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 الدراسات اإلجتماعية بين النشأة والتطور
 

 نجوى الهادى سالم الغويلى.أ
 جامعة المرقب /كليةاآلداب                                                           

 المقدمة
مجتمع وتطوره مشروط بتقدم الدراسات والعلوم االجتماعية فيه فهو  إن تنمية أى      

ال يستطيع التحكم في سيرورته دون جهد في التفكير حول حقيقته الخاصة، 
ومستويات بنائه المختلفة وال يمكن له التقدم دون تنمية كفاءاته المحلية، فهو ليس 

نما مجاال لتجارب النظريات التنموية والنماذج الجاهزة ان طالقا من فكرة العالمية، وا 
تحتم ضرورة التالزم بين المعرفة والواقع أن تكون العلوم االجتماعية على اختالف 
تفرعاتها نتاجا للمجتمع الذي تنتمي إليه في فترة زمنية، وظروف خاصة من خالل 

ت إقامة عالقة بين المتغيرات األكاديمية والتغيرات االجتماعية حسب اختالف التكوينا
  .ونظم العالقات االجتماعية واالقتصادية، وأشكال عالقات اإلنتــاج 

تتسم الدراسات االجتماعية بطبيعة خاصة فى أنها تربط بين البعدين الزماني 
والمكاني، كما أنها تتميز عن باقي المواد الدراسية بطبيعة اجتماعية كما هو واضح 

سهم بدور أكبر فى إعداد جيل من من مسماها ، كل هذا جعلها بيئة خصبة فى أن ت
الناشئة ليكونوا أفرادا نابغين فى المجتمع الذى يعيشون فيه ، وتعريفهم بحقائق 
التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية بالبيئات الحضارية المختلفة داخل 
مجتمعهم والمجتمعات األخرى ، ويتشبع علم االجتماع من بين العلوم االجتماعية، 

عقائد والمذاهب والفلسفات المتعددة، المبثوثة داخل األبحاث النظرية والتطبيقية، بال
التي تعكس الخلفيات العقائدية والفكرية لكتابها وواضعيها ، وهذا يخالف الظن الشائع 

 .والسمعة الرائجة عن هذا العلم
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  :أهمية الدراسات اإلجتماعية -
تدرس الشعوب في دول مختلفة حياتهم وأعمالهم ، كيفية تعاملهم مع البيئة التي  -1

يعيشون فيها ، و كل ما جاء من أحداث تاريخية  وما قام به األجداد وما تركوه من 
آثار وفنون ، وتمدنا بقدر من المعرفة عن موطننا والبلدان المجاورة وندرس األحوال 

وأنهار وبحار، وأحوال مناخية ونباتية خلقها اهلل الطبيعية في المكان من سهول 
سبحانه وتعالي وتساعد على فهم الضوابط االجتماعية من خالل التعرض لدراسة 
النظم الحكومية وقوانين الهيئات والمؤسسات االجتماعية والتعرف على عادات وتقاليد 

 .وقيم المجتمع المتعارف عليها 
 .ريخية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية تساعدنا على فهم االحداث التا -2
تساعدنا فى التعرف على الشعوب المختلفة وعادتها وتقاليدها وثقافاتها وتساعد  -3

على تنمية مهارات التفكير العلمي ومساعدة المتعلمين على فهم التعميمات القائمة 
 على االستدالل وفرض الفروض العلمية 

ة نحو اإلنسانية  والخير والسالم والحق وتنمى قدرة تغرس فينا القيم االيجابي -4
صدار واتخاذ القرارات واألحكام  المتعلمين على النقد والتحليل والمقارنة ووزن األدلة وا 

 .االيجابية بعيدا عن التعصب والتحيز
 .التعرف  على الظواهر الطبيعية للبيئة المحيطة بنا  -5
تقاليدهم وتاريخهم وما تركه لنا االجداد من التعرف على شعوب العالم وعاداتهم و  -6

 .تراث وكيفية االستفادة منه لبناء الحاضر والتخطيط للمستقبل 
 : أهداف الدراسات اإلجتماعية -
التعرف على مظاهر البيئة ببعدها الزماني والمكاني محليا وعربيا وعالميا وتنمية  -1

السليم للمتعلمين وتقدير كفاءتهم وحقوقهم  الحاسة االجتماعية والسلوك االجتماعى
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ومشاركتهم فى شعورهم وتعميق روح التآخي والتعاون فيما بينهم وتحمل المسئولية 
 .واالعتماد على النفس وضبطها 

المساعدة على فهم فكرة التفاهم الدولي وتنمية النظرة العالمية التى تقوى روح -2
 .التضامن مع اآلخر 

 .ظام القيم االجتماعى فى المجتمع وتعمل على تمثله قوال وعمالالتأكيد على ن  -3
التأكيد على دور التربية فى حل الكثير من مشكالت البيئة والمحافظة علي  -4

 .توازنها والتعرف على مواردها وترشيد استخدامها 
العمل على تمكين المتعلمين من إدراك وتقدير األدوار التى قامت بها   -5

وطنية فى الماضى والحاضر وتأثيرها الحضارى وتعاونها فى حل الشخصيات ال
المشكالت السياسية واالقتصادية ، ومناصرة الشعوب التى تطالب بحقوقها من أجل 

 .نيل االستقالل والحرية 
التعرف على دور الشعوب في بناء حضارته والتعرف النظم والمؤسسات  -6

عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلق  االقتصادية والسياسية واالجتماعيةو تقدير
 .الكونو تقدير دور العلم والعلماء 

 . وتعميق االنتماء الوطني 
 : بحثإشكالية ال-

إن علم االجتماع الغربي بكافةاتجاهاته وفروعه النظرية ، قد تطور استجابة للتطورات 
الجديد ، و  والمشكالت االجتماعية في مرحلة االنتقال من النظام القديم إلى النظام

علم االجتماع الغربي هذا هو الذي كتب له االتصال واالستمرار والسيطرة، كنظام 
فكري وعلمي، بحكم ارتباطه بالحضارة المسيطرة  ولهذا فقد أصبح عالميًا، وفرض 
نفسه على اآلخرين، كالحضارة الغربية تمامًا، وكانت النشأة الغربية  لعلم اإلجتماع 

ط بظروف التحول االقتصادي واالجتماعي والسياسي والفكري ، مرتبطة أشد االرتبا
التي كان يمر بها المجتمع األوربي في ذلك الوقت ، وهو االتجاه الذي ساد كل 
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الدراسات األدبية واإلنسانية واالجتماعية في الغربرغبًة في تحقيق مستويات رفيعة من 

وم االجتماعية في الغرب الموضوعية والدقة العلمية ،تحاشى قطاع عريض من العل
لى ما بعد  م الخوض في موضوع علم اإلجتماعحيث يظن 0991طيلة جيل بأكمله، وا 

أنه يقدم نظريات وآراء ونتائج علمية، بعيدة عن الشكوك واألوهام، من نتاج العلم 
وحده ، وهذا ما جعل كثيرًا من أبناء المسلمين يقبل ما فيه من أفكار ونظريات وآراء، 

فأصبح . ا حقائق علمية، يجب التسليم بها، حتى ولو عارضت مبادئ دينهمعلى أنه
علم االجتماع إشكالية تبحث عن حل،ويمكن تلخيص مشكلة علم االجتماع بوضعه 

 :الراهن في أمرين
أن هذا العلم يحمل، مع حقائقه العلمية، وفائدته الملموسة، عقائد وأفكار : األول

، وأن هذا العلم منذ دخوله إلى العالم اإلسالمي، كان يعزز من حالة  ومبادئ واضعية
فقدان الهوية ، التي تعني التخلي عن اإلسالم، كمبدأ عام يحكم المجتمعات 

 .اإلسالمية
أن نظريات هذا العلم، وضعت لفهم مشاكل وقضايا خاصة بالغرب، ال يمكن : الثاني

اإلسالمي، وال تؤدي إلى فهم واقع  تعميمها على المشاكل المماثلة في العالم
 .المجتمعات اإلسالمية 

وقد ُطرحت هذه اإلشكالية على بساط البحث من قبل كثير من علماء االجتماع في 
 :وكانت النتيجة اتجاهين مختلفين  العالم العربي، والعالم اإلسالمي،

لم يكن  ينادي بعلم اجتماع عربي قومي لم تحدد مالمحه، وهذا االتجاه: أحدهما
يلتفت كثيرًا إلى المشكلة األولى، وهي تشبع علم االجتماع بالعقائد واألفكار، التي 

نما يركز ويهتم بالمشكلة الثانية وهي أن نظريات علم االجتماع : تصطدم باإلسالم، وا 
 .أخفقت في فهم المشكالت المطروحة في العالم العربي

اجتماع المجتمعات اإلسالمية، وهو  ينادي بعلم اجتماع إسالمي، أو علم: وثانيهما
اتجاه ال يخلو من مالحظات العالم المتخصص، التي يسهل الجواب عنها، ولكنه ال 
يهمل أيًا من المشكلتين السابقتين، وهو االتجاه الذي يجب أن يتبناه علماء االجتماع، 
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إلسالم ألنه اتجاه وثيق الصلة بثقافة وهوية المجتمعات اإلسالمية، حيث يتخذ من ا
 .ويجب أن تتضافر الجهود للعناية به. إطارًا عامًا، يدور في فلكه

 : وهذا يقودنا الى التساؤل االتى 
هل تلعب الدراسات والعلوم االجتماعية فى العالم العربى واالسالمى نفس الدور   

الذي لعبته وال تزال تلعبه فى المجتمعات الغربية ؟ وهل هذه العلوم لبنة في طريق 
بناء والتنمية والتطور أو معول هدم يكرس التبعية المعرفية والفكرية للغرب والتناسبنا ال

وخصوصية مجتمعاتنا العربية واالسالمية وعجزت عن تقديم الحلول الناجعة للمشاكل 
 االجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية فى عالمنا العربى واالسالمى ؟

 :في البالد العربية واإلسالمية واهم خصائصها الدراسات والعلوم االجتماعية 
مع مطلع االستقالل للدول العربيةوفقا لرؤية تحديثية آلية فرضت سماتها على       

مختلف مؤسسات المجتمعات العربية  يفترض أن يتولى مهمة التأطير االجتماعي ال 
، فإننا نحددها سيما الدراسات ااالجتماعية، ولكن اذا حاولنا استقصاء أهم خصائصها

 لمجتمعاتنا العربية واالسالمية  هي دراسات وعلوم لم تكن وليدة النمو الطبيعي:كاآلتي
إن النخب التي تولت بناء أنظمة التعليم، لم تكتف بالنقل الحرفي واآللي للمناهج     

واآلليات فحسب، بل حتى المضامين والفلسفات والقيم، خاصة وأننا نفتقر لنخب 
مستوى وعى المحتوى اإليديولوجي العميق لتلك العلوم، بل ان معظم  متخصصة في

النخب األكاديمية التي تولت استحداث كليات العلوم االجتماعية ترعرعت بين 
أحضان الجامعات الغربية واألمريكية، فتم استنساخ النمط الغربي منهجيا وموضوعيا 

رة  تأزم العلوم االجتماعية وحتى مؤسساتيا ، فاالفتراض األول الذي تفسر به ظاه
عندنا هو ان مضمونها ما هو اال محاكاة للنموذج الغربي االوربي ثم االمريكي بعد 
نهاية الحرب الباردة علما بان هذه الخاصية هي ام المشكالت األخرى ، واالهتمامات 
لهذ ه العلوم انعكاس لالشكاليات والظواهر التي تطرح في المجتمعات الغربية وهى 

عيدة كل البعد عن هموم وقضايا المجتمع العربى المسلم، واحتياجات البناء والتنمية، ب
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و هذا هو واقع العلوم االجتماعية عندنا، ما يجعلها محاطة بعديد اإلشكاالت 
والتحديات، مما بات يستدعي  تظافر جميع الجهود قصد تطعيم هذه العلوم باليات 

جتماعية واالقتصادية والسياسية، من اجل واستراتيجيات تستجيب للمتغيرات اال
 .االنطالق في بلورة رؤية جديدة للتنمية في بالدنا

 :تعريف الدراسات االجتماعية -
الدراسات االجتماعية فرع من فروع المعرفة ، يهتم بدراسة كل شيء عن حياة  

تختص بدراسة أصل  اإلنسان في المجتمع الذي يعيش فيه ، هي تلك العلوم التى
وتاريخ اإلنسان ، والتنظيمات والتطورات التى تطرأ على المجتمع البشرى ، وبصفة 
خاصة تدرس هذه العلوم اإلنسان فى عالقاته باآلخرين ، وتتجه نحو دراسة إنسانية 
اإلنسان ، كما تبحث فى التغيرات التى تحدث فى األدب والفن ، وهناك اتجاه يميل 

اإلنسانية مع العلوم االجتماعية على اعتبار أن اإلنسانيات تدخل فى  إلى دمج العلوم
مجال االجتماعيات ، وبناء على ذلك فإن تصنيف العلوم يقوم على أساس علوم 
طبيعية وعلوم اجتماعية فقط ، فتهتم العلوم الطبيعية بصفة مباشرة بالظاهرات 

 دراسة أنشطة ومنجزات اإلنسانواألحداث الطبيعية ، بينما تهتم العلوم االجتماعية ب
"1". 

 :تعريف العلوم االجتماعية -
هي تلك العلوم التى تختص بدراسة أصل وتاريخ اإلنسان ، والتنظيمات والتطورات 
التى تطرأ على المجتمع البشرى ، وبصفة خاصة تدرس هذه العلوم اإلنسان فى 

 .عالقاته باآلخرين 
 :تماعية والعلوم الطبيعية فيما يلي تحديد أوجه االختالف بين العلوم االج

إن العلوم الطبيعية تطورت إلى مرحلة أبعد بكثير من تطور العلوم االجتماعية  -1
 .فى الحاضر وحتى على ما يبدو فى المستقبل المتطور 
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إن العلوم الطبيعية تختلف عن العلوم االجتماعية من حيث المنهج العلمي -2
، فبينما تعتمد العلوم الطبيعية على الطريقة العملية  المستخدم فى الدراسات والبحوث

المحسوسة القائمة على التجريب واالستقراء والقياس والتطبيق للتأكد من صحة النتائج 
التى يتم التوصل إليها ، نرى أن العلوم االجتماعية قاصرة على بلوغ هذا المستوى ، 

نتائج وتحليالت غير مضمونة فتكتفي بالدراسات المسحية والمشاهدة والوصول إلى 
عرضة للتغيير والنقد بين الحين واآلخرعلى الرغم من استخدام العلوم االجتماعية 

 " . 2"ألحدث المبتكرات التكنولوجية اآلن
إن العلوم االجتماعية تعنى بدراسة اإلنسان من الناحية االجتماعية وتدرس   -3

وأثرها فيه وأثره فيها ، وعلى ذلك مظاهر الطبيعة باعتبار عالقتها بهذا اإلنسان 
فاإلنسان هو صميم موضوع العلوم االجتماعية بينما الظواهر واألشياء موضوع العلوم 

 .الطبيعية 
 :الفرق بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية -

 تعتبر الدراسات االجتماعية من أكثر ميادين المنهج الدراسي حداثة ولكنها تعتبر فى
الوقت ذاته من أكثرها غموضًا لدى الكثير من الناس ، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدم 

 .الفهم الواضح لحقيقة العالقة بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية 
 : العلوم اإلجتماعية -أوال 

هى التى يختص بها الباحثون والعلماء لتطوير المعرفة فى ميادين التاريخ والجغرافيا 
لسياسة واالقتصاد واالجتماع واألنثروبولوجيا ، وهذه ميادين من المعرفة تتعامل مع وا

السلوك االجتماعي لإلنسان والمؤسسات االجتماعية وتتمثل فى ثالثة فروع هي 
التاريخ والجغرافيا واالقتصاد ، وهي مجموعة من المعارف التى جمعها اإلنسان من 

 .سياسة واالقتصاد واالجتماع واألنثروبولوجيا دراساته فى التاريخ والجغرافيا وال
فهى ذلك الجزء من العلوم االجتماعية الذى يستخدم فى :  الدراسات اإلجتماعية -ثانيا  

المدارس ألغراض تدريسية  ويتم التعرف على أنها أجزاء العلوم االجتماعية التى يتم 
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عارف والخبرات التى تهتم إختيارها لتحقيق أهداف تدريسية معينة ،وكذلك التكامل الم

 .بالعالقات البشرية من أجل تحقيق تربية المواطنة
 :العالقة ما بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية -

إن البحوث فى العلوم االجتماعية توجه بحيث ال تتح للعلماء االجتماعيين 
لعلماء فى تضمين المشكالت االجتماعية العريضة ، وهذا يعنى أن دور هؤالء ا

ميدان العلوم االجتماعية ، يتمثل فى التركيب والتفسير أكثر من التطبيق والتحليل ، 
ومن ناحية أخرى تختص الدراسات االجتماعية بدراسة القرارات التى تساعد على فهم 
المشكالت الرئيسية فى الحياة اليومية لألفراد ، وهذا يعنى أن العلوم االجتماعية 

والمبادئ الهامة أما الدراسات االجتماعية فإنها تكسب الطالب فى  تزودنا بالحقائق
 .المدارس المهارة فى إصدار القرارات 

 :أوجه التشابه واالختالف بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية    
وردت  يتضح من التعريفات السابقة للدراسات االجتماعية والعلوم االجتماعية التى

على لسان المختصين فى كال المجالين ، أن هناك تشابهًا كبيرًا فى جوهر هذه 
التعريفات مهما اختلفت العبارات التى استخدمت للداللة عليها ، ومن أوضح األمثلة 
على ذلك اتفاق رأى الكثيرين منهم على تعريف الدراسات االجتماعية على أنها علوم 

رها بطريقة تحقق أهدافًا تدريسية معينة ، كما أن هناك اجتماعية تم صياغتها واختيا
شبه اتفاق على أن العلوم االجتماعية تمثل ميادين معرفة تتناول النشاط البشرى فى 

 .مجاالت التاريخ والجغرافيا واالقتصاد والسياسة واالجتماع واألنثروبولوجيا 
 :سات االجتماعية فيما يلي ويمكن تحديد أوجه التشابه بين العلوم االجتماعية والدرا-
 :المحتوى -1

ترتبط العلوم االجتماعية بالدراسات االجتماعية بصفة عامة ، كما أنهما يتشابهان 
فى اإلطار العام للمحتوى ، ويمكن القول أن العلوم االجتماعية هى األصل فى وجود 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الغلوم األنسانية واالجتماعية

11 
 

الدراسات االجتماعية ، ولذلك فإن مصدرهما ومحتواهما واألفكار والتعميمات المتعلقة 
بهما واحدة ، وبمعنى أخر تمثل العلوم االجتماعية المصادر األساسية لمحتوى 
الدراسات االجتماعية  وخاصة فى مجال اختيار المفاهيم والتعميمات وطرق البحث 

هج الدراسات االجتماعية تستمد بياناتها من كما أن األسس االجتماعية لتخطيط من
العلوم االجتماعية ذات الصلة بالقيم والتراث والمشكالت القائمة والتغيرات الطارئة فى 
المجتمع ، ومن التراث االجتماعى ذاته ، وكذلك فإن األسس النفسية لتخطيط منهج 

الصلة الوثيقة بالتعليم  الدراسات االجتماعية تستمد بياناتها من العلوم االجتماعية ذات
 ." 3"والنمو وأساليب التدريس المختلفة 

 :هتمام إلمركز ا  -2
إن مركز االهتمام فى كل من العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية         

هو العالقة بين اإلنسان وبيئته وباآلخرين ، وكيف يفى اإلنسان بحاجاته ومطالبه ، 
ن للعديد من األنشطة التى تساعده على مواجهة ويتطلب ذلك ممارسة اإلنسا

الحاجات األساسية والثانوية، وبعبارة أخرى تعتبر العالقات البشرية هى القاسم 
 .المشترك بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية 

 :ختالف بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية إلأوجه ا    
االجتماعية والدراسات االجتماعية تتشابهان ، إال أنهما وبالرغم من أن العلوم 

 :يختلفان، ويمكن أن نوجز أهم نقاط االختالف فيما يلي 
عادة التقييم    -0 تهدف العلوم االجتماعية إلى البحث عن المعرفة الجديدة وا 

المستمر للشئون البشرية على أساس االكتشافات الجديدة فى مجال المعرفة ومن 
البشرية العامة للمجتمع والتى قد تستخدم للتوضيح والتنبؤ بالسلوك البشرى ،  القوانين

بينما تهدف الدراسات االجتماعية إلى إيجاد وتنشئة المواطن الصالح والفعال فى 
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مجتمعه ، فضاًل عن تنمية فهم واتجاهات ومهارات التالميذ من أجل نقد وتطبيق 

  ماعية بدرجة كبيرة من الفاعلية ن العلوم االجتالمعلومات والمهارات المستمدة من ميادي
أن درجة االهتمام ونوع التأكيد يختلف بين العلوم االجتماعية والدراسات   -2

االجتماعية ، فالتالميذ يدرسون الدراسات االجتماعية كمواد مهنية واختيارية بهدف 
جتماعية فإن إعدادهم لدخول الجامعة للتخصص فى هذه العلوم ، أما فى العلوم اال

 .طالب الجامعة يدرسونها كمجال للتخصص على المستوى الجامعى 
تمثل العلوم االجتماعية مدخاًل للدراسة للكبار بينما تمثل الدراسات   -3

االجتماعية مدخاًل للدراسة لألطفال ، وهذا يعنى أن العلوم االجتماعية تعتبر دراسات 
س على المستوى الجامعى ، بينما تعتبر متقدمة للمجتمع البشرى التى يجب أن تدر 

الدراسات االجتماعية أجزاء مبسطة من العلوم االجتماعية تختار لتحقيق أهداف 
 .تربوية معينة 

تعتبر العلوم االجتماعية أكثر اتساعًا من الدراسات االجتماعية ، ويرجع   -4
ختالفات ذلك إلى أن المتخصصين فى ميدان العلوم االجتماعية يبحثون فى اال

المتباينة فى العالقات البشرية مع األخذ فى االعتبار ذلك الكم الهائل من المعارف ، 
 .أما فى الدراسات االجتماعية فيكون ذلك غير مقبول أو مرغوب فيه 

أن الهدف من العلوم االجتماعية هو اكتشاف الحقيقة بالنسبة للعالقات   -5
جتماعية توجيه التالميذ إلى تعلم تلك األجزاء البشرية ، بينما الهدف من الدراسات اال

 .المختارة من العلوم االجتماعية 
فى العلوم االجتماعية نجد أن القيمة االجتماعية هى األمر الجوهرى ، أما   -6

 " . 4"فى الدراسات االجتماعية فنجد أن القيمة التعليمية هى األمر الجوهرى 
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 :لتنمية باالعلوم االجتماعية عالقة  -
يعتبر التعليم وظيفة اجتماعية يفترض أن يكون إطارات مؤهلة في         

مختلف مجاالت المعرفة والفعل، ويساهم في ترقية المجتمع تكنولوجيا، كما يجب أن 
يكون عاما في إطار التكوين الثقافي، إضافة إلى احتوائه على مضمون جديد مكيف 

سة حقيقية للتربية والتكوين العلمي حسب الحاجة الوطنية، وذلك بإعادة تشكيل سيا
والتقني ، تحقيق األهداف التي يسطرها المجتمع ومواكبة  مختلف المتغيرات 

وصوال إلى تحقيق التنمية المنشودة ، . والمستجدات في شتى الميادين والقطاعات
والتنمية التي نقصدها هنا، هي عملية مجتمعية كاملة ومتكاملة، اإلنسان فيها هو 

النهائي ووسيلتها الرئيسية، ومن هنا يصعب الفصل بين الجوانب االقتصادية  هدفها
واالجتماعية والسياسية المختلفة، وكل من هذه العوامل يشكل عامال مستقال وتابعا 

ومن اجل تحقيق التنمية والتطور التي تهدف إلى تحقيق حياة أفضل .. في آن واحد
التحكم في بيئته واالستعمال الكامل لمواردها  لإلنسان، فانه البد وان يكون قادرا على

 .او زيادة كفاءتها
تبرز التحديات أمام العلوم االجتماعية بمختلف فروعها في  إعداد المواطن 
يجاد الكوادر المؤهلة القادرة على التفاعل مع متغيرات العصر  العربى الصالح وا 

اد يمتلكون إمكانيات واالنخراط في سياق التنمية والتطور عن طريق إعداد أفر 
عادة صياغة الواقع في ضوء الظروف الراهنة واحتياجات  االبتكار والتجديد وا 

 ". 5" المجتمع نفسة 
 :مجاالت المعرفة فى الدراسات االجتماعية  -

 :تشمل الدراسات االجتماعية على موضوعات وهى على النحو التالى 
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 ،الهوارى ، عادل عبدالباسط،عبد المعطى ،  --

 .1191 ،دارالمعرفةالجامعية،اإلسكندرية،"علماالجتماعوالتنمية،دراساتوقضايا"
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 :التاريخ   -

يتناول عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية واالجتماعية فى عصور مضت         
ليعرض على األبناء واألحفاد صورة من جهود اآلباء واألجداد واألجيال السابقة ، وما 
دراكهم  حققوه من أمجاد بقصد تنمية واعتزاز التالميذ بتلك األمجاد الماضية ، وا 

 .توقع أحداثه وعالقاته وتطوراته المستقبلية لطبيعة الحاضر واستشراف المستقبل ب
 :الجغرافيا  -

توضح عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية وما ينشأ عن ذلك من تفاعل يتمثل فيما 
يقوم به اإلنسان من أنواع النشاط البشرى ليستغل ويستثمر بيئته وما تتضمنه من 

وم التى تجمع بين موارد على الوجه األكمل ، وعلى ذلك تعد الجغرافيا أحد العل
المجالين الطبيعى والبشرى ، أى ال يمكن اعتبارها علمًا طبيعيًا تمامًا أو علمًا إنسانيًا 

 تمامًا ، وهى لذلك تقسم بشكل أساسي إلى الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية 
 :التربية القومية    -

لعالقة من قواعد توضح عالقة اإلنسان ببيئته االجتماعية وما ينشأ عن هذه ا
وقوانين وحقوق وواجبات ، وعالقة الفرد بأسرته الصغيرة والكبيرة وبمدرسته وبمجتمعه 
وبالجهات التى تقدم له الخدمات ، كما تختص بدراسة التنظيمات الحكومية المختلفة 
وأساليب اإلشراف عليها ومشكالتها ، ألنها تسعى إلى جعل اإلنسان يشعر شعورًا 

 ."6" المحيط االجتماعى الذى يمارس الحياة فيه حقيقيا بذلك 
 :قتصاد إلعلم ا   -

هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر اإلنتاج المحدودة في 
وعلم االقتصاد شأنه . المجتمع إلرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة
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وضاع االجتماعية كباقي العلوم حيث له حقائقه وقوانينه إال أن درجة تأثره باأل
 .والسياسية وتداخل عالقته مع هذه األوضاع غلبت عليه صفة االجتماعية

. يتضمن هذا العلم تحليل اإلنتاج، التوزيع، وتجارة واستهالك السلع والخدمات
نقول عن االقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج االختيارات المختلفة 

مالحظات، ومعياري عندما يصف اإلجراءات  معطيا مجموعة فرضيات أو مجموعة
 .الواجب فعلها

 :علم االجتماع   -
علم االجتماع هو دراسة الحياة االجتماعية للبشِر، سواء بشكل مجموعات، أو 

وهو توجه أكاديمي . مجتمعات ، وقد عّرَف أحيانًا كدراسة التفاعالت االجتماعية
ويهتم بالقواعد والعمليات االجتماعية  جديد نسبيًا تطور في أوائل القرن التاسع عشرِ 

التي تربط وتفصل الناس ليسوا فقط كأفراد، لكن كأعضاء جمعيات ومجموعات 
 . ومؤسسات

وهكذا يشكل حقال جامعا لعدة  ، علم االجتماع يهتم بسلوكنا ككائنات اجتماعية
لشارع تصاالت القصيرة بين األفراد المجهوليِن في اإلاهتمامات من تحليل عملية ا

إلى دراسة العمليات االجتماعية العالمية بشكل أعم، علم االجتماع هو الدراسة 
العلمية للمجموعات االجتماعية والكيانات خالل تحّرِك بشِر في كافة أنحاء 
حياتهمهناك توجه حالي في علِم االجتماع لَجعله ذو توجه تطبيقي أكثر للناس الذين 

 .قيُيريدوَن الَعَمل في مكاِن تطبي
 :علم اإلنسان أو االنثروبولوجيا    -

هو علم يهتم بكل أصناف وأعراق البشر في جميع األوقات، وبكل األبعاد 
فالميزة األساسية التي تميز علم اإلنسان بين كافة المجاالت اإلنسانية . اإلنسانية

هذا التميز الذي يعتبر . األخرى هو تأكيده على المقارنات الثقافية بين كافة الثقافات
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ئا فشيئا موضوَع الخالِف والِنقاش، عند تطبيق أهم خاصيات لعلم اإلنسان، يصبح شي

من أهم علماء . الطرِق األنثروبولوجية عمومًا في دراسات المجتمِع أو المجموعات
االنثروبولوجيا ، ايفانس بريتشارد ورادكلف براون وليفي شتراوس وروث بندكت 

 .وماكريت ميد وغيرهم
 :علم النفس    -

ية للسلوك، واإلدراك واآلليات المستبطنة لهما يقوم هو الدراسة األكاديمية والتطبيق
علم النفس عادة بدراسة اإلنسان لكن يمكن تطبيقه على غير اإلنسان أحيانا مثل 

 .الحيوانات أو األنظمة الذكية
تشير كلمة علم النفس أيضا إلى تطبيق هذه المعارف على مجاالت مختلفة من 

اد في الحياة اليومية ومعالجة األمراض النشاط اإلنساني، بما فيها مشاكل األفر 
 .العقلية

باختصار علم النفس هو الدراسات العلمية للسلوك والعقل والتفكير والشخصية، 
الدراسة العلمية لسلوك الكائنات الحية، وخصوصا اإلنسان، : "ويمكن تعريفه بأنه

 ."7"وذلك بهدف التوصل إلى فهم هذا السلوك وتفسيره والتنبؤ به والتحكم
: يرى العلماء أن جذور المصطلح اإلنجليزي لعلم النفس تأتي من موضوعين هما

تأتي من الكلمة اليوناينة ( نفسية)الفلسفة والفسيولوجيا، وكلمة سيكولوجية 
Psyche=engl.soul والتي تعني الروح وLogos  وتعني دراسة العلم، وفي القرن

، "درس الروح أو الذي يدرس العقلالعلم الذي ي"السادس عشر كان معنى علم النفس 
صطالح وعلم دراسة الجسد، ومنذ بداية القرن الثامن عشر إلوذلك للتمييز بين هذا ا

 .وأصبح منتشرا" سيكولوجية"صطالح إلستعمال هذا اإزاد 
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هي إحدى تخصصات العلوم االجتماعية التي تدرس نظرية :العلوم السياسية   -
هذه الدراسات . ل النظم السياسية وسلوكها السياسيالسياسة وتطبيقاتها ووصف وتحلي

تكون غالبا ذات طابع أكاديمي التوجه، نظري وبحثي، الحقول الفرعية التي تتناولها 
 civicsالنظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات : العلوم السياسية تتضمن
لقومية وتحليل ، واألنظمة ا(comparative politics)وعلم السياسة المقارن 

والتطور السياسي ( cross-national political analysis)سياسات بين األمم 
 .والقانون الدولي والسياسة

الفلسفة كلمة مشتقة من فيلوسوفيا و هي كلمة يونانية األصل معناها :الفلسفة   -
يعد  "ما هي الفلسفة ؟ " حتى السؤال عن ماهية الفلسفة " . محبة الحكمة " الحرفي 

وهذا يشكل أحد مظاهر الفلسفة الجوهرية وميلها . سؤاال فلسفيا قابال لنقاش طويل 
لكل هذا فإن . للتساؤل والتدقيق في كل شيء والبحث عن ماهيته  مظاهره وقوانينه 

المادة األساسية للفلسفة مادة واسعة ومتشعبة ترتبط بكل أصناف العلوم وربما بكل 
. بقى الفلسفة متفردة عن بقية العلوم و التخصصات جوانب الحياة ، ومع ذلك ت
أي التفكير في طبيعة التفكير " التفكير في التفكير " توصف الفلسفة أحيانا بأنها 

والتأمل والتدبر ، كما تعرف الفلسفة بأنها محاولة اإلجابة عن األسئلة األساسية التي 
نشاًطا ذهنًيا يبحث في المبادئ  يطرحها الوجود والكون ، ُتعد دراسة الفلسفة باعتبارها

والغايات لألقوال والتصورات أحد المجاالت الحيوية التي ُتسهم بدور كبير في تشجيع 
المتعلمين وتدريبهم على فحص ما لديهم من مفاهيم وأفكار وتصورات من خالل 

سفة المناقشة الفلسفية والحوار، والبحث فيما وراء المعاني الظاهرة، كما أن دراسة الفل
تسهم في تحقيق الطبيعة اإلنسانية لألفراد وبخاصة في التفلسف ، والتساؤل من أجل 
المعرفة ، والتطلع ومقارنة اآلراء ، والتحاور من اآلخرين ، ومع الطبيعة ، ومع 
الخالق ، مما يسهم في معرفة طبيعة اإلنسان ، واكتشاف القيم والمعاني في الحياة 
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بالعديد من الموضوعات التي يمكن للفرد من خالل  والمجتمع ،  وتذخر الفلسفة

دراستها مناقشة العديد من المفاهيم المحورية، والتفكير في األسئلة الهامة الكبرى، 
المعرفة، ومعناها، وأدواتها، والخير : التي ترتبط بحياته اليومية ارتباًطا وثيًقا، مثل 
يتفرع عن كل ذلك من مفاهيم وأفكار والشر، والسعادة اإلنسانية، والحياة والموت، وما 

قد تسهم مناقشتها فلسفًيا في تعديل فهم الفرد لنفسه وللحياة، وتعديل طريقته في 
 ".8"التفكير، فضاًل عن عالج األخطاء الشائعة في التفكير 

 : التطور التاريخي لنشأة الدراسات والعلوم االجتماعية 
لقد كانت نشأة العلوم االجتماعية عبر سلسلة من التراكمات الفلسفية ابتداء من       

اإلرهاصات األولى لحضارات الشرق القديم مرورا بالتراث الفلسفي اإلغريقي 
واإلسهامات الرومانية واإلسالمية وصوال إلى عصر النهضة الذي استفاد من 

ية قوية لهذه العلوم لينقلها من فلسفة اإلسهامات السابقة، ثم إعطائه لدفعة منهج
اجتماعية إلى علوم اجتماعية ذات تقنيات منهجية مستقلة طورت التعامل مع 

 .الظواهر من مستوى التوصيف إلى مستوى التحليل والتفسير
نشأت بذلك مدارس أكاديمية تعددت بتعدد الرؤى لمجال الدراسة من جهة ،أو      

جهة أخرى، بحيث تشكلت موجات أكاديمية متعاقبة  طبيعة المنهج وتطبيقاته من
جسدت المستوى الذي بلغته هذه العلوم لدى الغرب كاالنتقال من طور الدراسات 
البنيوية أو النسقية للظواهر في إطار المنهج البنيوي النظمي مرورا بالدراسات 

ك تحليل الوظيفية الحركية التي تأخذ بعين االعتبار وظائف البنيات متجاوزة بذل
 .أنساقها البنائية، وصوال إلى الدراسات التفكيكية التي هي في طور التشكل
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ومهما يكن، فان هذه التطورات والتحوالت المتعاقبة كانت معبرة عن حركية      
المجتمعات الغربية، ومسايرة لإلشكاليات والظواهر واألزمات التي تطرح على مختلف 

واالقتصادية، الن تطور المجتمع كما هو معلوم يفرز  المستويات األخالقية والسياسية
شكاليات تحتاج إلى استيعاب واحتواء ألجل ضمان إنتاج ذلك المجتمع  تناقضات وا 
لوسائل نموه وتطوره، من هذا المنطلق لعبت الدراسات االجتماعية دورا محوريا في 

فهي أداة تنظير عمليات التنمية والمسار البنائي والحضاري للمجتمعات األوربية، 
وبناء وتطوير وتكييف، فما يعرف مثال عن السياسة في دولة كالواليات المتحدة 
األمريكية أنها سياسة تصنعها مخابر الدراسات واألبحاث، فهي سياسة تدور في تلك 
األفكار وليس األشخاص كما هو الحال في دول العالم الثالث، فالسلوك االجتماعي 

 ". 9"علمية وأكاديميةغرب منطلقاته علمية وتؤطره دوائر لدى الواالقتصادي والسياسي 
انه رغم محاوالت المجتمع العربىى لمسايرة : ترى أمينة مساك، في ذات السياق     

المختلفة، إال انه لم يحقق النتائج المرغوبة، نظرا الستخدام مناهج  االتطورات
ونظريات مجتمعات أخرى، الن المناهج والنظريات ال تجدي نفعا في مجتمع لم ينبع 
منه وله، فكل نظام صمم لمجتمع معين، وفق ثقافة معينة تختلف باختالف 

ن النظريات المعتمدة في ومن المالحظ أ. المجتمعات المتباينة في تطورها الحضاري
المجتمات العربية من خالل الدروس المحتواة في البرامج الجامعية متجاهلة مسألة 
الخصوصية، مما يميزها بنزعة ال تاريخية، من خالل إسقاط المحتوى التاريخي 
للمجتمعات الغربية على مجتمعنا، ويستوجب هذا، النظر في النماذج النظرية الغربية، 

تقاء نماذج مالئمة من واقع التراث العربى واالسالمى ،  وهذا ال يعني ومحاولة اس
نما استعماله بشكل  بأي حال من األحوال رفض التراث السوسيولوجي العالمي، وا 
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محايد واستبعاد التعامل معه كأي بضاعة أخرى من خالل النقل التكنولوجي، للتحرر 

لعلم شمولي، وأصالة المجتمع تحيا فا. من التبعية المتحكمة في ممارساته ومواضيعه
 ". 10"في الظروف الجديدة

على الرغم من أن التفكير االجتماعي قديم قدم اإلنسان نفسه، فإن االجتماع اإلنساني 
وكان أول من نبه إلى وجود هذا العلم، . لم يصبح موضوعًا لعلٍم إال في فترة الحقة

ح في عبارات واضحة أنه فقد صر . واستقالل موضوعه عن غيره، هو ابن خلدون
وكأن هذا علم مستقل بنفسه، : " اكتشف علمًا مستقاًل، لم يتكلم فيه السابقون، إذ يقول

فإنه ذو موضوع، وهو العمران البشري، واالجتماع اإلنساني، وذو مسائل، وهي بيان 
ما يلحقه من العوارض واألحوال لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من 

واعلم أن الكالم في هذا الغرض : " ويقول أيضاً ". وضعيًا كان أو عقليًا  العلوم،
. . . . مستحدث الصنعة، غريب النزعة، أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص

ألغفلتهم عن ذلك، : ولعمري لم أقف على الكالم في منحاه ألحد من الخليقة، ما أدري
كما ". ض، واستوفوه، ولم يصل إلينا؟ وليس الظن بهم؟ أو لعلمهم كتبوا في هذا الغر 

ولعل من يأتي : " أنه لم يكتِف بذلك، بل دعا القادرين إلى استكمال ما نقص منه 
بعدنا ممن يؤيده اهلل بفكر صحيح، وعلم مبين، يغوص من مسائله على أكثر مما 

و إضافة إلى ذلك فإن مقدمته شملت على أقل تقدير سبعة من فروع علم ". كتبنا 
 .11جتماع المعاصر، ناقشها ابن خلدون في وضوح تاماال
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 .24:ص.واالجتماعية، 
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: ولكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من قول عالم االجتماع الشهير جمبلوفتش 
لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كونت، بل قبل فيكو الذي أراد اإليطاليون أن 

الجتماعية بعقل يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي، جاء مسلم تقي، فدرس الظواهر ا
ن ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم  متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، وا 
االجتماع، على الرغم من ذلك كله، فإن التأريخ لعلم االجتماع يقف عند كونت 

ويتجاهل بذلك المؤسس الحقيقي لهذا العلم . الفرنسي باعتباره المنشئ األول لهذا العلم
وفي وضوح إلى اكتشافه لهذا العلم ، ومهما كانت ظروف النشأة الذي نبه عن وعي 

الجديدة فإن من النكران للجميل، والظلم أيضًا عدم االعتراف البن خلدون بفضله في 
 .هذا المجال

وعلى كل حال، فإن ابن خلدون لم يخلفه خلف يتمم ما بدأ، ويبني على ما أسس، لقد 
ة، في بيئة أخرى غير بيئة ابن خلدون ، لقد نشأ علم االجتماع المعاصر نشأة مستقل

علم : "نشأ العلم الحديث في أوروبا على يد أوجست كونت، حيث نحت له هذا االسم
، وقد كانت هذه النشأة الغربية مرتبطة أشد االرتباط بظروف التحول "االجتماع 

بي في االقتصادي واالجتماعي والسياسي والفكري، التي كان يمر بها المجتمع األور 
تتمثل  ذلك الوقت، ويذكر بعض المؤرخين لعلم االجتماع ، أن له أربعة أصول فكرية،

والنظريات البيولوجية في التطور، والحركات . وفلسفة التاريخ. الفلسفة السياسية: " في 
، ووجدت أنه من الضروري أن تجري التي قامت تنادي باإلصالح االجتماعي والسياسي

، وكان التأثير األكبر واألهم، من "مسحية للظروف االجتماعية لهذا الغرض دراسات 
قبل فلسفة التاريخ التي قدمت لعلم االجتماع أفكار النمو والتقدم، ومفاهيم المراحل 

 .التاريخية، واألنماط االجتماعية
و من قبل المسح االجتماعي أيضًا، الذي قدم لعلم االجتماع إمكانية دراسة الشؤون 

فالظواهر اإلنسانية أيضًا يمكن تصنيفها وقياسها  -مناهج العلوم الطبيعية اإلنسانية ب
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مكانية إصالح المجتمع، حيث اهتمت المسوح االجتماعية بمشكلة الفقر، انطالقًا  - وا 

 ".12" من أنها مشكلة نتجت عن الجهل اإلنساني أو االستغالل
 .بحث في علم االجتماع ومن ناحية أخرى، فال يزال المسح االجتماعي من أهم طرق ال

كما أن الحديث عن نشأة علم االجتماع ، ال بد أن يتطرق إلى فلسفة التنوير العقالنية 
النقدية، التي أثارت كثيرًا من مسائل علم االجتماع، ثم بعد ذلك ، الموقف منها، هل 

موقف المتقبل، كما هو الحال في علم االجتماع الماركسي أو موقف الرافض، : هو
هو الحال في علم االجتماع المحافظ؟ أو موقف الموفق بينها وبين غيرها من  كما

 األفكار المعارضة ؟
كما أن آثار الثورة الصناعية ، والثورة الفرنسية ، مهدت الطريق بشكل مباشر لتطور 

 .13"علم االجتماع، حيث أفرزتا الكثير من المشاكل التي تبحث عن حل 
فة إلى وضعه السم علم االجتماع ، فقد دعا إلى وعلى كل حال ، فإن كونت إضا

الدراسة الوضعية للظواهر االجتماعية، ووضع الفيزياء االجتماعية على رأس العلوم 
ذلك العلم الذي يتخذ من "قاطبة، وقد عني بعلم االجتماع والفيزياء االجتماعية 

الظواهر  الظواهر االجتماعية موضوعًا لدراسته، باعتبار هذه الظواهر من روح
الفلكية، والطبيعية، والكيماوية والفسيولوجية نفسها، من حيث كونها موضوعًا للقوانين 

 ".الطبيعية الثابتة 
وقد أدرك . ، أحد رواد علم االجتماع المعاصرين لكونتهربرت سبنسر اإلنجليزي ويعد

يكا كاالستات"إمكانية تأسيس علم االجتماع، وأخرج مؤلفات متعددة في هذا العلم 
وقد سيطرت عليه ". مبادئ علم االجتماع"و " دراسة علم االجتماع"االجتماعية، و 

كما ". فكرة التطور االجتماعي المستمر عبر الزمان، وهو من رواد الفكر التطوري 

                                                           
 .  م2111إبريل  2صاحل ، إدريس سلطان ،  طبيعة الدراسات االجتماعية وأمهيتها  ، كلية الرتبية ،ـ جامعة املنيا ،نشرت ىف   -12
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أن ماركس الذي يعد القائد األول للحركة العمالية الثورية، قدم وجهات نظر وآراء تعد 
بالمعنى الحديث، وقد أصبح أبًا فيما بعد لعلم االجتماع داخلة في علم االجتماع، 

 الماركسي، الذي تعد المادية التاريخية أساسًا له
ويذكر أحد المؤرخين لعلم االجتماع، أنه خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر، 
انقسم إلى عدد من لمدارس الرئيسة والفرعية، بحيث أصبح من العسير أن تجد أي 
قدر من االلتقاء بين علوم االجتماع المتعددة، فمثاًل كان هناك من يعرف علم 

بناء االقتصادي للمجتمع، والجوانب األخالقية، دراسة العالقة بين ال: االجتماع بأنه
دراسة : والقانونية، والسياسية، من بنائه العلويوهناك من يعتبر موضوع علم االجتماع

 ".14"صور االلتقاء اإلنساني
:  أسس عـلـم االجتمـاع-  

 :ستناول في هذه النقطة ثالثة أمور تكّون البنية األساس لعلم االجتماع، وهي
 .  لم االجتماعموضوع ع -أ 

دراسة وصفية : " يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، علم االجتماع بأنه
تفسيرية مقارنة للمجتمعات اإلنسانية، كما تبدو في الزمان والمكان، للتوصل إلى 
". قوانين التطور، التي تخضع لها هذه المجتمعات اإلنسانية في تقدمها وتغيرها 

وضوع علمهم، بالظواهر االجتماعية، التي تظهر نتيجة ويحدد علماء االجتماع م
لتجمع الناس معًا، وتفاعلهم مع بعضهم بعضًا، ودخولهم في عالقات متبادلة، 

حيث يتفق الناس على أساليب معينة في . وتكوين ما يطلق عليه الثقافة المشتركة
، في االقتصاد، كما أنهم يتفقون على قيم محددة، وأساليب معينة. التعبير عن أفكارهم

 .والحكم، والخالق، وغيرها
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وتبدأ الظواهر االجتماعية بالتفاعل بين شخصين أو أكثر، والدخول في عالقات 

وتعد . وحينما تدوم هذه العالقات وتستمر، تشكل جماعات اجتماعية. اجتماعية
 .الجماعات االجتماعية من المواضيع األساسية التي يدرسها علم االجتماع

يدرسه علم االجتماع، يتمثل في العمليات االجتماعية، كالصراع،  ضوع آخروهناك مو 
والتعاون، والتنافس، والتوافق، والترتيب الطبقي، والحراك االجتماعين وهناك أيضًا 

الكل الذي يتألف من قوالب التفكير، والعمل في مجتمع : "الثقافة التي تعرف بأنها
ي البناء االجتماعي، أحد ميادين الدراسة في علم كما أن التغير في الثقافة وف". معين 

كما أن هناك النظم االجتماعية، وهي األساليب المقننة والمقررة للسلوك . االجتماع
 .االجتماعي

وتدل . وكذلك الشخصية، وهي العامل الذي يشكل الثقافة، ويتشكل من خاللها
ات علماء االجتماع المؤلفات التي تؤلف في مادة علم االجتماع، وأيضًا اهتمام
 :البارزين، على أن الموضوعات األساسية هي باختصار كما يلي

 :التحليل االجتماعي، ويشمل -1
 .ومناهج البحث في العلوم االجتماعية -الثقافة والمجتمع 

 :الوحدات األولية للحياة االجتماعية، وتشمل -2
* الجماعات * الفرد شخصية * األفعال االجتماعية والعالقات االجتماعية * 

 .المجتمع* السكان * الروابط والتنظيمات " * الحضرية والريفية "المجتمعات المحلية 
 :المؤسسات االجتماعية األساسية، وتشمل -3

األسرة، االقتصاد، السياسة، القانون، الدين، التعليم، الرعاية االجتماعية، المؤسسات 
 .التعبيرية والجمالية

 :االجتماعية األساسية، وتشملالعمليات  -4
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التمايز والطبقات، التعاون والتالؤم والتماثل، االتصال، الصراع االجتماعي، الضبط 
، التكامل االجتماعي، التغير ... "الجريمة واالنتحار"االجتماعي، االنحراف 

 ".15" االجتماعي
 .النظريات في علم االجتماع -ب

كرية التي صاحبت ظهور هذا العلم ونشأته، ال يذكر علماء االجتماع أن التيارات الف
والحقيقة أن مختلف النظريات في هذا العلم . تزال تؤثر في توجهه النظري حتى اآلن

اتجاه : تصب في اتجاهين أساسيين، يتميز كل منهما برؤية خاصة للواقع االجتماعي
لحقائق والنظريات عبارة عن طرق مختلفة إلدراك ا. محافظ، واتجاه رافض وثوري

مجموعة مبادئ وتعريفات مترابطة، تفيد : "وتعرف النظرية بأنها. االجتماعية وتفسيرها
، فهي تتكون "في تنظيم جوانب مختارة من العالم األمبيريقي على نحو منسق ومنتظم 

من قضايا مترابطة منطقيًان وقابلة للتحقق الواقعي، وتنطوي على دعاوى وبدهيات 
ويرى المطلعون في ميدان النظرية، . مسألة أساسية في العلم وتعد النظرية. أساسية

أن البحث دون سند من نظرية، أو دون اتجاه نظري، ليس إال نوع من العبث، وذلك 
ألن النظرية في علم االجتماع مستمدة أصاًل من نتائج دراسة عملية، أجريت فعاًل في 

 . "16" جردالواقع االجتماعي، وليست مستمدة من لنظر العقلي الم
 :و تؤدي نظرية علم االجتماع الوظائف التالية

 .تصنيف األحداث الواقعية وتنظيمها -1
تفسير أسباب األحداث التي تقع، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، في  -2

 .إطار شروط معينة
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 .تقديم فهم علمي شامل بالقوانين التي تحكم حركة األحداث في الواقع االجتماعي -3

وسوف نشير فيما يلي إشارة سريعة ومقتضبة إلى أبرز المواقف النظرية في علم 
 .17""االجتماع

 النظرية البنائية الوظيفية -
يلخص أحد علماء االجتماع األفكار الرئيسة التي تعتمد عليها هذه النظرية في ست 

 :نقاط هي 
يمكن النظر إلى أي شيء، سواء كان كائنًا حيًا، أو اجتماعيًا، أو سواء كان فردًا، * 

أو مجموعة صغيرة، أو تنظيمًا رسميًا، أو مجتمعًا، أو حتى العالم بأسره، على أنه 
نسق أو نظام، وهذا النسق يتألف من عدد من األجزاء المترابطة، فجسم اإلنسان 

 .وكذلك شخصية الفرد، والمجتمع، والعالم واألجهزةتكون من مختلف األعضاء ينسق،
ال فإن النسق سوف يفني، أو *  لكل نسق احتياجات أساسية ال بد من الوفاء بها، وا 

، "القانوني"يتغير تغيرًا جوهريًا، فكل مجتمع مثاًل يحتاج أساليب لتنظيم السلوك 
 .، وهكذا"األسرة"ومجموعة لرعاية األطفال 

النسق دائمًا في حالة توازن، ولكي يبقى كذلك فال بد أن تلبي ال بد أن يكون * 
أجزاؤه المختلفة احتياجاته، فإذا اختلت وظيفة أحد األجزاء فإن الكل يصبح في حالة 

 .عدم اتزان
كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيًا، أي يسهم في توازن النسق، وقد يكون * 

سق، وقد يكون غير وطيفي، أي عديم القيمة ضارًا وظيفيًا، أي يقلل من توازن الن
 .بالنسبة للنسق

يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل، فحاجة * 
المجتمع لرعاية األطفال مثاًل يمكن أن تقوم بها األسرة، أو دار الحضانة، وحاجة 
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أو عن طريق الشعور  المجتمع إلى التماسك، قد تتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد،
 . 18""بالتهديد من عدو خارجي

فالتحليل االجتماعي . وحدة التحليل يجب أن تكون األنشطة أو النماذج المتكررة* 
الوظيفي، ال يحاول أن يشرح كيف ترعى أسرة معينة أطفالها، ولكنه يهتم بكيفية 

عن كيفية وهدف التفسير الوظيفي، هو الكشف . تحقيق األسرة كنظام لهذا الهدف
إسهام أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل، الستمراريته، أو في اإلضرار بهذه 

قد سميت هذه النظرية بالبنائية الوظيفية ألنها تحاول فهم المجتمع في ،و  االستمرارية
 .ضوء البنيات التي يتكون منها، والوظائف التي تؤديها هذه البنيات

 : النظرية الماركسية -
 :على مسلمتين أساسيتين هما -بوصفها نظرية في علم االجتماع  -ية تقوم الماركس

أن العامل االقتصادي هو المحدود األساسي لبناء المجتمع وتطوره، فعالقات * 
اإلنتاج في مجتمع ما، هي التي تحكم وتحدد كافة مظاهر الحياة في هذا المجتمع، 

 .وأدب، وعلم، وأخالقأي البناء الفوقي من سياسة، وقانون، ودين، وفلسفة، 
الموضوع ونقيض : النظر إلى العالم بما فيه المجتمع، من خالل اإلطار الجدلي* 

إذا رّكبنا : " الموضوع، والمركب منها، وهو إطار مستمر ال يتوقف، ويقول تيماشيف
المسلمتين األساسيتين لماركس معًا، خرجنا ببعض النتائج، فكل نسق من اإلنتاج يبدأ 
بحالة إثبات، حيث يكون أكثر النظم الممكنة كفاءة في ذلك الوقت، لكنه متى عزز 
اجتماعيًا يصبح عقبة أمام تطبيق االختراعات التكنولوجية، واإلفادة من األسواق 

اد الخام، وال يمكن للتطور التاريخي أن يقف عند هذه المرحلة، فالنظام الحديثة، والمو 
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المعزز اجتماعيًا ينبغي القضاء عليه بواسطة ثورة اجتماعية، تخلق نظامًا جديدا 

 ".إلنتاج، مركب من القديم والجديد 
وهذه النظرة تجعل أي مجتمع يتكون من طبقتين أساسيتين متناقضتي المصالح، مما 

صراع بينهما حتميًا، فتحدث الثورة االجتماعية التي تؤدي إلى تغيير عالقات يجعل ال
و على هذا فإن الصراع الطبقي هو المحرك األساس للتغيير االجتماعي، . اإلنتاج

من أجل الوصول إلى مجتمع بال طبقات، وهو مستمر في زعمهم على طور التاريخ، 
صراع بين الطبقات المستِغلة والمستغلة فتاريخ أي مجتمع عند الماركسية هو تاريخ ال

، فيما سبق عرضنا ألهم نظريتين في علم االجتماع، ومع ذلك فإنهما ال يمثالن إال 
نظرية علم "جزءًا بسيطًا من النظريات في هذا العلم، ويكفي أن نطالع كتاب تيماشيف 

 ."19"ممثاًل، لنعرف مدى سعة وكثرة النظريات وتعددها في هذا العل" االجتماع
 .مناهج البحث في الدراسات اإلجتماعية  -

هناك مناهج للبحث يستخدمها علماء االجتماع، ويتوقف استخدامها على الباحث، 
وطبيعة البحث، واإلمكانات المتوفرة، ودرجة الدقة المطلوبة، وأغراض البحث، ولعل 

التاريخي المقارن، من أكثر الطرق المنهجية شيوعًا في الدراسات االجتماعية، المنهج 
والتجريبي، والمنهج الوصفي وغيرها، مما قد تقتصر فيه النتائج على الوصف، أو 
تتعدى ذلك إلى التحليل والتفسير وقد ال يكتفي الباحث بأحد هذه المناهج، بل يتعدى 

 :وسنعطي فيما يلي نبذة عن هذه المناهج. إلى المزج بينها
االجتماع المنهج التاريخي، عند دراستهم للتغير يستخدم علماء : المنهج التاريخي -1

الذي يطرأ على شبكة العالقات االجتماعية، وتطور النظم االجتماعية، والتحول في 
وعند . وعند دراستهم ألصول الثقافات، وتطورها،وانتشارها. المفاهيم والقيم االجتماعية

تاريخ المجتمع ضرورية  عقد المقارنات المختلفة بين الثقافات والنظم، بل إن معرفة
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وقد صاحب المنهج التاريخي نشأة علم االجتماع، وقد كان في البداية . لفهم واقعه
تطوريًا، يميل إلى وضع المراحل التطورية المختلفة للمجتمعات اإلنسانية، كما هو 

. ولكن النزعة التطورية بدأت تتالشى، نظرًا لعدم موضوعيتها. عند كونت وسبنسر
ئق سواًء أكانت وثائق شخصية، أم رسمية، أم عامة، من أهم مصادر وتعد الوثا

المعرفة االجتماعية، كالتاريخ االقتصادي، والسياسي، والديني، والتربوي، والسكاني 
وغيرها، ومثل ذلك الدراسات الوصفية المتكاملة لمجتمع ما في فترة تاريخية معينة، 

يمكن أن . يمة تفيد عند التحليلحيث تحتوي هذه الدراسات عادة على معلومات ق
نمثل لهذا النوع من الدراسات، بالدراسة الضخمة، التي أعدتها مجموعة علماء الحملة 

وصف مصر، حيث تعد دراسة مسحية شاملة للبناء : الفرنسية على مصر بعنوان
 ."20"االجتماعي لمصر في فترة تاريخية معينة

كثر مناهج البحث االجتماعي مالءمة يعد المنهج الوصف من أ: "المنهج الوصفي -2
وهو الخطوة األولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا . للواقع االجتماعي وخصائصه

إذ من خالله نتمكن من اإلحاطة بكل أبعاد هذا الواقع، محددة على خريطة، . الواقع
وقد واكب المنهج الوصفي نشأة علم ". تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته 

جتماع، وقد ارتبطت نشأته بحركة المسح االجتماعي في إنجلترا، أو منهج لوبالي اال
 .في دراسة الحالة، ونشأة الدراسات األنثروبولوجية

أن المشكلة التي واجهت : والفكرة األساسية التي يقوم عليها المنهج الوصفي هي
ي، يصلح الدراسة العلمية للظواهر االجتماعية، هي عدم وجود منهج علمي حقيق

فلم تكن المالحظة خاضعة لقواعد تنظمها، بحيث نعرف بدقة . لتحليل هذه الظواهر
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ولذلك فإن المنهج . كيفية المالحظة، وأهمية الظواهر التي ُتالحظ، وأكثرها داللة

 :الوصفي يعتمد على خطوات هي
 .اختيار الوحدة االجتماعية األولية واألساس في الموضوع المدروس* 
 .الطريقة المالئمة للقياس الكمي لمختلف عناصر مكونات وحدة الدراسةاكتشاف * 
(. 31)فحص العوامل المختلفة المؤثرة في تنظيم الظاهرة المدروسة في وظائفها* 

. وعلى هذا فإن البحوث الوصفية تتم على مرحلتين، مرحلة االستكشاف والصياغة
ويعد . طتان ببعضهماوهما مرحلتان مرتب. ومرحلة التشخيص والوصف المتعمق

المسح االجتماعي ودراسة الحالة، والبحوث السكانية التي تصف المواليد، والوفيات، 
وتحركات السكان، وتوزيعهم، بحوث وصفية، تمثل المنهج الوصفي، ويوفر المنهج 
الوصفي كثيرًا من البيانات والمعلومات التي تزيد المعرفة بالظواهر، وتنمي البصيرة 

 ."21"جتماعي بكل أبعادهبالواقع اال
فالعلم يسعى إلى صياغة . التجريب جزء من المنهج العلمي: " المنهج التجريبي -9

والتجربة .. النظريات التي تختبر الفروض التي تتألف منها، وتتحقق من مدى صحتها
فالتجريب هو القدرة ". " هي الطريقة التي تختبر بها صحة الفرض العلمي : ببساطة

كافة الظروف، التي من شأنها أن تجعل ظاهرة معينة ممكنة الحدوث في  على توفير
: والتجريب يبدأ بتساؤل يوجهه الباحث مثل. اإلطار الذي رسمه الباحث وحده بنفسه

هل يرتبط ارتفاع المستوى االقتصادي للفرد بإقباله على التعليم؟ أو هل هناك عالقة 
تنشئة االجتماعية وانحراف األحداث؟ ومن أو بين ال. بين الدين والسلوك االقتصادي؟

الواضح أن اإلجابة على هذه التساؤالت، تقتضي اتباع أسلوب منظم لجمع البراهين 
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والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع البحث، . واألدلة
 " .22"والوصول إلى إدراك للعالقات بين األسباب والنتائج 

لبحث التجريبي على عدة خطوات، هي تحديد المشكلة، وصياغة ويعتمد تصميم ا
الفروض التي تمس المشكلة، ثم تحديد المتغير المستقل، والمتغير التابع، ثم كيفية 
قياس المتغير التابع، وتحديد الشروط الضرورية للضبط والتحكم، والوسائل المتبعة في 

علوم االجتماعية، إال أنه طبق ومع صعوبة تطبيق هذا المهج في ال. إجراء التجربة
فيها، واستطاع أن يغزو علم االجتماع والعلوم االجتماعية، تحت تأثير النجاح الذي 

 .حققه في العلوم الطبيعية
يمكن القول بأن المنهج المقارن، يطبق في علم االجتماع بكافة : المنهج المقارن -4

ماع ال يخلو من الحاجة إلى فروعه ومجاالت دراسته، ذلك أن أي بحث في علم االجت
وقد استعان به أغلب علماء االجتماع قديمًا وحديثًا، ويمكن ذكر . عقد مقارنة ما

 :المجاالت الرئيسة في علم االجتماع، التي يمكن أن تخضع للبحث المقارن فيما يلي
 .دراسة أوجه الشبه واالختالف، بين األنماط الرئيسة للسلوك االجتماعي* 
وتطور أنماط الشخصية، واالتجاهات النفسية واالجتماعية في  دراسة نمو* 

مجتمعات، وثقافات متعددة، مثل بحوث الثقافة، والشخصية، ودراسات الطابع 
 .القومي

 .دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات، كالتنظيمات السياسية والصناعية* 
يير الزواج واألسرة دراسة النظم االجتماعية في مجتمعات مختلفة، كدراسة معا* 

والقرابة، أو دراسة المعتقدات الدينية، وكذلك دراسة العمليات والتطورات التي تطرأ 
 .على النظم االجتماعية مثل التحضر
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و عادة ما تتم المقارنة بين المجتمعات وفقًا للنمط الرئيس . تحليل مجتمعات كلية* 

 ."23"السائد للنظم
 social studiesاالجتماعية  محاور أو أبعاد أساسية للدراسات

تتميز الدراسات االجتماعية بأنها ذات مجال واسع وحيوي بحكم تناولها إلبعاد تتصل 
بالتفاعل بين اإلنسان والمجتمع والبيئة بمختلف مكوناتها وينصب االهتمام في 
الدراسات االجتماعية حول فهم الحياة في عالم اليوم ، وحول دراسة اإلنسان ليصبح 
الموضوع األساسي وقد حدد التقرير الصادر عن المؤتمر الوطني للدراسات 

ثالثة محاور أو ( NationalCouncil For The Social Studies)االجتماعية 
 :" 24"أبعاد أساسية للدراسات االجتماعية وهي

 . knowledgeالمعرفة 
تي تنظم صورة تمثل المعرفة ركنا أساسيا في مجال تعلم الدراسات االجتماعية وال

الخ والتي تأتي أيضا من ....حقائق وتعليمات ومهارات وفروض ومعتقدات وقيم 
األدوار التي تتصل بالمعلمين والطالب فيما يتعلق ببرامج التربية االجتماعية ويتسع 
أطار ومحتوي هذه المنظومة لتشمل التاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية واالنتربولوجيا 

الخ وتعد تلك المعارف والعلوم بمثابة عوامل ... الفسلفة واالجتماع وعلم النفس و 
أساسية تسهم في تنمية الذكاء االجتماعي والشخصي وفي إعداد التالميذ للمواطنة 
وفهم العالقات العالمية والروابط الحيوية بين الماضي والحاضر والمستقبل بل انها 

التغير وخاصة في عالم يطرأ عليه أيضا تسهم في تشجيعهم علي المشاركة في صنع 
الكثير من التغيرات المطردة وتصعب فيه قدرة الفرد علي إصدار قرارات صائبة فيما 
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يتصل بحقوقه ووجباته ولذا فان تلك المعرفة التي تقدم من خالل الدراسات 
االجتماعية تأثر بشكل اكبر من غيرها من المواد الدراسية األخرى بالقيم االجتماعية 

لسياسية واالقتصادية وكذلك المؤسسات الموجودة في البشرية وقد أكد المؤتمر وا
الوطني للدراسات االجتماعية في تقريره السنوي علي أن أهم مهارات القرن الحادي 
والعشرون تتمثل في اكتساب المتعلم االتجاهات الديمقراطية واتخاذ مواقف ايجابية 

جتماعية ومهارات التفكير باعتبار هذه المهارات تجاه المتعلم ، وتنمية المهارات اال
جزء ال يتجزأ من المناهج الدراسية مع التأكيد علي أن تدريسها واكتسابها بطريقة 
أفضل غالبا ما يتم من خالل مناهج الدراسات االجتماعية بحيث يتعلم المتعلمون من 

لون المشاكل خاللها كيف يفكرون ويطرحون األسئلة ويحصلون علي المعلومات ويح
 ."25"ال مجرد االقتصار علي مالحظة بعض الحقائق

 " attitudes"تجاهات إلا
تلعب الدراسات االجتماعية دورا واضحا في تشكيل التلميذ حيث يقع علي عاتقها 
إكسابه القيم واالتجاهات التي تمكنه من المشاركة الفعالة في مجتمعه والذي يمثل 

( N.C.S.S) جزء من المجتمع الدولي وعل الرغم من انه ال توجد اتفاق كما أشار 
آن تتضمنها مناهج الدراسات االجتماعية في  علي نوعية القيم واالتجاهات التي يجب

القرن الحادي والعشرين إال أن التالميذ يحتاجون إلي تنمية االتجاهات والقيم بالوسائل 
ويري البعض أن هناك عديد من االتجاهات التي يجب أن تتضمنها ، الديمقراطية 

لية والعالمية مناهج الدراسات االجتماعية وخاصة في ظل المتغيرات والتطورات المح
الجارية ، ولعل من أبرزها االتجاه نحو السالم واالتجاه نحو المحافظة علي البيئة 
واالتجاه نحو احترام قيم الجوار واالتجاه نحو نزع أسلحة الدمار الشامل باإلضافة إلي 
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االتجاه نحو امن البشر وتمثل الدراسات االجتماعية علي مستوى تخطيط المنهج 

معرفية نسيجها مهارات واتجاهات مرغوبة لتحقيق أهداف تعليمية  وتنفيذه جوانب
مرغوبة ومن المالحظ أن تغير المجتمع وذلك لتتمكن من اإلسهام بفاعلية في تحقيق 

وال تقتصر المعرفة ، عملية التطبيع االجتماعي بكل ما يحتويه المفهوم من مدلوالت 
نما يمتد المقدمة من خالل الدراسات االجتماعية في فائدته ا علي الحاضر فحسب وا 

إلي المستقبل أيضا حيث تؤثر في وعي التلميذ بالقوي المؤثرة في المجتمع ومدي 
فهمه للحياة السياسية واالقتصادية األمر الذي يساعده في الغالب علي وضع تصور 
لمعالم المستقبل والمشاركة الفعالة الواعية في شتي مجاالت الحياة في أطار االهتمام 
بالمعارف وترجمتها إلي شكل من أشكال المعايشة بين المتعلم وبيئته وهو ما يمكن 
أن يعتمد في المقام األول في تقديم تلك المعرفة بشكل متكامل وبطرق متناسقة 

 . ومرتبطة بالمواقف الحياتية
 .ومن أبرز االتجاهات في الدراسات االجتماعية

اإلتجاه نحو احترام قيم  -افظة على البيئةاإلتجاه نحو المح -اإلتجاه نحو السالم -
اتجاه مواقف  -اإلتجاه نحو الديموقراطية -. الجوار ونزع اسلحة الدمار الشامل

تنمية اإلتجاه نحو  -االتجاه نحو تنمية مهارات التفكير -ايجابية نحو التعلم 
 .المحافظة على الهوّية الثقافية 

 : skillsالمهارات 
ثر بالخبرات القديمة المنقولة عن الكبار والتي يتأثر بها الفرد إذا كانت المواطنة تأ

المتعلم إال أنها في جزء كبير منها غالبا ما تتأثر بدرجة اإلقناع التي يصل إليها الفرد 
المتعلم نتيجة احتكاكه وتعامالته اليومية في المجتمع األمر الذي يؤكد تأثرها بالقديم 

اطها بقدرة الفرد علي التفكير بنفسه والدراسات والجديد في أن واحد وكذلك ارتب
االجتماعية ال تقتصر رسالتها علي مجرد االحاطة بعالقة الفرد بمجتمعه أو عالقة 
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مجتمعه بشعوب العالم الخارجي بل يتخطى في تحسين ورفع مستوي تلك العالقات 
وقد تغير المسمى من مواد اجتماعية ليصبح دراسات ، من اجل سعادة البشر

اجتماعية أنما يرجع إلي تغير طبيعة المواقف فحينما كان المعلم محورا للعملية 
حيث كان تدريسها يعتمد علي " المواد االجتماعية " التعليمية أطلق عليها مسمي 

المعلم كمرسل ، والمتعلم كمستقبل ، وكان ذلك يتم في إطار المواد المنفصلة وحينما 
تحقيقا " المنشود سميت بالدراسات االجتماعية أصبح المتعلم هو الغاية والهدف 

إلبعاد التكامل المنشود هذا باإلضافة إلي أن تعدد اآلراء واحترام النقاش حول طبيعية 
تحقيقا إلبعاد التكامل المنشود هذا باإلضافة إلي أن تعدد اآلراء واحترام النقاش حول 

يس فقط في تدريسها ولكن طبيعية الدراسات االجتماعية وتفسيرها يؤثر وال يزال ل
 .أيضا في مضمون ومحتوي تلك المناهج نفسها 

التاريخ  –الدراسات االجتماعية تهدف لتحقيق التكامل بين فروعها الثالثة إن 
وكذلك بينها وبين فروع أخري كما أن عالقتها بالمواد  –والجغرافيا والتربية الوطنية 

األخرى هي عالقة اخذ وعطاء ولذا يشكل وجودها في المنهج المدرسي أمر حيويا 
المدرسي أثرا في تشكيل المتعلم باعتبارها وضروريا فهي تمثل أكثر مجاالت المنهج 

تشكل عنصرا أساسيا مسئوال عن توفير المعرفة االجتماعية التي تمكن التلميذ من 
ممارسة سلوك اجتماعي مقبول نتيجة التصاقها بالمجتمع وتركيز محتواها علي 

 . "26"العالقات االجتماعية أكثر من غيرها من المواد الدراسية األخرى 
 : ز المهارات في الدراسات االجتماعيةومن أبر 

مهارات التفكير بأنواعه المختلفة من تنمية المهارات االجتماعيةو تنمية المهارات 
: الحياتية و تنمية مهارات التعلم الذاتي أو التعليم المستمر مهارات حاسوبية تتعلق

ئط وعمل باستخدام الحاسوب واستخدام اإلنترنت في التدريس و مهارات رسم الخرا
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اإلحصاءات والجداول مهارات حل المشكالت و مهارات معالجة البيانات مهارات 

الكتابة ) كتابة التقارير والبحوث معرفة االتجاهات واألماكن ومهارات االتصال 
  .مهارات البحث  و مهارات تفسير البيانات ( والتحدث 
 :الخالصة 

لها وظيفة عامة تناسب تلك الوظائف التي تؤديها بقية  إن  الدراسات اإلجتماعية
العلوم االجتماعية ، و العلوم االجتماعية كلها تدرس السلوك البشري و لكن من زوايا 
مختلفة و االختالف راجع إلى اختالف في موضوعات الدراسة و كذلك نوع المتغيرات 

ختالف في العلوم المستخدمة في التفسير، و يؤكد الكثير من العلماء أن اال
االجتماعية هو اختالف تمليه ضرورة الدراسة و التحليل فقط غير أن نتائج البحوث 

تعد العلوم االجتماعية في ،و في ميادين العلوم االجتماعية متشابكة و مترابطة
المجتمعات العربية  على اختالف فروعها وتخصصاتها من المفعالت األساسية 

ة في البالد العربية ، مما يستوجب االنسجام بين المضامين لعملية التنمية االجتماعي
نما من  التعليمية والقضايا األساسية للمجتمع، ال من  الجانب النظري التنظيري، وا 
خالل الممارسات والتطبيقات الواقعية، من اجل إيجاد علوم اجتماعية تتماشى مع 

يم هذه العلوم بقيم مجتمعنا اهتماماتنا وتطلعاتنا، وال يتأتى هذا المطلب إال بتطع
واهتماماته الكبرى في  الحياة، أثناء بناء برامج التكوين الرسمية، ومن خالل إعداد 
عروض التكويـــن، ويجب تحديد اإلستراتيجية للتعليم في العلوم االجتماعية أمر 
يتطلب التخطيط السليم والوضوح في تحديد المفاهيم واألهداف المرتبطة بالواقع 

كانية التحقيق مع الواقعية في النظر لتحقيق األهداف المسطرة ، وينبغي أن إلم
تتضمن الرسالة التي تحملها العلوم االجتماعية إعادة التشكيل المعرفي القيمي 
للمجتمع العربى بأصالته وتاريخه العريق، وذلك حتى تصير هذه القيم أكثر مالئمة 

بالمحيط االجتماعي واالقتصادي، من لمتطلبات التنمية، وضرورة ربط المؤسسات 
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خالل تشجيع الطالب على البحث العلمي الميداني وتثمين جهودهم بشتى الطرائق 
البيداغوجية المتاحة، وتشجيع التربصات والخرجات العلمية، وذلك على اعتبار أن 
الوظيفة األساسية للجامعة، هي خدمة المجتمع والسعي إلى التنمية الشاملة 

 .المستدامة
 : الخاتمة 

إن الدراسات االجتماعية مفهوم شامل ولكنه محدد ويستخدم في التعليم المدرسي 
والجامعى ليشير إلى المجال المعرفة الذي تقع علي عليه مسئولية إكساب الطالب 
المهارةفي فهم العالقات البشرية ، وهذا يعني أن هذا المجال يختص بدراسة اإلنسان 

 .من اآلخرين في البيئات األخرى وعالقته ببيئته وغيره 
ويحتوى هذا المجال كمادة دراسية على أنواع من المعرفة هي التاريخ والجغرافيا 

 .واالجتماع والسياسة واالقتصاد واألنثروبولوجيا وعلم النفس واالجتماع 
الدراسات االجتماعية بدراسة المفاهيم التي ترتبط بالعلوم االجتماعية إن إختصاص 

يعتبر لقة بالعالقات البشرية وقضايا اإلنسان ومشكالته وعاداته وسلوكياته ، ،والمتع
يتم اختيارها بحيث تستخدم كماده دراسية تحقق  التىوضوعات محتوى شاملللم

األغراض التربوية المرجوة منها ، وبناًء على ذلك تركز الدراسات االجتماعية في 
يئته القريبة منه ثم يتدرج ذلك إلى دراسة المراحل األولى على نمو الفرد في عالقته بب

العالقات البشرية في البيئة المحلية ثم البيئة القومية ثم البيئة العالمية ، ولذلك نجد أن 
المربين يقومون باختيار المحتوى الدراسي لمناهج الدراسات االجتماعية، من ميدان 

إلي توليد أو استنباط  العلوم االجتماعية، إال أن الدراسات االجتماعية ال تهدف
المعارف التي ترتبط بالعلوم االجتماعية ألن الهدف األساسي من دراسة الدراسات 
االجتماعية هو تزويد الطالب بالمهارات واالتجاهات والمعارف الوظيفية الضرورية 

 .الضطالعهم بدور فعال فى حل قضايا المجتمع المحلى والقومي والعالمي
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 :المصادر والمراجع  -

 -السة ، ياسين، العلوم االجتماعية في الجامعة الجزائرية وسيادة منطق االجتـرارح
-نموذجا                                 كلية العلوم السياسية
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طرق البحث العلمى " شوكت ، على إحسان ، . عبد الخالق ، د  فائق ، فوزى

 .  م 2111مصر ،  –دار عصمى للنشر والتوزيع ، القاهرة " المفاهيم والمنهجيات 
، منشورات شركة النجا، " إتجاهات أساسية" الحوات ، على ، النظرية االجتماعية 

 .م 0991مالطا ، : فاليتا 
احل البحث العلمى ، دليل إرشادي في كتابة البحوث أبو النصر، مدحت ، قواعد ومر 

عداد رسائل الماجستير والدكتوراه ، مجموعة النيل العربية ، ط ، مدينة نصر ،  0وا 
 م 2114مصر ،  –القاهرة 

علم االجتماع في الجامعة الجزائرية بين البرامج األكاديمية والواقع : مساك، امينة  -5
، منشورات م 2119ية وتربوية،العدد الرابع، جانفي االجتماعي،مجلة دراسات اجتماع

المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة، جامعة محمد : مخبر 
 (.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية)بسكرة -خيضر

ـ كلية التربية ـ جامعة المنيا،  طبيعة الدراسات االجتماعية صالح ،إدريس سلطان  -6
 .م 2100إبريل  2يتها نشرت فى وأهم
، ترجمة إحسان محمد الحسن، دار الطليعة، "معجم علم االجتماع"دنيكن ميتشيل، -7

 .م0910بيروت، 
، "علم االجتماع والتنمية، دراسات وقضايا"عبدالباسط عبدالمعطي، عادل الهواري، -1

 .م 0915دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
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، 0914، دار المعارف، القاهرة، "ميادين علم االجتماع"ن، محمد الجوهري وآخرو -9
 .الطبعة السادسة

، "، دار المعرفة الجامعية"قاموس علم االجتماع"محمد عاطف غيث، -01
 .م0995اإلسكندرية، 

المدخل الى مناهج البحث العلمي ، دار النهضة العربية , محمد محمد قاسم -00
, مادة االستنباط : م نقل عن مراد وهبة0999للطباعة والنشر بيروت طبعة اولى 
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