنظر: (1) 
2  

م ليتفرغ بعدها في مدة 1348سنة  حيث اعتزل عبد الرحمن ابن خلدون الحياة بعد تجارب صعبة منكا فقد ا،هل و ا،ساتذة اثر وباء الطاعون

فره او ما عرق بمقدمة ابن خلدون فقد كانت بداية سفرياته اربعة سنوات في البحث و التنقيب في العلوم ا،نسانية حتى اعتزل اخر عمره ليكتب س
السفر قصد عند لحاقه بمن من اساتذته الذين انتقلوا الى تلمسان او فاس كاستاذه ا،بلي من طلب السلطان ابي عنان ا،مر الذي حفزه على اللحاق و 

كاتب السر للملك سلطان تونس ابن محمد بن تفراكينال احد بوادر  البقاء من من بقي من اشخاص عرفكم اثناء حياته ليجد في ا،لتحاق بوظيفة
ان ابا ا،مل لتسكل له مراده لتكون نكاية حكم سلطان تونس العامل الحاسم في سفر عبد الرحمن ابن خلدون الى تلمسان عائدا الى بجاية مع السلط

 عنان كعودة المل 755ممجلس ليرجع الى فاس سة عنان كاحد وبقي هناك تحت رعاية امير بجاية ،كرجل من رجال العلم وال
 
 . 2010ينظر ناصر الدين ا،لباني:مقدمة ابن خلدون، ابداق للنشر و التوزيع. 3

 الحضري البدوي

 تتميز بالخشونة
 البساطة، الكرم

 الشجاعة

الترف، التعقيد 

التخصص 

 المصلحة
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االخرتاعات امللبية ياجات االنسان ال رورية، ذ يشا الهم مؤشر يدل علأل خاقية االجتماع 
:ملا اان االنسان متميزا عن سائر  االو هي ضروري وجود نظام ايكم  ويف هذا الصدد يقول

ر الذي متيز به اختص هبا،فمنها العلوم و الصنائع اليت ه  نتيجة الفكاحليواانت خبواص 
من خالل ما تقدم  و منها احلاجة اللى احلكم الوازع و السلطان القاهر عن احليواانت ...

يرى ابن خلدون انه اضافة علأل اجتماعية االنسان يؤكد علأل العامل االقتصادت وهو العامل 
املؤدت اىل وجود االجتماع البشرت .حيث يرى ابن االجتماع البشرت هو وليد التفكا و االرادي 

لحصول علأل مع دافع ال روري الن جعلو كل فرد حيتا  اىل أفراد آخرين من أبناع جنسه ل
يقول ابن خلدون ملا اان االنسان مغراضه و سد حاجياته و ابلتايل ايف  علأل كيانه و بقائه 

متميزا على سائر احليواانت خبواص اختص هبا فمنها العلوم و الصنائع و منها احلاجة اىل 
ة العمران و هو التساان و التنازل يف مصر او حل حاجته اىلالوازع و السلطان القاهر و 

 لالنس ابلعشج و اقتضاا احلاجيات ملا يف طباعهم من التعاون على املعاش .

الن ادت اىل  اما عن العوامل الن ادت اىل ظهورالعمران البشرت بصفة عامة و العوامل
نشاته و ظهور اوا  التجمعات وذل  نظرا لدور العامل البياي و ال بيعي الذت ققل 

م توزيعهم يف املناخت  و االقاليم، ودورها يف هديد كثافتهم التجمعات البشرية ،من خالل رس
السكانية اي ا، ونسبة  لفم و تقدمهم و يقاس كل هذا علأل مدى قر م من املناخت  
املعتدلة حيث يعمل االعتدال علأل زايدي عددهم، بصوري اك، من املناخت  االكثر سخونة و 

 األكثر برودي .

 :1ظاهرة البداوة و التحضر 

فهي مرحلة من مراحل ايياي االنسانية ،البد يث قسم ابن خلدون اجملتمعات البدوية: فح
من ان تسا فيها ميزهتا حياي التقشا و البساختة يف نظمها و عالقات افرادها،  ا يف ذل  

                                                           
 .2006بنظر سراج الدين:ابن خلون انجاز فكري متجدد،مكتبة ا،سكندرية. 1
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وسائلها ،دميةرافيا تتميز ابلا  تمعات قةاي حمصوري يف اختار القبيلة ،اقتصادها يقوم الصيد 
ي او الفالحة ،هتدف اىل توفا ال رورايت من العي ،عموما الا  تمعات متخلفة و الرع

و هم املنتحلون للمعاش ال بيعي من : ويقوم ابن خدون بتوقيا دقي  هلا من خلل قوله .
الفلا و القيام علأل االنعام.وهم مقتصرون علأل ال رورت من االقوات و املالبل و ائر 

عما فوق ..وقد ذكرخ ان البدو هم املقتصرون علأل ال رورت يف االحوال و العوائد مقصرون 
 أحواهلم،العاجزون عما فوقه.

و ا ان ايياي البدوية سابقة عن ايياي اي رية فان سكالا مايزالون علأل الف ري ودل  فهم 
اقر  اىل ا ا ومرد ذل  عدم تشبعهم حبياي الرتف و ارتباختهم بنمط حياي التقشا و عيشهم 

تصر علأل ال رورت من ايياي  ايالضافة علأل سهرهم علأل احملافظة علأل النس  و عدم مق
 االختال  و هي العامل الذت مينعهم من التفسخ و االحن ا  وابعدهم عن الصفات الذميمة 

وهي اجملتمعات الن أتيت بعد اجملتمعات البدوية، و العمران احلضري أو اجملتمعات املتقدمة : 
ارتقو مىل مرحلة التح ر، بعد حصوهلا علأل ال رورايت من وسائل العي ، هاهي اآلن هتتم 
ابهتمام ابلكماليات، و تتقن يف معماهلا ابالعتماد علأل العلوم و الصناعة، تتميز العالقات 

القات االجتماعية و وتشابكها، مما ينجم عنه  االجتماعية ضمن اجملتمعات اي رية بتعقد الع
كثري املشاكل من جهة، وتتعدد املهام املوكلة لألفراد.أما املتح رون فهم ذل  النوع البشرت 
الذت يقيم ابألمصار والقرى و املدن. أماكن مقامتهم مرتب ة يف الذهنية ا لدونية اب قامة يف 

ونستانل  اذكر ابن خلدون عن  و التحصن جبدرالا املناخت  املتحصنة ابألسوار لالعتصام  ا 
وحصم هلم ما   مث اتسعو احوال الناس املنتحلني للمعاش"حني يقول :هذه اجملتماعات 

نق فيها و توسعة كثروا من األقوات و املالبس والتأفوق احلاجة من الغىن و الرفه...واست
 .1"البيوت و اختطا  املدن و األمصار للتحضر ..

                                                           
 .10.ص2007، موفم للنشر،الجزلئر،الحديث ا،جتماق علم في اثره و الخلدوني ا،جتماعي التفكير خضير ادريس : 1
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يقوم علأل  ان العر  بأ البداوي والتح ر كنموذ  ا ذه كدليل الثبات افكاره:حيث ك
والعنصر املتف  عليه يف الذهنية "متحضر"و "بدوي"  تقسيم ألوا  العي  االجتماعي مىل و أ

العربية قبل ابن خلدون ،حيث يدل علأل عملية سكون وحركة مرتب ة بدوري ال بيعة ونصد هنا 
مقابل اي ور و  اخت  الرعي الكأل ،فالبداوي تع  حالة ا رو  مىل البادية يفعامل املنا  و من

ا قامة جول املاع، لذل  جاع اللسان من "اياضري" هم القوم الذين حي رون املياه وينزلون عليها 
يف اراع القي )الصيا( فإذا برد الزمان)الشتاع( ظعنوا)رحلوا( عن معداد املياه وبدوا )توجهوا 

ية البدو( ختلبا للقر  من الكأل )املراعي( الفقوم اذا ابدية بعدما كانوا حاضري" ليبقأل تفسا خح
الفرق بأ "البدو واي ر" هو التفسا اللةوت اي ا عند فقهاع اللةة العربية و ذا يوجد اتفاق 

تبعا لوختن  وا اع حول داللن البدو و اي ر يف اللةة العربية املتعلقة حبايل السكون و ايركة
الكال واملاع و املعا العام الذت يقسم البشر ابجلملة الىأل اهل دول و ح ارات و اىل  اعات 

 بدوية ال تعي  حياي الدولة.

كما اكد ابن خلدون علأل ان معيار وجود و تكون اجملتمع القائم العصبية ودورها يف السياسة :
علأل الفوضأل و الذت جتاوز مرحلة البداوي و الن تقوم علأل الفوضأل و االنقسامات مىل التعاي  
و التعاون و التناغم بأ أفراد اجملتمع ، واالبتعاد عن كل مظاهر املؤدية مىل تصدع البناع 

ثل هو وجود ومنشاع سل ة سياسية تفصل بينهم يف حالة ظهور االجتماعأ ليكون ايل األم
ا الفات بينهم، و تعمل علأل تعزيز السالم و األمن، فاختار أفراد اجملتمع شخصا تتوافر فيه 
شرو  املسؤولية وعلأل رأسها قوي الشخصية، وأن يكون له خ،ي و جتربة و أي ا البد من توافر 

وجود العصبة حامة و مساندي له يف اداع اعماله، ليشا شر  أساسي و ضرورت و املتمثل يف 
ابن خلدون ان السل ة ستتحول فيما بعد اىل سل ة استبدادية، مرد ذل  اىل ختبيعة االنسان 
امليال اىل االستبداد و االخنية، و هو العامل الذت يعجل بظهور االنشقاق و االنقسام بأ افراد 

 اجملتمع. 
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 التالية:علأل األسل  نظرته وتقوم
  يرى أن الدراسـة االجتماعيـة ميكـن أن تتخـذ مـن اجملتمـع ككـل حقـال هلـا، اعتمـادا

 علأل امليدان وهذا هو توجه علم االجتماع ايديث.
 التنبؤ-التفسا-العلم عنده يقوم علأل الوقا 
  كان يؤمن بقانونية الظاهري االجتماعية حيث يعت، علـم االجتمـاع مسـتقل بنفسـه

 (.لعمران البشرياوموضوعه و اه )
 .اعت، االجتماع ا نساين ضرورت، واعت، أن ا نسان اجتماعي ب بعه 

اعت، أن العصبية أساس املل  وأسـاس االجتمـاع ا نسـاين ويقصـد  ـا شـعور االنتمـاع مىل 
 النس  والقبيلة. 

دا العصبية هي القوي الف رية األقيلة الن توق  غريزي حف  النفل والن تولد محساسا حا
بصلة النس  والعرق والدم، وتدفع الناس ملناقري بع هم بع ا وهي القوي اييوية للت امن 

االجتماعي والشعور ابجلماعة الذت يولد شعبا أو أمة أو دولة. م،زا أمهية السل ة يف ايفاظ 
 .علأل الدولة واجملتمع. وأشار أن السل ة تتولد من القوي وهي تتسم ابلعصبية 

العصـــبية تــــؤدت مىل املنعـــة، والةلبــــة تســـمو مىل الرايســــة، والرايســـة تبعــــث علـــأل الت لــــع مىل 
 املل ، ومن مثة فان املل  ال يقوم أقال بةا العصبية وي ل قواي بقوهتا وي عا ب عفها. 

 منهج ابن خلدون:
علـأل اتبع منهج التمحيص والشـ  يف األخبـار التار يـة اعتمـادا علـأل العقـل، اعتمـد كثـاا 

 املنهج االستقرائي من خالل أداي املالحظة.
 ضـروري وجـود علـم خـا  ابلعمـران البشـرت، واالجتمـاع موضـوع علـم االجتمـاع عنـده:

، سـواع يف نشـجهتا أو يف  دراسـة الظـواهر االجتماعيـة، وكشـا القـوانأ الـن   ـع هلـاو  ا نسـاين
 .ت ورها
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ـــده  ـــم عن هليليـــة صصـــو  اجملتمـــع والعصـــبية عمـــل ابـــن خلـــدون دراســـة  :وحـــدة التحلي
األختبـــاع  العمـــر لألشـــخا  علـــأل مـــا زعـــم أن)) اعلـــم  هـــذا: ويقـــول ابـــن خلـــدون يف والدولـــة،

واجليل هو عمـر شـخص  .واملنجمون أربعون سنة. والدولة يف الةال  ال تعدو أعمار ثالثة أجيال
يقـــول ابـــن غايتـــه((، و  مىل واحـــد مـــن العمـــر املتوســـط. فيكـــون أربعـــأ هـــو انتهـــاع النمـــو والنشـــوع

اجليــل األول مل يــزل علــأل خلــ   الن عمــر الدولــة ال يعــدو يف الةالــ  ثالثــة أجيــال خلــدون: وأن
واالفــرتاس واالشــرتاك يف اجملــد، فــال تــزال  البــداوي وخشــونتها ووحشــها مــن شــظا العــي  والبســلة

اي ــاري، ومــن  مىلالثــاين: جتــول حلهــم مــن البــداوي  بــذل  قــوري العصــبية حمفوظــة فــيهم. واجليــل
ذل  مىلالواحـد بـه وكسـل البـاقأ عـن السـعي فيـه ومـن عـز االسـت الة  انفـراد مىلاالشرتاك يف اجملـد 

قــــوري العصــــبية بعــــ  الشــــا وتــــؤنل مــــنهم املهانــــة وا  ــــوع. وأمــــا اجليــــل  االســــتكانة، فتنكســــر
ا فـيهم مـن ملكـة البـداوي وكجلـا مل تكـن، ويفقـدون حـالوي العـز والعصـبية  ـ الثالـث: فينسـون عهـد

ابجلملــة،  ، وتسـقط العصـ ويبلـ  فـيهم الـرتف غايتــه  ـا تفننـوه مـن النعـيم وغ ــاري العـي  القهـر،
االســتظهار بســواهم مــن  مىلوينســون ايمايــة واملدافعــة وامل البــة، فيحتــا  قــاح  الدولــة حيناــذ 

 أيذن ف الةنـــــاع، حـــــىت أهـــــل ا ـــــ،ي، ويســـــتكثر ابملـــــوايل ويصـــــ نع مـــــن يةـــــا عـــــن الدولـــــة بعـــــ 
 ..ابنقراضها، فتذه  الدولة  ا الو
االجتمــاع ا نســاين ظــاهري  أنيفــرتض ابــن خلــدون : عنــده عوامــم التغــج االجتمــاع 

اجملتمعات من حالة البـداوي للح ـر،  ختبيعية منتظمة، هلا أسسها و قوانينها، كما يقول بتةا هذه
فالبـداوي تـرتبط ابالعتمـاد الكلـي  .التباين يف العي  أساسو ذا يصنا اجملتمعات ا نسانية علأل 
و ذا النمط يف العي  بناعا" اجتماعي قبلي متنقـل، وقيـام  علأل اييوان كمصدر أساسي للعي ،

الصالت القرابية، وما تفرزه مـن عصـبية تراب يـة. وذ تـؤدت اياجـات  قيم ومعايا سلوكية أساسها
ظهــور نــوع مــن الســل ة، تقــوم شــرعيتها علــأل  مىلتــؤدت داخــل اجلماعــة ، و  ضــبط العالقــات مىل

اجلماعـة ، وقـد ثثلـو هـذه السـل ة يف سـل ة  ـالل الكبـار وظهـور الرايسـة ممثلـة  تقاليـد وأعـراف
الزراعـة و العصـبية القرابيـة، ومـع الت ـور دخلـ مختـارالقبيلة، وال تكون السـل ة هنـا مال يف  يف شيخ
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لتقســــيم العمــــل  لفــــائ  يف ا نتــــا  ممــــا يفســــا اجملــــال، وبــــدأت أوجــــه االســــتقرار، وممكانيــــة ا
الـذت يرتتـ  عليـه  األمـر والتخصـص وتنجلـي هـذه التةـاات بوضـوح بـدخول الصـنائع والتجـاري ،

 .الدولة  تمع ح رت ويرتت  هذا بظهور مىلهول اجملتمع 
ووظيفتهـــا السياســـية نظـــري ابـــن خلـــدون للعصـــبية  أنالشـــ   :لنظريـــة ابـــن خلـــدون تقيـــيم

واالجتماعيــة كانــو مشــتقة مــن بياتــه ا اقــة، وهــي بياــة ثيــزت ابلصــلة القويــة بــأ اييــاي البدويــة 
 جتمعهــا القبلــي مــن جهــة وبــأ اييــاي اي ــرية  جتمعهــا السياســي مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا 

 يفسر احنيازه للبداوي يف بع  جوان  هليالته عن العصبية.
 :(1)عرتاضأ علأل منهج ابن خلدونيبأ أبو يعر  املرزوقي أن هناك ا

  تعميماتـه االســتقرائية املتسـرعة يف بعــ  األحيـان وأتسيســه علـأل عــدد حمـدود مــن
 اجملتمعات.  

  انتقــــــاد ابــــــن خلــــــدون املــــــؤرخأ والكتــــــا  الــــــذين ســــــبقوه يف منــــــاهجهم ذ أعــــــاد
استخدام نفل املناهج الن استخدموها تقريبا رغم انه قرح  ـنهج التمحـيص يف 

 األمر.بداية 
 : املدرسة الوضعية والوظيفية وأهم روادمهالثااث

: يرادف ايقيقي أو التجري ، يعتمد التفسا الوضعي علأل عامل ايل والتجربـة، الوضع 
مذ يبتعـــد االجتـــاه الوضـــعي عـــن التجمـــل وا يـــال ويعتمـــد علـــأل الواقـــع ويســـتند مىل مـــا هـــو موجـــود 

 . (2)ابلفعل
فكرت يقوم علأل الق يعة مـع الفكـر الفلسـفي والالهـويت ( هي تيار Positive)الوضعية

أرسأل قواعدها اوغسو كونو، هتدف مىل دراسة الظواهر ا نسـانية دراسـة علميـة قائمـة علـأل مـا 
يـــرت يف الواقـــع تقـــوم علـــأل التجربـــة وتعتـــ، أرضـــية لنشـــجي علـــم االجتمـــاع، هـــاول مقصـــاع التفســـا 

 الدي  وتعت، نفسها هي الدين اجلديد.
                                                           

 509ص  2014، 4-3العدد  30، مجلة جامعة دمشق المجلد خذ على فكر ابن خلدونآدراسة تحليلية نقدية للمجكاد علي السعايدة،  (1) 

 .190، ص2004، 01، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، طميادين علم االجتماع ومناهج البحث العلميحسين عبد الحميد رشوان،  (2) 
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تــ، مؤلفــو الوضــعية أن علــم االجتمــاع مثــل العلــوم ال بيعيــة أللــم أتثــروا ابلعلــوم ال بيعيــة يع
 . (1)إبدخال أبعاد غا سوسيولوجية يف تفسا الواقع االجتماعي

 من املنهج الوضعي يف علم االجتماع هو الذت:
  يــرف  يهــتم ابلوقــائع ويــرف  ا يــال واملفــاهيم الدينيــة والفلســفية يف الوقــو نفســه

  يع النظرايت الن ال تقبل التجري  االيايب والوضعي االفرتاضيأ.
  ي ع الوقـائع )الظـواهر( أت يقر ـا ويقارلـا مـع بع ـها بع ـا وال يهـتم بواقعـة دون

 األخرى.
 .توجيه البحث ابستخدام املمارسة أت أن ن ع من هذا املنهج دليال لإلنسان 

 اعتبار الوضعية كدين جديد.
أول مــــــن أختلــــــ  أســــــم علــــــم االجتمــــــاع  ،عــــــامل فرنســــــي :1857-1798اونــــــوســــــو  اوي

{sociologie}   معــا سوســيولوجية " دراســة اجملتمــع أو النــاس أو الســكان دراســة
، يــرى أن علــم االجتمــاع يتبــع نفــل أســلو  العلــوم ال بيعيــة يف دراســاته ويــرى أن علميــة

  بيعية. ايياي االجتماعية هكمها قوانأ مثلها مثل األشياع ال
الســــتاتيكا االجتماعيــــة )دراســــة  :قســــم كونــــو علــــم االجتمــــاع مىل قســــمأ أساســــيأ مهــــا     

اجملتمـــع يف حالـــة الثبـــات( والـــديناميكا االجتماعيـــة )دراســـة اجملتمـــع يف حالـــة التةـــا والت ـــور(.  أن 
املقارنـة (  –التجريـ   –يستخدم ال رق املستخدمة يف مناهج العلوم ال بيعية وهي: ) املالحظـة 

 اب ضافة مىل املنهج التار ي.
ا نســانية  أنمل حيــدد كونــو موضــوعا" لعلــم االجتمــاع معتــ،ا" :عنــدهموضــوع علــم االجتمــاع 

 .علم االجتماع، وهي ايقيقة اجلديري ابلدراسة والبحث هي موضوع

                                                           
، ترجمة: محمد ياسر الخواجة، دار مصر العربية للنشر والتوزيع، مصر، النظريات االجتماعية والممارسة البحثيةفيليب جونز،  أنظر أيضا: (1) 

2010. 
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 :وان الدراســة ا نســانية كموضــوع علــم االجتمــاع يدرســها كونــو يف حــالتأ: وحــدة التحليــم
اجملتمعــــات ا نســــانية يف حالــــة هــــو دراســــة  : موضــــوعهاةاالجتماعيــــ االســــتاتيك :األوىلاحلالــــة 

االجتمــاع ا نســاين يف تفاقــيله وجزيااتــه ويف نظمــه  اســتقرارها يف فــرتي معينــة مــن اتر هــا وكــذل 
اخل ويف عناقـــرها ووظائفهـــا …واالقتصـــادية واألخالقيـــة والدينيـــة  وقواعـــده السياســـية والق ـــائية
  .(تماعية )فكري الت امن والنظامالن هكم الت امن بأ النظم االج  دف الكشا عن القوانأ

ايركـة  : يف هذه ايالة هتتم السوسـيولوجيا بدراسـة قـوانأةاالجتماعي االديناميكي الثانية: احلالة
  ــــوه  االجتماعيــــة والســــا اآليل للمجتمعــــات ا نســــانية والكشــــا عــــن مــــدى التقــــدم الــــذت

حـال. هـذه ايالـة  مىلا نسانية يف ت ورها.أت دراسة االجتمـاع ا نسـاين برمتـه وانتقالـه مـن حـال 
االجتمــاعي الــذت  اللــديناميك تقــوم علــأل أســاس فكــري الت ــور والتقــدم. جتــيع مثــري لدراســة كونــو

ا عــن للمجتمعــات ا نســانية والكشــ رأى فيــه: دراســة قــوانأ ايركــة االجتماعيــة والســا اآليل
 :مدى التقدم الذت   وه ا نسانية فيت ورها

الـدي ، فقـد كانـو  : يقصـد فيـه كونـو أن العقـل سـار علـأل أسـاس التفسـاالدور الالهويتأ. 
نفســها كاآلهلــة واألرواح  قــوى مشخصــة ابعــد مــا تكــون عــن الظــاهري مىلالظــواهر تفســر بنســبتها 

أرواح  مىل أوف عـز وجــل  مىلبنســبتها  ذلــ  كتفسـا ظــاهري النمـو يف النبـات مىلوالشـياختأ ومـا 
 .النبات وعدم األخذ أبسبا  النمو الدنيوية

معـاين  مىليف هـذا الـدور نسـ  تفسـا الظـواهر  ) الفهـم التجريـدت (:الـدور امليتـافيزيق   . 
 . نبـــات بقـــوي أرواح النبـــاتال ميكـــن مثباهتـــا كتفســـا وـــو ال أوىلعلـــل  أوقـــوى خياليـــة  أو ـــردي 

قــوانأ  مىلتفســا الظــاهري بنســبتها  هــو أن يــذه  العقــل يف  . الــدور الوضــع  ) العلمــ (:
النمــو النبــايت ابلعوامــل ال بيعيــة والكيميائيــة  هكمهــا وأســبا  مباشــري تــؤثر فيهــا كتفســا ظــاهري

 .والقوانأ املؤلفة هلذه الظاهري
الـثال  هـو نفسـه القـانون الـذت االت ايـقـانون  أنيـرى كونـو : االجتمـاع  عوامـم التغـج

  يـع مظـاهر ت ـور اجملتمعـات ا نسـانية. بـل وي بقـه أي ـا علـأل الفنـون وت ورهـا وعلـأل يفسر بـه
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 مذا مال األمــوراي ــاري والقــانون والسياســة واألخــالق، كمــا يقــول ال ميكــن فهــم ت ــور كــل هــذه 
تـدور حولـه  وقفنـا علـأل اتريـخ الت ـور العقلـي الن هـذا الت ـور يف نظـره هـو احملـور األساسـي الـذت

 .مظاهر النشا  االجتماعي
  )1820_1903((1) هجبـــــــــــــــــــــــــــــــرت سبنســـــــــــــــــــــــــــــــر -2

الــن  ،األســريوأوهلــا  يف نشــوع وت ــور الوحــدات االجتماعيــة. البحــث: االجتمــاع موضــوع علــم
 وي ــبط العالقــات السياســي الــذت يــنظم أمــور اجلماعــة،والنظــام  الفــرد وتقــوم بنشــجته، ترعــأل

املؤسسـات والـنظم  والنظام الدي  ودوره يف وضـع وتعزيـز املعـايا والقـيم، وغـا ذلـ  مـن واألفعال،
 .االجتماعية
ت ـور اجملتمـع  وقـد تنـاول دراسـة عمليـات التةـا وت ـور اجملتمعـات ا نسـانية. :التحليـم وحـدة

كمــا هــو ايــال يف الكائنــات   ايية)النظريــة الع ــوية(، فــاجملتمع ا نســاين،قياســا بت ــور الكائنــات 
تعقيدا، ومن أشكال علـأل درجـة متدنيـة  األكثر األشكال مىلالبسي ة  األشكالايية، تت ور من 

امـا الوجـه  معقـدي البنـاع، تقـوم علـأل التخصـص،  تمعـات مىلمـن التبـاين البنـائي وتقسـيم العمـل، 
املميـز للمرحلـة. رأى سبنسـر أن اجملتمـع يف أنسـاق  ور فجساسـه الصـفة والنشـا اآلخر لعملية الت ـ

الـــرواد الـــذين شـــبهوا اجملتمـــع ابألنســـاق  أكثـــرالبيولوجيـــة بـــل انـــه  يتشـــابه مـــع كثـــا مـــن األنســـاق
الع وية واألنسـاق االجتماعيـة يف اجملتمـع هـي كائنـات متشـا ة مـن حيـث  البيولوجية، فالكائنات

  .والت ور وقدرهتا علأل النم
ازدايد  مىلسـيؤدت  -مـثال  – ازدايد حجـم األنسـاق االجتماعيـة كـازدايد الكثافـة السـكانية من

الكائن ايـي.  أواألع اع البيولوجية  تعقيدا وثايزا وهذا هو حال أكثرأنساق  مىلانقسام اجملتمع 
والبيولوجيــة يقــرتن كــل األنســاق االجتماعيــة  التمــايز التــدريي للبــا يف أنوقــد الحــ  سبنســر 
 .الوظيفة بتمايز تدريي يف
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 مىل اجملتمعـات البدائيــة تت ـور ابلتــدريج أشـكالأكـد سبنســر أن  :االجتمــاع  عوامـم التغــج
اجملتمـع  األكثـر تعقيـدا" كمـا هـي موجـودي يف اجملتمعـات الصـناعية، حيـث انـه كلمـا كـ، األشـكال

 .أفراده وتعددت مهنيف حجمه ك، بقاكه االجتماعي وكثرت قوانينه 
 وأهم روادها املدرسة الوظيفية: رابعا

تعتـ، واحــدي مــن أهــم املــداخل النظريــة الكـ،ى يف علــم االجتمــاع حيــث تعــد مرحلــة القــرن 
ذ  "اوغسـو كونـو"التاسع عشر وبداية القرن العشرين فرتي ازدهـار الوظيفيـة. ترجـع جـذورها مىل 

 ."اتلكوت ابرسونز". مال أن قواعدها األساسية أرساها يف ما بعد "ماكل في،"و "امييل دوركامي"
فمفهوم الوظيفة يعت، من املص لحات الشائعة يف علم االجتمـاع، وتسـتخدم  عـا الـدور 
الــذت يقــوم بــه الفــرد يف اجملتمــع، وتســتخدم أي ــا  عــا وظيفــة اهلياــة االجتماعيــة، كمــا تســتخدم 

 التخصص  دف الكس  املادت.   عا املهنة ابعتبارها نوعا من
 :(1)األفكار األساسية للبنائية الوظيفية

 الفرد هو نتا  البنية االجتماعية وليل العكل 
 البناع االجتماعي متكامل وظيفيا وآليا 
 األفراد داخل اجملتمع يسعون دائما مىل ايفاظ علأل االستقرار ويقاومون التةيا 
 شبهو اجملتمع يف بنائه ابلكائن ايي. 
  تصرفات األفراد وسلوكاهتم ترجع مىل مـا ثليـه علـيهم البنيـة االجتماعيـة ألن األفـراد

 ليسو أحرار حرية م لقة يف تصرفاهتم.
يــرى ويبحــث يف  أيخــذ علــأل االجتــاه البنــائي الــوظيفي أنــه أحــادت النظــري،  عــا أنــه ال تقيــيم:
مال أبعــاد التــوازن والوظــائا وهقيــ  األهــداف، فــال يهــتم بتحليــل أبعــاد أخــرى  االجتمــاعيالنســ  

النــــائيأ انصــــ  تركيــــز االجتماعيــــة كمــــا مثــــل أبعــــاد التةــــا واالضــــ را  واألمــــراض واملشــــكالت 
، واألبعــــاد الثقــــايف للنســــ  كانــــو أكثــــر االجتمــــاعيعلــــأل اجلوانــــ  الثابتــــة مــــن النســــ  الــــوظيفيأ 
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جانــ  الصــراع  اب ضــافة مىل ألــا أمهلــو .ن غاهــا مــن مكــوخت النســ اســتخداما يف التفســا مــ
ــــذت هــــو عنصــــر أساســــي يف فهــــم تةــــا وت ــــور اجملتمعــــات ا نســــانية الصــــناعية االجتمــــاعي ، وال

 .والنامية
 :(1917_1858)دوراام إميم -1

 يــرى أن علــم االجتمــاع يــ  أن يهــتم بدراســة  ايقــائ  االجتماعيــة ،عــامل اجتمــاع فرنســي
يهــتم بدراســة املؤسســات االجتماعيــة مــن حيــث وعرفــه أبنــه العلــم الــذت  البنــاع االجتمــاعي

يـرى أنـه ميثـل و ( االجتمـاعي تكوينها ووظائفها. من أبرز اهتماماته موضوع )تقسيم العمل
عــرف اجملتمــع  ظــاهري اجتماعيــة ســائدي يف كافــة اجملتمعــاتك وأنــه يت ــور مــع ت ــور اجملتمــع.

 .البا احملددي واملنظمة واهلادفة الن يقوم  ا االفرادعلأل انه  موعة من 
يعتـــ، الظمـــا اجلمعـــي  موعـــة مـــن املعتقـــدات والعواختـــا املشـــرتكة لـــدى متوســـط أع ـــاع 

 تلــا دوركــامي  اجملتمــع الواحــد والــن تشــكل نظامــا اجتماعيــا حمــددا لــه حياتــه ا اقــة بــه.
دما يفشـل النسـ  يف وظيفتـه املنوختـة مع كونو يف ان التةا ظاهري غا ختبيعية وحيـذ  عنـ

الظــواهر  بــه مــن ختــرف النظــام االجتمــاعي وال بيعــي هــو االســتقرار والتــوازن االجتمــاعي.
 .هلا وظائا ايابية يف اجملتمع اللا تعرفنا عن النتائج السلبية لتجاوزها واقالحهاعنده 

  :االجتماع موضوع علم 
املمثلـــة يف رأيـــه ابلـــنظم  الوقـــائع االجتماعيـــة،موضــوع علـــم االجتمـــاع عنـــد دور كــامي هـــو 

  .أو ما يرتبط  م من حوافز ودوافع األفراداالجتماعية، وليل 
  :وحدة التحليم

مــــنهج دوركــــامي مســــتند علــــأل الناحيــــة الوظيفيــــة الــــن هــــاف  علــــأل النظــــام االجتمــــاعي  من
اســـتخدام البحـــث االجتمـــاعي ا حصـــائي يف دراســـته املتعمقـــة و  مىلاب ضـــافة  واســتقراره، هـــذا
 مىلاالنتحــار ظــاهري فرديــة ترجــع  أناالنتحــار يف خمتلــا فاــات الشــعو . مؤكــدا"  الدقيقــة عــن

 الفردية لألفراد والن تنجم عن القوى وا صائص االجتماعية الن تؤثر علأل وعي السلوك الفروق
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فرديـة تبـدو يف الظـاهر  ألـال  فان ظاهري االنتحار ابلرغم من . لذاألفرادمواقا و وتصرفات وقيم 
 .مسجلة اجتماعية تفسرها التصورات اجلمعية ألا مال

  :عوامم التغج االجتماع 
وت ــور وســائل  ثالثــة عوامــل: كثافــة الســكان، مىلالت ــور االجتمــاعي  كــان دوركــامي يعــزو

ابلت ـامن االجتمـاعي. وقـد كـان الت ـامن يف االجتماعي. ويتميز كل  تمع  والوعي املواقالت،
أبنــه  كــان يقـوم الت ـامن علـأل روابـط الــدم، ويتميـز هـذا النـوع  مذآليـا" "البـدائي ت ـامنا"  اجملتمـع

اييـاي اجلمعيـة  الـدين هـو أقـوى مظـاهر أنبسـيط غـا معقـد الرتكيـ ، وغـا مميـز الوظـائا، وكمـا 
والتقاليــد وا  ــوع  تمعــات ســيادي العــرفيف هــذا الشــكل مــن اجملتمعــات ويةلــ  علــأل هــذه اجمل

. وأمــا اجملتمــع ايــديث "ابلبدائيــة"لســل ات العــادات االجتماعيــة ويســمي دوركــامي هــذه اجملتمعات
علــأل التعــاون ال بقــي لكســ   أت يقــوم علــأل تقســيم العمــل، مذ ،"ع ــوت"اللت ــامن يتميــز ابف

حيـــث تتـــوزع فيهـــا الوظـــائا  وتتصـــا هـــذه اجملتمعـــات أبلـــا معقـــدي التكـــوين ضـــرورات اييـــاي،
وعنصــرا مــن العناقــر  ا نتــا  واألعمــال وتزيــد درجــات التخصــص ويصــبا الفــرد أداي مــن أدوات

 . االجتماعية ويةل  علأل هذه اجملتمعات سل ة القانون
 (1920_1864)مااس فيرب -2

عـــــــامل اجتمـــــــاع أملـــــــاينك كتـــــــ  عن)الـــــــدينك االقتصـــــــادك السياســـــــةك االجتمـــــــاعك الســـــــل ةك 
الباوقراختيــة(ك أهــتم ابلرأ اليــة ونشــجهتا فســر ظهورهــا نتيجــة قــوى خارجيــة هــي )األخــالق 
الدينية ال،وتسـتانتينية(. عـرف مـاكل فيـ، علـم االجتمـاع علـأل أنـه العلـم الشـامل للسـلوك 

 البشرت.
تكلم عن الفعل االجتماعي وعرفه أبنه قوري للسلوك ا نساين الذت يشتمل علأل االجتاه 

وا ـــارجي. حبيـــث تنشـــج العالقـــات االجتماعيـــة ان القـــا مـــن تبـــادل األفعـــال بـــأ الـــداخلي 
 األفراد. وقسم الفعل مىل أربع أشكال:

 .الفعل العقلي: غايته حمددي وأهدافه واضحة
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 .الفعل املوجه: هو الذت توجهه قيمة م لقة
 .الفعل العاختفي: وهو فعل قادر عن حاالت شعورية خاقة يعيشها الفاعل

  .التقليدت: وهو سلوك العادات والتقاليد واملعتقدات السائدي يف اجملتمعالفعل 
علـــأل أســـاس فهـــم كـــل مـــنهم  األفـــرادبـــأ  األفعـــالالعالقـــات االجتماعيـــة عنـــده هـــي تبـــال 

 .أفعالهللمعاين الن ي فيها كل فرد علأل 
أ ر يـة، أهتم بدراسـة الباوقراختيـة وعرفهـا أبلـا: تنظـيم هرمـي هكمـه قواعـد وأنظمـة وقـوان

و درس الســـــل ة وقســـــمها مىل ثـــــال  أنـــــواع رئيســـــية: )ســـــل ة تقليديـــــة، ســـــل ة عقالنيـــــة 
 كارزمية(.  قانونية، سل ة

"تفســااي"  هــو العلــم الــذت حيــاول أن يــد فهمــا عنــده: موضــوع علــم االجتمــاع
ويعـرف  من اجل الوقول اىل تفسا علمي جملـرى هـذا الفعـل و آاثره. للفعل االجتماعي،

الفعل االجتماعي أبنه سلوك منساين ي في عليه الفاعل معا ذاتيا سواع كـان هـذا املعـا 
 كامنا"." أمواضحا" "

اعتـ، مـاكل فيـ، أن وحـدي التحليـل األساسـية للمجتمـع  : عنـده وحدة التحليم
 .هي الفرد الفاعل

العوامــل الفكريــة، وخاقــة الفكــر  يعتــ، فيــ، أن :عنــده عوامــم التغــج االجتمــاع 
يف حركــات ا قــالح، كســب  أساســي لتفســاه لظهــور الرأ اليــة، فقــد ارجــع  الــدي  ممــثال

ظهــور الرأ اليــة لألفكــار الدينيــة اجلديــدي، والــن حلــو حمــل األفكــار والقــيم القدميــة، كمــا  
، األفكـار والقـيم كانو ممثلة يف الكاثولوكية، والن كانو تع ل الفعل والت ور االقتصادت

فتظـافرت  والفكـر العقـالين، وهرر الفـرد، ال،وتستنتية ت منو حثا علأل العمل واالدخار،
وأدى هــذا التحــول الفكــرت يف نظــره جملتمــع مزدهــر  لظهــور الرأ اليــة. هــذه لتكــون أساســا

ي، اقتصاداي، عقالين التفكا والفعل، هكمه املؤسسية الن تتمثل يف نظـام باوقراختـي ر ـ
 و ذا ميكن تفسا التةا االجتماعي ابلتةا يف الفكر والنظام القيمي.
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ومـــــن الت ـــــورات الـــــن ســـــاعدت علـــــأل نشـــــوع علـــــم االجتمـــــاع يف اجملتمـــــع األورويب 
 واألمريكي:

لقــد قــاح  هــول اجملتمــع األورويب خــالل  الت ــورات ايديثــة يف اجملتمــع األورويب:
د الزراعـــي يالـــة التصـــنيع وانتشـــار املـــدن، ممـــا مـــن حالـــة ا ق ـــاع واالقتصـــا 19و18القـــرن

أدى لالنتقـــال للمـــدن حيـــث تعتـــ، مراكـــز للمصـــانع والعالقـــات االقتصـــادية واالجتماعيـــة 
 اجلديدي، وارتفاع مستوى املعيشة، وظهور ال بقات االجتماعية.

يف واليــة   1902عــام  األمريكــيعــامل االجتمــاع  "ابرســونز"ولــد  :ابرســونز لكــوتات -3
 كولورادو 

النفعيـــة مـــن خـــالل امللزمـــات  مىلمـــن االجتـــاه ال ـــوعي  "ابرســـونز"يف دراســـته للفعـــل هـــول 
، واعتــ، الفعــل االجتمــاعي الوظيفيــة الــن تعتــ، نق ــة ارتكــاز قويــة يف نظريتــه حــول الفعــل والنســ 

ل اجتمــاعي نســ  معقــد مــن الســلوك حيتــوى علــأل الفاعــل والرمــوز والقــيم الــن توجهــه وان كــل فعــ
 :عنده يشتمل علأل ثال  عوامل

  الفاعل 
  املوقا 
 والن بدورها تنقسم اىل قسمأ  :موجهات الفاعل حنو املوقا 

 التقوميية(  /االنفعالية/ ا دراكية) :موجهات الدافعية -              
 ثالثـــة مىلعـــدد القـــيم واملعـــايا الـــن يـــؤمن  ـــا الفـــرد وتنقســـم  :القيميـــة  -        

  .(األخالقية)املعرفية، التقديرية، 
 : أنواعثال   مىلوقسم الفعل 

 :كتمهيد هلدف اك،  التمهيدي 
 :بعد التمهيدت  التعبجي 
 :يعكل مصاحل الفاعل الذاتية والقيمية والثقافية  املعنوي 
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 احملافظة على توازن النسق االجتماع :
فسية االجتماعية نمن النظرية ال األمريكييف هول علم االجتماع  "ابرسونز"ساهم 

املنظور الشمويل املعادت للفردية والذت سي ر  مىل)السيكوسوسيولوجية( ذات الصبةة الذاتية 
 أول عامل اجتماع "ابرسونز"علأل علم االجتماع يف فرتي ما بعد اير  العاملية الثانية، فقد كان 

وذل  ابلنمط االم،يقي السوسيولوجي  .كاًل متكامالً   ابعتبارهي ور نظرية متماسكة عن اجملتمع 
 . (1) ابملقابل للنمط السائد وهو النمط النظرت

مكانة هامة يف هليالته وأمهل الفعل االجتماعي، ويفرتض ابرسونز أنه  وأوالهواهتم ابلنس     
 ظهور النس  مىلوأن تواتر الفعل االجتماعي يؤدت  .أنساقاً  ابعتبارهاميكن هليل اجملتمعات 

االجتماعي أو النظام االجتماعي الذت جتتمع عناقره من بعد ذل  يف عملية التواف  أو التوحد 
املعيارت والرمزت أو التوحفد الثقايف، فحس  رأيه الب د أن يفي أت نس  أبربعة شرو . وبعباري 

مشكالت أساسية وهو يسميها  أربعأخرى ال بد لكي يعمل النس  أن يكون قادرًا علأل حل 
" وهي ال تعمل فحس   يف التنظيم املتطلبات الوظيفية" أو "ستلزمات الوظيفيةامل"

االجتماعي، بل تتعل  ابياجات الشخصية ألع اع اجملتمع وهذه املشكالت أو الشرو  
 .  (التكيا مع البياة _ هقي  اهلدف _ ايفاظ علأل النمط _ التكامل): (3)هي
وهكذا فالنس  عنده ك لف مكوفن من أجزاع تتشارك يف قيم خلقية مشرتكة هق  التكامل     

االجتماعي للنس  وهاف  عليه، وتتحدد هوية كل عنصر من النس  بعالقته بباقي العناقر، 
التوازن  مىليف بقائها. وتل  هي فكري التساند الن يصل هلا األمر يف النهاية  ومسهامهونشجته 
 تماعي.االج
ابلتحليل كافة عمليات  "ابرسونز"املرجعي الذت يتناول علأل أساسه  ا ختارفحالة التوازن هي   

هي حقيقة  وا نسانيةالوظيفي أبن ايقيقة الكونية  مميانه مىلالنس  االجتماعي، وهذا الدافع 

                                                           
 .180ص  ،مرجع سابق ،علي الحوات  (1)
 . 61، ص 2006، اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية  نظرية علم االجتماع )رؤية نقدية راديكالية(،احمد سليمان ابوزيد ،   (3)
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حالة من  مىل األخامتوازنة. ويرتبط مفهوم التوازن  فهوم النظام والتساند، حيث يشا هذا 
التوازن السوت ككل، وتع  حالة الفاعلية العادية أن النس  لديه مياًل ذاتيًا للحفاظ علأل 

 عا دعم النس  ألواخته املتكاملة واملستقري واملتبادلة والثابتة، فإذا حد  خلل أو  ،التوازن
النس  االجتماعي فعلأل هذا األخا أن يتوىل حله وعالجه للحفاظ علأل  أجزاعاحنراف يف 

 .(1) التوازن من جديد
تصبا ذات ختابع  أن مىلاالحنراف والتوتر وال ةو  توجد كلها كعناقر تعوي  وظيفي ثيل  من  

ل يف خ م االجتاه حنو التكامل أو التوازن االجتماعي، ولكن التةا البدف  مىلنظامي أو   أن ه 
منه، حبيث أيخذ التةا االجتماعي ختابعًا توافقيًا تدرييًا فإذا كان هناك تةا اجتماعي سريع 
فإنه يقع داخل النظم الثقافية أكثر مما يقع داخل النظم االقتصادية. وين وت كل تةا اجتماعي 

ا هو عليه، ويف هذ علأل ما األساسيالنظامي  ا ختارمهما كانو سرعته علأل ميل حنو ترك 
كنا نريد أن نتحد  عن نظرية   مذا" يقول:"النسق االجتماع يف كتابه " "ابرسونز"املقام كت  

 . (2) يف التةا، فال بد أن يكون لدينا ووذ  حمدد يستعمل كإختار مرجعي يف دراسة التةا"
النس   مليهيسعأل  ما مىلعملية التةا هي امتداد لعملية التوازن االجتماعي، وأتكيداً  من  

من نظام فالنس  االجتماعي يعت، عاملًا اجتماعيًا لديه أسالي  دفاعية ضد التوتر وسوع النظام 
 والصراع.

 
 . Robert Mirtonروبرت مجتون: -4

 ده يقرت  كثاًا من  مذقدم موقفًا خمالفًا لةالبية مفكرت االجتاه الوظيفي،  "ماتون" من      
وذل  من خالل ثالثة جوان   "ابرسونز" أستاذهاملوقا والتصور املاركسي ويبتعد كثاا عن 

 (1)مهمة هي: أساسية
                                                           

 .278على ليلة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - (1)
 .125، ص 1998محمد عرب صافيال ، لبنان : المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،  ة:، ترجم علم االجتماع السياسيفيليب برو،   - (2)
 .05، ص  2006: المكتبة المصرية ،  اإلسكندرية،  روبرت ميرتون والتجديد داخل البنائية الوظيفيةعلي ليلة،  - (1)
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أت التزام ايديولوجي عن االجتاه الوظيفي، فهو علأل حد رأيه يف الوظيفي  ملةاعانه حياول  .  1  
 اً بقدر ما أن إبمكانه تب  موقفاً حمافظاً.ميكن أن يقا موقفاً ايديولوجياً راديكالي هان
بقراعي وركية يستشهد  ا ابلركية املاركسية فهو يؤكد كثااً  األمريكيقراعته لواقع اجملتمع  .  2  

علأل وجود ظواهر التةا والصراع والتناق ، وهي الظواهر واملظاهر الن هتدد بتحوفل كبا يف 
 البناع االجتماعي ككل.

استخدامه ملص لحات ومفاهيم قريبة من اللةة املاركسية كرف  مسلمة الوحدي  .   3 
 عدم التكامل بداًل من التكامل. مىلاجملتمع  مسنادبناع  ممكانيةالوظيفية، وأتكيد 

تصوراً جديداً  صائص ون اق االجتاه  "ماتون"ومن خالل هذا االنقال  الفكرت قدفم    
هو قحيا وقادق  ، وحدد فيه ما(2)ظيم مسلمات الفكر الوظيفيأعاد تن مذالوظيفي احملاف . 

هو ابختل. ذ حدد الق ااي واملشكالت الن ي  توفرها لدى  يف مسلماته الوظيفية، وما
الوظيفية لصياغة حلول هلا. وانتقد بنفسه قبل انتقاد املاركسية االجتاه احملاف  ويؤكد أن التحليل 

وقا حماف  وم اد للتةا ومتعنو لفكره ويت ا ذل  من الوظيفي يعاين من التحيز حنو م
 خالل معاجلته لق ااي التناق  والتةا والصراع علأل ألا ق ااي تصور متةاات النس  الرئيسية.  

عكل فقط تباين املصاحل داخل النس ، بل تع،ف أي اً تأن عملية التةا ال  "ماتون"يف رأت    
ن هذه الق ية أن ت ع الصراع يف جوهر النس  عن احتمال حدو  الصراع، ومن شج

 ."كارل ماركل"مل يكن بعيداً يف هذا اجملال عن  "ماتون"االجتماعي. مما يع  أن 
اختالفًا قرحياً، حبيث أنه كانو ايالة األساسية  "ابرسونز"مع  "ماتون"ومع ذل  مل  تلا    

 "اتلكوت ابرسونز:للنس  من وجهة نظر الوظيفية هي حالة التوازن والتكامل، فإننا  د أن 
يؤكد علأل أن النس  االجتماعي يف حالة تالكمية مستمري، يستهدف دائمًا هقي  التوازن 

جانبه  مىل هو ايالة الدائمة للنس ، و د الدينامي أو املتحرك، حىت أقبا هذا السعي األخا

                                                           
 . 378.375، مرجع سبق ذكره ، ص.ص  الوظيفية في علم االجتماع واالنتربولوجياالبنائية على ليلة ،  - (2)
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قد ختوفر هذا اجلان  واملوقا ليؤكد أنه مثلما تشكل حالة التكامل والتوازن ايالة  "ماتون"أن 
 .عدم التوازن أو عدم التكامل مىليستند النس   أناملرجعية للنس  فإنه من املمكن أي اً 

يف ت ور االجتاه الوظيفي من خالل هديثه، وذل  من خالل  "ماتون"تكمن أمهية هليالت    
والتحليالت والتفساات اجلديدي، كمحاولة منه للتعرفف علأل التحليالت الوظيفية  ا ضافات

وهذا ما جعل  Functionوالوظيفة  Structureوعلأل األخص العالقة املتبادلة بأ البناع 
 ي رح نوعأ من الوظائا الن تظهر يف البناعات واألنساق االجتماعية وهــــــي "ماتون"
 . (1) (الوظائ  الظاهرة والوظائ  الكائنة)
وهي ذل  النوع من الوظائا الن ميكن مالحظتها وتسجيلها بصوري  الوظائ  الظاهرة: -أ

سهلة وسريعة، والن تعكل عمومًا أهداف حمددي للحفاظ علأل النس  أو األع اع الذين 
. مراديةيشاركون فيه. أوهي تل  الوظائا املوضوعية الن تساهم بصوري   يف تكييا كيان معأف

ظائا الن ال ميكن أن تظهر بصوري ظاهري بل مسترتي وهي  موعة الو  الوظائ  الكامنة: -ب
الوظائا الن ميكن أن تسهم بصوري  م ايلوغا مقصودي ومتوقعة، ولكنها أي ًا تكشا عن 

التنظيم االجتماعي   أوالنس   أو مىلايابية أو سلبية )احنرافية( يف نفل الوقو سواع لألع اع 
 ككل.

نتائج ميكن مالحظتها هق  تواف  وتكيا " ا:لوضوعيًا أبًا مفالوظيفة تعري "ماتون"يعرف    
هقي  هذا التواف   ممكانية"نتا  يقلل من  ق الوظيفي علأل انه:كما يعرف املعوف   .النس "

لبناع االجتماعي، ويف هذا خترح فكري لابجلوان  االستاتيكية  "ماتون". مل يهتم (2)والتكيا"
تل  النتائج الن ميكن مالحظتها من تكيا النس  أو توافقه،  مىلاملعفوق الوظيفي ليشا به 

مفهوم املعوقات الوظيفية  ا يت منه من ضةط وتوتر علأل  من" ويوضا أمهية هذا املفهوم بقوله:
"  . (3) املستوى البنائي ميثل أداي هليلية هامة لفهم ودراسة الدينامية والتةاف

                                                           
 . 51.43عبد هللا عبد الرحمان ، مرجع سبق ذكره ، ص.ص  (1)
 . 203سيجود ، مرجع سبق ذكره ، ص  أالن - (2)
 . 357مرجع سبق ذكره ، ص  البنائية الوظيفية في علم االجتماع واالنتربولوجيا ،على ليلة ،  - (3)
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نبحث عن  أنا وجود ظاهري اجتماعية معينة علينا أنه لكي نست يع تفس "ماتون"ويرى    
وظيفتها، أت النتائج املرتتبة عليها ابلنسبة للنس  االجتماعي األك، الذت ثثل جزع منها ويف 

حمور اهتمام البنائية الوظيفية هو تفسا البياخت عن ختري  الكشا عن :" "ماتون"هذا يقول 
 .(1) ت مها " نتائجها ابلنسبة للبناعات الك،ى الن

 مدخم الصراع االجتماع :: خامسا
يعـــد منظـــور الصـــراع مـــن املنظـــورات األساســـية يف علـــم االجتمـــاع، وترجـــع أراع نظريـــة  متهيـــد:

الـــذت أكـــد علـــأل وجـــود  .يف منتصـــا القـــرن التاســـع عشـــر "كـــارل مـــاركل"الصـــراع مىل أعمـــال 
الصــراع املــالزم للمصــلحة بــأ العمــال وأقــحا  ركوس األمــوال. ذ جــاع علمــاع آخــرون لي ــوروا 

: )رالـا داهنـدروف، ولـويل كـوزر، وميثلهـا كـل مـن يـو نظـريتهم ابملاركسـية احملدثـة  هذا املنظور
 ورايو ميلز(.

مىل حركــة ا قــالح الــدي  يرجــع الفكــر املاركســي يف نشـجته  املنظـور املاراســ  للصــراع:  .1
يف أملانيــا وهــي حركــة ذات نزعــة قوميــة هرريــة، هــدفو مىل هريــر  "مــارتن لــوثر"الــن بــدأها 

الشع  األملاين مـن هيمنـة رومـا وكنيسـتها، ممـا أاثر حـراب أهليـة أدت مىل  لـا أملانيـا عـن 
 قـــالح ثخـــ  الثـــوري الصـــناعية يف ا لـــرتا وعـــن الثـــوري السياســـية يف فرنســـا، لكـــن ثـــوري ا

 .(2) عنها ثوري فكرية يف أملانيا
 ( 1883_1818كارل ماكل)

مىل أن النشــــا  االقتصــــادت هــــو مصــــدر الســــلوك االجتمــــاعي والــــنظم  "مــــاركل"ذهــــ  
بــأ يــاي االجتماعيــة، وينشــج الصــراع ، االجتماعيــة، واعتــ، ال بقيــة محــدى املظــاهر األساســية للح

املستخدمة يف منتا  السلع وا دمات. لكنه يعتقـد أبن الصـراع بـأ قوي العمل أراب  العمل وبأ 
" وهــي اجلماعــات الــن ثتلــ  وســائل ا نتــا  مــن الطبقــة الرألاليــة" وهــم العمــال و"البلوريتــاراي"

                                                           

 .50، ص  2005: دار المعرفة الجامعية ،  اإلسكندرية،  في نظرية علم االجتماع األساسيةاالتجاهات علي عبد الرزاق جلبي ،  (1) 
 .06، ص1980، 1، دار الطليعة، بيروت، طاالجتماع والماركسيةعبد الفتاح إبراهيم، )2(
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مـــوارد وتقنيـــة ومصـــانع، بتزايـــد وعـــي العمـــال ورف ـــهم للواقـــع املعـــاش حيـــث يقومـــون بثـــوري تنتهـــي 
 حيل حملة النظام الشيوعي الذت يعت،ه النظام املثايل.بتح م النظام الرأ ايل و 

  :بأ االنفصال تقبل ال وحدي هناك أبن ية"ل"املادية اجلد :نظريته يف ماركل وضا
 املنـاجم، )األرض، ا نتـا  موضـوعات من املؤلفة: social forces  اإلنتا  قوى _أ
 .ا ام( املواد الةاابت،

 . اآلالت( احملاريث، )الفؤوس، :اإلنتا  أدوات -ت
 والـروابط النـاس بـأ االجتماعيـة العالقـات تلـ  وهـي :اإلنتـا  عالقـات - 

 .بدولا ويستحيل ا نتا  يقت يها الن االجتماعية
أن القاعــدي االقتصــادية أســاس تشــكيل البنــاع  هــي وحــدي التحليــل عنــده :وحــدة التحليــم 

 .االجتماعي وت وره
وحدي الدراسة والتحليل. وقال أبن فهم اجملتمع وتفسا ت وره يقـوم  اعت، ماركل اجملتمع ا نساين

 .تشكيل البناع االجتماعي وت وره أساسالقاعدي االقتصادية هي  أنعلأل افرتاض 
، وان عالقــات Mode production اجلــانبأ وــط ا نتــا  وي لــ  علــأل هــاذين

وتعمـل علـأل ت ـوير  Means of production ا نتـا  ا نتـا  تعتمـد علـأل ملكيـة وسـائل
وهذا الت ور هو نق ة البدع يف التةا االجتماعي الن هـذا  قوى ا نتا  من خالل تقسيم العمل،

القائم بأ قوى ا نتا  وعالقات ا نتا  فمع ت ـور أدوات ا نتـا  يت ـور  حيد  خلال يف التوازن
  .أي ا فتنمو مهاراهتم وقدراهتم ا نسان

 بـأ والصـراع التنـاق  عمليـات االجتمـاعي عنـده نتيجـة التةـا حيـد  :عوامم التغجاالجتماع 
  راحـل ا نسـاين اجملتمـع ميـر أخـرى، جهـة مـن ال بقـات وبـأ جهـة، مـن وعالقاتـه ا نتـا  قـوى
 البـدائي، الـنمط) :هـي منتـا  أوـا  عـدي "مـاركل" ذكر وقد . "منتا  وط" منها كل علأل ي ل 

 والـذت ،"الشـيوع " حيـل حملـه الـنمط الـذت( االشرتاكي وأخاا الرأ ايل ذ ا ق اعي، العبودت،
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 امللكيـة حمـل العامـة امللكيـة إبحـالل وذلـ  التناق ات، من ا الية املثالية ايالة يكون أن يفرتض
   ا اقة.

التار ية  هو مؤسل الشيوعية العلمية وفلسفة املادية اجلدلية واملادية  :املكانة العلمية
ترييا )أملانيا( حيث ألأل  واالقتصاد السياسي العلمي، وزعيم ومعلم ال،وليتاراي العاملية. ولد يف

بون ذ جامعة برلأ. ويف ذل   ، وبعد ذل  التح  جبامعة 1835املدرسة الثانوية يف عام 
ة ثس  ماركل ابألفكار الدميوقراختي مة للعامل قد بدأت تتشكل. ولقداالوقو كانو نظرته الع

اهليةليأ الشبا . وكما مت خترده من عدي أق ار بسب   الثورية فج ذ موقفا" يساراي" مت رفا" بأ
أخاا" يف ا لرتا. ان كتاابته كانو تنص  بشكل واسع علأل  نشاختاته الثورية حىت استقر

نيا والسياسة، والتاريخ، ومل يفكر بنفسه كعامل اجتماع. ولكن عمله كان غ الفلسفة، واالقتصاد،
  .املفكرين بعلم االجتماع األساسيأ أكثراالجتماعية حىت وقا انه واحد من  ابلق ااي
 تقييم:
  آراع مـــاركل حـــول املاديـــة التار يـــة واملاديـــة اجلدليـــة يكتنفهـــا الكثـــا مــــن ال شـــ  أن

ـــــد تفســـــاها للواقـــــع االجتمـــــاعي و االقتصـــــادت  الصـــــعوابت والةمـــــوض وال ســـــيما عن
ايديثــة والعالقــة املتبادلــة بــأ الوجــود والــوعي وتفســاها علــأل والسياســي للمجتمعــات 

  يفصــل بــأ البنــاع التحــنهــذا ف ــال علــأل أن مــاركل مل األســاس املــادت واالقتصــادت
ــــــــديولوجي( والفــــــــوقي )االقتصــــــــادت( ــــــــات  )الفكــــــــرت و ا ي ــــــــداخل يف العالق مــــــــن الت

 ا نسانية.ات االقتصادية واالجتماعية وأولوايت كل منهما لدى البشر واجملتمع
  تصــورات مــاركل جــاعت حــول الصــراع ال بقــي ملياــة ابملبالةــة أحيــاخ واملثاليــة أحيــاخ

أخرى فكيا ميكن ملةاع امللكية وهي أمر  اوت أقرته  يع الشرائع السـماوية وكيـا 
األفــراد وال بقــات نتيجــة  ملةــاع ال بقــات و ظهــور اجملتمــع الالختبقــي وهنــاك ثــايز بــأ

  .مستوايت الذكاع وال موحالختالفهم يف 
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  أع ـــأل مـــاركل لل بقـــات العاملـــة نصـــيبا اكـــ، يف تصـــوراته وهليالتـــه وحماولتهـــا امـــتالك
الســـل ة والســـي ري وجـــاع هـــذا التميـــز العـــاختفي بعيـــدا عـــن الواقـــع الفعلـــي والـــدور هلـــذه 
ال بقات يف هري  مساي التاريخ ومحداثه والتةاات االجتماعية ككـل وأمثلـة مـاركل 

 . ها كانو فردية ال ي ل  عليها عمومياتعلي
  التةــا   مــل أنمــن الصــع  قبــول آراع مــاركل وتفســا آراعه املاديــة للتــاريخ وأتكيــده

الصــراع ال بقــي وظهــور ايــرو   مىليرجــع  ا نســانيةالسياســي واالجتمــاعي يف اتريــخ 
 .. ايديثة بأ ال بقات بصوري مستمري والصراع حد  ألسبا  أخرى متعددي

  حر  ماركل بشـكل شـديد علـأل هليـل عمليـة اليـار الـرأس ماليـة أللـا همـل الكثـا
من التناق ات بداخلها ولكن ثبـو اتر يـاً بعـد وفـاي "مـاركل" أن العكـل هـو الـذت 

 .حد  ابلفعل والارت الشيوعية
  املاراسية احملدثة:سادسا: 

 وا  ـاعينظر مفكرو مدرسة الصراع علـأل العكـل مـن تشـديد الـوظيفيأ علـأل االسـتقرار 
العامل علأل أنه يف حالة قراع متواقل، ويفرتضون أن السلوك االجتماعي حيسـن فهمـه يف  مىل

بــأ اجلماعــات املتنافســة، ولــيل مــن ال ــرورت أن يكــون هــذا الصــراع  رســياق الصــراع أو التــوت
ن أيخـــــذ شـــــكل املفاوضـــــات العماليـــــة والسياســـــات ايزبيـــــة والتنـــــافل بـــــأ ميكنـــــه أ مذعنيفـــــاً 

ألعمـال مـاركل بـدأ علمـاع االجتمـاع املعاقـرون ينظـرون  فامتـدادااجلماعات الدينيـة واالثنيـة. 
الصــراع ال علــأل انــه  ــرفد ظــاهري ختبقيــة فحســ ، ولكنــه جــزع مــن اييــاي اليوميــة يف  يــع  مىل

 .اجملتمعات
ب ريقــة أكثــر اتســاعا مــن تعريــا مــاركل فبينمـــا  الصــراعدثــة بتعريــا قامــو املاركســية احمل

دثــة تنظــر ،  ــد املاركســية احملاالقتصــادتيف اجلانــ  حصــره مــاركل يف الصــراع بــأ ال بقــات 
 اذ درســـو  .أقســـام ينقصـــها الشـــعور ابملســـاواي أوالصـــراع علـــأل انـــه ينشـــج بـــأ أيـــه  اعـــات  مىل

الصـراع الـذت يكـون منشـؤه عرقـي )بـأ البـي  والزنـو (، والصـراع الـذت أساسـه جنسـي )بــأ 
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)بــأ  اعــة دينيــة  الصــراع الــدي الشــبا  والكبــار(، و بــأ ) اجليلــيالنســاع والرجــال(، والصــراع 
 ..وغا ذل  من أشكال الصراع املتعددي.وأخرى(
الصـراع علـأل انـه  "كـوزر"واعتـ، علـأل الصـراع حـول السـل ة،  "ردروفلرالا دا"كز ر وقد 

 الكفاح حول القيم وامل البة ابملكانة والقوي واملوارد النادري. 
 .Ralf dahrandorfرال  دهرندرو:: . 1

النظرية السوسيولوجية كولا:"  موعة قوانأ يستخر  منها استنتاجات  يف البداية يعرف      
 . (1)دقيقة وغا متميزي هلا فاعلية يف تفسا وشرح سلوك وتفكا الناس من واقعها ايقيقي"

ين ل  دهرندروف يف نظريته للمجتمع من نقد للبنائية الوظيفية والنظرية املاركسية معاً،    
مع اليوتوبيا. ويرى ضروري ا رو  عن هذا التحليل ال وابئي الذت ينظر ويعت،ها نظرايت  ت

 أدواتانه استخدم نفل  مال، مت امنةللمجتمع نظري مثالية م لقة حبيث كل املؤسسات 
التحليل لكلأل النظريتأ وحلل بنظرية التكامل ونظرية القهر. تنظر نظرية التكامل أن كل اجملتمع 

و من  حيث بناع عناقره املتكاملة، ولكل عنصر وظيفة خاقة درجة ما واثب مىلمتواقل 
من الوفاق بأ  عحبيث يسهم يف دوام اجملتمع كنس ، ويعتمد كل بناع اجتماعي وظيفي علأل نو 

تركز نظرية القهر علأل أن كل  تمع عباري عن موضوع  األفكارأع اعه، وعلأل العكل من هذه 
 االجتماعي هذا كل الوجود، ويصور كل  تمع يف كل عمليات التةاف بوجهة أو أبخرى، والتةا

كل بناع ليل  فرتي نوعًا من النزاع أو الصراع ويسهم كل عنصر يف عدم تكامل النس ، كما أن 
دهرندروف أن كلتا  رأىيعتمد علأل قهر بع ها البع ، وقد  وموااجتماعي علأل وفاق القيم، 

 . (2) النظريتأ هامتأ لفهم اجملتمع يف اجتماعهما

                                                           
 .20، ص  2005: دار الشروق للنشر والتوزيع ،  األردن،  نظريات معاصرة في علم االجتماع،  عمرمعن خليل  - (1)
 .44، ص 1997درية : دار المعرفة الجامعية، ن، ترجمه غريب السيد احمد، االسكعلم االجتماع ودراسة المشكالت االجتماعيةيونل تايمز،  - (2)
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للصراع بدل اليوتوبيا، وانتقاده لالجتاه  دهرندروف ووذجا  حمن خالل هذا الدمج اقرت    
ال وابئي، وحاول أن ي في نوعًا من املوضوعية علأل نظريته فإعرتف ابلصراع كظاهري اجتماعية 

، فهو ال يت صوفر وجود ختبيعية يف كل اجملتمعات ميكن أن تكون له وظائا ايابية تدفع حنو التةاف
اجملتمع يف ضوع مفاهيم التنسي  الوظيفي والتكامل والتناس  والتوازن والت امن، كما ال يتصوفر 

 وموااالقتصادت املادت كما زعم ماركل،  امل مونوجود اجملتمع يف ضوع الصراع ال بقي ذو 
ن ين وت توجيه علم االجتماع حنو مشكالت التةاف والصراع والقهر ال معاديينادت ب روري 

 عليها البناع االجتماعي.
يف كتابه "ال بقة والصراع ال بقي يف اجملتمع الصناعي" أن يفحص مدى  "دهرندروف"حاول    

:"  أن مىلذه   مذته للمجتمع الرأ ايل فائدي التحليل االجتماعي الذت قدفمه ماركل يف دراس
صناعي ايديث أو اجملتمع ما بعد تعديل عندما ي بقه علأل اجملتمع ال مىلهذا التحليل حيتا  

أن البناع االجتماعي هلذا اجملتمع قد شهد تةاات ملحوظة منذ  مىلالرأ ايل، ويرجع ذل  
م التكنولوجي، تةاف  أعمال ماركل مثل : ت ور الشركات الصناعية والتجارية ونتيجة للتقدف

العمال يف الشركات الصناعية، واختالف معدالت العمال املهري وغا املهري، ت ور  أوضاع
البي اع، ارتفاع معدفالت ايراك  الياقاتت م ذوت  أقبحوالوس أل الن  مفهوم ال بقة

 (3)...".األجيالاالجتماعي وصاقة بأ 
اجملتمع ما بعد  يف هليله للمجتمع الصناعي ايديث أن الصراع يف "دهرندروف"ويوضا    

الرأ ايل سوف يصبا قراعًا منظمًا ويتم بصوري و ية ميكن التنبؤ به والتحكم أو السي ري عليه 
خ ع لقواعد حمددي ومعروفة. فالصراع يتم و يقع يف احمليط السياسي وليل يف امليدان  مذا

 مىلارض املصاحل عالقات السل ة، ومن تع مىل ا نتا االقتصادت ومن عالقات امللكية لوسائل 
يف الكل  عالبحث يف وظائا الصرا  مىلاستمرار الصراع، ومن الصراع كوسيلة ضرورية للتةاف 

                                                           
  الماركسية المحدثة بأنصار االتجاه التوفيقي، والتي جاءت كرد فعل الخفاق كل من  أنصارالكثير من المنظرين السوسيولوجيين يطلقون على

 الوظيفية والماركسية في تفسير الواقع المتغير في المجتمعات الحديثة .
 .532، ص  1986، القاهرة : دار المعرفة الجامعية ،  تاريخ علم االجتماع محمد علي محمد ،  (3)



  

 الصفحة: 55

اجملتمع الرأ ايل الذت يسميه  أسل "دهرندروف"هذه الركية حيدد  مىلاالجتماعي. واستنادًا 
 (4)" يف النقا  التالية:الرأ ايل" تمع ما بعد 

 أوابستمرار، وقد يكون هذا التةاف سريعًا  ونظمهندخ من قيمه يةاف كل  تمع معروف ع - 
 األفرادتدريياً عنيفاً أو منظماً شاماًل أو حمدوداً، ولكن ال ميكن أن يةي  عن الذهن أبداً أن 

 سوايً متعاونأ، وهي حالة التوازن والنظام. مختارها لقون تنظيمات ليعيشوا يف 
ووذ  الصراع، الذت له   مىلجتماعية لتخر  من عامل اليوتوبيا قياغة النظرية اال معاديي   -

كفاعي ام،يقية تتمثل يف قدرته الكباي علأل دراسة التةا، فالصراع هو القوي ا القة الن 
 تصاح  التةا.

يكشا  األولبنموذ  الصراع والتوازن، فاجملتمع له وجهان متوازاين:  "دهرندروف"يتمس   -
عن االستقرار والتآلا واالتفاق العام "التوازن" والوجه الثاين يكشا عن التةا والتحول 

علأل التفاعل  أيديناوضعنا  مذا مال"الصراع" ومن هنا ليل  قدورخ فهم الواقع بشكل حقيقي 
 اجلديل بأ الثبات والتةا والصراع.

مع بناع اجملتمعات الصناعية ايديثة، فقد  عمتتالمل تعد النظرية املاركسية يف الصراع ال بقي  -
 أهمعن الوقو الذت كت  فيه ماركل أختروحته. ومن  الرأ ايلتةا هذا البناع االجتماعي 

تفتو وحدي  مىل مضافة ا داريانفصال امللكية عن  "دهرندروف" رأتمظاهر هذا التةا يف 
ن مكانة واحدي يف اجملتمع وهنا يركز ال بقة العاملة فلم يعد كل أفراد ال،وليتاراي يشةلو 

". ويرى أبن توجهات الطبقات" بداًل من "أشباه اجلماعاتعلأل مص لا " "دهرندروف"
هذه اجلماعات هدد من خالل حيازي السل ة واالستبعاد منها، وبكلمة واحدي لينما وجدت 

 الناس من اجلها. يناضلالسل ة فسوف 
عناقر التوازن واالستقرار، وعناقر الصراع والتةا. وبذل  النموذ  الذت قدمه يمع بأ  من   

النظام، وقب ل ابلشكل العام كما تصوره  أقحا  أمهله ده اهتم ابلصراع االجتماعي الذت 

                                                           
 .185.198،  .   2005ري : دار املعارف ، ، القاه جتماع بني االجتاهات الكالسيكية والنقديةعلم االااد زايد ،   (4)
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ية مجديدًا استبدل فيه ايت قو ذاته رف  م مونه ليقدم م موخماركل، ولكنه يف الو 
 االقتصادية ابيتمية السياسية.

 :عند رال  التأسيسية لنظرية الصراعالقضااي  .أ
اهتم دهرندروف حبقيقة مؤداها أن األبنية االجتماعية قادري علأل أن تنتج من نفسها العناقر    

ها، وتبعاً لذل  حول هديد اجلماعات والعمليات الن تدخل يف  الن تدبرها أو العناقر الن تةاف
جتريبيًا ام،يقياً، وقد حاول أن يصي  نظرية عامة عن هذه الظاهري هديداً نظرايً، وهلياًل  محدا 

وأسل ووذجًا توفيقيًا أسسه  الصراع االجتماعي مستفيدًا من نظرية التكامل ونظرية القهر.
 الق ااي التالية :

 للحياي االجتماعية. األساسيةاملصاحل هي العناقر  - 
 .وا قناع وا غراعتت من ايياي االجتماعية القهر  - 
 ايياي االجتماعية انقسامية ابل روري. - 
 ايياي االجتماعية تولفد التعارض والتناق . - 
 ايياي االجتماعية تولفد مصاحل تتباين يف الق اعات املختلفة. - 
 يت من التباين االجتماعي وجود سل ة. - 
 االجتماعية مفككة ومملوعي ابلتناق ات. األنساق - 
 التةا. مىلاالجتماعية  األنساقتتجه  - 
 كل  تمع هو قيةة من العناقر املستمري نسبياً .  - 
 قيةة متكاملة من العناقر. كل  تمع هو  - 
 وظائفه. أداعيسهم كل عنصر من عناقر اجملتمع يف  - 
 .أع اعهيقوم كل  تمع علأل أساس االتفاق بأ  - 
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اختيار  موعة الق ااي من  مىلبه  هذا اجلديل الذت دعأل "دهرندروف"ويف سياق منظور    
جوا  عن التساكل: ما الذت تكشا عنه  موعة الق ااي عن الصراع داخل  مىلأجل الوقول 

 االجتماعية  .  األنساق
شىت من املمارسات السياسية  أنواعمعاجلة ق اايه يف اجملتمع ما بعد الرأ ايل الن هوت    

وتوزيع السل ات داخل التنظيم كلها متةاات وغاها ميكن التفاعل، والظروف التنظيمية  وأوا 
 أن تؤثر يف العملية الصراعية وأييت تفصيل الق ية يف الفروض النظرية لنظرية الصراع اجلدلية:

 قضااي وفروض دهرندرو:: .ب
 لقد قاغ دهرندروف مسلمات الصراع يف الفروض التالية:

لراب ة املتناسقة أن يصبحوا مدركأ ملصايهم يف اجلماعات ويف ا األع اعكلما كان يف وسع   -
 املوضوعية وتكوين  اعات قراع كلما زاد احتمال حدو  الصراع.

تلبية الشرو  التقنية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعات  اب مكانكلما كان يف   -     
 قراع.
والظروف التقنية   كلما أمكن ظهور قيادي بأ اجلماعات، كلما زاد احتمال تلبية الشرو   -     

 للتنظيم.
 كلما أمكن تلبية الشرو  السياسية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعات قراع.  -     
 قراع.كلما أمكن تلبية الشرو  السياسية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعات   -     
كلما  حو اجلماعات املسي ري بتنظيم املصاحل املتعارضة، كلما زاد احتمال تلبية   -     

 الشرو  السياسية للتنظيم.
 كلما أمكن تلبية الشرو  االجتماعية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعة قراع.  -     
ال تلبية الشرو  االجتماعية اجلماعات لالتصال كلما زاد احتم أع اعة قكلما زادت فر   -     

 للتنظيم.
 كلما  حو الرتتيبات البنائية ابلتمييز، كلما زاد احتمال تلبية الشرو  االجتماعية.  -     
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 كلما قلو تلبية الشرو  الفنية والسياسية واالجتماعية، كلما زادت شدي الصراع.  - 
لبع  اآلخر، كلما اشتد مرتب ة بع ها اب األخرىكلما كان توزيع السل ة واملكافآت   - 

 الصراع .
 كلما قل ايراك بأ اجلماعات املسي ري وا اضعة، كلما اشتد الصراع.  - 
 كلما قلو الشرو  الفنية والسياسية للتنظيم، كلما زاد الصراع عنفاً.  - 
 أساس مىلكلما زاد حرمان اجلماعات ا اضعة يف توزيع املكافآت واملميزات من أساس م ل    -

 ، كلما اشتد الصراع عنفاً.نس 
 كلما قلو قدري  اعات الصراع علأل وضع اتفاقات تنظيمية، كلما اشتد الصراع عنفاً.  - 
 واعادي التنظيم الناشا عن الصراع. كلما اشتد الصراع، كلما زاد حدو  التةا اهليكلي،  - 
 يم من جديد.التنظ ومعاديكلما زاد عنا الصراع، كلما زاد معدفل التةا اهليكلي   - 
 . Lewis coserلويس اوزر والصراع الوظيف :   -2
أحد رواد املاركسية احملدثة أو نظرية الصراع. الذين امتزجو كتاابهتم  "لويل كوزر"يعت،    

ص،اهتم املهنية كجساتذي لعلم االجتماع يف العديد من اجلامعات االوربية واألمريكية، ولد أبملانيا 
، اهتم ابلنظرية السوسيولوجية وعلم االجتماع "روبرت ماتون"ودرفس أبمريكا، وكان من تالمذي 

الذت قدر عام  "وظائ  الصراع االجتماع "وعلم االجتماع العلم،  ومن أهم أعماله  املعرفة
جاعت اهتماماته السوسيولوجية والن اق بةو بتحليالت الصراع من خالل تبنيه  .1956

يف نظرية الصراع  ومسهاماته(، األمريكيللعديد من االجتاهات اليسارية )ايز  الشيوعي 
البنائية الوظيفية الكالسيكية واملعاقري،  األختروحاتالتحليالت  ابلكثا من أي اارتب و 

،  وق ااي املاركسية وخاقة "جور  سيملـ:"والتحليالت السيكوسوسيولوجية ونظرية التفاعل ل
أنه شن الة نقد لالجتاهات السابقة عليه ويف عصره، حبيث قدفم  مال. "كارل ماركل"أفكار 

انتقادات كثاي للبنائية الوظيفية وتصوراهتا لق ااي النظام والتوازن التام وخاقة انتقاداته 
التحليلية مع،ًا الصراع  ثابة مرض،  أعمالهالذت أوضا أنه قلفل من دور الصراع يف  "ابرسونزـ"ل
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ل عا أتكيده علأل الوظائا االيابية للصراع يف قيانة  "رالا دهرندوف"ي وانتقد أي اً وبشد
بصياغة منهج  "كوزرـ"والتنظيمات االجتماعية، هذه االنتقادات ذات اجلانبأ  حو ل األجهزي

نظرت ميكن له أن يكمفل قوريت التنظا الوظيفي والصراعي اجلديل وذل  بوضع نس  للتصورات 
يا أن العملية املؤسسية هل مشكلة النظام، ويركز فيه علأل عملية واملفاهيم الن توضا ك

ا الصراع االجتماعي بداًل من الوظائا السلبية للصراع. ئالصراع االجتماعي، وعلأل وظا
تواف   موعة من العالقات  أوتزايد التكيا  مىلالوظائا االيابية للصراع تؤدت  أنواعتقد 

. وهكذا فالصراع عنده "ماركل"ك  واالحنالل الذت خدى به االجتماعية ا اقة بداًل من التف
يع  النظال يف سبيل قيم حمددي، والصراع علأل مراكز ومكاخت معينة يف سبيل بلوغ السل ة 
واالستيالع علأل املوارد النادري الن تستمد منها القوي، وتكمن أهداف املتصارعأ يف هقي  

  م. ا ضرارو التعادل والتوازن بأ املتنافسأ أ
ونتائجه )اجلذور  وأنواعهالصراع  وأسبا  ألقلوعلأل غرار رواد املاركسية احملدثة ودراساهتم    

الرتكيز علأل النتائج املرتتبة  مىلقد سعأل يف ختروحاته حول الصراع  "كوزر"النظامية للصراع(  د 
ذل  النوع من البا  مىل فةاب ضااالجتماعية املسي ري،  األبنيةعن الصراع والن توجد يف كل 

 القابلة للتةا واالستمرارية.
 أصم الصراع االجتماع  عند اوزر: .أ
يويل اهتمامًا أكثر من غاه من منظرت  أنحاول كوزر يف دراسته عن الصراع االجتماعي    

، وخاقة الدور الذت تلعبه "جور  سيمل"و "دافيد لوكود"و "دهرندروف"و "ماركلـ"الصراع ك
 نوال "جور  سيمل"عواختا الناس يف توفلد الصراع االجتماعي، والفكري هاته استمدها من 

الذين  األفرادتدور حول مدى أتثاا عواختا الناس علأل ظهور الصراع العدائي وخاقة بأ 
 مختاريف جتمعهم عالقات اجتماعية قوية حيث تظهر مظاهر اي  والكراهية بصوري واضحة 

 هذه العالقة والن تنتج عن ختبيعة هذه العواختا وأتثاها علأل ختبيعة العالقات االجتماعية. 
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أن الصراع االجتماعي يف اجملتمعات ايديثة ليل الصراع علأل امللكية كما زعم  "كوزر"ويرى    
ن بوسع :" بل قراع علأل القيم وختل  املكانة واملوارد النادري، حبيث ال تكو  "كارل ماركل"

 مقصاعأو حىت  وميذاعهذه اجلماعات املتصارعة هقي  القيم املرغوبة فحس ، بل هييد 
 . (3) اجلماعات املتنافسة "

وعمفا يؤخذ علأل هذا التعريا أنه يت من املواقا الن ميكن أن توقا فيها املصاحل     
 ا صوم. ميذاعاملتعارضة وا الفات حول القيم دون 

 أنواع الصراع عند اوزر:  .ب
الصراع وفقًا لدرجة انتظامه املعيارت داخل النس  االجتماعي، ويف هذا  "كوزر"يصنا 

مصاغ قوغًا نظامياً، يتمثله النس  ويوزعه بأ مكوخته، وهو  األولمييز بأ نوعأ من الصراع، 
وفق النس  عن آداع عالصراع الواقعي. والثاين غا مصاغ قوغًا نظامياً، وهو ذل  الصراع الذت ي

 .عن الصراع بتصور "ابرسونز"راً ثوظائفه االجتماعية وهو الصراع غا الواقعي. ويف هذا  ده متج
التكييا االجتماعي  معاديحيد  كنتيجة مصاحبة للصراع يساهم يف التةا الذت  أن ورأى

 النس  من جديد وضبط توازنه. منتا  ومعادي لألع اع
من القواعد النظامية واملؤسسات  مختارحيد  هذا النوع من الصراع داخل الصراع الواقع :  -

راعًا عقالنيًا منظماً، التنظيمية تتحدد فيه السل ات وتقسيمات العمل واملهام، ويكون غالبًا ق
  .املشكلأ للتنظيم واجلماعات التنظيمية األفرادحيد  بأ 

ي ع،ف الصراع غا الواقعي عن ايرمان من املشاركة يف امل ال   الصراع يج الواقع : - 
وغالباً  األهداف.عدم قدري أختراف الصراع املتنافري واملتناحري علأل هديد  أووالذاتية،  ةاالجتماعي

 ..واجلماعات لألفرادما يسمأل ابملصاحل ا اقة  مختارما ي فسفر هذا النوع من الصراع يف 
 أكثروالشعو ، أو بأ  اعتأ أو  األمميتم هذا النوع من الصراع بأ الصراع اخلارج :  -  

 رجية.امثل الصراع االث  والعاختفي، أت بأ خترف اجلماعة واجلماعة ا 
                                                           

 .116أو زيد ، مرجع سب  ذكره ،   ااد سليمان  - (3)
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يف ضبط مص لا الصراع الداخلي بتصورات وهليالت  "كوزر"استعان خل : الصراع الدا -
االجتاه الوظيفي واملاركسي واالجتاه السيكولوجي، واالستشهاد ابلدراسات االنرتبولوجية، وان ل  
من فكري الوظيفية القائلة أبن الصراع يعكل مظاهر ا لل واالحنراف والتفك  الذت يظهر بأ 

 ل النس .اجلماعة داخ أع اع
 : املقارابت احلديثة واملنظرون اجلدد للنظرية السوسيولوجيةور السادساحمل

  (:2002-1930بيار بوديو ) أوال:
يعتــ، أقــوى علمــاع االجتمــاع الفرنســيأ يف النصــا الثــاين مــن القــرن العشــرين مــن حيــث 
التــجثا والــذت رشــا يف أوائــل الثالثينــات مــن عمــره مــديرا للدراســات  درســة الدراســات العليــا يف 

يف مقلــيم الــ،انل، بياتــه  "بــان"العلــوم االجتماعيــة ببــاريل ذات املكانــة احملرتمــة. ولــد يف مقاختعــة 
ريبــة الشــبه مــن من قــة القبائــل الــن أجــرى فيهــا تدريبــه امليــداين كباحــث اثروبولــوجي والــن وفــرت ق

وكتــــا   اإلطــــار العــــام لنظريــــة يف املمارســــة"األســــاس االمبايقــــي ألعمالــــه الرئيســــية يف كتابــــه: "
 ".منطق املمارسة"

املاديــة للحيــاي علــأل معــادي الفهــم التكــاملي للعالقــات بــأ األبعــاد الرمزيــة و  "بوديــو"عمــل 
 "بوديـــو")جتـــاوز متناق ــة الـــذايت واملوضــوعي(، ومـــن أجــل هقيـــ  هــذا اهلـــدف حــاور  االجتماعيــة

املاركسية البنيوية وختور اقتصاد سياسي للقوي الرمزية ت من نظويـة املصـاحل الرمزيـة ونظريـة يف القـوي  
 كرأس مال ونظرية يف العنا الرمزت ورأس املال الرمزت.
والنزعة الذاتيـة للفلسـفة الظاهراتيـة  "دوركامي"وختور نظرية  عو بأ النزعة املوضوعية عند 

مذ ختور فكري عن التنشاة االجتماعية من خالل مفهـوم ال ـابع االجتمـاعي والثقـايف، والـذت أكـد 
ائري علــأل أمهيــة مهــارات وختــرق ركيــة العــامل الــن ورثهــا النــاس مــن األبنيــة االجتماعيــة املوضــوعية اجلــ

املوجودي حوهلم فتجثا شخص ما أو رأس ماله سواع الثقايف أو االجتماعي أو االقتصادت. داخـل 
 ـــال مؤسســـي معـــأ يـــنجم عـــن درجـــة الالثاثـــل أو الصـــراع بـــأ هـــذا اجملـــال وال ـــابع االجتمـــاعي 

 والثقايف هلذا الشخص.
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 تصر املبـادئ البنيويـة ويف الوقـو ذاتـه عـن  "بورديو"مذن نست يع القول أن مبادئ نظرية 
النظـــام التعليمـــي كمجـــال مـــرتبط ابلنظـــام االجتمـــاع   "بورديـــو"ختريـــ  جتاوزهـــا ونقـــدها. مذ يقـــار  

ككل من خالل كتابه معادي ا نتا ، عن ختريـ  دراسـته للعالقـات املتبادلـة بـأ العلميـات الرتبويـة 
تشــكيلة اجتماعيــة معينــة، عــن ختريــ  تركيــزه علــأل دراســة يف اجملتمــع وبــأ النظــام التعليمــي املــرتبط ب

املســارات الــن جتــرت داخــل هــذا النظــام واألولــوايت البيداغوجيــة االنتقائيــة. ويفســرها مــن خــالل 
 ثال  تصورات )اهلبيتوس، نس  املواقا، معادي ا نتا (.

كوســـــيط بـــــأ نســـــ  ال ـــــوابط املوضـــــوعية ونســـــ  التصـــــرفات القابلـــــة   اهلـــــابتوس يتـــــدخل
لمالحظـــــة، فاألشـــــخا  مذا مـــــا وجـــــدوا يف ظـــــروف اجتماعيـــــة خمتلفـــــة فـــــإلم ســـــوف يكتســـــبون ل

اســتعدادات خمتلفــة، الن ممارســات األفــراد ت ــب ها  موعــة مــن الشــرو  املوضــوعية ا ارجــة عــن 
 مرادهتم ووعيهم.
مـــن خـــالل هليلـــه السوســـيولوجي مىل الوقـــول مىل مبـــدأ تفـــاوت النجـــاح  "بورديـــو"عمـــل 
عــدم التكــافؤ بــأ هليلــه لختفــال املنحــدرين مــن ختبقــات اجتماعيــة خمتلفــة، مــن خــالل الدراســي لأل

أختفال ال بقات العليا والدنيا ممـا يزيـد يف فـر   ـاح أختفـال ال بقـات العليـا، وهنـا يقول:"التوزيـع 
الالمتكـــافا للـــرأس مـــال اللســـاين ذو املردوديـــة النســـبية بـــأ خمتلـــا ال بقـــات االجتماعيـــة يشـــكل 

ـــــن تتجســـــل خالهلـــــا العالقـــــة بـــــأ األقـــــل االجتمـــــاعي والنجـــــاح محـــــدى الت ـــــة وال وســـــ ات ا في
 املدرسي".

رأس املــال الثقــايف الــن يتمتــع بــه أبنــاع األغنيــاع يعلهــم متفــوقأ داخــل املدرســة علــأل أبنــاع 
مــن أقــول برجوازيــة يدرســون اآلدا  القدميــة  املنحــدرين"التالميــذ  الفقــراع مذ يقــول  ــذا الصــدد:

ا منـــذ مرحلـــة الثانويـــة اب ضـــافة مىل أن وســـ هم العـــائلي ميكـــنهم مـــن متقـــان اللةـــة وامـــتالك ولةاهتـــ
اسـتعدادات وعــادات ثقافيــة ومهــارات فكريــة وشخصــية مشــروختة اجتماعيــا...وتوفر شــرو  اييــاي 

 . 1الداخلية كامللبل ووسائل الرتفيه وا مكاخت املادية من الرفع من مستوى التفوق"
                                                           

eléments pour une théorie du système ; La reproductionPierre Bourdieu et Jean Claude Passeron , انظر: 1
d'enseignement, édition de minuit,1980. 
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تكــرس عنفــا رمــزاي وجتعــل مــن وظيفــة املدرســة ترســيخ  "بورديــو"حســ   كــل هــذه األشــياع
ثقافــة فاــات ال بقــة املهيمنــة علــأل شــكل ابيتــوس مستنســخ يســد التعســا املقــنن وي ــمن معــادي 
منتـا  هــذه ال بقــة لنفســها. قـوي هــذا التعســا جتعــل ال بقــات املسـحوقة تستســلم ملــا فــرض عليهــا 

قافـة الســائدي وابلتـايل شــرعية التعسـا الثقــايف، ونتيجـة لــذل  وال جتـد بـدا مــن االقتنـاع بشــرعية الث
يعتــ،ون أن ثقــافتهم غــا شــرعية لــذا يــ  التخلــي عنهــا والتمســ   ــا هــو أرقــأل واضــمن أال وهــو 

 الثقافة السائدي.
أنـه جتـاوز املاركسـية عـن مـن خـالل ابتكـار مصـ لا  "بورديـو"مـن خـالل مقاربـة  نستنتا:  

املصـــاحل الرمزيـــة علـــأل اعتبـــار أن املاركســـية تقلـــل مـــن قيمـــة األبعـــاد الرمزيـــة والسياســـية وتعيـــد منتـــا  
متعارضة الذايت واملوضوعي، وعمل علأل توسع فكـري رأس املـال لتشـمل  يـع أشـكال القـوي سـواع  

مزية، يستخدمها األفـراد مـن اجـل احملافظـة علـأل مـواقعهم كانو مادية أو ثقافية أو اجتماعية أو ر 
 يف النظام االجتماعي.

العالقــات االقتصــادية ليســو عالقــات اقتصــادية فقـــط وموــا هــي عالقــات قــوي وعالقـــات 
 معاين أي ا.

 الثروات الرمزية تساهم يف تراكم منافع النفوذ وابلتايل معادي منتا  ال بقية. 
نــواع لــرأس املـــال: االقتصــادت)املال وامللكيــة(، الثقايف)املنتجـــات أربـــع أ "بورديــو"ويــز عنــد 

 الثقافية، الشهادات، املعرفة..اخل(، الرمزت)الشرعية(.
هنـــاك عنفــــا ميارســـه النظــــام الرتبــــوت يتمثـــل يف ترســــيخ التعســــا الثقـــايف وفــــرض االبيتــــوس   

 االجتماعي القائم. امل اب  لرتتي  ال بقات االجتماعية من اجل ضمان معادي منتا  التنظيم
مــن خــالل قراعتنــا لألفكــار وال روحــات الــن أتــأل  ــا "بورديــو" واذا مــا حاولنــا أن  تقيــيم:

 ي ـرح أيـة قـيةة تفاضـلية بـأ أنـواع رأس املـال نربط بأ أفكاره وأفكار "كارل ماركل"  د انه مل
رد يف البنــاع ال بقــي موقــع الفــ "مــاركل"املختلفــة، ومل يع ــي لنــا مقارنــة بينهــا، علــأل العكــل عنــد 

 يتحدد من خالل ملكيته لوسائل ا نتا  ويرتت  علأل ذل  امتيازات خمتلفة حي ا  ا.
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هالفات رأس املال والن تظهر بصـوري واضـحة ابلنسـبة للدولـة املركزيـة  مىل "بورديو"مل يشر 
ة )الثقــايف والــن ثثــل رأس املــال السياســي حيــث تتحــالا  يــع أنــواع رأس املــال مــع ســل ة الدولــ

 واالجتماعي والدي  والرتبوت..(. 
  وتشكم البنية امنظور جديد أنتوين ييدنز اثنيا:

عمــــل أســــتاذ يف "كيــــنج كــــوليج" يف "كــــام،د " ويف جامعــــة  1938ولــــد يف لنــــدن عــــام 
"كاليفورنيا"، وترأس مدرسة لندن لالقتصاد املرموقة، درس يف جامعة "ليكسـرت" حيـث ألتقـأل مـن 

 لةة ع، العامل. 22 حوايل بـ:"نوربو الياس"، وكان قد أتثر أبعماله. تر و كتبه مىلخالهلا 
مشــــــروعه األساســــــي هــــــو جتــــــاوز املعارضــــــة التقليديــــــة بــــــأ سوســــــيولوجيا تقــــــول ابيتميــــــة 

 وسوسيولوجيا تقول ابلفردية، أما علأل الصعيد السياسي فيعت، منظر الوسط الراديكايل.
هــدف جتــاوز املعارضــة بــأ سوســيولوجيا تقــول ابيتميــة وفيهــا  نظريتــه البنائيــة تــدور حــول

هتــيمن ال ــةو  والبنيــاتك وسوســيولوجيا تقــول ابلفرديــة وهــي أتخــذ بعــأ االعتبــار هــوام  ايريــة 
عنـــد الفاعـــل وكفاعاتـــه. مذ يـــرى أن هنـــاك ثنائيـــة بنيويـــة لالجتمـــاعي، فـــاجملتمع هـــو منشـــاع مســـتمر 

. لكـــن الفعـــل ا ـــالق لالجتمـــاعي مشـــرو  أبختـــر ضـــاغ ة. مـــرتبط بعمـــل الفـــاعلأ االجتمـــاعيأ
ومييـــل أي ـــا مىل االســـتتبا  يف فعـــل روتيـــ  اخـــذ كمثـــال: املنشـــاي أو العائلـــة مهـــا مولـــوداتن مـــن 
مشـــروع، مـــن فعـــل مؤســـل، تعيشـــان ت ـــورا مســـتمرا وثـــيالن يف الوقـــو ذاتـــه لالنبنـــاع ابلعمليـــات 

 ولرتتيبات.   الروتينية، ابألفعال اليومية ا اضعة لقواعد
يف املعرفــة االجتماعيــة يف العلــوم ال بيعيــة إبمكانــ  أن تــدرس  االنعكاســية )االرتداديــة(:

وأن تتوقــع ســلوك جســم مــا مذا كنــو قــد درســو خصائصــه وارتكاســاته جتــاه هــذه البياــة أو تلــ ، 
 أما يف العلوم االجتماعية فإننا معنيون بذوات فاعلة سلوكها غا متوقع دائما.

سلوك األفراد تبعا للمعارف الن هي حبوزهتم عن ايالة الـن هـم بصـدد مواجهتهـا  و تلا
أو التفاعـــل معهـــا. وابلتـــايل يصـــبا الفـــرد فاعـــل كفـــا. فمـــثال ال ميكـــن التنبـــؤ بتصـــرفات العمـــالع 
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االقتصاديأ سواع منتجأ أو مستهلكأ فهم يرتبون بشكل دقي  فعلهم تبعـا ملعـارفهم عـن الواقـع 
 االقتصادت.

ويعت، من أولا  الذين وفقوا يف املز  بأ البنائية الوظيفيـة والتفاعليـة الرمزيـة أت املـز  بـأ  
التفاعــل والبنيــة ولقــد أضــاف عنصــرا جديــدا يف هــذه املســجلة راف ــا يف ذلــ  التعــارض االعتيــادت 
بـــأ البـــا االجتماعيـــة والتفـــاعالت حيـــث يقـــول  ـــذا الصـــدد: "ينبةـــي التفكـــا يف مصـــ لحات 
ليســـو ثنائيـــة أت تعـــارض التفاعـــل والبنيـــة، ولكـــن ازدواجيـــة تعكـــل التبعيـــة املتبادلـــة بـــأ الواحـــدي 

، مذن يوجــد ت بيقــات اجتماعيــة ومعــادي منتــا  هــذه الت بيقــات الــن تتعلــ  ابألعــوان 1واألخــرى"
وينبةـي أن هلـل يف مصـ لحات الفعـل، مذن مـن احملتمـل منتـا  تةـاات، لكـن خمتلفـة  ا نسـانيأ،

ا  تــــنهــــي أن البنيــــة  "جيــــدنز"يف املكــــان والزمــــان، أت مبنيــــة علــــأل شــــكل أتسيســــات، ويؤكــــد 
للت بيقات االجتماعية لكن كذل  البنية ثثل وسـيلة  عـادي منتـا  تلـ  الت بيقـات فاألسـري مـثال 
حســ  هــذا املنظــار ميكــن أن ننظــر مليهــا علــأل أســاس ألــا بنيــة ومل تكــن كــذل  لــوال الت بيقــات 
ـــة الـــن تتمثـــل يف األدوار الـــن ميارســـها أع ـــائها )األ ، األم، األوالد...( وثثـــل هـــذه  االجتماعي
البنيــة بعــد ذلــ  وســيلة  عــادي منتــا  تلــ  األدوار بــوتاي  تلــا نســبيا عــن األوىل، فاالزدواجيــة 

 . تع  وجود تبعية متبادلة بأ البنية والت بيقات االجتماعية وليل تعارض
ف ــل ايــديث عـن امللكيــات البنائيــة لألنســاق االجتماعيــة أكثــر مــن البــا واعت،هــا   "جيـدنز"مذا 

 .كجنساق موارد
 تقييم:     

من مفهوم البنية لديه العديد من املعاين املختلفة الن جتعل منه ينحـرف حنـو البنائيـة ابملعـا   
جتماعي، يف معا أكثـر نـول ايصرت للكلمة، احنراف يعله قع  الفهم يف ارتباخته ابلفعل اال

 ومقبول نوعا ما. 

                                                           
1- Philippe Bernoux, le changement dans organisations (entre structures et interactions), RI-IR, 2002, 
vol. 57, n 1_ISSN 0034-379X. p.80. 
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البا االجتماعية تدل علـأل أنسـاق ا جبـار وا رغـام الـن ترشـد الفعـل الفـردت، لكـن هـذا  
التعريــا ميكــن أن ينحــرف "مذا أضــفنا هلــذا االفــرتاض الفرضــية القابلــة للنقــاش الــن تــنص علــأل أن 

ت ال تدرك للفاعل يف ايالة العامة أت هـام  البا تكفي يف كل اياالت هديد الفعل الفردت أ
. من البنائيـــة الـــن ميكننـــا مال رف ـــها يف املؤسســـات والتنظيمـــات، األفـــراد   ـــعون 1لالســـتقاللية"

 "جيـدنز"ل هلؤالع األفراد، هذا هو املعـا الـذت منحـه عللبا، لكن هذه األخاي ال تلةي حرية الف
 للبنية يف رف ه للثنائية والتعارض بأ املص لحأ )البنية والتفاعل(.

 أالن تورين: اثلثا:
يعتــ، أالن تــورين مــن أهــم علمــاع االجتمــاع املعاقــرين. وهــو فرنســي األقــل، مــن مواليــد 

بدراسـة ايركـات االجتماعيـة.  اهـتم. اشتهر بت ويره مفهوم  تمع ما بعد الصناعي، 1925سنة 
لـــه عـــدفي مؤلفـــات مـــن بينهـــا: نقـــد ايداثـــة ســـنة  .يتميـــز بكتاابتـــه الن ـــالية وابلسوســـيولوجيا الثوريـــة

1998 Critique de la modernité بــراديةم جديــد: مــن أجــل فهــم عــامل اليــوم ،
دي مؤلفــات ، ايركــات االجتماعيــة، اجملتمــع مــا بعــد الصــناعي، مــا هــي الدميقراختيــة ، وعــ2005
 .أخرى

لــم يكـن تسـجيل "أالن تــورين" ا ـه يف ايقـل السوســيولوجي اعتباختيـا وتعسـفيا أو قــدفة 
مـن غـا مـ،ر موضـوعي، وموــا كـان ذلـ  أتثـراً منـذ شــبابه أبشـكال عديـدي مـن الـرف  السياســي: 

  ، ورفــ«ا ائنــة»، ورفــ  الشــرتاكية جــي موليــه «العبثيــة األليمــة»رفــ  للحــرو  االســتعمارية 
 علأل املثقفأ الفرنسيأ بأ الديولية وايز  الشيوعي "مالرو"لذل  ا يار الذت فرضه 

مـدفوًعا لالنتمـاع بـروح الن ـال، والرغبـة  "تـورين"فبناًع علأل هذه الظروف املقلقـة، جعلـو 
 .يف املشاركة، وايلم بتةيا العامل

صـــــًيا، بـــــل هـــــو شـــــر  علـــــأل أن انتمـــــاعه للسوســـــيولوجيا لـــــيل دافًعـــــا شخ "تـــــورين"ويؤكـــــد 
من يكـن املـرع عـامل اجتمـاع »موضوعي لقيام السوسيولوجيا كعلم. حيث يقول يف هذا ا صو : 

                                                           
1 -Raymond Boudon et Bourricaud, dictionnaire critique de la sociologie, PUF; 1982, p. 533. 
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اليـــوم، هـــو أن يتجمـــل شـــرو  وجـــود  تمـــع جديـــد، وال ريقـــة الـــن ميكـــن  ـــا لألزمـــة والق يعـــة مـــن 
د، مـن جان ، والصراعات من جان  آخر، أن تتَّحد  يًعا لوضـع تنظـيم اجتمـاعي وثقـايف جديـ

 .«العبث ايلم  جتمع مثايل مع نسيان التمزقات واالنقالابت الن توش  علأل ايدو 
لكــن أيــن ايــل  مذن علــأل املثقــا ممارســة النقــد لكــي حيــرر ذاتــه مــن أســرها وميــارس دوره 
التنــويرت: نقــد املــورو  القــدمي وتفكيكــه، نقــد الوافــد اجلديــد وفــرزه، ونقــد الواقــع املعيشــي وهليلــه، 
 عــا آخــر نقــد الفكــر ونقــد اجملتمــع والســل ة معــاً، علــأل أال يشــكل النقــد عنــده، ســل ة تصــدر 

 .أحكاما أخالقية مسبقة أو تعسفية م لقة، وأال يكون أداي بيد أت سل ة
 احلراات االجتماعية عند أالن تورين: 

زاويــة يعتــ، مــن أهــم البــاحثأ الــذين ســامهوا يف دراســة موضــوع ايركــات ا جتماعيــة مــن 
نظرية ومن خالل البحث امليداين. وقد قام بعدي أحبا  حول عمال املناجم يف الشيلي وايركـات 
االجتماعية يف أمريكا الالتينية، واهتم منـذ م لـع السـبعينات مـن القـرن املاضـي  ـا أ ـاه ايركـات 

(. اخل…ل البيــةاالجتماعيــة اجلديــدي )ايركــات االحتجاجيــة اجلهويــة، ايركــات النســوية، ايركــة ا
ووذجـا نظـراي لتحليـل الفعـل ا جتمـاعي  Alain Touraine علـأل املسـتوى النظـرت، اقـرتح

املــرتبط بظهــور ايركــات ا جتماعيــة، يســاعد يف آن واحــد علــأل مبــراز بنيــة هــذه ايركــات. الشــر  
ر علــأل األول لظهــور أت حركــة اجتماعيــة يتعلــ   ســجلة اهلويــة. البــد ألت حركــة اجتماعيــة أن تتــوف

 :1 موعة من املبادئ يسميها الباحث مبادئ الوجود. وهي ثالثة مبادئ أساسية
ـــة( 1) : يقصـــد بـــه ضـــروري هديـــد اهلويـــة الذاتيـــة الـــن ميكـــن أن تكـــون متعـــددي ومركبـــة مبـــدأ اهلوي

 ( و قابلها أيً ا ي  هديد هوية ا صم.اخل) موعة، ختبقة، شرحية اجتماعية...
يفــرتض مبــدأ التعــارض يف ايركــة االجتماعيــة هديــد ا صــم، أت يــ  أن : مبــدأ التعــارض( 2)

يكون ا صم الذت تقوم عليه ايركة واضًحا وموضوعًيا. مثل: ايركة العماليـة ضـد تنظـيم العمـل، 
 من أجل االستقالل العمايل.

                                                           
 .1997 ،للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة األعلىمغيث، المجلس  أنور، ترجمة نقد الحداثةتورين، أالن  (1)



  

 الصفحة: 68

مـن وعـي  ـذا املبـدأ أن تكـون ايركـة االجتماعيـة مكونـة  "أالن تـورين": ويقصـد مبدأ الكليـة(3)
 عــــي وبصــــيةة  عيــــة ونوليــــة، ال أقليــــة وفرديــــة مــــن أجــــل النجــــاح يف التــــجثا علــــأل الــــرأت العــــام 
وايصول علأل ايقوق وامل ال ، ألنه مذا كانو هناك حركة كلية نوليـة فمـن املسـتحيل السـي ري 

 عليها.
أنف اجملتمع ما بعد الصناعي أو اجملتمـع "املـ،مج" هـو  تمـع املعرفـة واملعلومـة  "تورين"ويرى 

أساســاً؛ فا نتــا  والنمــوف ال يتوقففــان علــأل تــراكم رأس املــال، بــل يرتب ــان بــدوائر أكثــر اتفســاعاً يف 
 اخل....اجملتمع مثل التعليم واملعلومة واالستهالك

 التفاعلية الرمزية: رابعا:
تفـــاعلي يف أمريكــــا يف ا مســـينيات كـــرد فعـــل علــــأل هيمنـــة مزدوجـــة ثثلــــو ظهـــر التيـــار ال

آنــذاك يف تيــارين: "بنائيــة ابرســونز" و"تكميميــة بــول الزارســفيلد". ثخ ــو التفاعليــة عــن تعبــا 
. وعرفـــو ان القتهـــا ايقيقيـــة لايـــة ا مســـينات مـــع أعمـــال 1937قـــاغه "هربـــرت بلـــومر" عـــام 

 . "هوارد بيكر"، و"انسلم سرتاوس"
يركـــــز هـــــذا التيـــــار علـــــأل أن الواقعـــــة االجتماعيـــــة تتشـــــكل ضـــــمن ديناميـــــة املبـــــادالت بـــــأ 
األشخا . كما يسلمون أبن الواقعة االجتماعية ليسو مع أل، وموا هي سـاوري تتشـكل ضـمن 
مختــــار التفــــاعالت امللموســــة. هــــذه الفكــــري الــــن قــــدمها يف بدايــــة األمــــر عــــامل الــــنفل االجتمــــاعي 

ديناميــــة املبــــادالت بــــأ األشــــخا ، مــــن خــــالل املعــــا الــــذت يع يــــه األفــــراد "هربــــرت ميــــد"، يف 
 ألفعاهلم.

أنصــار التفاعليــة يتبعــون الــنهج االثنــوغرايف ويبنــون هلــيالهتم عــن ختريــ  املالحظــة املباشــري 
واملشاركة، مذ جعلوا بذل  ق يعـة مـع املقـارابت الكميـة، واملثـال علـأل ذالـ  مـا قـام بـه "غوفمـان" 

ح  إبحـدى املستشـفيات العقليـة ملـدي تزيـد عـن السـنة يف واشـن ن واخـر  كتابـه الشـها عندما الت
 "املصحات العقلية".
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يركــز علـــأل التفــاعالت املباشــري وأتثاهـــا علــأل تشـــكيل  يوفمــان ومســـرا احليــاة اليوميـــة:
شبكة االجتماعي وكذا كيفية ضبط التفاعـل عـن ختريـ  ختقـوس التفاعـل )االيتيكـات(، الـن يقـدم 

خالهلا الفرد قوري وان باع حسن عن نفسه، وبذل  يقدم التفاعـل مـن خـالل كتابـه: "تقـدمي من 
الذات" علأل ألا عرض مسرحي يلع  فيه األفـراد ادوار "املمثلـأ" وتلعـ  العالقـات االجتماعيـة 
دور "التمثالت". يتظـاهرون مـن خاللـه ألـم أيخـذون اآلخـرين علـأل حممـل اجلـد خوفـا مـن فقـدان 

 ه.ماع الوج
فقــــد حلــــل التفــــاعالت االجتماعيــــة وختقــــوس اللياقــــة واحملــــاداثت وكــــل مــــا يشــــكل شــــبكة 
العالقــات اليوميــة ونظــر مىل التفاعــل كمنظومــة تتجســل مــن خاللــه الثقافــة ، ثتلــ  هــذه املنظومــة 
معــايا واليــات للتنظــيم تفــرض نــوع مــن االلتــزام لكــل مــن يــدخل يف النقــاش ليكــون الفاعــل قــوري 

 ، ويتعاون اجلمع علأل "وط التواف  الس حي"الئقة عن نفسه
من خالل كتابه دراسات يف املـنهج االثـ  أسـل مـن خاللـه  يارفنكم واملنهجية االثنية:

تيـار جديـد يف التفاعليــة، متـجثرا أبفكــار "الفريـد شــوتز" الـذت ركـز علــأل املعـا الــذت يع يـه األفــراد 
يــــة تصــــرف احمللفــــون يف مدرســــة ايقــــوق ألفعــــاهلم، أمــــا "غارفنكــــل" فقــــد قــــام بدراســــة حــــول كيف

 بشيكاغو، ودرس الشا  "آنييل" الذت غا جنسه مستعمال املنهج االث .
لكـــي تتجـــاوز التفاعليـــة التحليـــل الوضـــعي والوقـــفي للعبـــة التفاعليـــة  قواعـــد للتفـــاعالت:

حاولــــو أن ت ــــع بعــــ  املبــــادئ املعياريــــة الــــن توجــــه التفــــاعالت، وكــــذا محصــــاع البــــا العميقــــة 
للتفاعــل هــو مســمأل: "تصــرفات أتويليــة"، وكــذا دراســة احملركــات األساســية للمحــاداثت اللةويــة 

 )كيا يبدأ ايديث، كيا ينتهي، كيا يتسلسل ترابط الكالم وأدواره(.
 مدرسة شيكايو خامسا:

. مــن أبــر مؤسســي 20انبثــ  اســم املدرســة مــن جامعــة شــيكاغو الــن أتسســو يف القــرن 
 توماس، ، روبرت ابرك، لويل وير مدرسة شيكاغو وليام 
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كانـو أول دراسـة أمبايقيــة هـو مشــراف مدرسـة شـيكاغو بعنــوان: "الفـالح البولنــدت يف 
. ومســـاعده "فلــوراين تزانيكـــي" والــن نشـــرت يف  1917" إبشــراف "وليـــام تومــاس" 1أراب وأمريكــا

: يف كتــا  ضــخم مؤلــا مــن ،ــل  لــدات، وخم ــط الكتــا  هــو وقــا مســار زمــري اجتماعيــة
اجمللــد األول والثــاين مت الرتكيــز علــأل: ايالــة البدائيــة )العائلــة الفالحيــة، النظــام االجتمــاعي، ايالــة 
االقتصادية يف بولونيا(. يف اجمللد الثالث والرابع الرتكيز علأل: خلل التنظـيم عنـد اجلماعـات األوليـة 

: مىلاجمللــد األخــا مت الت ــرق )العائلــة، جاليــات العمــل(، الــذت قــاد الــبع  مىل تــرك بلــدهم ، يف 
ختــــور االســــتقرار يف أمريكــــا الــــذت يتصــــا إبعــــادي تشــــكيل اجلاليــــة وابضــــ را  تنظيمهــــا: فســــاد 

 األخالق، اض را  االستقرار العائلي، ذ جنوح اجلالية صصو  بع ها. 
وكــذا  1895مهــد لتجســيل مدرســة شــيكاغو كــل مــن: "اجمللــة األمريكيــة لعلــم االجتمــاع" 

 ومن بأ أهم األسل واملبادئ الن قامو عليها: 1905ألمريكية لعلم االجتماع" "اجلمعية ا
  د سواعحكانو هبذ تناول البحو  الكمية والكيفية علأل. 
 أشرفو علأل منشاع أول واك، قسم علم االجتماع يف العامل. 
  انصــ  اهتمامهــا علــأل ا ــاز أوســع الــ،امج البحثيــة يف علــم االجتمــاع مذ مل يكـــن

هــــذه الــــ،امج ينصــــ  علــــأل اجلوانــــ  العلميــــة فقــــط وموــــا أي ــــا اجلانــــ   اهتمــــام
 التنظات.

 اهتموا بنماذ  التنظيم االجتماعي. 
  ســــامهو يف ت ــــوير أول نظريــــة يف علــــم الــــنفل االجتمــــاعي هــــي نظريــــة التفاعليــــة

  .الرمزية
  اتلكوت ابرسونز"تقلصو هيمنتها خالل الثالثينيات مع وظيفية." 
  لظهور فرع علم االجتماع اي رت أسسواهتمو بظاهري التح ر ومنها.  

                                                           
، ترجمة: إلياس حسن، دار علم االجتماع من الشؤون الكبرى إلى الحياة اليومية أعالم وتواريخ وتياراتفيليب كابان، جان فرانسوا دورتيه،   (1) 

 .2010الفرقد، سوريا، 
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  املنهجيــة املعتمــدي هــي البحــث االمبايقــي ابســتخدام املــذكرات الشخصــية، اتريــخ
 ايياي، هليل ا  ا 

 ومستوى هليلها ين ل  من الفاعل االجتماعي. 
 املنظور االثنوميثودولوج  يف علم االجتماع سادسا:

" عنـــدما نشـــر االثنوميثودولوجيـــا مـــع العـــامل األمريكـــي "هارولـــد جارفنكـــلظهـــر مصـــ لا 
". 1دراسـات يف االثنوميثودولـوج ،  عهـا يف  لـد بعنـوان: "1967 موعة مـن املقـاالت عـام 

تعـ  الشـع  أو القبيلـة أو السـاللة،  Ethnoيتكون املصـ لا ذو األقـل اليـوخين مـن مق عـأ 
Methodology   وتعــ  ال ريقــة أو املــنهج، وابلتــايل يصــبا  عــا دراســة املنــاهج الشــعبية أو

 ال رق الن يستخدمها الناس يف تكوين ايقيقة االجتماعية.
يعــد هــذا املنظــور مــن أحــد  االجتاهــات املعاقــري يف علــم االجتمــاع، مال انــه يشــوبه نــوع 

 متجثرا ابلفلسفة الظاهراتية. من الةموض من خالل قعوبة بع  املفاهيم الن يستخدمها 
تتجلـأل أمهيـة هــذا املنظـور مـن خــالل مواقفـه النقديــة جتـاه نظـرايت علــم االجتمـاع األخــرى 
ونقد أسالي  البحث الن استخدمتها وخاقة االجتاه الوضـعي يف علـم االجتمـاع، وحماولـة ت ـوير 

بتصـوره اجلديـد للواقـع  أسالي  حبـث جديـدي.  وثيـزه ابلتسـاكالت الـن خترحهـا خاقـة فيمـا يتعلـ 
 وتصوره ل بيعة ا نسان وقدراته. 

يرى أقحا  هذا االجتاه أن الوعي يعد الوسيلة األساسية لفهم العامل، مذ ال ميكن هقي  
الفهم ألت موضوع مال من خـالل وعينـا بـذل  املوضـوع، فجـوهر األشـياع هـو ا دراك مـن خـالل 

 الشعور عن ختري  ا ،ي ابلعامل.
"جارفنكل" االثنوميثـودوجي أبنـه استقصـاع ا صـائص العقليـة جملموعـة التعبـاات عرف لنا 

واألفعــال العلميــة الــن تــتم أثنــاع اييــاي اليوميــة وبعبــاري أخــرى يشــا مىل دراســة املعــاين الــن يع يهــا 
 الناس لكلماهتم وأوا  سلوكهم.

                                                           
  حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد 1917ولد في. 
 .150مرجع سابق، صطلعت إبراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزيات،  (1)
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البياــــة املرتب ــــة "و "الفعــــل املــــنعكل"ختــــور أقــــحا  هــــذا االجتــــاه مفهــــومأ أساســــأ مهــــا 
 "ابملعا

يشــا مىل أن كثــا مـن أوــا  التفاعــل داخـل اجملتمــع هتــدف مىل احملافظــة  الفعـم املــنعكس:
 علأل ركاي معينة للحقيقة االجتماعية الن قاموا بتشكيلها يف مواقا حمددي.

ي التفاعـل بـأ أع ـاع اجملتمـع يت ـمن معـان تـدركها عقـوهلم مباشـر  البيئة املرتبطـة ابملعـىن:
لــــديها دالالت ومةــــزى يــــرتبط  وقــــا معــــأ أو بياــــة ذات ظــــروف معينــــة، ومــــن الصــــع  تفســــا 
االتصــال الرمــزت بــأ اجلماعــة دون ايصــول علــأل معلومــات حــول البياــة أو املوقــا الــن تشــكلو 

 فيها تل  املعاين والدالالت والرموز.    
يركز هذا املنظور علأل دراسة ايياي اليومية من خـالل فهـم املواقـا االجتماعيـة ويعت،ولـا  

 متساوية يف األمهية أللا ثدخ ابلبياخت املتعلقة ابلقواعد غا املكتوبة يف اجملتمع.
ي ـــيفون أمهيـــة االهتمـــام بدراســـة التةـــا االجتمـــاعي علـــأل مســـتوى الوحـــدات االجتماعيـــة 

شكيل ايقيقة االجتماعية تعد عملية مستمري من التفسا نظرا الن مواقفهم حـول الصةرى الن ت
 تعريا مظاهر ايياي تعد عملية دينامية وغا اثبتة.

يـــرى "جارفنكـــل" أن وظيفـــة عـــامل االجتمـــاع هـــي حماولـــة التعـــرف علـــأل اجلوانـــ  ا فيـــة يف 
مجلوفـــة لــدينا وميكـــن هقيــ  هـــذا  اييــاي االجتماعيـــة، تلــ  اجلوانـــ  الــن ال نشـــعر  ــا أللـــا تبــدو

اهلدف عن ختري  خمالفة القواعد ب ريقة مفاجاـة مذ أن خمالفـة املـجلوف مـن شـالا أن تكشـا عـن 
 وجوده.

يبدو أن هذا املنظور قدم مسهام منهجي من خالل ت وير بع  املناهج الن تستخدم يف 
ـــــوثيقي"البحـــــث السوســـــيولوجي مثـــــل  ـــــه  "التجـــــري املـــــنهج شـــــبه "و "املـــــنهج الت ـــــ  علي ـــــذت أختل ال

التجربة االثنوميثودولوجية، اب ضـافة مىل تف ـيل األسـلو  الكيفـي الـذت يعمـل علـأل  "جارفنكل"
 استخدام املالحظة ابملشاركة.
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علــأل الــرغم مــن  ــاح هــذا املنظــور يف هقيــ  قــدر مــن  تقيــيم للمنظــور االثنومثودولــوج :
جتمـــــاع مال انـــــه فشـــــل مىل حـــــد كبـــــا يف تقـــــدمي االنفصـــــال عـــــن النظـــــرايت التقليديـــــة يف علـــــم اال

افرتاضـــات مرتاب ـــة حـــول ختبيعـــة النظـــام االجتمـــاعي، اب ضـــافة مىل تســـليمه ضـــمنيا بثبـــات البنـــاع 
االجتماعي وأتكيده للموقا التفـاعلي دون االلتفـات مىل األنسـاق الكـ،ى يف اجملتمـع ألنـه يعتـ، 

 لنس .أن مبادري التةيا تتم فقط من الفاعل وليل من ا
 منهجية املعرفة السوسيولوجية :احملور السابع

الـــذت قـــد  لعـــل مـــن ال ـــرورت مســـاعلة السوســـيولوجيا كمـــا ثـــارس اليـــوم مـــن ختـــرف العقـــل      
يشـــمل كــــل مــــنهج يف املعرفـــة قــــائم علــــأل ايســـا  واملن ــــ . كــــل مـــنهج مســــتعمل يــــل املشــــاكل 

 .(1)امل روحة علأل الفكر بداللة مع يات ثيز وضعية ما أو ظاهري ما
اسـتخدام مـنهج يـدرس «: "R.Boudonمذ يتعأ علـأل عـامل االجتمـاع كمـا يـرى "بـودن      

  للتفاعــــل، ابعتبــــار أن هــــؤالع األفــــراد هــــم الــــذرات املن قيــــة األفــــراد الفــــاعلأ املوجــــودين يف نســــ
لتحليلــه...وال ميكــن لعــامل االجتمــاع أن يكــون مقتنعــا بنظريــة تــدرس )جتمعــا، ختبقــة،  اعــة، أمــة( 
ابعتبــاره الوحــدي األساســية الــن هتــبط مليهــا النظريــة...أو أن يكــون مقتنعــا جبهــد يقــوم بــه لتحليــل 

 .»(2)لقيود الن يفرضها النس ردود أفعال األفراد حيال ا
 مناها علم االجتماع أوال: 
هو ال ري  الصحيا للوقول مىل اهلدف، وهو يقظة مبستمولوجية )معرفية( يتكون من  املنها:

 :(3)ثال  فروع )أبعاد( متكاملة

                                                           
  العقالنية: بوصفكا رأية للعالم تؤكد على ا،تفاق الكلي بين ما هو عقلي )التناسق(  "ادغار موران"يحدد  مصطلح العقلقريبا من

 هو ليس عقليا، وكل ما ليس ذا طابع عقلي. وواقع الكون، فكي إذن تقصي من الواقع كل ما
نصوص مختارة، إعداد وترجمة: محمد سبيال، عبد السالم بنعبد العالي، دار طوبقال للنشر،  -دفاتر فلسفية ،العقل والعقالنيةادغار موران،  (1) 

 .06، ص2007، 2المغرب، ط
 . 466، ص2009، 1دار المسيرة، عمان، ط ،نظرية علم االجتماع المعاصرمصطفى خلق عبد الجواد،  (2) 
 عبد الرحمان بوزيدة، مرجع سابق.(3)
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  بعد مبستمولوجي معريف ت،يرت )مادي اليقظة( يعتمد علأل خترح األسالة
مىل أين . ويتم التساكل يف كل مرحلة من مراحل التالية: ماذا   اذا ، 

 البحث.
 أت  بعد عقالين انسجامي   وات البحث )ال رورية( ويشمل املراحل

 .ا  وات األساسية البحث
 الالزمة واملالئمة هلذا البحث التقنيات 

واملنهج هو تفاعل هذه احملاور الثال ، يعتمد يف البداية علأل نوع من التيه االيايب،        
ويف ضوع هذا ال رح العام )ا ختار العام(  .الذت  ل  توترا وهاجل وحاي وقل  لدى الباحث

 تعددت املناهج يف علم االجتماع نذكر منها:
 منهج التحليل املتعدد املتةاات /1
 هليل احملتوىمنهج  /2
 منهج التحليل النسقي /3
 املنهج االثنوميثودولوجي /4
 املنهج الوقفي /5
 املنهج االحصائي /6
 منهج جديد )انتوين جيدنز( حاول من خالله معادي أتسيل علم االجتماع /7

يف كتابه مهنة عامل االجتماع قياغة ما  اه املنهج املكتمل من خالل  "وقد حاول "بورديو    
 . اجلمع بأ املنهج الفهمي ملاكل في، واملنهج املقارن لـ"دوركامي" واملنهج اجلديل املاركسي

 
 

                                                           
 فاي  (1895-1820) "رياديك أنجلازف"و (1883-1818) "كاارل مااركس"مذهب فكاري ومانكج "علماي"، وضاعه كال مان  لماركسيةا

علاى كال ا طروحاات ا كاديمياة  "الماركساية"مناذ القارون الماضاية بتطاوير وتنقيحاه. ويطلاق لفاظ  أتباعكاالقرن التاسع عشر. وقام 
والسياسية والحركات الثورية التي تنطلق من التصورات وا ياديولوجيا التاي تبلاورت علاى يادي مؤسساي الماركساية، وتطاورت مان 
خالل التنقيحات واإلضافات والمراجعات المتالحقة على مر السنين. وتعتبر الماركسية في نكاياة المطااق، فلسافة ذات أساس محاددة، 

 .ومنكجا علميا فريدا، فضال عن كونكا دليل عمل حركي يتوفر على إستراتيجية خاصة
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 اثنيا: خصائص امللكة السوسيولوجية
 métier de Le)مهنـــة عـــام االجتمـــاع يف كتابـــه: ""بيـــار بورديـــوحـــدد         

Sociologue)   :وخترح األسالة التالية ليجي  عليها 
مــا هــو علــم االجتمــاع  . ملــن نســ  علــم االجتمــاع  . مــا هــي األعمــال الــن يقــوم  ــا علمــاع 

 عمل علماع االجتماع  . علأل ماذا يعمل علماع االجتماع  .ياالجتماع  . أين 
لميـــة للعالقـــات االجتماعيـــة واألفعـــال أن علـــم االجتمـــاع: هـــو الدراســـة الع "وييـــ  "بورديـــو 

 واملتمثالت الن من خالهلا يشكل اجملتمع.
ويركــز  وي ــيا يركــز هــذا ايقــل املعــريف علــأل فهــم الكيفيــة الــن يســا ويتةــا  ــا اجملتمــع،      

ر اييــاي، األفعــال علــأل: العالقــات بــأ األفــراد واجملتمــع، مســا علــم االجتمــاع حســ  "بورديــو"
 :وايركــــــات االجتماعيــــــة، اجملموعــــــات االجتماعيــــــة مثــــــل(. العمــــــل والعلــــــمـ: )االجتماعيــــــة كــــــ

املـــــدارس واملؤسســـــات واجملتمعــــــات : )والتنظيمـــــات مثـــــل (.العـــــائالت وشـــــبكات األقـــــدقاع)
أبكملهـــــا مـــــن خـــــالل جوانبهـــــا الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة والتكنولوجيـــــة والسياســـــية واالقتصـــــادية 

 .(ة أو البياةوالرهاخت املخ  ة مثل اهلجري العاملي

                                                           

  عالم ا،جتماق الفرنسي الشكير وأحد أبرز ا عالم الفكرياة فاي القارن العشارين. يحتال مكاناة  (1930 – 2002) ”بيير بورديو“يعد

ممياازة فااي حقاال الدراسااات اإلنسااانية. شااكد علاام ا،جتماااق علااى يديااه إبااداعا علميااا رائعااا، وتجدياادا فكريااا حقيقيااا فااي المصااطلحات 

ر السياسية وا،جتماعية والثقافية تغييرا في حقل الدراسات الثقافياة والمضامين والدور وا هداق. فقد أحدث الرجل في تحليله للظواه

وا بحاث ا،جتماعية النقدية وفي مفكوم علم ا،جتماق نفسه. درس بورديو الفلسفة فاي مدرساة المعلماين العلياا فاي بااريس وناال فيكاا 

دراسة المنطق وتاريخ العلوم توجه نحو ول سارتر( م. أطلع على أعمال )ماركس( )وجان ب1954شكادة ا ستاذية في الفلسفة في عام 

ثم تابع حلقة دراسية في التعليم العالي حول فلسفة الحق عند هيجل. ولكن، بعد تجرباة قصايرة لاه كأساتاذ فاي إحادى الثانوياات، دعاي 

إطار إحاالل الساالم حياث قبل المكتب النفسي للجيوش في مدينة فرساي ولكن  سباب تأديبية أرسل بسرعة إلى الجزائر في =  =من

م تمنى أن يتابع دراساته عن الجزائر. فدرس في كلية اآلداب في 1960الى1958أدى هناك القسم ا ساسي من خدمته العسكرية. ومن 

ثام الجزائر واهتم بالدراسات ا نثروبولوجيية وا،جتماعية وكتب بعد عودته إلى فرنسا مباشارة كتاباا بعناوان )سوسايولجيا الجزائار(. 

أصدر كتابا آخر بعنوان )أزمة الزراعة التقليدية في الجزائر(. وبدأ يدرس الفلسفة في السوربون ثم أصبح مديرا لقسام الدراساات فاي 

الكاوليج دو »م لكرساي علام ا،جتمااق فاي 1982مدرسة الدراسات العلياا، ثام ماديرا لمعكاد علام ا،جتمااق ا ورباي، كماا انتخاب عاام 

وقاد جاال ” درس في درس“بعنوان « الكوليج دو فرانس»علمية في فرنسا. وكانت محاضرته ا،فتتاحية في  وهي أعلى هيئة«فرانس

فيكا بجدارة في ميادين النقد ا،جتماعي والسياساي والترباوي والنفساي وختمكاا بالتحاذير مان ظااهرة التساامي الزائاق التاي تنشاأ عان 

م. ومن المفاهيم ا ساسية التي استخدمكا بورديو في تحليله: 2001ا لغاية عام إساءة استخدام المعرفة. وهكذا ظل يدرس ويحاضر فيك

 «.ا،نعكاسية»و« العرق»و« العنق الرمزي» و« رأس المال الرمزي»و« الحقل»و« إعادة اإلنتاج»
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هو  صص يعـ   موعـة مـن منـاهج املعاينـة وختريقـة يف  حقول تطبيق علم االجتماع؟:     
التفكــا ومختــار هليلــي يف ت ــور، الــن ت بــ  علــأل  موعــة ال منتهيــة مــن الظــواهر االجتماعيــة 
 خاقة اهلوية واملواختنة، االندما  االجتماعي والتفك ، هجـري الشـعو ، اسـرتاتيجيات وجـود
الــدول الســائري يف ختريــ  النمــو، هــول العــادات والقــيم االجتماعيــة، والتكنولوجيــات األخــرى، 
محيـاع الــدين أو معـادي منتاجــه، التحـوالت يف شــرو  العمـل الصــحة العموميـة، وــو الالمســاواي 
 يف سوق العمل العالقات املتبادلة بأ ا ا  والعام، موجات املوضة والثقافة الشعبية...اخل. 

ـــــن تســـــاهم يف الت ـــــور مبـــــا يقـــــوم علمـــــاا االجتمـــــاع؟ :      يقومـــــون بتحليـــــل املعلومـــــات ال
االجتمـــاعي معتمـــدين علـــأل الواثئــــ ، املقـــابالت، االســـتمارات، ســــاي اييـــاي، دراســـة ايالــــة، 
ــــيم النمــــاذ  والسياســــات، تنســــي   ــــل احملتــــوى، تقي التحليــــل ا حصــــائي هليــــل ا  ــــا ، هلي

ري التعلــيم مــا بعــد الثــانوت، نشــر املقــاالت واألعمــال العلميــة، منتــا  املشــاريع، تقــدمي االستشــا
 .(1)املعرفة...اخل

، اجلمع بأ املنهج الفهمي ملاكل في،، واملنهج املقارن "وقد حاول "بيار بورديو        
لـ"كارل ماركل"، علأل اعتبار أن ما يمع علماع االجتماع هو ملكة  لـ"دوركامي" واملنهج اجلديل

أت نس  من شيمات لإلدارك ، Habitusأو ما يسميه هو ابهلابيتوس
                                                           

 (1) B.Bordiou,et allia,  Le mité de Sociologue: bordas, paris, 1968.p04. 

  يعني مصطلح الجدليDialectique تنتج حتما  "فرضية": تطور التاريخ وفق قانون المتناقضات فالرأسمالية: ماركس، عند

، ومنه ظكور الشيوعية "نقيض الفرضية"نقيضكا  سباب داخلية كامنة فيكا منكا )ا زمة ا،قتصادية( ، والنقيض هو ا،شتراكية: 
 بين المتناقضين. "التركيب"لتحقق 

 يونانية مشتقة من الفعل الالتينيبتوس كلمة ها)habere(الملكية/التملك ، ويعني فعل) Avoir. (( 322-384استعمله أرسطو  )ق.م

والذي أعطاه ) 1274-1225الثابتة والتي يصعب تعديلكا أو تحويلكا. كما استعمله طوما ا،كويني ) والذي أعطاه معنى طريقة الوجود

بتوس البلااورات لوصااق شااكلكا هااا،  (teberculeux) بتااوس الساالكعمل بمعنااى العاارض كمعنااى العااادة، وفااي المياادان الطبااي يساات

 ( فاي كتابااه التطاور1917-1858الحقال السوساايولوجي فقاد اساتعمله إمياال دورككاايم ) بتوس الكاوارتز مااثال، أماا فايهااالكندساي، 

تقنيات الجسد ضمن مؤلفه ا نثروبولوجياا  ( في حديثه عن1950-1872البيداغوجي بفرنسا بمعنى الطبع واستخدمه مارسيل ماوس )

بتوس بالنسابة لبوردياو "نساق مان الكاا .(Habitude d'acquisition) ا،كتسااب ، وعادة(habitude) والسوسيولوجيا بمعنى العادة

كمبااد  مولاادة بانيااة، أي  ، بناى مبنيااة مساتعدة لالشااتغال بصافتكا(transposable) الدائماة والقابلااة للتحويال أو النقاال ا،ساتعدادات

ا،جتماعياة  وبصيغته العامة هو المجتمع وقد حل واستقر في الجسم عن طريق سيرورة التربية والتنشئة.ومنظمة لممارسات وتمثالت

السالوك والتفكيار وا،ختياار... إناه ذلاك التااريخ الاذي يساكن  والتعليم والترويض، المجتمع )هنا(، بكل قيمه وأخالقياته، بكل محاددات

، (transposable) بتوس إذن نساق مان اساتعدادات دائماة وقابلاة للتناقالالكااللماؤهالت والمواقاق"  ص في صورة نظاام قاارا شخا

أساسية: بعد نفساي وجاداني )ا،ختياار، المياو،ت، ا ذواق(  اكتسبت اجتماعيا وتجدرت عميقا في الذات، تشمل على ا قل ثالثة أبعاد

أو الوسااط  الفكاام والتفسااير...(، بعااد أخالقاي عملااي )ا فعااال، القاايم...( إناه مؤشاار علااى ا صالمبااد   بعاد عقلااي منطقااي )ا فكاار،



  

 الصفحة: 77

أت  موعة  action ، و"الفعل"appreciation ، "للتقومي perceptionايسي
رف والتقييم يف ف اع ا دراك، والتص الزمن والن ثكننا من املعارف الت بيقية املكتسبة ع،

 اجتماعي معأ.
 :الص مذن مىل القول أبن "اهلابتوس" يتحدد صاقيتأ أساسيتأ

 .من الف اع االجتماعي يف وضع سوسيواتر ي معأ كونه بنية تبا ان القا -
فاعلية الفرد داخل الف اع االجتماعي يف املسامهة يف معادي منتا   كونه بنية ابنية ان القا من -
 .ا الف اعهذ

 وأع أل "بورديو"، خصائص امللكة السوسيولوجية  نلخصها كما يلي:
علأل اعتبار أن هذا املبدأ هو مبدأ جامع يف كل  تفسج االجتماع  ابالجتماع : .1

فيفسر االقتصادت ابالقتصادت يف االقتصاد، والفيزايئي ابلفيزايئي يف الفيزايع،  –العلوم 
ويرتكز هذا املبدأ علأل ضروري اختيار  -..وهكذاوالرايضي ابلرايضي يف الرايضيات.

متةاات اجتماعية لتفسا الظواهر االجتماعية، لكي نثبو شرعية التخصص وال نفسر 
 خار  مختار التخصص.

وهذا املبدأ أي ا هو خا  بكل املعارف العلمية،  مبدأ ال شفافية الواقع االجتماع : .2
 مذ ال توجد معرفة مال ملا اختفأل.

وألا ترتك آاثر ميكن من خالهلا معرفتها واكتشافها، وهي  العلة يف معلوهلا: مبدأ وجود .3
 تلزمه وجودا أو عدما.

مذ أن املبدأ الوحيد الثابو هو التةيا،  ال توجد طبيعة إنسانية وال طبيعة اجتماعية: .4
 وال ميكن جعل الت ورات التار ية كجشياع ختبيعية ال تتةا.

                                                                                                                                                                                     
: بتوس ا ساسية هي التخلص من منازلقين متكااملينكاال إن إحدى وظائق مفكوم«ا،جتماعي، يقول بورديو حول وظيفة هذا المفكوم 

خارجياة،  هاو نتيجاة آلياة إلكراهاات أساباب (action) الفعالوالتاي تعتبار أن  (mécanisme complémentaires) النزعة اآللياة

، يتصارق (agent) الفعال العقالناي أن المفاوض ، والتي تعتبر خصوصا مع نظرية(le finalism) ومن ناحية أخرى النزعة الغائية

 ».بشكل حر وواق
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: وهذا املبدأ ظواهر االجتماعية املعقدة مبتغجات بسيطةمبدأ االبتعاد عن تفسج ال .5
ي البنا ابلتعم  يف الظاهري والبحث عن أسبا ا ايقيقية والن تكون يف الةال  كامنة 

 فيها وخمفية وليسو ظاهري.
: فاملالحظة والتجربة تكاد ال تع  شياا وحدها، وكجن مبدأ أسبقية النظري عن يجه .6

صاي )العقل( هي الن ترى، أو  عا آخر النظرية، ألنه يف العلوم البصر ال يرى بل الب
، أما يف علم "ميكروسكو " التجريبية تتجسد النظرية يف اجلهاز الذت يعمل به الباحث

االجتماع فامليكروسكو  االجتماعي هو النظرية، وحىت لو أع ي امليكروسكو  
احث مييزه ألنه مدعم  عرفة مسبقة ال يست يع أن مييزه لكن البفانه لإلنسان العادت 

سواع عن ختبيعة اجلهاز أو التقنية املستخدمة يف البحث أو عن ختبيعة الشيع املبحو  
عنه، مذ ال ميكن للباحث السوسيولوجي أن يالح  مال مذا كان مدعما بنظرية توجه 

 .(1)بصره
 ا مىل الواقع امللموس لعله يفهم علأل املنحأل العام أن استخدام النظرية هو أن ننزل       

ونستن قه من خالهلا ابستخدام األدوات والتقنيات ومنهجية تعت، الوسيلة الوحيدي ال غا 
 نتا  خ ا  سوسيولوجي علمي . ولكن قد يتساعل البع : ماذا نفعل ابلكتاابت 

ل قد واملسامهات الفكرية الن أنتجو يف حقل العلوم االجتماعية ومل تستعمل هذه التقنية ب
تكون مناه ة هلا .فهدف املقاربة السوسيولوجية يتحدد يف االقرتا  من الواقع وحماولة فهمه 

 وهليله ب ريقة موضوعية.
وهناك ختروحات أخرى ترى أن الفكر والواقع ال يلتقيان أو يلتحمان، وكجن الدراسة الن 

لواقع، حبجة أن تسعأل ألن تكون علمية هي تل  الن هد  الق يعة مع الفكر وتنشةل اب

                                                           
 كمارآة، إذ أن العاارق ، يفعال شايئا فاي  المدرسة ا،نجلوسكسونية: تري عكس ذلاك وتادعو إلاى أناه يجاب أن نتارك الواقاع يانعكس

الموضوق المعروق ليصل إلى المعرفة المكتملة ولكن تبين محدودية جدوى هذا الطرا، مع وجود أفكاار أخارى تسايطر علاى الفكار 
ق إلى ضرورة أن تكون العين متحكم فيكا من طرق العقل ولذا فمن ا فضل وجود النظرية، لكي يبصار الباحاث عان طريا اوتوصلو

 تلك النظرية.
 عبد الرحمان بوزيدة، مرجع سابق. )1(
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يف االنشةال ابلفكر هو من اختصا  الفلسفة، وابلتايل يدعو أقحا  االجتاه االمبايقي 
 التحليل السوسيولوجي مىل محدا  الق يعة مع النظرية وترك الواقع يع، عن نفسه بنفسه.

 تقنيات البحث السوسيولوج اثلثا: 
ي لــ  العلمــاع علــأل ال ريقــة العلميــة الــن يســلكولا مــن أجــل منتــا  املعرفــة العلميــة والتحقــ        

والـــن تعـــرف ، (Méthodologie)"املنهجيـــة" ، أو خطـــوات املـــنها العلمـــ مـــن قـــدقها: 
ـــــن تســـــهم يف بلـــــوري البحـــــث وقيـــــادي خ واتـــــه «علـــــأل ألـــــا:  تعـــــ   موعـــــة املنـــــاهج والتقنيـــــات ال

 .»(1)العلمية
بقوهلمــا هــي:  ، (Fitzgerald) & (Cox)  اــواس"و" فينزججالــد"وي عرفهــا كــل مــن "

 .»(2)ت بي  املنهج العلمي يف دراسة الظواهر وايواد «
جبدر بنا  قبل ايديث عن العالقة بأ املنهج العلمي والبحث بشكل عام، والتقنيات     

ليسهل تصور  ابلنسبة للبحث العلميمعرفة مفهوم تقنيات البحث، وهديد أنواعها، وأمهيتها 
 .عالقتها ابلبحث

 :مفهوم وأنواع التقنيات .1
خمتلا الوسائل الن يلجج مليها الباحث قصد التعامل مع الواقع،  تشمل التقنيات

يت لبها حبثه، فهي  لة ا جراعات وأدوات االستقصاع الن تستعمل بشكل  و ع املع يات الن
، أت تل  (Données primaries) ع يات األوليةمن أجل  ع امل منهجي ومنظم

 Données) عليها الباحث بنفسه، واملع يات الثانوية البياخت اجلديدي الن يتحصل
secondaires) والن ت م بياخت تستند مىل مع يات موجودي من قبل. 

                                                           

 (1)Maurice Angers: Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines, Ed Casbah, Alger, 

1997,  p58. 

 .16، ص1997مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، ، المنهج العلمي والعلوم االجتماعيةعلي شتا،  (2)
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 :ويف الةال  هناك ستة أنواع من التقنيات
، "التجريب"و "سرب اآلراا" ا فيه ذل   "االستبيان"و "املقابلة"و "املالحظة"وهي:  

التقنيات األربع جلمع مع يات أولية، وهي تعت، تقنيات مباشري، يقوم فيها  وتستعمل هذه
بنفسه ابلتعامل مع مصادر البياخت سواع وجها لوجه، أو عن ختري  أت وسيلة اتصال  الباحث

 متاحة ومالئمة .
  :املالحظة  -1

ت بيـــ  ذت ختبيعـــة علميـــة يف العلـــوم االجتماعيـــة كمـــا يف العلـــوم من كـــل حبـــث أو 
عامــــة، يــــ  أن يشــــتمل اســــتعمال خترائــــ  مجرائيــــة دقيقــــة ، حمــــدفدي جيفــــدا ، قابلــــة للنقــــل ، قابلــــة 
للت بيــ  مــن جديــد يف الشــرو  نفســها ، مالئمــة لنــوع املشــكلة والظــواهر موضــوع البحــث ، هــذه 

دف املقصــود ، املــرتبط هــو اآلخــر ابملــنهج ، وينشــج هــذا هــي التقنيــات ، من اختيارهــا مــرتبط ابهلــ
االرتبا  املتبـادل غالبـا خلـط بـأ مصـ لحي التقنيـة واملـنهج اللـذين مـن املناسـ  التمييـز بينهمـا ، 
ا وسيلة لبلوغ هـدف ، فهـي أدوات ي ـعها املـنهج  من التقنية مثل املنهج ، جوا  عن كيا   ملف

هـــذا اهلـــدف ، وهـــي حمـــدودي العـــدد ويشـــرتك فيهـــا معظـــم  يف خدمـــة البحـــث ، وينظمهـــا لتحقيـــ 
 العلوم االجتماعية.
"قـــد يتبـــادر مىل ذهـــن الـــبع  أن املالحظـــة حـــد  عـــادت وعـــابر ، فكـــل منســـان  

يالحــ  مــا يــدور حولــه ، وابلتــايل ال عالقــة هلــا ابلبحــث العلمــي وهــذا لــيل قــحيحا ، ذلــ  أنف 
 تعـــ  االنتبـــاه العفـــوت مىل الظـــواهر الـــن يصـــادفها هنــاك فـــرق بـــأ املالحظـــة العاديـــة املعروفـــة والـــن

ا نســان خــالل ســاعات قــحوته ، وبــأ املالحظــة العلميــة الــن تكــون مركــزي ، ومنظمــة وموجهــة 
للظواهر بةية دراستها ، وهذه األخـاي هـي املالحظـة العلميـة الـن هتـا  مىل   ـيط مسـب  ووعـي 

ميــــة هــــي املشــــاهدي الدقيقــــة لظــــاهري مــــا ، مــــع وتــــدري  علــــأل مجرائــــه ، حيــــث أن املالحظــــة العل
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االســـتعانة أبســــالي  البحـــث والدراســــة الــــن تـــتالعم مــــع ختبيعــــة الظـــاهري ، واملالحظــــة يف البحــــث 
 .1االجتماعي امليداين تصاح  البحث من أوله مىل آخره"

"وتكمــــن امليــــزي األساســــية للمالحظــــة يف كــــون أن ختريقتهــــا مباشــــري ، فهــــي ثكــــن 
الســـلوك أثنـــاع حدوثـــة ، حيـــث أنـــه ال ي ـــ ر الباحـــث مىل توجيهـــه األســـالة  الباحـــث مـــن دراســـة

لألفــراد حــول ســلوكهم الشخصــي أو حــول أفعــال اآلخــرين ، وموــا يســت يع ببســاختة مراقبــة األفــراد 
عنـــدما يقومـــون أبفعـــال معينـــة، هـــذا بـــدوره ميكـــن البـــاحثأ مـــن  ـــع بيـــاخت مـــن الدرجـــة األوىل 

ثــة الــن تقــا بــأ الباحــث وبــأ موضــوع البحــث ، فعلــأل ســبيل املثــال وابلتــايل منــع العوامــل امللو 
 تلـو  الـذاكري البيـاخت بشـكل كبـاعندما ي ل  من األفراد ا خبار عن سلوكهم املاضي ، فقـد 

يف حـــأ أنـــه ميكـــن مزالـــة أثـــر احنـــراف الـــذاكري علـــأل البيـــاخت الســـلوكية اجملمفعـــة مـــن خـــالل خترائـــ  
 .2املالحظة"

 أن بعــــ  خترائــــ   ــــع البيــــاخت األخــــرى تــــدخل عناقــــر اقــــ ناعية مىل بياــــة ي ــــاف مىل       
ــــاخت اجملمعــــة بواســــ ة املالحظــــة تصــــا الظــــ ــــد حــــدوثها يف مواقــــع البحــــث ، مال أن البي واهر عن

 ختبيعية.
وميكــن للبــاحثأ اســتخدام خترائــ  املالحظــة عنــدما ال يرغــ  األفــراد ابلتعبــا عــن أنفســهم 

املالحظــة مقارنــة ابلتقــارير اللفظيــة تت لــ  انشــةاال أقــل مــن جانــ  األفــراد لفظيــا ، الســيما وأن 
هـــو الدراســـة ، ي ـــاف مىل ذلـــ  أنـــه ميكـــن للبـــاحثأ مـــن خـــالل املالحظـــة التـــيقن مـــن قـــحة 
التقــارير اللفظيــة وذلــ   قارنتهــا ابلســلوك الفعلــي ، مضــافة مىل أن العالقــة بــأ الشــخص وبياتــه ال 

ظـــة حيـــث يســـت يع الباحـــث مالحظـــة أثـــر البياـــة علـــأل األفـــراد موضـــع تتبـــدل يف دراســـات املالح
 البحث.

                                                           

،  2009دار الشروق ، عمان, ا ردن: ،  1، طالمنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعيةراهيم ابراش:اب 
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ومــن املهــم أن نتــذكر أن املالحظــة أتخــذ الكثــا مــن األشــكال ، فهــي تت ــمن التجــار   
السببية واألدوات املخ،ية املتقدمة مثل شاشـات العـرض وكـاماات الفيـديو ، جتعـل هـذه التعدديـة 
من املالحظة ختريقة مناسبة ألغراض حبثية متنوعـة ، يوظـا البـاحثون خترائـ  املالحظـة يف البحـث 

يف للوقـــول مىل ركاي عميقـــة حيـــث ميكـــن اختبارهـــا الحقـــا كفـــروض للبحـــث ، وميكـــن االستكشـــا
توظيــا املالحظـــة كــذل  عنـــد  ــع بيـــاخت مضـــافية لتفســا أو للـــتحف  علــأل نتـــائج مت ايصـــول 

 عليها ب رائ  أخرى ، أو ك رائ  أولية جلمع البياخت يف الدراسة الوقفية.
مـــع املعلومـــات ومراقبـــة الظـــواهر املدروســـة وحـــىت تكـــون املالحظـــة علميـــة وتصـــلا كـــجداي جل

 ي  أن تتوفر علأل شرو  أمهها:
"االن ــبا  والتنظــيم حيــث أنــه البــد أن تعتمــد علــأل مشــكلة تشــةل البــال ، وفرضــية أو  

 فروض يهتدت  ا املالح  يف مالحظته.
كمــا يــ  أن تكــون املالحظــة موضــوعية وذلــ  مــن خــالل عــدم االنســياق وراع األفكــار 

 ة أو الفروض األولية يف حالة عدم ت ابقها مع ايقيقة املالحظة.املسبق
كما أنه البد أن تكون املالحظة دقيقة كمفا وكيفا فعلأل الباحث أن يلجج مىل القياس كلما أمكـن 

 ذل  ، كما ي  عليه أن حير  علأل من قية مالحظاته وانسجامها.
ادرا علــأل القيــام  ــا ، أن تتــوفر لديــه ويــ  أن يكــون املالحــ  مــؤهال للمالحظــة مســتعدا هلــا وقــ
 .1القدري علأل االنتباه والرتكيز علأل كل ما يتوج  مالحظته"

وي  أي ـا تسـجيل األمـور املالحظـة أبسـرع مـا ميكـن ، ويف ايـال من أمكـن حيـث أن االعتمـاد 
 علأل الذاكري أمر غا م مون.

ليهــا ، والتجكــد مــن امتالكــه وال بــد أن يكــون التخ ــيط للمالحظــة مســب  ، وتــدري  املالحــ  ع
 املعارف الالزمة للقيام  ا.
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كما أنه من الواج  أن يستعأ املالح  بكـل وسـيلة أو أداي تعينـه علـأل دقـة املالحظـة وضـب ها 
 مثل : آلة تسجيل ، أو مصوري ...اخل.

 ومن بأ األمور الن البد من االعتماد عليها أثناع استعمال املالحظة هي:
: حيـث يتعلـ  هـذا االعتبـار   مـاذا نالحـ  ، حيـث ينقسـم السـلوك مىل مراقبة السلوت

أربعة أقسام هي: السلوك غا اللفظـي ) مثـل حركـات اجلسـد وتعـابا الوجـه( ، السـلوك املكـاين : 
 )مثل مالحظة أفراد ينظمون مكان حميط  م من خالل ضبط كمية املسافة الشخصية(

 قفية للكالم كمعدل الكالم وامليل مىل املقاختعة(السلوك فوق اللةوت : )مثل اجلوان  الو 
 "السلوك اللةوت : أت فحوى ايديث وخصائص الكالم.

ويــتم ذلــ  ابتفبــاع جدولــة معاينــة  بتوقيــو املالحظــة وتــدوينها"وأمــا اجلانــ  الثــاين فيتعلــ  
الــزمن وهــي عمليــة اختيــار وحــدات مالحظــة عنــد نقــا  زمنيــة خمتلفــة حيــث  تــار البــاحثون هــذه 
الوحـــــدات ب ريقـــــة نظاميـــــة مـــــن أجـــــل ضـــــمان ثثيـــــل اجملتمـــــع االحصـــــائي ، فقـــــد يقـــــوم الباحـــــث 

دقيقة من كل ساعة يتم اختيارهـا بشـكل عشـوائي بعـد هويـل العينـة  15ابملالحظات خالل فرتي 
مىل ختبقـات ليــوم يف األسـبوع وســاعة يف اليـوم ، وهنــاك مجــراع آخـر مفيــد وهـو املعاينــة الفرديــة ويف 

ة  تار الباحث فردا واحدا ويسجل  يع أنواع السلوك واألحدا  املتعلقـة  ـذا الفـرد ، هذه ايال
علــأل ســبيل املثــال قــد  تــار الباحــث ختفــال واحــدا ويســجل  يــع أحــدا  االعتــداع اجلســدت بــأ 
هــذا ال فــل وأقرانــه يف املدرســة يف فــرتي حمــددي مــن الــزمن ، كــجن يــتم اختيــار ختفــل ومالحظتــه كــل 

 يث ميثل  موع البياخت اجملمعة سلوك  يع األختفال يف الصا.دقيقة ح 30
وعنـــد ت ـــوير تصـــميم معاينـــة الـــزمن ، يتوجـــ  علـــأل البـــاحثأ أي ـــا ت ـــوير نظـــام ترميـــزت  

لتدوين املالحظات من أجل هويل األحـدا  املسـتمري مىل بيـاخت قابلـة للتعبـا العـددت والكمـي 
و صـيص رمـز لكـل فاـة مـن فاـات التصـنيا ، وميكـن ال بد للباحـث أن يقـوم بتصـنيا البيـاخت 

منشـــــاع مثـــــل هـــــذا النظـــــام الرتميـــــزت ابتبـــــاع املـــــدخل االســـــتنباختي أو املـــــدخل االســـــتقرائي ، فعنـــــد 
اســتخدام املــدخل االســتنباختي يبــدأ الباحــث ابلتعريــا املفــاهيمي وحيــدد مؤشــرات الســلوك هــو 
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لناجتـــة ، أمـــا املـــدخل االســـتقرائي فيت لـــ  املالحظـــة ومـــن ذ يقـــوم  عـــايري و مثبـــات قـــحة األداي ا
اختيــار مؤشــرات يف املرحلــة األوىل مــن مراحــل  ــع البيــاخت وأتجيــل منشــاع التعــاريا حــن حيــدد 

 الباحث ا ختار الذت يعمل فيه.
درجــــة االســــتدالل املطلوبــــة مــــن وأمــــا العنصــــر الثالــــث الــــذت ال بــــد مــــن مراعاتــــه هــــو          
، حيث تستلزم غالبية البيـاخت اجملمعـة عـن ختريـ  املالحظـة تر ـة معينـة مـن االسـتدالل  املالحظ

فعندما يالح  الباحث سلوكا ما ال بد أن يستدل من خالل املالحظة ما مذا كان السلوك يشـا 
مىل متةـا معــأ ، فمــثال عنــد مالحظــة راشــدا ي ــر  ختفــال يقت ــي االســتدالل هنــا هديــد نوعيــة 

هل ميثـل عدوانيـة ، خصـومة ، عنـا أو أت متةـا آخـر ، حيـث تتوقـا قـحة مثـل  هذا السلوك
 .1هذا االستدالل علأل كفاعي وأهلية الباحث مىل درجة كباي "

 أنواع املالحظة :
 لقد قسفم العلماع املالحظة مىل عدي أنواع وتصنيفات أمهها:

ظـواهر واألحـدا  كمـا يقوم الباحث فيها  الحظة ال املالحظة البسيطة يج املضبوطة :
هـــد  تلقائيـــا يف ظروفهـــا ال بيعيـــة دون مخ ـــاعها لل ـــبط العلمـــي ، وهـــذا مفيـــد يف الدراســـات 

 االست العية الن هتدف مىل  ع البياخت عن الظواهر واألحدا  لدراستها بعم .
هي املالحظة العلمية الن تتم يف ظـروف خم ـط هلـا وم ـبوختة ضـب ا  املالحظة املنظمة :

ا دقيقـــا و  ـــع لدرجـــة عاليـــة مـــن ال ـــبط ابلنســـبة للمالحـــ  وهـــدد فيـــه ظـــروف املالحظـــة  علميـــ
 كالزمان واملكان.

 وقنففو أي ا مىل:
مذ يقــوم الباحــث  الحظــة ســلوك معــأ مــن خــالل اتفصــاله مباشــري  املالحظــة املباشــرة :

 ابألشخا  أو األشياع الن يدرسها.
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ث ابلســجالت والتقــارير واملــذكرات الــن أعــدفها مذ يتفصــل الباحــ املالحظــة يــج املباشــرة :
 اآلخرون بةية مالحظة م مولا.
 وقنففو علأل أساس حدودها :
تســـــتخدم عنـــــدما يكـــــون لـــــدى الباحـــــث تصـــــور مســـــب  عـــــن نـــــوع املالحظـــــة احملـــــدودة :

 املعامالت الن يريد مالحظتها ، أو عن نوع السلوك الذت ينوت مراقبته.
خدم مـن قبـل بعـ  البـاحثأ وخاقـة عنـدما يقـوم الباحـث وتسـت املالحظة يج احملددة :

بدارســـة مســـحية للتعـــرف علـــأل واقـــع الظـــاهري قيـــد الدراســـة ، أو جلمـــع البيـــاخت واملعلومـــات عـــن 
 ظاهري ما أو شيع ما.

 وقنففو أي ا :
وتقوم علأل  رد مالحظة الباحـث للظـاهري دون أن يشـارك يف  املالحظة بدون مشاراة :

 ـــــر الباحـــــث مناقشـــــة  حـــــدى اللجـــــان ال،ملانيـــــة فيســـــمع ويالحـــــ  ويـــــدوفن أعماهلـــــا ، كـــــجن حي
 مالحظاته دون أن يشارك يف أعمال هذه اللجان.

وهي عكل األوىل وهد  عندما يشـارك الباحـث يف الظـاهري حمـل  املالحظة ابملشاراة :
املالحظــة ، كــجن يالحــ  الباحــث ظــاهري التســول مــن خــالل لــبل لباســهم ويســكن يف أحيــائهم 
ويقــــوم  مارســــة التســــول ويعــــرفض نفســــه ملــــا يتعــــرض لــــه املتســــوفلأ حــــىت يــــتمكن مــــن معرفــــة كــــل 

 خفاايهم.
يـــة، وهـــي تعتـــ، تقنيـــات مباشـــري، يقـــوم فيهـــا التقنيـــات األربـــع جلمـــع مع يـــات أول هـــذه

الباحثبنفســـه ابلتعامـــل مـــع مصـــادر البيـــاخت ســـواع وجهـــا لوجـــه، أو عـــن ختريـــ  أت وســـيلة اتصـــال 
 متاحة ومالئمة .
 :املقابلـــــــــة -2

"املقابلــة بصــوري عامــة هــي قيــام الباحــث بــزايري املبحــوثأ يف بيــوهتم أو مكــان عملهــم مــن 
علومـات يعتقـد الباحـث أن املبحـوثأ يتـوفرون عليهـا، وتنتشـر حـاالت أجل ايصول مـنهم علـأل م
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اللجــوع مىل أســلو  املقابلــة كــجداي جلمــع البيــاخت يف مــنهج دراســة ايالــة، وكــذل  يف الدراســات 
املســـحية أحيــــاخ ، وأســـلو  املقابلــــة مهــــم يف  ـــع املعلومــــات مذا أحســــن الباحـــث التصــــرف مــــع 

النـــاس مىل تقـــدمي املعلومـــات شـــفواي أكثـــر مـــن تقـــدميها كتابـــة ، املبحـــوثأ ، حيـــث مييـــل كثـــا مـــن 
 .1وتصبا للمقابلة أمهية أك، مع األميأ واألختفال"

"والواقـــــع أن مميـــــزات عديـــــدي تنشـــــج مـــــن التفاعـــــل الـــــودت يف املقابلـــــة الشخصـــــية ال ميكـــــن 
وجهـا ايصول عليها من االتصال غا الشخصـي احملـدود ، حيـث أن الباحـث يقابـل املفحوقـأ 

لوجـــه ويســـاعدهم علـــأل التعمـــ  يف املشـــكلة كمـــا يســـت يع املقابـــل عـــن ختريـــ  التعليقـــات العارضـــة 
للمستفتأ وتعباات الوجه واجلسم ونةمة الصوت مىل معلومات قد التنقل يف ا جاابت املكتوبـة 
وتســاعد هــذه الــدالئل الســمعية والبصــرية الباحــث يف ضــبط ميقــاع ونةمــة احملادثــة ا اقــة حبيــث 
ـــــــدوافع واالجتاهـــــــات  ـــــــأل معلومـــــــات عـــــــن ال ســـــــيثا املعلومـــــــات الشخصـــــــية والســـــــرية وحيصـــــــل عل

 .2واملعتقدات"
ويف العادي جترت املقابالت مع أشخا  علأل قلة مباشري  وضوع البحـث ، فمـثال عنـد  

 دراسة  عية معينة ميكن مقابلة  موعة من أع ائها.
 املقابلة هي:ومن بأ أهم األمور الن ال بد من مراعاهتا يف 

هديــد العينــة أت األشــخا  الــذين يت لــ  مجــراع املقابلــة معهــم ، كمــا البــد مــن هديــد  
وهتياـــة األســـالة الـــن توجـــه للمبحـــو  والـــن تكـــون يف مختـــار موضـــوع البحـــث ، مضـــافة مىل هديـــد 

يفـرض موعد املقابلـة قبـل القيـام  ـا ، ويراعـي عنـد اختيـار املوعـد مناسـبته لوقـو املبحـو  وأن ال 
عليــه فرضــا ، كمــا ال بــد مــن شــرح الةــرض مــن املقابلــة للمبحــو  ويــتم ذلــ  قبــل البــدع  ــا ، وأن 

 يعرف الباحث نفسه ، ويستحسن أن يصح  معه ما يثبو قيامه ابلبحث .
كمــا ال بــد مــن ا شــاري مىل أن املقابلــة ال ميكــن اســتخدامها مــع حجــم عينــة ذات حجــم    

  املقابلــــة ملــــا يت لبـــه مــــن جهــــد ووقـــو كبــــاين يفوقــــان قــــدري كبـــا فــــاألوىل ابلباحــــث عـــدم ت بيــــ
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وممكانيات الباحث ، كما ي  علأل الباحث أي ـا أن حيـر  علـأل نوعيـة أفـراد العينـة حيـث أنـه 
مـــن احملبـــذ ت بيـــ  املقابلـــة علـــأل أفـــراد عينـــة  واقـــفات خاقـــة فـــإن كـــان أفـــراد العينـــة ممـــن يصـــع  

 تخدام املقابلة .ت بي  أدوات أخرى عليهم فال منا  من اس
والباحث الذت يستخدم هـذه األداي عليـه أن حيـدد مشـكلة حبثـه بدقـة و يثبـو أهدافـه ،  

ومختاره النظرت ، وتوضـع األسـالة يف مختـار هـذه املكـوخت والعناقـر وذلـ  لةـرض تة يـة موضـوع 
املزيـد مـن املشكلة يف كل أبعاده وجوانبه والتعم  يف قياغة األسـالة واملناقشـة بةيـة ايصـول علـأل 

 املعلومات الوافية.
 ومن أنواع املقابلة :

املقابلة الفردية والن جتـرت مـع شـخص واحـد ، واملقابلـة اجلماعيـة الـن هـد  مـع  موعـة 
 من األشخا  حول نفل املوضوع.

 اما تصن  إىل :
املقــــابالت الر يــــة أو املقننــــة وفيهــــا تعــــد األســــالة مســــبقا ، واملقــــابالت غــــا الر يــــة وهــــي 
مفتوحــة ومرنــة وال تعتمــد علــأل ختــرح أســالة حمــددي ، وتعــدل األســالة  ــا بتناســ  مــع املوقــا ومــع 

 الشخص املفحو .
  :استمارة االستبيــــــان -3

يعتــ، االســتبيان وســيلة يســتخدمها القــائمون ابلبحــث يف  ــال العلــوم االجتماعيــة  ــدف 
التســــاكالت امل روحــــة حــــول مشــــكلة مــــن التوقــــل مىل معلومــــات أو آراع تفيــــد يف مثبــــات قــــحة 

املشاكل ، حيث يت من  موعة من األسالة تكتـ  يف قائمـة اسـتماري ترسـل أو تـوزع علـأل أفـراد 
اجملتمع امل ب  عليـه البحـث لإلجابـة عليهـا ، حبيـث تكـون األسـالة معـدفي بشـكل جيـد، وغالبـا مـا 

هلــــا ارتبــــا   شــــاعر األفــــراد  يلجــــج الباحــــث ألســــلو  االســــتبيان جلمــــع معلومــــات تتعلــــ  ببيــــاخت
اهاهتم حنو موضوع حمدد.  ودوافعهم وعقائدهم واجتف
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ويتحــــدد  ــــاح االســــتبيان  ــــدى توفــــ  الباحــــث يف اختيــــار األســــالة املناســــبة مــــن حيــــث  
معناهــا و أســلو ا ، ذلــ  أنــه كلمــا كانــو أســالة االســتبيان واضــحة ودقيقــة ومنصــبفة مباشــري علــأل 

حساســية لــدى املبحــو  ، كلفمــا كانــو املعلومــات احملصــل عليهـــا  موضــوع البحــث، وال تثــا أت
 أكثر أمهية.

ويعتــــ، الســــؤال هــــو األســــاس يف  يــــع االســــتبياخت ، حيــــث يــــ  أن تــــرتجم االســــتبانة 
أهـــداف البحـــث مىل أســـالة معينـــة ، حيـــث تقـــدم ا جـــاابت علـــأل هـــذه األســـالة البيـــاخت الالزمـــة 

لسـؤال دورا يف هفيـز املسـتجي  لتقـدمي املعلومـات الـن الختبار الفروض، لـذل  يـ  أن يلعـ  ا
يسعأل الباحث للحصول عليها، أما االعتبارات الن يـ  التفكـا  ـا عنـد تشـكيل األسـالة فهـي 

 : احملتوى ، البنية ، الشكل ، التتابع.
 ومن بأ أهم احملتوايت الن ال بد من توفرها يف االستبيان نذكر:

صـمم هـذه األسـالة السـتخال  معلومـات مـن املسـتجيبأ فيمـا حيـث ت أسئلة احلقـائق:"
يتعل  صلفيتهم الثقافية وبياتهم وعاداهتم وما يشبهها ، والسـؤال األكثـر شـيوعا مـن أسـالة ايقـائ  
هــــو الســــؤال ا ــــا  اب لفيــــة الثقافيــــة  و الــــذت ي ــــرح عــــادي لتقــــدمي معلومــــات يــــتم اســــتخدامها 

ة ا لفيــة الثقافيــة معلومــات تتعلــ  ابجلــنل والعمــر والوضــع لتصــنيا املســتجيبأ ، وتت ــمن أســال
االجتماعي والتعليم والدخل ، حيث تساعد مثل هذه التصنيفات بدورها يف تفسـا الفروقـات يف 
الســلوكيات واملواقــا ومــن أمثلــة األســالة الــن تتعلــ   ــذا العنصــر: مــا هــو الصــا األخــا الــذت 

 ئية ، املتوسط ، الثانوية ، اجلامعة.أثمته يف املدرسة  املرحلة االبتدا
ويقصـــد مـــن أســـالة ايقـــائ  األخـــرى تقـــدمي معلومـــات حـــول بياـــة املســـتجي  االجتماعيـــة 
)هــل ميكــن أن  ــ،ين عــن األشــخا  الــذين يعيشــون معــ  يف املنــزل ( وســائل االنتقــال )كيــا 

 .تذه  عادي مىل العمل ( أو األنش ة الرتفيهية ) كم مري تشاهد األفالم (
ويعتقــد دائمــا أن أســالة ايقــائ  أســهل يف التصــميم مــن أنــواع األســالة األخــرى ، ولكــن  

 حىت أسالة ايقائ  ميكن أن تقحم الباحث يف بع  املشاكل.
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 وأما الشكل الثاين من األسالة فهي:
 حيـــــث تت ـــــمن اعتقـــــادات املســـــتجيبأ ، مـــــواقفهم األســـــئلة حـــــول اخلـــــربات الذاتيـــــة :

حيـــــث ت ـــــم املســـــوحات الـــــن جتـــــرت يف العلـــــوم االجتماعيـــــة الـــــن تصـــــمم مشـــــاعرهم ، آرائهـــــم ، 
الستكشــاف عالقــة ا اقــية عــادي أســالة تتعلــ  ابملواقــا أو االجتاهــات الــن تــدفع الشــخص مىل 
فعــل أو ردي فعــل معينــة عنــدما يواجــه  نبــه معــأ ، حيــث أنــه اذا كــان الســؤال يبحــث يف املواقــا 

،ين مـــا مذا كنـــو تعتقـــد أو ال تعتقـــد ب ـــروري حصـــول املـــرأي اجتـــاه االجهـــاض مـــثال : أرجـــو أن  ـــ
ايامل علأل مجهـاض قـانوين مذا كـان هنـاك احتمـال وجـود بعـ  التشـوهات يف اجلنـأ )نعـم ، ال 
، ال أعرف ، بدون مجابة( ، حيث يع، األفراد عن مواقفهم وقد يكون لدى شـخص مـا مواقـا 

 .1قوية ضد أو مع االجهاض"
أســالة املســا املتعلقــة ابآلراع واملواقــا مشــكاليات أكــ، مــن منشــاع أســالة ويفــرض منشــاع 

املســــا املتعلقــــة ابيقــــائ  ، فمــــن الســــهل ايصــــول علــــأل معلومــــات قــــحيحة حــــول مــــا مذا كــــان 
شــخص مــا متــزو  أم عــاز  ، و لكــن ال يســت يع الباحــث أن يفــرتض أن املســتجي  يعــرف مــا 

راع واملواقــا ، ولــذل  ال بــد مــن ضــروري قيــاس املواقــا يفكــر بــه مــن خحيــة األســالة املتعلقــة ابآل
أبكثـــر مـــن ســـؤال كمـــا ال بـــد أن يســـت يع الباحـــث التحديـــد بدقـــة أكـــ، قـــوي موقـــا املســـتجي  

 والظروف الن ميكن أن تةا هذا املوقا.
وعليه فإن ا جاابت تتجثر علأل أسالة املوقا أو الـرأت ابلتةـاات الـن ت ـرأ علـأل الصـياغة 

 والتتابع بشكل أك، من أتثر االجاابت علأل أسالة ايقائ  .والتشديد 
 ومن أنواع األسالة يف االستبيان هناك األسالة املفتوحة واألسالة املةلقة :

يعـــرض علـــأل املســـتجيبأ  موعـــة مـــن ا جـــاابت وي لـــ   األســـئلة املغلقـــةحيـــث أنـــه يف 
يـاس درجـة رضـا املسـتجي  عـن اييـاي منهم اختيار ا جابة الن ثثل ركيـتهم فعلـأل سـبيل املثـال لق

 العائلية مت استخدام السؤال املةل  التايل:

                                                           

 252.1-251ص سابق ، صشافا فرانكفورت ، دافيد ناشمياز: مرجع 
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 يرجأل اختيار الرقم الذت يظهر درجة رضاك عن حيات  العائلية:
 درجة كباي جدا-1
 درجة كباي-2
 بع  الشيع -3
 درجة متوس ة-4
 قليال-5
 قليال جدا-6

تفصــيال و محكامــا لكولــا ســهلة وميكــن أن تكــون ا جــاابت علــأل األســالة املةلقــة أكثــر 
ال ـرح وسـريعة االجابــة وال تت لـ  أت نـوع مــن الكتابـة مـن قبــل املسـتجي  أو الباحـث ، وميكــن 

 هليلها مباشري.
ال تتبــع أبيــة خيــارات حمــددي حيــث تســجل مجــاابت املســـتجيبأ  األســئلة املفتوحــةوأمــا 

لــن تعتقــد أن حكومــة اجلزائــر ال بــد ابلكامــل ، علــأل ســبيل املثــال : الســؤال أت املشــاكل برأيــ  وا
أن هتتم  ا  هو سؤال مفتوح يستخدم ابستمرار يف االستباخت الن تصـمم لدراسـة رأت العامـة ، 
ـــا ال جتـــ، املســـتجي  علـــأل التكيـــا مـــع مجـــاابت  وتكمـــن امليـــزي الرئيســـية لألســـالة املفتوحـــة يف ألف

ل فبإمكــالم التعبــا عــن أفكــارهم حبريــة حمــدفدي مســبقا فحاملــا يفهــم املســتجيبون القصــد مــن الســؤا
وعفوية وبلةتهم ا اقة ، ويتوج  علأل الباحث أثناع وضعه هلذا النوع من األسـالة تصـميم مختـار 

 ترميزت لتصنيا ا جاابت املختلفة.
"، ومهـا يسـتعمالن اإلحصـائ  التحليـم" و"حتليـم املضـمونأما التقنيتأ املتبقيتـأ فهمـا "

ـــة يتعامـــل الباحـــث مـــع  يف  ـــع مع يـــات اثنويـــة، وي عـــدفان تقنيـــات غـــا مباشـــري، ففـــي هـــذه ايال
 مع يات جاهزي مسبقا. 

يقت يه موضوع التحقي ، ففي هقي  عن النوا  كـان  وي  تكييا التقنيات حس  ما
قابلـــة حســـ  موضـــوع هـــؤالع ألنفســـهم، لتكييـــا أداي امل ال بـــد مـــن معرفـــة الصـــوري الـــن مينحهـــا
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  الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
أدوات  وميكن القول، أن كل تقنية مـن هـذه التقنيـات ميكنهـا أن تسـتعمل أداي أو أكثـر مـن      

أبكملــه، أو مت  جلمــع البيــاخت مــن مصــادرها احملــددي، ســواع ثثــل هــذا املصــدر يف  تمــع البحــث
 .اختيار عينة منه أو من خالل التعامل مع حاالت بعينها

 :التقنياتتصني   .2
 عــدي حمــاوالت لتصــنيا التقنيــات، وبعــد أن تبــأ حــدودها مــادلني يرافيتــز":تعــرض "

 .وعيو ــــــــا؛ فهــــــــي تقــــــــدم حماولــــــــة  قت ــــــــاها تصــــــــنا التقنيــــــــات ان القــــــــا مــــــــن عــــــــدي اعتبــــــــارات
ـــة الـــن تتعامـــل مـــع األفـــراد   - منهـــا تصـــنيفها حســـ  موضـــوع البحـــث: فهنـــاك التقنيـــات ايي

 اجلماعات
 وهناك التقنيات الواثئقية الن تتعامل مع الواثئ .  -

فمـــن حيـــث  " فيصـــنفها ان القـــا مـــن ســبع معـــايامـــوريس أ ـــرسأمــا"          
 ".يج مباشرة"وأخرى  "مباشرة"غيا  أو وجود االتصال مع املبحو ، يكون لدينا تقنيات 

يـث قـد العالقـة مـع املبحـو  عنـد وجـود االتصـال املباشـر حب أمـا مـن حيـث شـكل
 ."املقابلـة"أو  "التجربة"أو  "املالحظة"نستعمل 

منتجـات أو مـواد ألفـراد  ولكـن عنـدما نكـون بصـدد تقنيـات غـا مباشـري فـنحن نتعامـل مـع      
ـــقو" تعـــذر االتصـــال ألســـبا  البعـــد أو الوفـــاي أو غامهـــا، فيكـــون لـــدينا آاثر اترخييـــة "أو  "اثئ

 ."مصورة"أو  "مسموعة"أو حىت  "مكتوبة
يف حالـة  "ياعـة"أو  "فـردا"مصدر البياخت فقـد يكـون املصـدر  وميكن أن نصنا حس  

ـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــة الثاني ـــــــــــــــــات املباشـــــــــــــــــري، ويف ايال  ."واثئـــــــــــــــــق"أو  "ثيقـــــــــــــــــةو  "التقني
، فإذا كانو األسالة مفتوحة كان البحث "املبحو  درجة حرية"وهناك التصنيا من حيث      

، ومذا  ـع بـأ "مقيـدا يـج موجـه"يكـون البحـث  مةلقـة ، ويف حالـة وجـود أسـالة"يـج موجهـا"
 ."شبه موجه"ايالتأ كان 
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 :"نوعيـة"وقـد تكـون  "اميـة"، فقـد تكـون بياخهتـا "حمتـوى الوثيقـة"وهنـاك تصـنيا حسـ  
السـياق تصــنا حســ  املع يــات الـن نرغــ  يف  عهــا )وهـي ليســو جــاهزي كمــا يف  ويف نفـل

، ومذا كــان اهلــدف هــو "املعطيــات اميــة"فــإذا كــان اهلــدف مجـراع قياســات كانــو  (حالـة الوثيقــة
 ."املعطيات ايفية"مثال أو تشخيص خصائصها كانو  تصنيا الظواهر

 :التقنيات واملنها .3
، العالقة بـأ املـنهج والتقنيـات، مـن خـالل حديثـه أوال (Loubet) "لويب يستعرض"      

عـام، حيـث ثثـل مجـراعات البحـث الـن تسـما بتجسـيد العلمي بشكل  عن عالقتها ابملنهج
الــن هــددها مراحــل املـنهج، وهــو يقصــد بــذل  خ ــوات مراحــل  وهقيـ  العمليــات املختلفــة

املــنهج مىل ثــال  خ ــوات، تبــدأ ابملالحظــة املبدئيــة للوقــائع الــن  قســم مراحــل قــدالبحــث، و 
ضـات التفسـاية الـن تتحـول مـن بف لها  تار الباحث موضوعا ما، ومنها تنشج بع  االفرتا

الــن بف ــلها يــتم  (،Vérification)االســتنبا  مىل فــروض ذ أتيت مرحلــة التحقــ  خــالل
 .دحـــ  الفرضـــيات، ويف ضـــوع ذلـــ  يفســـر الواقـــع فتنشـــج القـــوانأ أو النظـــرايت أتكيـــد أو
لجــج التقنيــات يـتم هقيــ  املالحظــة األوىل الــن تكونـو لــدى الباحــث، و ــذا ي فبف ـل      

، فهـو يكيـا »مقـابالت، سـ، آراع، هليـل امل ـمون...اخل«خمتلـا التقنيـات :  الباحـث مىل
  .األهـــداف، الـــن تنـــتظم حســـ  املـــنهج املســـتعمل يف الدراســـة تقنياتـــه، لتحقيـــ  هـــذه

املناهج املتبعة( يف دراسة ما ميثل خ وي فكرية عامة تنسـ  بـأ  أت أن املنهج املتبع )أو      
التقنيــة  ــدف واســع هــو تفســا الظــواهر االجتماعيــة، فتصــبا التقنيــات  العمليــات لــة مــن 

 هــــــــو خدمــــــــة مســــــــرتاتيجية عامــــــــة حمــــــــددي مــــــــن ختــــــــرف املــــــــنهج . بــــــــذل  أدوات للبحــــــــث
للعالقة بأ املنهج والتقنية ابلقـول أبن كـل حبـث  هليلها ":غرافيتز هذا، وتبدأ "مادلأ       

قنيــات ليصــل مىل هدفــه، وهــي تــرى أن هــذه التقنيــات الت ال بــد لــه مــن اســتعمال  لــة مــن
ـــــــــــــــــــدوره ابملـــــــــــــــــــنهج ـــــــــــــــــــرتبط ب ـــــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــــة،والذت ي ـــــــــــــــــــ  املوضـــــــــــــــــــوع قي  .تتحـــــــــــــــــــدد وف

غمــوض والتبــاس، وهــاول  ذ توضــا أن هــذا التــداخل بــأ املفهــومأ أدى مىل نشــوع       
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نصـــل مىل  مزاحـــة ذلـــ  بقوهلـــا أبن كليهمـــا ييـــ  عـــن ســـؤال واحـــد هـــو: كيـــا  .كيـــا
 .الوقـــائع يف مســـتوى التعامـــل املباشـــر مـــع -ابلتحديـــد-غـــا أن التقنيـــات تقـــع اهلـــدف . 

مفهـوم فكـرت  فهي ثثل مجراعات ملموسة ترتبط ابلواقع املدروس مباشـري، ولكـن املـنهج     
أدوات  تصـورت فهـو يـنظم  موعـة مـن العمليـات، وبشـكل  موعـة تقنيـات، فالتقنيـات هـي

 .نهجيف خدمة البحث يقوم بتنظيمها امل
مــدى حاجـــة الواحــد منهمـــا للثــاين، وت ـــر  مثـــاال  وتنتهــي الباحثـــة العاملــة مىل أتكيـــد     

حيصل علأل عدد كبا من الفـرائل، فـإذا كـان  ابلصياد، حيث يكون منهجه خجحا بقدر ما
واملالعـ  ولكنـه ال ميتلـ  منهجـا جيـدا، أت  فقط راميا ابرعا تـدر  علـأل ذلـ  يف القاعـات

نفسـية الفريسـة وعاداهتـا، ونفسـية كلـ  الصـيد  مسـرتاتيجية قـيد يعـرف مـن خالهلـاال ميتلـ  
ألن امــتالك التقنيــة ال ينفــع مــع غيــا  املــنهج.  ،واألوقــات املالئمــة لــذل ، فإنــه لــن يــنجا
 سيجعله يعود صفي ح نأ. والعكل قحيا فإن غيا  التقنية اجليدي

حينمـــا تتعـــرف ذاهتـــا  ثابـــة نتـــا  شـــةلها  تـــتعلم اجملتمعـــات معرفـــة نفســـها معرفـــة سوســـيولوجية
وعالئقهــا االجتماعيــة، وحينمــا نقــر أبن مــا يبــدو أول األمــر  موعــة مع يــات اجتماعيــة من هــو 
مال نتيجة عمل اجتماعي وقرارات أو مساوما أو سي ري أو قراعات، ولذل  فـان زماننـا املوجـه 

 . )1(قو  التنمية موا يصنع السوسيولوجيا شياا فشياا
فعامل االجتماع ال يدرس وقائع بل واثئ ، ولكي ال يقـع سـجأ واقـع يظـن انـه يالحظـه        

مــن ا ــار  فيمــا يؤلــا جــزع منــه، نــراه حباجــة مىل التــزام تقشــا فكــرت يقــوده مىل أن يكشــا 
خلا تنظيم اجملتمع وحديثه الصالت االجتماعية، وهل ميكنه أن يظل غريبا عن سوسيولوجية 

مدراك كيــا يصــنع البشــر اتر هــم عــن ختريــ  شــةلهم وقــالهتم االجتماعيـــة. غرضــها الرئيســي 
وموــا ييــ  عــامل االجتمــاع أف ــل مجابــة عــن تســاكالت الفــاعلأ االجتمــاعيأ أنفســهم حينمــا 
يفكر يف  ال معرفة ا ا ، الن مهمته تعرية السبل والصالت االجتماعية وذل  بتحرره من 
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فهـا السـل ة والنظـام القائمـان والـن لاالديولوجيـة الـن هتمـي خ يع وجوه الرقابـة االجتماعيـة و 
 .(1)يتخذان منها م،را

فكيـــا يســـت يع عـــامل االجتمـــاع ابن مـــا يكتبـــه غـــا ذت ابل أو عـــدمي األثـــر مزاع الســـؤال 
الكبا الذت يسود حاضرخ: من هم اآلن ويف الةد الفاعلون وما هي األرضـيات وأمثـان املعـارك 

عســـأل تكـــون هـــذه اجملتمعـــات الـــن ثتـــد فيهـــا الســـل ة لتة ـــي أوجـــه النشـــا   االجتماعيـــة ومـــا
 .(2)اجلماعي أبسره

من ضــعا موقــا عــامل االجتمــاع هــو انــه ينظــر مىل  تمعــه ا ــا ، ولــيل خاضــع ملقابلــة     
مــع ثقافــة و  تمــع خمتلفــأ عــن  تمعــه وثقافتــه، أمــا الــذين يــدعون أبلــم مثقفــون مســتقلون 

...وال يعمـــل عـــامل االجتمـــاع صـــالف ايركـــات االجتماعيـــة الـــن يدرســـها انـــه فـــإلم ال يقومـــون
 يعمل ابنتظام لكي يقاوم السي ري االجتماعية والثقافية لكي تكون معرفة  اجملتمع ممكنة. 

 علم االجتماع واملمارسة السوسيولوجية يف اجلامعة اجلزائرية احملور الثامن:
 يف اجلامعة اجلزائريةأوال: واقع املمارسة السوسيولوجية 

يف مختــار العالقــة بــأ نســ  اجلامعــة واحملــيط االجتمــاعي الــذت تتواجــد فيــه وتتفاعــل معــه، 
يف ظل التحوالت اجلذرية واملتسارعة الـن  -من هي كذل  فعال –تتمثل اجلامعة كبنية معرفية 

يعيشها اجملتمع اجلزائرت ال سيما يف جانبها السياسي واالديولـوجي متـجثري ابلنزعـة التعبايـة مـن 
ف القاعـــدي اجملتمعيـــة الواســـعة، وضـــةوختاهتا االجتماعيـــة الـــن نشـــاهدها يف الوقـــو ايـــايل، ختـــر 

فقــد عرفــو اجلامعــة اجلزائريــة تةــاات عميقــة منــذ نشــجهتا، ولعــل مــا ســوف نركــز عليــه يف هــذا 
هــــو حقــــل العلــــوم ا نســــانية واالجتماعيــــة بصــــفة عامــــة ذ فــــرع علــــم االجتمــــاع علــــأل  ال ــــرح

 ا صو .
رف التــــدريل يف  ــــال العلــــوم ا نســــانية واالجتماعيــــة تقلبــــات عديــــدي ختبعــــو لقــــد عــــ      

(، مـــع مـــيالد الدولـــة اجلزائريـــة املســـتقلة. فـــإذا حصـــل االتفـــاق علـــأل أن 1962مســـاهتا منـــذ )
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وظيفــــة اجلامعــــة األوىل هــــي نشــــر ومنتــــا  املعرفــــة، فــــإن هــــذه الوظيفــــة قــــد اقــــ دمو ابلواقــــع 
االجتماعية ضة ا اجتماعيا وسياسيا، من خالل تـدخل االجتماعي، وعرفو يف  ال العلوم 

النســ  السياســي الــذت حــال غالبــا دون احــرتام املقــاييل العلميــة يف منتــا  املعرفــة، مذ ثثــل يف 
البدايـــة كـــل االهتمـــام مىل هقيـــ  مبـــادئ عـــادي مـــا كانـــو توقـــا  ابلســـمو والقداســـة ثثلـــو 

يم، دون احــرتام قواعــدها أو اآلاثر الــن ميكــن أساســا يف "اجلــزأري"، والتعريــ  ودميوقراختيــة التعلــ
 أن تتمخ  عنها:

  فلـــم يعـــد النشـــا  البحثـــي ا ـــا  بكـــل أســـتاذ قاعـــدي للتقيـــيم واالعـــرتاف ابلكفـــاعي ســـواع
داخــــل النســــ  اجلــــامعي أو خارجــــه، ومنهــــا التخلــــي عــــن الكفــــاعي ا ارجيــــة لتــــرتك فراغــــا 

 .(1)ملحوظا لتجسيد ما يسمأل ابلسوسيولوجيا الوختنية
 :وجتلو انعكاسات التعري  أساسا علأل بعدين 

ــــه مهمــــة اســــرتجاع عناقــــر اهلويــــة  األول:      ــــار علــــم االجتمــــاع علمــــا رايداي أوكلــــو ل اعتب
الوختنيــــة، والثقافــــة العربيــــة ا ســــالمية، وهــــذا مــــا أختــــر دور عــــامل االجتمــــاع ابعتبــــاره علــــأل هــــذا 

اريع التنميـة الـن يت لـع مليهـا األساس . مناضال قياداي يشرف علأل توظيا معرفته  دمـة مشـ
  .اجملتمع، من اجل بناع مشروعه اي ارت

فتجلــأل يف تر ــة األحبــا  مــن لةتهــا األقــلية ســواع الفرنســية أو اال ليزيــة، دون  الثــاين:     
التحــرت ابيــذر ابلتعامــل مــع املفــاهيم وارتباختاهتــا النظريــة، ومــن مثــة انعكاســاهتا علــأل املمارســة 

 بداع الفكرت خصوقا مذ أن أغل  ال لبة امللتحقأ بعلـم االجتمـاع هـم مـن العلمية وعلأل ا
املعربأ الـذين يـدون قـعوبة يف التعامـل مـع املراجـع األقـلية املكتوبـة ابلةـات األجنبيـة، ومنـه 
ميكن أن نفهم أن املمارسة السوسيولوجية ركـزت علـأل فكـري األقـالة مـن خـالل فـرض الـذات 

ة غربية منقولة أدت مىل حمدودية فعالية املعرفة السوسيولوجية، ومىل مـا العربية علأل ما هو معرف
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يســمي  عرفــة خاقــة، بلةــة خاقــة، وبثقافــة خاقــة، وهــي يف الواقــع ليســو معرفــة منتجــة بــل 
 .(1)مقولبة مذا جاز لنا ذل 

  نشر مؤسسـات التعلـيم العـايل عـ، كامـل الـرتا  الـوخت  مـع عـدم تـوفر ا مكانيـات املاديـة
لتتحمـــل تبعـــات دميقراختيـــة التعلـــيم و انيتـــه علـــأل  -خاقـــة يف املرحلـــة األوىل–معـــات للجا

حســا  نوعيتــه وجودتــه، ممــا انعكــل علــأل علــم االجتمــاع مــن خــالل: ضــعا االحتكــاك 
بأ ال لبة، أشكال تكوين ختلبة علم االجتماع وما يت لبه سوق العمل، مذ  ـد خمرجـات 

مـن ختـرف سـوق العمـل، وخاقـة يف الوقـو  ليهـابدأ يرتاجع ال ل  عقسم علم االجتماع 
 .(2)الراهن

ويلمــــل قــــاح  النظــــري النقديــــة الفاحصــــة واملمحصــــة، للممارســــة السوســــيولوجية يف       
اجلزائر: وجود نوع من السـ حية يف التفكـا السوسـيولوجي، حيـث بـدأت مـع بعـ  املـدارس 

حـاي أمـام الظـواهر االجتماعيـة وظهر علم االجتمـاع كعلـم قـائم بذاتـه، ذ سـرعان مـا  وقـع يف 
املتهاختلة الن أفرزها الواقـع االجتمـاعي، وتزعزعـو املعرفـة السوسـيولوجية مـع اليـار االشـرتاكية 
وظهــرت ال،جوازيــة علــأل أنقــاض انتكاســة علــم االجتمــاع، لتعــود املمارســة السوســيولوجية مىل 

 .(3)اع . وماذا يدرس ...اخلالتساكل الذت ان لقو منه يف البداية حول: ما هو علم االجتم
 ، وموضــــوعهوظهــــرت مــــدارس جديــــدي لتعيــــد النظــــر حــــىت يف تعريــــا علــــم االجتمــــاع،       

وحصل ا الف حول موضـوع هـذا العلـم، ومل حيصـل االتفـاق حـىت علـأل املـنهج، لـذل  يقـال 
 أن علم االجتماع "كثا املنـاهج قليـل النتـائج"، وجسـدت املمارسـة السوسـيولوجية مـن خـالل
املدارس الن ظهرت مع الرأ الية اجلديدي خدمة النظام القائم، فاعتقـدت الوظيفيـة أن كـل مـا 
هو موجود يف اجملتمع لديه وظيفة ضرورية. بينهـا اعتـ،ت املاركسـية أكثـر مصـداقية أللـا اثرت 

                                                           
 .200نفس المرجع ، ص (1) 
 .64، ص1994ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،أي غد لعلم االجتماع "نحو علم االجتماع نقدي"العياشي عنصر،  (2) 
 .202نورة قنينة، مرجع سابق،ص (3)  
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حيمــل ضـد النظــام القـائم واعت،تــه مـن خــالل هليالهتـا وممارســاهتا السوسـيولوجية متنبــجي لـه أبنــه 
 .(1)بذور فنائه، واقرتحو النظام االشرتاكي كبديل ال مفر منه

وجاعت املمارسة السوسـيولوجية يف األحبـا  علـأل مسـتوى اجلامعـة اجلزائريـة أكثـر تشـوها      
مــن املنحــأل العــاملي ملســار السوســيولوجيا، حيــث اجتهــو الدراســات واألحبــا  غالبــا مىل ت،يــر 
األوضـــاع القائمـــة وعقلنتهـــا علـــأل حســـا  تقهقـــر الفكـــر النقـــدت الـــذت يعتـــ، كفيـــل بكشـــا 

املعلنــــــة وا فيــــــة داخــــــل األنســــــاق االجتماعيــــــة، ويف عالقاهتــــــا التفاعليــــــة  الرهــــــاخت واملصــــــاحل
 .(2)ابجملموعات االجتماعية املسي ري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، السنة ا ولى مدرسة الدكتوراه في علم ا،جتماق، السنة الجامعية محاضرات في مقياس المنهجية المعمقةعبد الرحمان بوزيدة،  (1) 

 ، جامعة قاصدي مرباا ورقلة. 2009/2010
 .25العياشي عنصر، مرجع سابق، ص (2) 
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 خامتة:
مــا هــو مذن حقــل السوســيولوجي  انــه لــيل مع ــأل دفعــة واحــدي موــا يتكــون تــدرييا، يف 

قــياغة قــوانأ ذات اتصــاله ابلفــروع العلميــة األخــرى: مذ مل يكــن علــم االجتمــاع يبحــث عــن 
مةـــزى كـــوين بقـــدر مـــا يســـعأل مىل منتـــا  معرفـــة مبينـــة منهجيـــا علـــأل املالحظـــة الصـــارمة للواقـــع 
االجتمــــاعي فهـــــو ال ي ـــــع نظريـــــة مال بتجييـــــد مـــــادي امبايقيـــــة قـــــادري علـــــأل مضـــــفاع الصـــــالحية 
ن والشرعية علأل ق اايه. وي  عليه أي ا أن حيذر من مدرا  أحكامه علأل القيمة يف حبثه وا

يســهر علــأل بنــاع موضــوع دراســته ابلتحــرر مــن بعــ  الــركى الــن تفــرض نفســها تلقائيــا علــأل 
 الذهن والن غالبا ما يتبأ يف األخا ألا خادعة أو مةال ة.
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