املبحث الثاني :مدارس علم االجتماع
المبحث الثالث :التطور التاريخي لعمم االجتماع
ليس من العسير عمينا تحديد الجذور الفكرية الرئيسية لعمم االجتماع ،فقد نشأ ىذا العمم

كغيره من فروع المعرفة االنسانية بين احضان الفمسفة وتربى في ميادىا حت اذا تكاممت قواه
انفصل عنيا واستقل بطرقو ومناىجو وبحوثو ،وأصبحت الفمسفة ترجع اليو وتنبعث منو بعد أن

كانت تمده وتغذيو.

ويمكن القول بصفة عامة بأن عمم االجتماع لو أصل رباعي يتمثل في الفمسفة السياسية

وفمسفة التاريخ والنظريات البيولوجية في التطور ،والحركات التي نادت باالصالح االجتماعي
والسياسي ،وقد لعب كل من فمسفة التاريخ والمسح االجتماعي دو اًر عظيم االىمية في المراحل
االولى بالذات وكانت من أحدث منجزات التاريخ الفكري لالنسان.

وتنظر الفمفسة السياسية االجتماعية الشاممة إلى المجتمع بوصفو كالً شامالً ،فيي تؤكد ىذا

الطابع الكمي برغم اختالف مظاىره وتحميالتو ثم تبحث عن االرتباطات المختمفة التي تشكل

المجتمع ،ولقد بدأت العموم االجتماعية كل بطريقتو الخاصة –دراسة المظاىر والتجميات بيدف
فيم ىذا الكل في ضوء الضرورات التي تفرضيا الطبيعة وبرغم ذلك فمقد كانت العمميات

الطبيعية من أىم القوى المحركة لمحضارات.

وذىب "دافيد ىيوم  " David Humeإلى أن الطبيعة تسيم في التأليف بين الكائنات

االنسانية من خالل العالقات الجنسية ،أما المشاركة الوجدانية المتبادلة فتظير داخل األسرة في
بداية األمر ثم ما تمبث أن تتحول إلى عادات وتقاليد ثابتة بحكم طبيعتيا يتصفون باألنانية مما

يتطمب ضرورة تيذيب ىذه المشاعر الفردية .وقد اصبحت فمسفة التاريخ عامالً فكرياً ىاماً في

اوائل القرن التاسع عشر ،وذلك من خالل كتابات "هيجل وسان سيمون" وقد نبعت من ىذين

المفكرين أعمال كل من "ماركس" و"كونت" ويرجع الفضل إلى فالسفة التاريخ أساساً في التصور

الجديد باعتباره أكثر من مجرد المجتمع االنساني أو الدولة ،وامتد اىتماميم بحيث شمل كافة

النظم االجتماعية وفرقوا تفريقاً دقيقاً بين الدولة وما أطمقوا عميو اسم المجتمع المدني Civial

 Societyفعمى سبيل المثال يذىب  Vicoفي مؤلفو (العمم الجديد) إلى أن التطور االجتماعي
يعد عممية دقيقة يمكن فيميا واستيعابيا ،وأن كل الحضارات االنسانية البد وأن تمر بمراحل

ثالث اساسية تتابع بانتظام بحيث تتجو من المرحمة األدنى إلى المرحمة األعمى ،وأشار آدم
فيرجسون  Fergusonإلى أن التفكير في حد ذاتو يعد مينة في عالم يخضع لتقسيم العمل.

أما "فولتير  "Voltaierفقد عرض ألول مرة وجية نظر غير دينية في التاريخ العالمي،
وتستند إلى قضيتين اساسيتين :األولى أن التأريخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

يمثل كالً يضم مجموعة من الجوانب المترابطة المتساندة فيما بينيا أما القضية الثانية فيي أن

الحضارات غير المسيحية قد أسيمت في تطور الحضارة االنسانسية كميا بوجو عام ويتمثل
العامل الفكري الثاني في عمم االجتماع الحديث الذي يرتكز بدوره عمى مصدرين ىامين ىما:

 -1االقتناع المتزايد بأن مناىج العموم الطبيعية ينبغي أن تتسع لتغطي مجال دراسة الشؤون
االنسانية يمكن تصنيفيا وقياسيا.

 -2االرتباط بمشكمة الفقر (المسألة االجتماعية) انطالقاً من إدراك الحقيقة التي مؤداىا أن الفقر
في المجتمعات الصناعية لم يعد ظاىرة طبيعية بعد –كنقمة من الطبيعة أو من اهلل -وانما ىو
نتيجة الجيل االنساني أو االستغالل ،وفي ظل ىذين العاممين المؤثرين أخذ المسح االجتماعي

يحتل مكانة ىامة في ىذا العمم لدراسة المجتمع.
أهداف علم االجتماع

من العرض السابق يتضح لنا أن عمم االجتماع ىو العمم الذي يعنى بدراسة النظم والظواىر
والعالقات االجتماعية التي تنشأ عن حياة االنسان داخل نطاق المجتمع دراسة عممية واقعية

وصفية تحميمية .والغرض من ىذه الدراسة ىي تحقيق عدة أىداف نظرية وعممية يسعى عمماء
االجتماع لموصول الييا ،فما ىي طبيعة كل من ىذه االىداف.
أوالً :االهداف النظرية
وتتمثل في استخالص النتائج العممية والقوانين العامة التي تخضع ليا كل ظاىرة اجتماعية تنشأ

نتيجة االفراد مع بعضيم وتتمخص فيما يمي:

 -1دراسة المبادئ العامة التي يقوم عمييا االجتماع االنساني والدعائم التي ترتكز عمييا.
 -2دراسة الوظائف االجتماعية التي تؤدييا الظواىر والنظم االجتماعية والوقوف عمى تطور
الوظائف بتطور انشطة الحياة االجتماعية.

 -3دراسة تطور الحقائق والنظم االجتماعية واختالفيا باختالف العصور.
 -4دراسة ظاىرة التغير االجتماعي والعوامل المؤثرة في تقدم المجتمع.
 -5دراسة الروابط االجتماعية في كل مظاىرىا واشكاليا.

 -6الوصول إلى القوانين االجتماعية التي تخضع ليا ظواىر المجتمع ألن ىذه الظواىر كغيرىا
من ظواىر العموم تسير وفق قوانين وقضايا كمية يمكن الكشف عنيا بالدراسة العممية.

وال شك ف ي أن محاولة الوصول إلى القوانين العامة ىي النقطة االساسية التي تضفى عمى
العمم الوجود الحقيقي وبيا تستكمل الشروط الضرورية التي ينبغي توافرىا الستقالل العمم.
ثانياً :األهداف العممية
وىي التي يستفاد فييا نتائج الدراسة النظرية من أجل العمل عمى تطوير المجتمع ووضع

خطط االصالح والتنمية بدالً من االرتجال والعشوائية.

 -1يفيدنا عمم االجتماع في دراسة مشكالت المجتمع والوصول إلى أنسب الطرق لحميا

والتخفيف من حدتيا وخطرىا .إذ في ضوء الدراسة النظرية يستطيع الباحثون االجتماعيون رسم

خطط وتصاميم لإلصالح ،وقد كان عمماء االجتماع الفرنسيون مثل لوبالي من أوائل الذين

اتجيوا إلى العمل الميداني االجتماعي لمكشف عن عمل المجتمع والتخطيط لعالج مشكالتو وفقاً

لألسموب العممي.

 -2تفسير االساس الذي يدفع إلى ظيور ما نشاىده والعالقات القائمة بين العوامل المؤدية الييا.
 -3يساعدنا عمى القدرة عمى التنبؤ بما يمكن أن يكون عميو مستقبل الظاىرة من حيث حجميا
ومدى انتشارىا ودرجة تأثيرىا وكذلك التحكم في النتائج واالثار التي قد تترتب عمييا.

 -4يفيد غير المتخصصين فيو ممن يعممون في مين ذات عالقة مباشرة بالتخصص في عمم
االجتماع "االدارة و الطب و القانون و اليندسة و رجال االعمال و الضباط" حيث يمكنيم
تطبيقيا واالستفادة منيا في ميادين اعماليم المختمفة حيث سيدرك الواحد منيم أن السموك الذي

يصدر عن االنسان مصدره ما نشأ عميو من قيم ومعتقدات داخل أسرتو ومجتمعو الذي يعيش
فيو ومينتو التي يزاوليا ومستواه االقتصادي والتعميمي ،سوف يكون أقدر من غيره في التعامل

مع الناس بحكمة وواقعية وأقدر عمى فيم مشاكميم واحتياجاتيم.

 -5يساعدنا عمم االجتماع في كيف يفكر الناس أو كيف يتصرفون؟ وكيف تسيطر المجتمعات

عمى ما يصادفيا من تحديات وما تواجيو من تحوالت؟ وكيف يعمل المجتمع ويعبئ طاقاتو

ويوظفيا لخدمة أىدافو؟

 -6ومن خالل التعرف عمى الظروف واالوضاع التي يعيش فييا أفراد المجتمع يساعدنا عمى
فيم أنفسنا كبشر وككائنات اجتماعية يمكن فيم تصرفاتيم وسموكياتيم.

ورغم ما يوجد بين عمماء االجتماع من اختالف في وجيات النظر وتباين في استعمال

المفاىيم واختالف في تصور رسالة العمم فيناك إجماع عمى أن عمم االجتماع قادر عمى تحقيق
ما يمي:
 -1يستطيع عمم االجتماع أن يساعدنا عمى فيم التجارب والخبرات والوقائع المختمفة فيماً عميقاً
شامالً من خالل وضعيا في اطار البناء االجتماعي الشامل لممجتمع ،األمر الذي يقودنا إلى
الطريق السميم لفيم حقيقة أسبابيا وطبيعة دوافعيا.

 -2القدرة عمى توعيتنا بنسبية القيم وعالمنا الخاص مما يعطينا القدرة أيضاً عمى فيم القيم
وأساليب السموك الشائعة عند أبناء مجتمعات وثقافات غربية عن مجتمعنا وثقافتنا وتمكننا من

اإلحساس بحقيقة مشرعر غيرنا من أبناء البشر.
 -3ويساعدنا عمى تفيم الطبيعة الدينامية لسموكنا االجتماعي وبناء مجتمعنا الحديث ،والقاء

الضوء عمى جذور حياتنا ومنشأ االحداث اليومية التي نعيشيا والخبرات التي نحياىا ،والتي

تعتبر الدراسة الكاممة بيا والفيم المتعمق ليا المنطق السميم لكل حركة نريد أن نتحكم في
مسارىا.

