
 هيادين علن االجتواع

لقد تطور عمم االجتماع تطورًا كبيرًا مما يساعد عمى تعدد فروعو وميادينو حتى يبدو أن     
جميع أجزاء الحياة االجتماعية متصمة اتصااًل وثيقًا ويتوقف بعضيا عمى البعض اآلخر وأن أي 

 تغير يحث في جزء منيا البد  وأن يؤثر عمى االجزاء االخرى.

 وأىم الفروع التي انبثقت من عمم االجتماع ما يمي : 

ويبحث في موضوع العمم ونظرياتو المختمفة وطرق دراسة الظاىرات  علم االجتماع العام: -1
االجتماعية دراسة عممية مبينًا الشروط والقواعد التي يجب مراعاتيا في المنيج العممي والتي 

ية لمظاىرات االجتماعية المختمفة وييتم بتصنيف تؤدي بنا إلى الدراسة الموضوعية الواقع
الجماعات التي يتكون منيا المجتمع أماًل في استخالص القوانين التي تحكم الظواىر 

 االجتماعية.

 : ويدرس االسرة وما يتصل بيا من ظواىر ونظمعلم االجتماع االسري -2

 صرىا ومظاىر تخمفيا: ويدرس الثقافات ومدى انتشارىا وعناعلم االجتماع الثقافي -3

 : وييتم بدراسة البناء االجتماعي لمنظم التربوية المختمفة.علم االجتماع التربوي -4

 : وييتم بدراسة النظم القضائية وتأثيرىا عمى الخروج عن القانون.علم االجتماع القضائي -5

عام والقوى المؤثرة : وييتم بدراسة الزعامة ومقوماتيا واتجاىات الرأي العلم االجتماع النفسي -6
 في الجماىير.

 : وييتم بدراسة النظم االخالقية في المجتمع.علم االجتماع األخالقي -7

: ويدرس الدين كنظام اجتماعي لو معتقدات وطقوس وعبادات وتأثير علم االجتماع الديني -8
 ذلك كمو عمى حياة االفراد ونظميم االجتماعية.

مظاىر الفن والفمكمور والتراث الشعبي واالبداع والتذوق : ويدرس علم االجتماع الجمالي -9
 الجمالي في المجتمع.

: ويدرس النظم السياسية المختمفة ومدى تأثيرىا عمى النظم علم االجتماع السياسي -11
 االجتماعية األخرى، األصول االجتماعية لمعمميات السياسية.



االقتصادية في المجتمع ومدى تأثيرىا  : ويدرس الظواىر والنظمعلم االجتماع االقتصادي -11
 عمى المسائل االجتماعية وأثر توزيع الثروة عمى نظام الطبقات االجتماعية في المجتمع.

 : ويدرس التصنيع ومقوماتو ومشكالتو وآثاره عمى تقدم المجتمع.علم االجتماع الصناعي -12

نمية االقتصادية واالنعاش : ويدرس الريف ومشكالتو وبرامج التعلم االجتماع الريفي -13
 االجتماعي وطرق االرتقاء بحياة الريفيين.

: وييتم بدراسة المدينة ونموىا ومبمغ تأديتيا لوظائفيا وبرامج علم االجتماع الحضري -14
 التخطيط واالصالح الحضري.

: وييتم بدراسة القوانين االجتماعية في االصالح االجتماعي علم االجتماع التطبيقي -15
 عالجة أوجو الضعف والقصور من شؤون المجتمع.وم

: وييتم بدراسة العمل والمين وما يتصل بيا من الوظائف واالدوار علم اجتماع المهن -16
 االجتماعية المختمفة وعالقة كل ذلك بالبناء االجتماعي.

: وييتم بدراسة االدب من حيث نشأتو وتطوره وانتقال التراث االدبي علم االجتماع التربوي -17
 بين المجتمعات عمى مر العصور. 

 األخرىاالجتواعية عالقة علن االجتواع بالعلوم املبحث الرابع:

أن العموم التي تتناول االنسان وانجازاتو قد تكشف عن مالمح متميزة عديدة بحيث تجعل من     
ة بينيم، فالعموم االنسانية ىي التي تتخصص في دراسة ظواىر االنسان فقط اليسير إقامة تفرق

دون الظواىر الطبيعية، وعمم االجتماع يعتبر من أبرز العموم االجتماعية النو يدرس التجمعات 
يمكن اعتبار العديد من اإلسيامات اليامة و االنسانية، وىو في نفس الوقت يرتبط بموضوعاتو. 

الغربية بمثابة إسيامات حقيقية فى ميدان عمم االجتماع ابتداء من القرن  فى ميدان الفمسفة
السابع عشر. ثم ظيرت مصطمحات عديدة بعد ذلك كبديل عن مصطمح "عمم االجتماع" مثل 
السياسة، واالقتصاد االجتماعي، والفمسفة االجتماعية، والعموم االجتماعية. فإقامة حدود معينة 

 يتكون مسألة صعبة، إذ أن ذلك معناه استبعاد عالم االجتماع لمنظم التلنطاق عمم االجتماع قد 
قد ال تدخل فى نطاق عمم االجتماع بمعناه المحدود. وىذا يمثل حرص عمى دراسة النظم ذات 

 األىمية الخاصة، وليس تمييعًا لحدود العمم. 

ادين جديععععدة والواقععععع أن انفتععععاح مجععععال الدراسععععة فععععى عمععععم االجتمععععاع واسععععتعداده لقبععععول ميعععع
لمدراسعععة، إنمعععا ينشعععأ ععععن اىتمعععام ععععالم االجتمعععاع بأنسعععاق الفععععل االجتمعععاعى والعالقعععات المتبادلعععة 



أن يعؤدي ذلعك إلعى معالجعة عمعم االجتمعاع لكعل جوانعب الحيعاة االجتماعيعة  يبينيما. ومن الضرور 
م إنسععانية سععواء كانععت ىععذه الجوانععب متعمقععة بالمجععال الضععيق ليععذا العمععم أم متعمقععة بمجععاالت عمععو 

أخعععرى. لعععذلك فعععإن عمينعععا أن نتوجعععو إلعععى كعععل عمعععم معععن العمعععوم اإلنسعععانية لنوجعععو إليعععو طائفعععة معععن 
التسععاؤالت مثععل : ىععل يتنععاول ىععذا العمععم قضععايا حاسععمة م وىععل ىنععاك مععنيج معععين يمكععن بواسععطتو 
التعععرف عمععى القضععايا موضععوع الدراسععة م ىععل يععؤدي ىععذا المععنيج إلععى التوصععل إلععى حقععائق ذات 

م وىل يمكن تجميع ىذه الحقعائق وصعيا ة اسعتنتاجات أو تعميمعات يمكعن أن تزيعد المعرفعة  معنى
التي لدينا م وىل يمكن أن تؤدي ىذه االستنتاجات إلى ظيور قضعايا جديعدة يمكعن أن تقودنعا إلعى 

 .(1)بذل مزيد من الجيد لفيم اإلنسان ونشاطاتو م 
وىععذا مععا سععنحاول أن نعععرض لععو بالتفصععيل مععن خععالل تععداخل عمععم االجتمععاع وتكاممععو مععع 

 عدد من العموم األخرى بيدف دراسة المجتمع وتحقيق رفاىية أفراده. 
 علن االجتواع والعلوم املرتبطة به

إذا كعععان كعععل عمعععم معععن العمعععوم اإلنسعععانية يعععدرس جانبعععًا أو أكثعععر معععن جوانعععب اإلنسعععان أو 
المجتمععع، فععإن عمععم االجتمععاع يععدرس المجتمععع ككععل فععى ثباتععو وتغيععره، ويععدرس اإلنسععان مععن خععالل 
عالقتعو بععالمجتمع، أى أنعو أكثععر شععمواًل معن أي مععن العمعوم اإلنسععانية. ولععيس معنعى ذلععك أن دراسععة 

دل دراسة عمم االجتماع، ذلك ألن الواقع اإلنساني ليس مجعرد جمعع بسعيط ألجزائعو، كل العموم تعا
ويمكععن أن يععدرس كععل عمععم مععن العمععوم اإلنسععانية جانبععًا مععن اإلنسععان والمجتمععع، كاالقتصععاد وعمععم 
الععنفس.. الععم. أمععا عمععم االجتمععاع فيععدرس حصععاد تفاعععل العالقععات بععين ىععذه الجوانععب مععن ناحيععة 

ذا كانت دراسات العموم األخرى ال تغنى عن دراسات عمم وبينيا وبين اإلنس ان من ناحية ثانية. وا 
االجتمعاع، بعل تفيعد منيعا، فبعنفس القعدر ال تغنعى دراسععات عمعم االجتمعاع ععن ىعذه العمعوم، بعل ىععي 
تفيد منيا وتعمق من نتائجيا، مما يساعد في النياية عمى إقامة وحدة فكرية شاممة حعول اإلنسعان 

 اضيًا، وحاضرًا، وتوجيًا نحو مستقبل مقصود ومر وب فيو. والمجتمع، م
ممععععا سععععبق، نجععععد أن اىتمععععام عمععععم االجتمععععاع األساسععععي ينصععععب عمععععى البنيععععة االجتماعيععععة 

Social Structure   ككعل، ومعا تحويعو ىعذه البنيعة معن مكونعات، ومعا يحعدث بينيعا معن عالقعات
مععا يميععز ىععذا العمععم عععن  يععره مععن  وتناقضععات، ومععا يطععرأ عمييععا مععن تطععورات وتغيععرات. ذلععك ألن

العموم؛ ىو أنو يعني بمعا ىعو ععام، ومعا ىعو اجتمعاعي، ومعا ىعو مطعرد ومعا ىعو ضعروري، وإلدراك 
العالقات الجدلية بينيا جميعًا، وبعين الخعاص والفعردي والطعارئ. فيعو يعدرس ىعذه الجوانعب األخيعرة 

 . (2)والت التنبؤ بيابالقدر الذي يساعده عمى فيم األول وتحميميا وتفسيرىا، ومحا
ولعل أول معا يمكعن أن يقعال أن أيعة محاولعة لمتمييعز بعين عمعم االجتمعاع والعمعوم األخعرى إنمعا 
ىعععي محاولعععة تنطعععوي عمعععى  يعععر قميعععل معععن التعسعععف والغمعععوض، فبتقعععدم المعرفعععة وتغيعععر اتجاىعععات 

ود. ولقعد قعال البحوث، أصبحت محاوالت تعريف العموم االجتماعية المختمفة عسيرة إلى أبعد الحد



فى مععرض تناولعو ليعذه المشعكمة معن  –وىو فيمسوف ومؤرخ لمعموم  -  Schwabجوزيف شواب 
قد يقمل عالم معين من أىمية عمم من العموم، وقد يرفضو فى وقت آخعر، ثعم  »منظور تاريخى : 

. ومععع ذلععك فععإن العمععوم التععي تتنععاول «مععا يمبععث ىععذا العمععم أن يصععبح لععدى ىععذا العععالم مفيععدًا لمغايععة 
نجازاتو قد تكشف عن مالمح متميزة عديدة، بحيث تجعل معن اليسعير إقامعة تفرقعة بينيعا  اإلنسان وا 
. ومن بين األسئمة الحاسمة التي يمكن أن تعيننا عمى التمييز بين ىذه العموم : ما إذا كانت )أي 

يععععا تركععععز عمععععى جانععععب واحععععد مععععن جوانععععب الحيععععاة العمععععوم( تتنععععاول األبعععععاد المختمفععععة لمظععععاىرة أم أن
االجتماعية. وما إذا كانت تيعتم مباشعرة بمالحظعة السعموك، أم أنيعا تركعز عمعى بيانعات أخعرى  يعر 
تمك المتعمقة بمجاالت الحياة اليومية، وما إذا كانت تسعى إلى تحقيق ىدف أساسعى ىعو التوصعل 

بوصعف الظعواىر المباشعرة أو الممموسعة، ومعا  إلى نظرية مجردة أو تعميمات دقيقة، أم أنيا تكتفعي
إذا كانت تيتم بالقياس والمعالجة الرياضية لمبيانات أم أنيا تفضل المالحظة المباشعرة ومعا يتطمبعو 
ذلك من فيم عالجي أو تعاطفي لمسموك اإلنساني، ولما كانت ىذه األسئمة تكاد تنطبعق عمعى كعل 

 . (3)الجة مستفيضة العموم، فإننا ال نجد مبررًا لمعالجتيا مع
ويجععدر بنععا أن نالحععظ قبععل كععل شعع  أن الظععواىر االجتماعيععة المختمفععة ال توجععد مععن تمقععاء 
ذاتيا، فاالقتصاد أو المغة، التكتيعك أو الفعن، األسعرة أو األخعالق ليسعت إال جوانعب متفرقعة مختمفعة 

ن الناس أنفسيم ىعم العذين يخمقعون العالقعات اال قتصعادية، وىعم مبعدعو لحياة الناس االجتماعية. وا 
وناشرو المغة.. الم. وىذا يعنى أوال: أن الحدود بين الظعواىر االجتماعيعة المختمفعة، وبالتعالى بعين 
العمععوم التععى تدرسععيا ليسععت مطمقععة بععل نسععبية، وىععذا ال ينفععي وجععود ىععذه الحععدود. ويعنععى ثانيععًا: أنععو 

لمختمفععة، وميمعععا أعطانععا عمعععم ميمععا تعمقععت العمعععوم االجتماعيععة فعععى جععوىر الظععواىر االجتماعيعععة ا
التكتيك واالقتصاد السياسي والتاريم ونظرية الدولة وتاريم الفمسفة وتاريم العالقات الدولية وتاريم 
العمععم صعععورة مفصععمة ععععن تطععور التكنيعععك واالقتصععاد والدولعععة والفمسععفة والعالقعععات الدوليععة والعمعععم.. 

ب الحياة االجتماعيعة وظواىرىعا المتفرقعة. إن و يرىا، فإن ىذه الصورة ال تعدو كونيا معرفة لجوان
ميمعععة عمعععم االجتمعععاع، بخعععالف العمعععوم االجتماعيعععة التشخيصعععية التعععى تؤلعععف مواضعععيعيا الظعععواىر 
االجتماعية المحدودة نسبيًا والمتفرقة ىي معرفة المجتمع ككل، والتأثير المتبادل بعين كعل جوانبعو، 

 . (4)ة المختمفة التي تتبادل فيما بينيا ذلك التأثيروتوضح الدور الذى تقوم بو الظواىر االجتماعي
والمالحععظ أن ىنععاك جععدل أكععاديمي حععول المكانععة العمميععة لمكثيععر مععن العمععوم االجتماعيععة مثععل 
عمم االجتماع، عمم السياسة، عمم النفس االجتماعي، االقتصاد، األنثربولوجيعا، وبععض المجعاالت 

االتصال، فى ظل طرح سؤال ععام مفعاده ىعل يمكعن دراسعة األخرى مثل الجغرافيا، التاريم، وعموم 
السعععموك اإلنسعععاني دراسععععة عمميعععة م وال يوافعععق معظععععم األكعععاديميون عمعععى إطععععالق مصعععطمح " عمععععم 

Science  .عمى ىذه المجاالت " 



وعميو تتعرض العموم االجتماعية ليجوم ضار من مصادر متعددة والركيزة األساسية ليذا 
بتعععععذر تطبيععععق منععععاىج البحععععث العممععععى بمععععا تسععععتند إليععععو مععععن مسععععممات اليجععععوم تععععأتي مععععن الععععزعم 

جراءات عمى ظواىر وموضوعات الدراسة فى ىذه العموم.   وخصائص وا 
إذن اليجععوم معععرتبط بععالمنيج ومعععا نعععود التأكيععد عميعععو ىعععو أن السععموك االجتمعععاعي ل نسعععان 

ذرة فعى العمعوم الفيزيائيعة يمكن إخضاعو لمدراسة العممية المنيجية المنضبطة مثمعو فعى ذلعك مثعل الع
والخاليا فى العموم البيولوجية.. الم. ويقتضي ذلك إعادة تعريف " العمعم " ووصعف منطعق البحعث 
العممعععي االجتمعععاعي وتحديعععد عالقتعععو ببنيعععة النظريعععات العمميعععة االجتماعيعععة وكيفيعععة الوصعععول إلعععى 

 . (5)النظريات السوسيولوجية 
الجتماعيععة تيععدف أو تركععز عمععى توضععيح أسععباب ويبععدو مععن المنطقععي طالمععا أن العمععوم ا

السموك االجتماعى ل نسان أن نوجو لمعمماء سؤال بسيط، لمعاذا تقومعون ببحعوث ودراسعات عمميعة 
فعععى مجعععال العمعععوم االجتماعيعععة م البحعععوث العمميعععة االجتماعيعععة تنطمعععق معععن نظريعععات سوسعععيولوجية 

لمععع عممععاء االجتمععاع المعاصععر وقععد معينععة، عمععى سععبيل المثععال يعععد تععالكوت بارسععونز واحععد مععن أ
سيطرت عميو ر بة جامحة طوال حياتو لصيا ة نظرية عامة تصمح لتفسير ظعواىر وقضعايا عمعم 
االجتماع قريبة أو مماثمة لنظرية المجال فعى الفيزيعاء. ونجعح فعى إقامعة تفسعيره لمنظعام االجتمعاعي 

Social System ععععلاسعععتنادًا إلعععى عناصعععر ومفعععاىيم أساسعععية مثعععل الفAction  والموقعععف ،
Situation نسج فى إطارىعا نظعم الثقافعة والشخصعية والنظعام االجتمعاعي. وأحعد مكونعات نظريعة ،

ويقصد بيا المععايير   Pattern Variablesبارسونز لمفعل االجتماعي ما يعرف بمتغيرات النسق
ث بارسونز عمعى والموجيات العامة التى تحكم سموك اإلنسان فى مختمف مواقف الحياة. وقد تحد

سبيل المثال عن الموجيات العامة أو الكمية فى مقابل الموجيات الجزئية أو الخاصة التى تنطبق 
عمى مختمف األدوار والمواقف االجتماعية، خاصة المواقف التى قد حدث فييا تصعادم بعين تعأثير 

أو الجزئية عمى السموك المعايير والموجيات العامة أو الكمية وتأثير المعايير والموجيات الخاصة 
اإلنسععاني، افتععرض أنععك تعمععل ضععابط وفععى إحععدى الععدوريات الميميععة اكتشععفت أن ابنععك سععطا عمععى 
متجر معين، ستجد أن واجبك أو دورك كضابط يستدعى منك استجابة عامة محددة مسبقًا، بينما 

 دورك كأب يجعمك فى صراع فى ظل ما يعرف بالمعايير الخاصة أو الجزئية. 
ظر إلى األمثمة السابقة يمكن القول بأن الحياة االجتماعية تتضمن مواقف يكون من وبالن

المناسععب فييععا سععيطرة المعععاير الكميععة أو العامععة عمععى سععموك اإلنسععان، ومواقععف أخععرى يكععون مععن 
المناسععب سععيطرة المعععايير الخاصععة أو الجزئيععة عمععى سععموك اإلنسععان، وتتضععمن الحيععاة االجتماعيععة 

تععى نواجععو أو نتوافععق بيععا مععع الغمععوض والصععراعات التععى عععادة مععا تواجععو اإلنسععان أيضععًا الطععرق ال
 . (6)نتيجة التعارض بين المعايير العامة والمعايير الخاصة 



مععن ىنععا تتضععح أىميععة عالقععة عمععم االجتمععاع بععالعموم االجتماعيععة األخععرى التععى يركععز كععل 
م االجتماعيعة بدراسعة نشعاط األفعراد منيا عمى جانعب أو أكثعر معن جوانعب الحيعاة. حيعث تيعتم العمعو 

باعتبعععارىم أعضعععاء فعععى جماععععة، وجميعيعععا تشعععترك فعععى ىعععذا التعريعععف، ولكنيعععا تختمعععف فعععى زاويعععة 
اىتماميا ووجية نظر الباحث فى كعل منيعا. ففعى عمعم السياسعة معثاًل ننظعر إلعى الفعرد باعتبعاره فعى 

وتوزيعععع الثعععروة. أمعععا فعععى عمعععم  الدولعععة، وفعععى عمعععم االقتصعععاد تيعععتم بنشعععاط الفعععرد المتعمعععق باإلنتعععاج
االجتماع فإن اىتمامنا بالعالقات االجتماعية قد جعل ليذا العمم ميدانو الخاص الذى يختمف ععن 
كونععو مجععرد مععزيج مععن مختمععف العمععوم األخععرى. فسععموك الفععرد مععثاًل ىععو موضععوع مععن مواضععيع عمععم 

العمم األخير نيتم بما ليعذا النفس، وىو أيضًا موضوع من مواضيع عمم االجتماع، ولكننا فى ىذا 
السموك من معنى لدى األفراد تجاه اآلخرين وبما لآلخرين معن نظعرة حيعال ىعؤالء األفعراد، وبتعبيعر 
أدق، فى عمم االجتماع نيتم بنظرة الفرد لممجتمعع، ونظعرة المجتمعع لمفعرد، تعاركين االىتمعام بعدوافع 

 السموك لعمماء النفس وحدىم. 
 


