عالقة علن االجتماع بالعلوم االجتماعية االخرى
وعلى ذلؾ نستطيع أف ننظر لعلـ االجتماع علي أنو العلـ الػذ يػسرس اسنسػاف كػى اكػ
عالقاتو االجتماعي ألنيا تلقى ضوءاً على تلؾ العالقات كتوضح مػس تثييرىػا ومػس تثيرىػا يػا

أمػػا العلػػوـ األ ػػر ا التػػاريل مػػيالً الػػذ ي سػػر لنػػا سػػلوؾ األكػراس والجماعػػات كػػى الماضػػىا وعلػػـ

السياسػ ػ ال ػػذ ي س ػػر ويال ػػؿ لن ػػا ظ ػػاىرة الق ػػوة والس ػػلط وتوزيعي ػػا ك ػػى المجتمع ػػات الم تل ػ ػ ك ػػى

الماضىا ؿ ىذه أمور ليست واسىا ميم لعالـ االجتماع ول ف ال غنى لو عنيا إذا أراس اقاً أف
ي يـ المجتمع وظواىره
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ولسوؼ نتناوؿ كيما يلى عالق علـ االجتماع العلوـ التى قس تتسا ؿ معو ش ؿ م اشػرا

أعنى(األنير ولوجيػ ػػا  -ال لس ػ ػ االجتماعي ػ ػ – علػ ػػـ الػ ػػن س – التػ ػػاريل – علػ ػػـ السياس ػ ػ – علػ ػػـ
االقتصاس)

 -1علم االجتماع واالنثروبولوجيا:
إذا اف علـ االنيرو ولوجيا يقوـ سراس االنساف كي ؿ االزمن والعصور سواء منيا ما اف
ق ؿ التاريل أو عسها وتتطرؽ سراس ىذا العلـ التر يب العضو لالنساف كي م تلؼ مرااؿ

تطوره كيو يقوـ تشريح ال ناء الجسماني واليي ؿ ال يزيقي للنوع االنساني ما يسرس التطور
والتغيرات الاضاري لالنساف منذ نشثتو ونشثة لغتو وأسالي و كي الت ير والعمؿ والارؼ التي

امتينيا وتطورىا وتطور عاساتو وتقاليسه ولغاتو وعناصر يقاكتوا وتيتـ السراسات وال اوث
االنيرو ولوجي

ذلؾ سراس الظروؼ االقليمي وال يئي والمنا ي وم لغ تثييرىا كي التر يب

الجسمي والنشاط االجتماعي والتراث اليقاكيا ومس

التشا و والت ايف يف م تلؼ االقاليـ

وال يئات وميما اف االمر تااوؿ االنيرو ولوجيا اظيار العالقات االجتماعي ال لي كي نسؽ

وااس يساعس العقؿ على اسراؾ الاقي مف م تلؼ نوااييا واتجاىاتيا

ؿ مت ار ط يؤس إلى ت يف

المالمح االساسي اليام لتلؾ العالقات
تيػتـ األنير ولوجيػا الط يعيػ والتػاريل اليقػاكي و ييػر مػف م ااػث علػـ اللغػ ا س ارسػ جوانػػب

اياة اسنساف ال سائي أينما اف واألنير ولوجيا شثنيا شثف علـ الن سا ترت ط ارت اطاً وييقاً العلوـ

الط يعي ا لذلؾ كاألنير ولوجيا الط يعي تشترؾ مع علـ األاياء كى سراس

يير مف الموضوعات

واألنير ولوجيػػا – علػػـ لليقاكػ – ذات صػػل الغػ القػػوة علػػـ االجتمػػاعا و رم اننػػا تعريػػؼ

اليقاك ػ ػ ثنيػ ػػا ذلػ ػػؾ النسػ ػػؽ مػ ػػف الرمػ ػػوز الػ ػػذ يضػ ػػـ اللغ ػ ػ والقػ ػػيـ اللتػ ػػيف تسػ ػػوساف مجتمعنػ ػػا مػ ػػف
المجتمعػػات وىنػػا يم ػػف تاسيػػس موضػػوع س ارسػ األنير ولوجيػػا ػػن س الطريقػ التػػى نعت ػػر يػػا القػػوة
والسػػلط موضػػوعاً لعلػػـ السياسػ

أو إنتػػاج وتوزيػػع السػػلع موضػػوعاً لعلػػـ االقتصػػاس أمػػا إذا عركنػػا

اليقاك تعري اً واسػعاً ( ثنيػا تضػـ ػؿ األسػاليب التػي يم ػف واسػطتيا صػنع األشػياء مػا كػى ذلػؾ

القػػيـ السػػائسة واسج ػراءات النظامي ػ العام ػ )ا كقػػس يترتػػب علػػى ذلػػؾ تػػسا ؿ األنير ولوجيػػا مػػع علػػـ
االجتماعا وكي الجامعات ال ريطاني نجس األنير ولوجيا علماً أ اسيمياً ذا تقاليس أقو مف تقاليس علـ

االجتماعا ينما نجس األنير ولوجيػا وعلػـ االجتمػاع كػي ييػر مػف الجامعػات األمري يػ يمػيالف معػاً

مجاالً وااساً مف مجاالت السراس

ومع ذلؾ كيناؾ وجو ا تالؼ ملاوظ ػيف العلمػيفا كاألنير ولوجيػا تيػتـ س ارسػ اسنسػاف

ال سائي أو غير المتعلـا ينما يتناوؿ علـ االجتماع الس ارسػ الاضػارات األ يػر تقػسماً والواقػع أف

ىػػذه الاقيق ػ األساسػػي تمػػارس تػػثيي اًر ي ػ اًر علػػى مضػػموف العلمػػيف وموضػػوعاً كػػاألنير ولوجيوف
يميلوف إلى سراس المجتمعات مف ؿ جوان يا سراس

لي شامل ا أما علماء االجتمػاع كيميلػوف –

غال اً – إلى سراس قطاعات أو أجزاء معين مف المجتمع ثف يسرسوا نظاماً عينو ميؿ األسرة أو
عملي ػ ػػذاتيا ػػالاراؾ االجتمػػاعي وعػػاسة مػػا يعػػيش األنير ولوجيػػوف ك ػي المجتمػػع الػػذ يسرسػػونو

اي ػػث يالاظ ػػوف الس ػػلوؾ مالاظػ ػ م اشػ ػرةا ويسػ ػػجلوف الع ػػاسات واألعػ ػراؼ مس ػػتعينيف كػ ػي ذلػػػؾ
اس ػػػارييف والمػ ػػنيو األنير ولػ ػػوجي ىػ ػػو – الضػ ػػرورة – م ػػنيو ي ػ ػي أو عالج ػ ػيا أمػ ػػا علمػ ػػاء

االجتماع كغال اً ما يعتمسوف على اساصاءات واالسػت يانات لػذلؾ كػرف تالػيالتيـ غال ػاً مػا ت ػوف
رسػػمي و ي ي ػ

وكض ػالً عػػف ذلػػؾ كالوسػػط الط يع ػي لعػػالـ األنير ولوجيػػا ىػػو المجتمعػػات المالي ػ

الصػػغيرة الم ت ي ػ ػػذاتيا ينمػػا نجػػس عػػالـ االجتمػػاع يػػسرس – مرون ػ

والعمليات االجتماعي المعقسة

ي ػرة – التنظيمػػات ال ػػر

والواقػػع أف اس ػػتمرار وج ػػوس ع ػػالـ األنير ولوجي ػػا م ػرت ط اس ػػتمرار وج ػػوس الش ػػعوب ال سائيػ ػ

ذاتياا وكى اال انتقاؿ ىذه الشعوب إلى عالـ متقسـ أو اسيث كرف استطاع عالـ األنيرو ولوجيا
أف يت ع سراستيـ طالما ظلت تميؿ جيو ػاً أو مجتمعػات ماليػ متميػزة سا ػؿ مجتمػع أ ػر أمػا إذا

مػػرت ىػػذه الشػػعوب عمليػ تيقيػػؼ أو تشػػتت سا ػػؿ المجتمػػع األ ػػر كػػرف كرص ػ األنير ولوجيػػا ك ػي

ال قػػاء ت ػػوف ضػػئيل للغايػ وقػػس تتاػػوؿ األنير ولوجيػػا – اينئػػذ – لتصػ ح كرعػاً مػػف علػػـ االجتمػػاع
يسرس القيـ أو المجتمعات المالي الصغيرةا أو أف تذوب كى إطار اجتماعي عاـ

والمالاظ أف االكتراض القائؿ ثف العلوـ االجتماعيػ ىػي علػوـ عامػ شػثنيا شػثف العلػوـ

الط يعيػ ػ ا تي ػػسؼ إل ػػى إقامػ ػ نس ػػؽ نظ ػػر ا تواف ان ػػت ات ػػى ا ف م ػػاتزاؿ ك ػػي مرالػ ػ م ػ ػرة م ػػف
تطورىػ ػػا تلػ ػػؾ ىػ ػػي النظ ػ ػرة التػ ػػى ت ناىػ ػػا ييػ ػػروفا ػ ػػؿ معظػ ػػـ علمػ ػػاء االجتمػ ػػاع واألنير ولوجيػ ػػا

االجتماعيػ

ومػػف أظيػػر ىػؤالء سور ػايـ وراس ليػؼ ػراوف ولقػػس قا لػت ىػػذه ال ػرة معارضػ مػػف

جانػػب عػػض ال الس ػ وعلمػػاء النظري ػ االجتماعي ػ الػػذيف اػػاولوا أف يضػػعوا ت رق ػ ااسػػم ػػيف
العلوـ الط يعي مف جي ا والعلوـ اليقاكي والتاري ي مف جي أ ر ا ايػث أ ػسوا أنػو ينمػا تيػسؼ

األولى إلى " الت سير الس ى " كرف الياني تسػعى إلػى ت سػير أو كيػـ المعنػى ولقػس أاػسيت أعمػاؿ

كلياـ سيليى تثيي اًر واضااً كػي العلػوـ االجتماعيػ كيمػا يتعلػؽ انتشػار االتجػاه اليػانى و اصػ كػي
مؤل ػػو  " :مقسم ػ ك ػي س ارس ػ العلػػوـ اسنسػػاني "

Einleitung in die Geisteswissens

 Chastenو اف تثيير سيليى قوياً كي علـ االجتماع األلماني ص

ك ػ ػي مق ػ ػػاالت م ػ ػػا س كي ػ ػػر ع ػ ػػف من ػ ػػاىو العل ػ ػػوـ االجتماعيػ ػ ػ

اص ا ونستطيع أف نلماو

وك ػ ػػي ريطاني ػ ػػا ص ػ ػػاغ ولنج ػ ػػوسو

 Collingwoodأك ػػا اًر ممايل ػ لتلػػؾ التػػي قػػسميا سيليػػىا لػػـ ي ػػف ليػػا تػػثيير م اشػػر ضػػئيؿ ك ػي

العلوـ االجتماعي ا ومع ذلؾ كرف عسساً مف ال تاب اسنجليز طال وا ػثف تصػ ح العلػوـ االجتماعيػ
ميؿ السراسات التاري يػ

أمػا كػي إيطاليػاا كقػس انػت ال لسػ التاري يػ عنػس ػروس  Croceذات

أيػػر واضػػح علػػى الس ارسػػات االجتماعيػ ل تػرة طويلػ مػػف الزمػػاف

ػػذلؾ اقتػػرح ال تػػاب المار سػػيوف

ذو االتجاه الييجلي الواضح نظري كلس ي للتاريل تعارض علـ االجتماع علـ تعميمى
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 -2الفلسفة االجتماعية

وىى أقسـ يير مف علـ االجتماعا نمت نمواً ملاوظػاً كػى اليونػاف القسيمػ ا وت لػورت كػى

العصور الوسطىا وازسىرت كى القرف اليامف عشػرا عصػر التنػوير الػذ سػ ؽ م اشػرة مولػس علػـ
االجتماع وىناؾ مف القضايا المتضمن كى علـ االجتمػاع المعاصػر مػا يم ػف تت عيػا كػى أعمػاؿ

ال الس االجتماعييف القسامى

ومع أف ال لس االجتماعي وعلـ االجتماع يعساف ميا نػوعيف م تل ػيف مػف جيػس العقػؿ

اسنسػػانى المنقػػبا إال أف اال ػػتالؼ ينيمػػا يش ػ و ص ػ عام ػ ذلػػؾ اال ػػتالؼ الػػذ ي صػػؿ ػػيف
العلػ ػػـ اسم يريقػ ػػى وال لس ػ ػ ا وىػ ػػو ا ػ ػػتالؼ ينصػ ػػب أساس ػ ػاً علػ ػػى مسػ ػػتويات التجريػ ػػس والمعالج ػ ػ

المنيجي

ك الىمػا ياػاوؿ أف يصػؼ الواقػع وي سػرها و الىمػا أيضػاً يعتمػس علػى مالاظػ الوقػائع

والتعميـ المشتؽ كى ىذه المالاظػات وعنػس ىػذا الاػس ينتيػى التشػا و ػيف العلػـ اسم يريقػى (الػذ

يضـ علـ االاتماع) و يف ال لس (التى تضـ ال لس االجتماعي ) ا ك ى العلػـ اسم يريقػى تسػتمس

التعميمات المتصل ميساف ماسس مف ال اػث مػف الوقػائع التػى تػـ مالاظتيػا كػى ىػذا الميػسافا أو
مػػف ميػػاسيف وييقػ الصػػل ػػو أ ىػػذا إلػػى أف ىػػذه التعميمػػات تسػػتمس سوف التسػػليـ (سػواء التث يػػس أو
ٍ
عاؿ مف التجريػس تتعلػؽ ػالواقع ػؿ وتشػ ؿ جملػ القضػايا التػى
الن ى) ث معرك على مستو

ت وف أ علـ إم يريقى نسقاً قائماً ذاتو وال يسمح للقضي أف تلعب سو اًر كى ىذا النسؽ إذا انت
تنطو على معرك إم يريقي

أ أف لـ ت ف قس صيغت وكقاً للاسوس الموضا آن اً

أمػػا ال لسػ كيػػى علػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾا ألنيػػا تسػػعى – أساسػػا – إلػػى كيػػـ الاقيقػ كػػى

ليتيػػا كال يلسػػوؼ مػػف ػػالؿ مالاظ ػ مجموعػػات متنوع ػ مػػف الوقػػائع يشػػرع كػػى إقام ػ عػػض

الم اسئ العام والنيائي التى يااوؿ – واسطتيا – ت سير الاقيق

ؿا وناف ال نسعى ىنا إلػى

اسجا ػ عػػف التسػػاؤؿ الػػذ يي ػػار اػػوؿ ي ي ػ اشػػتقاؽ القض ػػايا المتعلق ػ الاقيق ػ ال لي ػ ا كين ػػاؾ

ا تالكػػات واضػػا كػػى ىػػذا الصػػسس ػػيف المػػسارس ال لس ػ ي المتعػػسسة ويسػػتمس ال يلسػػوؼ مسػػلمات
و سيييات معين مف الم اسئ العليا للاقيق ال لي التى صاغياا يـ يااوؿ عس ذلؾ است ساميا كى

إعاسة ت سير الوضع ال اص ل ئات الموضوعات التى يميزىا كى الوقائع المالاظػ

وى ػذا ك ينمػا

ي سػػر عػػالـ االجتمػػاع المجتمػػع كػػى ضػػوء الوقػػائع المالاظ ػ مػػف اللػػو أو مػػف ػػالؿ الميػػاسيف

المتصل ذات المعرك اسم ريقي ا ي سر ال يلسوؼ االجتماعي المجتمع كى ضػوء الت سػيرات التػى
يعطيي ػػا للاقيقػ ػ ال ليػ ػ أ ول ػػذلؾ كرن ػػو يس ػػتطيع أف يتا ػػسث ع ػػف العل ػػؿ األول ػػىا والق ػػيـ النيائيػ ػ ا
والغايات القصو ا ينما ال يستطيع علـ االجتماع أف يغ ؿ ذلؾ

كال ػػارؽ ػػيف ال لس ػ االجتماعي ػ وعلػػـ االجتمػػاع واضػػح علػػى المسػػتو النظػػر ا إال أف

الاسوس ينيما م تلط على مستو الممارس ا و اص على مسػتو النظريػات كقػس ظيػر ػالؿ
نمو علـ االجتماع لط شسيس ينو و يف ال لس االجتماعي

كلقس جاوز يير مف علماء االجتماع

الاػػسوس التػػى ت صػػؿ ػػيف نطػػاؽ ال لس ػ االجتماعي ػ ونطػػاؽ علػػـ االجتمػػاعا وأس ل ػوا كيػػو أك ػػا اًر
وتصورات مف النوع الذ ييير الشؾ والتساؤؿا تنتمى إلى ال لس االجتماعي
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 -3علم االجتماع وعلم النفس:
إف االنساف ال رس ال يتاقؽ وجوسه اال كي وسط جمعيا وايث أف علـ الن س يسرس االنساف
ال رس يقوـ علـ االجتماع سراس المجتمع االنسانيا لذلؾ يوجس تسا ؿ يف العلميف ي سو وضوح
كي نقط التقاء مشتر

ينيما كي علـ الن س االجتماعي و ال العلميف يت نى وجيات نظر

م تل ا كعلـ الن س يعنى سراس ااجات ال رس وقسراتو وتنظيميا كي مايط ش صيتوا ومصسر
السواكع ال رسي كي نطاؽ الت ويف الش صيا ينما علـ االجتماع ي اث عف مصاسر السواكع

ال شري كي نطاؽ االك ار والقيـ التي يتعلميا ال رس مف مجتمعو

ورغـ اال تالكات الواضا يف العلميف كيما يلتقياف كي موضوعات متقار

ييرة ميؿ سراس

جناح االاساث واالنتاار ميالً غرض الوقوؼ على االس اب والسواكع التي تؤس إلى ىذا السلوؾ
وى ذا كالعالق وييق يف العلميف

يم ف تعريؼ علـ الن س ثنو علـ سراس العقؿ أو العمليات العقليػ

كس ارسػات علػـ الػن س

تتناوؿ قسرات العقؿ على إسراؾ األااسيسا ومنايا معػاني معينػ يػـ االسػتجا ليػذه األااسػيس
ع ػػارة أ ػػر يعػػالو علػػـ الػػن س العمليػػات العقليػ

ػػاسسراؾ والتعػػرؼ والػػتعلـا ويػػولى علمػػاء الػػن س

الماػػسيوف اىتمام ػاً اص ػاً س ارس ػ المشػػاعر والعواطػػؼ والػػسواكع والا ػواكزا والػػسور الػػذ تلع ػػو ك ػي
تاسيس نمط الش صي

ولعلـ الن س جذور عميق كي ؿ مػف علمػي األايػاء ووظػائؼ األعضػاء (ال سػيولوجى)ا

ؿ ال يزاؿ يرت ط يما اتى ا ف ارت اطاً وييقاً والمالاظ أف جان اً ي اًر مف اوث علماء الػن س

التي تتناوؿ اسسراؾ ال صر والسمعي ال تاتؿ أىمي

يرة النس للسلوؾ االجتماعي ينما نجػس

ارت اطػاً واضػػااً ػػيف الس ارسػػات التػي تتنػػاوؿ العواطػػؼ والساكعيػ

الػػل وتلػػؾ التػي تتنػػاوؿ مشػػار

ال رس كػي العالقػات االجتماعيػ وغال ػاً مػا يسػعى سارسػو اسسراؾ والػتعلـ والعمليػات العقليػ األ ػر

إلى التوصؿ إلى قوانيف الوظػائؼ السػي ولوجي ا تلػؾ القػوانيف التػي تتجػاوز ال ػروؽ ػيف األكػراس أو
اتػػى األنػواع أمػػا الػػذيف يسرسػػوف العواطػػؼ والمشػػاعر والسػػلوؾ العركػيا كغال ػاً مػػا يتنػػاولوف ال ػػرس

والطا ع لش صيتوا وىذا ينط ؽ – ص

اص – على علماء الن س اس ليني ييف

ويعػ ػػس م يػ ػػوـ الشخصييييي م يوم ػ ػاً ماوري ػ ػاً النس ػ ػ لعلمػ ػػاء الػ ػػن س الػ ػػذيف يعنػ ػػوف الجوانػ ػػب

السي ولوجي أ ير مف عنايتيـ الجوانب ال سيولوجي

وي اس يلعب النس لعلـ الن س السور الػذ

يلع و م يوـ المجتمع أو النسق االجتماعي النس لعلـ االجتماع و يذا المعنى كرف علػـ الػن س
ياػػاوؿ ت سػػير السػػلوؾ مػػا يت ػػس ك ػي ش صػػي ال ػػرسا و مػػا يتاػػسس مػػف ػػالؿ وظػػائؼ أعضػػائو

وجيازه الن سي و راتو الش صي ال ريػسة أمػا علػـ االجتمػاع كياػاوؿ – علػى الع ػس مػف ذلػؾ –
كيػػـ السػػلوؾ مػػا يت ػػس كػػى المجتمػػعا و مػػا يتاػػسس مػػف ػػالؿ عػػض العوامػػؿ ميػػؿ عػػسس الس ػ اف
واليقاك والتنظيـ االجتماعي

الل

وي اس يلتقي علـ االجتماع وعلـ الن س عنس نقط معين تش ؿ م اياً متمي اًز ىو علـ الػن س

االجتمػػاعي ومػػف وجي ػ النظػػر السػػي ولوجي ال اص ػ نجػػس علػػـ الػػن س االجتمػػاعي ييػػتـ تنػػاوؿ

الوسائؿ التي مف الليا ت ضع الش صي (أو السلوؾ) لل صائص االجتماعيػ لل ػرس أو الوضػع
االجتمػػاعي الػػذ يشػػغلو ويم ننػػا أف نستشػػيس علػػى ذلػػؾ س ارسػػات سػػولوموف آش

 Aschعػػف

االمتي ػ ػ ػػاؿ واسسراؾا كلق ػ ػ ػػس أوض ػ ػ ػػح ي ػ ػ ػػؼ أف العمليػ ػ ػ ػ الس ػ ػ ػػي ولوجي (اسسراؾ) تت ػ ػ ػػثير ػ ػ ػػالموقؼ

االجتماعي مما يؤس إلى اسوث اضطراب معيف كى إسراؾ الش ص

أما مف وجي النظػر السوسػيولوجي كرننػا نجػس علػـ الػن س االجتمػاعي ال يضػـ كيمػا يضػـ

أي ػ س ارس ػ للعمليػػات االجتماعي ػ تاػػاوؿ توضػػيح يػػؼ أف ال صػػائص السػػي ولوجي ل ػػؿ كػػرسا أو
االستعساسات الش صي لمجموع معين مف األكراس أو التصرؼ على ناو معيف كى موقػؼ معػيف

يم ػ ػػف أف ي ػ ػػؤير عل ػ ػػى ط ػ ػػا ع العمليػ ػ ػ االجتماعيػ ػ ػ ا ولق ػ ػػس أوض ػ ػػح "ج ػ ػػانويتز"

Janowitz

و"ماركي ػػؾ"  - Marvickك ػػى س ارسػ ػ ليم ػػا ع ػػف الس ػػلوؾ االنت ػػا ي – ي ػػؼ أف تثيي ػػس السياسػ ػ
ال ارجي االنعزالي

اف شائعاً ال كقػط ػيف األشػ اص ذو التعلػيـ الماػسوسا ػؿ أيضػاً ػيف الػذيف

تتصؼ ش صياتيـ التسلطي

عل ػػى أف وجيتػ ػي النظ ػػر السوس ػػيولوجي كيم ػػا يتعل ػػؽ عل ػػـ ال ػػن س االجتم ػػاعى غال ػ ػاً م ػػا

تتػػسا الف وت تلطػػاف عن ػػس إج ػراء ال اػػوث الواقعيػ ػ ا ك ػي الس ارسػػات الت ػػى تتنػػاوؿ ال ػ أر الع ػػاـا أو

الار ات الجماىيري كي مجػاؿ السياسػ مػيالً نجػس صػعو

يػرة كػي التمييػز ػيف اىتمامػات عػالـ

االجتماعي علماً مستقالً شثنو كى ذلؾ شثف ال يمياء الايوي
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االجتم ػػاع واىتمام ػػات ع ػػالـ ال ػػن سا ل ػػذلؾ نج ػػس الػ ػ عض ي ػػذىب إل ػػى ض ػػرورة اعت ػػار عل ػػـ ال ػػن س
إال أف ىنػػاؾ مشػ ل أساسػػي تواجػػو العلػػوـ االجتماعيػ و اصػ علػػـ الػػن س عنػػس تصػػسييا

لس ارس ػ األنسػػاؽ االجتماعي ػ  social Systemsوى ػي تلػػؾ التػػي تتميػػؿ كػػى تعيػػيف أو تاسيػػس
الوظائؼ واألسوارا ومف مالاظات على النسؽ االجتماعى أو واسة السراس

ؿا ول ف عػاسة مػا

تجر ىذه المالاظات علػى عػض جوانػب أو أ عػاس النسػؽا ويعػس الشػ ص الم ػرس كػي الواقػع ىػو
الواسة الط يعي للمالاظ

وعاسة ما تصاغ ىػذه اسشػ الي علػى الناػو التػالي « كػى اػيف تتوجػو النظريػ أو تيػسؼ إلػى

تاسيػػس أو تعيػػيف األساء الػػوظي ى للنسػػؽ االجتمػػاعى

وت سير السلوؾ ال رس لألش اص»
والتر يز على السلوؾ ال رس
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ػػؿا تر ػػز ال اػػوث اسم ريقيػ علػػى وصػػؼ

موضوع للسراس والت سير لـ يتـ تجاىلو ش ؿ امؿ كي العلـ

االجتماعي ايث تر ز العسيس مف ال اػوث السوسػيولوجي المعاصػرة علػى وصػؼ وت سػير السػلوؾ

ال ػرس ميػؿ السػلوؾ التصػويتي أو االنت ػا يا السػلوؾ االسػتيالليا اال تيػار المينػيا االتجاىػػات
والقػػيـ

الػػل وتضػػمنت المتغيػرات التػي اسػػت سمت كػػى الوصػػؼ والت سػػير ال صػػائص األساسػػي

التي تعز إلػى األكػراس موضػع الس ارسػ ا و صػائص ال يئػات االجتماعيػ التػي يعيشػوف كييػا والتػي
تت ػراوح ػػيف األس ػرة واألصػػسقاءا إلػػى السػػياقات االجتماعي ػ األوسػػع وذلػػؾ اسػػت ساـ منػػاىو ت سػػير

متعسسة منيا :
 )1طريقة االرتباطاا اإلحصاايية  : Statistical Associationوتسػت سـ كػي العسيػس مػف

ال اػػوث ال مي ػ الت ػي تيػػسؼ إلػػى ت سػػير السػػلوؾ ال ػػرس لعين ػ مػػف األك ػراس ي تل ػػوف كػػى ػػؿ مػػف
السلوؾ المراس ت سيرها وال صائص التي يظف أف مف الماتمؿ االعتماس علييا كى ت سير السلوؾ
 )2تدتخدم الطريقاة الاانياة اي التفداير اي كا ماا البحاال الكيفياة االكمياة,

وتعتم ػػس عل ػػى تالي ػػؿ وكا ػػص العملي ػػات السا ليػ ػ لل ػػرس

Within

Process

Internal

Individualsا ويم ػػف الوصػػوؿ إلػػى المعرك ػ يػػذه العمليػػات السا لي ػ مػػف ػػالؿ مػػا يعػػرؼ

االسػت طافا أو ال يػـ المتعػاطؼ  Introspection & Sympathetic Understandingمػف

ق ػ ػػؿ المالاظػ ػ ػ وأيضػ ػ ػاً كػ ػ ػي ع ػ ػػض األاي ػ ػػاف م ػ ػػف ػ ػػالؿ الرص ػ ػػس ال م ػ ػػي

Quantitative

 Monitoringللتغيػرات سا ػؿ ال ػرس مػا ي عػؿ كػي عػض كػروع علػـ الػن سا والم ػسأ العػاـ الػذ

تستنس إليو ميؿ ىذه الت سيرات أف المالاظات تجر كقط على الش ص الم رس

وال تقتصػػر اال تالكػػات ػػيف نمط ػي الت سػػير السػػا قيف ك ػي أسػػلوب أو طريق ػ الت سػػير كقػػطا

والمتغيػرات األساسػػي أو الرسػػمي المسػػت سم كػي الت سػػير التػػي تمتػػس مػػف المتغيػرات ال ارجيػ إلػػى
المتغيرات ال رسي التي تميػز الشػ ص

ػؿا وىػذه األ يػرة أ المتغيػرات المميػزة لل ػرس تر ػز علػى

التغيرات السا لي التي تاسث لل رس وتؤس إلى أف يصسر عنو أساء سلو ى معيف

وأوس أف أشير كقط إلى مالاظ ىام ا م اسىا أف التر يز على ت سير السلوؾ ال رس كي

العسيػػس مػػف ال اػػوث االجتماعي ػ ي ض ػي ش ػ ؿ مػػا إلػػى اال تعػػاس عػػف المش ػ الت الماوري ػ

The

 Central Problemsللنظريػ االجتماعيػ والمتعلقػ شػ ؿ ػػاص تاسيػػس أو تعيػػيف وظػػائؼ

وأسوار األنسػػاؽ االجتماعي ػ

 The Functioning of Social Systemsإذف كالميم ػ

األساس ػػي المنوطػ ػ المت صص ػػيف ك ػػى العل ػػوـ االجتماعيػ ػ تتمي ػػؿ كػ ػي وص ػػؼ وت س ػػير الظػ ػواىر

االجتماعي  Social Phenomenaوليس وصؼ وت سير السلوؾ الش صى لألكراس

()01

