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 المبحث األول: مفهوم عمم االجتماع

التي تعنى   Social Sciences: يعتبر عمم االجتماع أحد العموم االجتماعيةتعريف العمم
بدراسة السموك االنساني، ويختص بدراسة وتحميل الظواىر والعالقات االجتماعية التي توجد بين 

التي ينتمون الييا وبين المجموعات بعضيا  group والمجموعات     Individualsاالفراد
 البعض. 

وكان ينوي تسمية  9381عام  Sociologyكممة  Conteوقد اشتق العالم اوجست كونت      
لكنو تخمى عن ىذه التسمية بعد أن  Social Physiceىذا العمم الجديد بالفيزياء االجتماعية 
دراسات احصائية عن المجتمع دعاىا بالفيزياء  Queteletنشر الباحث البمجيكي أدولف كتيمية 

مزيج من الالتينية واليونانية تنقسم إلى شقين، مقطع   Sociologyاالجتماعية، وىذه الكممة 
Socio  ويشير إلى المجتمع ومقطعLogy ت المستوى الرفيع من حيث يشير إلى الدراسة ذا

دراسة المجتمع بدرجة عالية من  -اشتقاقا–الدقة والعمق، ومن ثم فإن الكممة مجتمعة تعني 
 التعميم والتجريد. 

فاإلنسان منذ خمقو اجتماعي بطبعو يعيش مع االفراد من بني جنسو في مجتمعات بشرية     
 ومجتمعات مختمفة أخذت صورًا متعددة عمى مر العصور. 

 لماذا ندرس عمم االجتماع؟

قد يتساءل المرء منذ الوىمة االولى لماذا ندرس عمم االجتماع أو بمعنى آخر ما ىي فائدتو     
والقيمة من وراء دراستو؟ ونحن في الواقع لو امعنا النظر في حياتنا اليومية العادية لوجدنا أنفسنا 

شاىده يوميًا من اشياء وظواىر وما وسط كم ىائل من التساؤالت تطرح نفسيا من خالل ما ن
نسمعو من اخبار وشائعات ودعايات قد تثير دىشتنا وحيرتنا في كثير من االحيان، بل وتجعمنا 
في موقف ال نستطيع أن نكون ألنفسنا فيو إجابات شافية ليا، ومن ىنا تزداد حيرة االنسان 

فية أو مقبولة لتبرير ما يحدث ودىشتو خاصة إذا ما كان يتمقاه من إجابات وتفسيرات غير كا
حولو أو يشاىده من ظواىر ويجد االنسان نفسو جادًا في سبيل البحث عن طبائع االشياء 
وحقيقتيا و ما يكمن خمفيا من عمل حقيقية فعمية متحماًل المشاق ومكابدة الصعاب والتحديات 

ويستمفت انتباىو ال يقع  سعيًا وراء الوصول إلى معرفة الحقيقة، خاصة وأن ما يشاىده االنسان
 اساسًا اال عمى خشبة مسرح المجتمع. 



 وهنا يتجمى لنا سؤال آخر لماذا دراسة المجتمع بالذات؟

واإلجابة عمى ذلك تتضح في أننا نرى االشياء ال نحبيا ونرغب في معرفة االسباب لظيورىا    
القضاء عمى تمك االسباب  ووقوعيا، وما إذا كانت ضرورية أم غير ضرورية آممين من وراء ذلك

 وتغيير العالم. 

وكثيرًا ما يتضح أن األشياء التي نشاىدىا ليست ىي الواقع كما يبدو لنا وأن ما ىو صادقًا في 
 ظل ظروف معينة ليس صادقًا في ظل ظروف أخرى. 

ىو لذلك فعمم االجتماع ال يتطرق إلى دراسة اإلنسان إال من حيث كونو )كائنًا اجتماعيًا( و    
مييأ بطبيعتو لمحياة في المجتمع، و ال يتصور نظريًا وعمميًا أنو قادرًا عمى الحياة بغير مجتمع 
بل أنو يستمد انسانيتو من المجتمع أو بمعنى آخر أكثر دقة أن المجتمع اإلنساني ىو الذي 

محاولة يجعل من الكائن الحي "اإلنسان" إنسانًا بالمعنى الحقيقي لمكممة وتحمل الصعوبات في 
بل متغير باستمرار يعيش وسط عالم متغير ال سيطرة  -ليس ثابتاً –فيم اإلنسان ككائن اجتماعي 

لو عمييا سيؤدي بنا إلى إزالة التناقض المدمر بين رغبة اإلنسان وقدرتو عمى السيطرة عمى بيئتو 
 الخارجية من ناحية ومعرفتو بنفسو وقدرتو عمى السيطرة عمييا من ناحية أخرى.

فنحن اليوم في أشد الحاجة إلى فيم أنفسنا من أي وقت مضى في ظل عالم يموج بتغيرات     
سريعة متالحقة، وفي ظل ما يسمى بالمجتمع الدولي أو المجتمع العالمي الجديد. فنحن نريد أن 

إذا نفيم أنفسنا كبشر تقوم حياتيم عمى الحياة المشتركة المنظمة باعتبارىا السبيل أمام االنسانية 
 ما أردت أن تعيش وتتقدم. 

وىناك تعريفات عديدة لعمم االجتماع، فقد حاول عديد من عمماء االجتماع تعريفو بطريقتو 
 الخاصة نستعرضيا فيما يمي: 

معنى عمم االجتماع عند كونت عمى أنو "العمم النظري المجرد  ويظير تعريف أوجست كونت:
 لمظواىر االجتماعية".

" أي تعريف شكمي ليذا العمم، بل كان ىذا العمم بالنسبة لو "ىو الذي سبنسرهربرت ولم يقدم "
 يدرس الظواىر فوق العضوية أو التطور فوق العضوي بتغيير أكثر دقة".

" أي تعريف شكمي ليذا العمم، بل كان ىذا العمم بالنسبة لو ىو الذي هربرت سبنسرولم يقدم "
 ق العضوي بتغيير أكثر دقة. يدرس الظواىر فوق العضوية أو التطور فو 



" فيو دراسة الظواىر االجتماعية ويرى أنو دراسة تجددت طبيعتيا دوركايمأما عمم االجتماع عند "
 من خالل موضوعيا.

" ينطوي عمى قدر كبير  من الغموض ألنو عرفو بأنو دراسة الفعل ماكس فيبروكان تعريف "
ًا بأنو دراسة الفعل االجتماعي النموذجي، وكان االجتماعي الذي يتضمن معنى ذاتيًا، وعرفو أيض

 يميل إلى األخذ بالتعريف  الثاني. 

" أن عمم االجتماع ىو محاوة وصفية تاريخية لتفسير المجتمع ىبالنظر اليو جيد نجزوفي رأي "
كواقع ممموس وىو عمم عام يدرس كافة فئات الظواىر االجتماعية ويركز عمى السمات المشتركة 

 اىر الفرعية. بين الظو 

من جممة التعريفات السابقة وغيرىا يتضح أن عمم االجتماع ال ييتم ببناء الجسد االنساني أو     
بوظائف أعضائو أو بالعمميات العقمية في حد ذاتيا بل ىو ييتم بما يحدث عندما يقابل االنسان 

وميما كانت ىذه العمميات انسانًا أو عندما يتفاعالن ويتعاونان أو العكس يتنافسان ويتصارعان، 
االجتماعية التي تقوم بين االنسان وغيره من البشر، فوحدة الدراسة السوسيولوجية ليست عمى 

 االطالق فردًا واحدًا، ولكنيا تتمثل عمى االقل في فردين يكونان معًا عالقة بشكل ما. 

ارة عن مجموعة مما تقدم يتضح أن عمم االجتماع ىو أحد العموم االجتماعية وىو عب    
العمميات والظواىر االجتماعية التي توجد بين االفراد والجماعات التي ينتمون الييا، وبين 

 المجموعات في مختمف صورىا وذلك عمى اساس البحث العممي المنظم.
 


