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 حماضرات علم االجتماع : هاني عمران. د

 المحاضرة األولى

 التعرٌف بعلم االجتماع ونشأته ومراحل تطوره 

 التعرٌف بعلم االجتماع- 1

  :أصل تسمٌة علم االجتماع (آ

 علم العمران ثمة تسمٌات متعددة أُطلقت على هذا العام الجدٌد مع نشأة العلوم الحدٌثة فً عصر النهضة أو قبلها مثل

 .... ،(19 القرن–أدولف كٌتٌلٌه )الفٌزٌاء االجتماعٌة ، (14  القرن-ابن خلدون)

 وهو مصطلح مركب "Sociology"وهً  1838فً عام أرساها الفٌلسوف الفرنسً أوغست كونت لكن التسمٌة التً 

 التً تفٌد معنى مجتمع "Socio"والكلمة الالتٌنٌة " علم"التً تعنً logy" "أحدهما الكلمة اإلغرٌقٌة  : جزأٌنمن 

 . "السوسٌولوجٌا"، أو مستعربا باسم "علم االجتماع"ٌُستعمل هذا المصطلح معرّبا باسم . إنسانً أو جماعة بشرٌة

".  للبشرٌةassociated الحٌاة المشتركة  ٌدرسإنه علم:  بقوله الجدٌدوقد حّدد أوغست كونت هذا العلم

                                                                                                                                                       تٌارات علم االجتماع- "علم"المقصود بكلمة  (ب

                                                                                                                                      :ما هو متفق علٌه

فً مجال  (معنى االتساق)والمتسقة  (معنى التنظٌم)ٌكاد ٌجمع معظم العلماء على اعتبار العلم نوع من المعرفة المنظمة 

.                                                                                                                   معٌن من الموضوعات

 . ومنهجه وطرائقه وأسالٌبهثالثة تٌارات تختلف كل منها بنظرتها إلى طبٌعة علم االجتماع ووظٌفته وقد تشكلت 

 :من أهم خصائص هذا التٌار اآلتً: التٌار الموضوعً والكمً -1

 ... . مفهومهم عن الظاهرة االجتماعٌة  –

 ... .الموضوع األساس لعلم االجتماع على الصعٌد النظري والعملً  –

 ... نظرتهم إلى التغٌر االجتماعً  –

 ... . طبٌعة المنهج وأسالٌبه –

 : وهو ٌتسم باآلتً  :الكٌفً- التٌار اإلنسانً -2

 .ٌراعً هذا التٌار الخصوصٌة اإلنسانٌة للظاهرة االجتماعٌة –

 .الحٌاة االجتماعٌة متغٌرة متطّورة، فالتغٌر جزء من بنٌتها ، ٌحدث بصورة طفرات انفجارٌة –

 . الحٌاة االجتماعٌة قائمة على الصراع الناجم عن اختالف المصالح وتباٌنها بٌن الناس –

 ... نوعٌة المنهج وأسالٌب البحث –

 .من طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة)أسباب الصراع االجتماعً صمٌمٌة داخلٌة  –
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 .ٌدعون على الصعٌد العملً إلى النقد اإلصالح والتطوٌر والتغٌر السرٌع  –

 

 . ٌأخذ هذا التٌار من التٌارٌن اآلنف ذكرهما بصورة انتقائٌة مزٌجا غٌر متكافئ منهما: التٌار الثالث - 2

                                                                                                                                  ": اجتماع "معنى كلمة (ج

ٌُالحظ هنا توّزع . إلى مجال علم االجتماع وموضوعاته األساسٌة" علم  االجتماع"ٌشٌر هذا الجزء من مصطلح  حٌث 

:                                                                                                                                                     اآلراء فٌه بٌن ثالثة محاور ، ٌمكن إٌجازها باآلتً

 : االجتماع هو التفاعل االجتماعً، العالقة االجتماعٌة- 1

 ... التفاعل االجتماعً  –

 ... العالقة االجتماعٌة  –

 ... البنٌة االجتماعٌة  –

 ... الفعل االجتماعً  –

 الثقافة بوصفها الناتج األساس لعملٌة التفاعل االجتماعً –

 : االجتماع هو اتحاد وحدات إنسانٌة واندماجها فً جماعات- 2

 ... . مفهوم الجماعة اإلنسانٌة –

 ... . مستوٌات الجماعة –

 : االجتماع هو الجماعات والتفاعالت معا- 3

 ...  ومضمونها ...  شكلها : الحٌاة االجتماعٌة

   :من التعرٌفات العامة المتداولة لعلم االجتماع (د

:                                                                                                                                       ٌعّرف علم االجتماع أنه الدراسة العلمٌة لـ  

    للبشر،                   (أو المدنٌة)الحٌاة االجتماعٌة  ○  التنظٌمات االجتماعٌة،    ○   الجماعات اإلنسانٌة  ○   المجتمعات البشرٌة ○

 .*   الظواهر االجتماعٌة○         .الثقافة اإلنسانٌة ○الفعل االجتماعً،        ○التفاعل االجتماعً،     عملٌات ○

 ٌقصد بالظاهرة االجتماعٌة السلوك المتكرر الحدوث فً األنساق االجتماعٌة المتعددة والمختلفة       * : 

 بأي معنى تقدم هذه ااتعرٌفات مفهٌمها لكلمة اجتماع؟

 

 االجتماع ومراحل تطورهنشأة علم - 2

                                                                                                                                 :نشأة علم االجتماع ضمن منظومة العلوم الحدٌثة- آ

 ،تسلسل ظهور العلوم الحدٌثة ت                                                                        16- تصّدرتها الرٌاضٌات فً القرن

 .   19- وتوّجها علم االجتماع عند أواسط القرن

:                                                                                                              ٌتوزع الرواد األوائل المؤسسون لعلم االجتماع فً الصفٌن التالٌٌن

: ........                                                                                                         أشهر رواد الصف األول    ○

 : ........  أشهر رواد الصف الثانً    ○



ٌّزة لعلم االجتماع- ب  أعمال متم

وجدت أعمال متمٌزة فً الماضً البعٌد والقرٌب ترقى إلى أن  ُتصنف ضمن األدبٌات السوسٌولوجٌة بكل جدارة 

 : مثل ... واستحقاق، 

 ، " الجمهورٌة"كتاب  –

 البن خلدون، " المقدمة"كتاب  –

  : ...    17))جان جاك روسو فً القرن : العقد االجتماعً ل –

                                                                                                             عوامل أسهمت فً نشأة علم االجتماع وتطوره- ج

نخّص . تمٌزت نشأة هذا العلم بظهور تغٌرات اجتماعٌة واسعة غٌر مسبوقة فً تارٌخ البشرٌة ساهمت فً نشأة نذا العلم 

 :  بالذكر منها

 ...الثورة العلمٌة التً حدثت فً الغرب  –

 ... . وعوامل أخرى  –

                                                                             عوامل أسهمت فً رسوخ علم االجتماع وتطوره السرٌع خالل القرن العشرٌن- ج

وٌنمو الٌوم علم االجتماع بسرعة كبٌرة ألسباب ٌعود بعضها إلى آلٌة تطور علم االجتماع ومؤسساته، وٌعود بعضها 

 . اآلخر إلى ظروف المجتمعات البشرٌة وتطور الحٌاة االجتماعٌة 

 :مراحل أساسٌة لتطور علم االجتماع- د

 .  هً مرحلة عدم تماٌز مجاالت الفكر االجتماعً :1800مرحلة ما قبل - 1

  ...(:1914 1800-)مرحلة نشوء علم االجتماع - 2

                                                     ... (:  1915-1944)األكادٌمً -مرحلة ترسٌخ الطابع العلمً- 3

 (: 1974 1945-)مرحلة - 4

 (: .… 1975-)مرحلة - 5

ٌّز كل منها؟   فما هذه المراحل؟ وما الذي ٌم

 

 

 


