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 العالقات البينية بين علم االجتماع وعلم الحاسب اآللي

 ""المفاهيم والمنهجية
 ين سالم مرجينــد. حس

 ليبيا، طرابلسكلية اآلداب، جامعة 

     
 المقدمة: 

الحاسب اآللي،حيث كاا  لتاا المالحظاات يهمياة  اي  بمفاهيم علم النجار، على مالحظاته المتعلقة للمهندس: وسام دايةً نتقدم بالشكر ب

يناور سايعفا  علاى مراجعتاه الل وياة  ومالحظاتاه التاى  :، كما اتقدم بالشاكر لسساتا وتوضيح المعاني  مصطلحاتال ومفاهيم الضبط 

   .الدالالت صدايبراز المق الل وي و تدقيقال كا  يهمية ييضا  ي

لايس عاالم اسماس،   العاالم الياوم، والتقنياةوالفكرياة واالجتماعياة  السياساية واالقتصااديةعصار الت يارات  الحاالي هاو يصبح العصار

والمجتمعاات. والمنطقاة وتنهار الفواصل الزمنياة والمكانياة باين الادول  ،يشكال المنا سة يه وتتنوع  ،تتعدد  يه المؤثراتاليوم عالم  ال

اسحداث البُحاث والمهتماين  اي علام االجتمااع علاى وجاه المصاو  يماام العربية ليست بعيدة عن تلا الت يرات، حيث وضعت هذه 

الختبار وتقييم إمكاناتهم وقدراتهم على مواجهة تلا الت يرات، من خالل مدى امتالك يدوات نظرياة قاادرة علاى التفساير، ومان  محا  

هادا  قيق  لا البد من مراجعاة وتطاوير رةياة ويولتح يجاد الحلول والمقترحات.إثم امتالك مهارة تفـعيل المميلة السوسيولوجية  ي 

لهااا علااى جُ  يقااوم ،بأساالوب تقليااديبحاااث  ااي مجااال علاام االجتماااع علااى تمااريع  مقتصاارةزال تااال والتااي  برنااامع علاام االجتماااع،

، وتطبياق المعاار الجماعي والتفكير اإلبداعي  المحاضرات النظرية، وتعتمد على التلقين واجترار المعلومات، دو  االهتمام بالعمل

ما  العلاوم االجتماعياة كعلام الانفس والتربياة والسياساة واالقتصااد، دو   التقليدياةواسهم من  لا هو االستمرار  ي دراساة العالقاات 

االهتمااام بالبحااث بشااكل جاادي عاان العالقااات البينيااة ماا  العلااوم اسخاارى، كعلاام الحاسااب اآللااي الااذي ال تاازال عالقتااه بعلاام االجتماااع 

،  اي حاين لام يهاتم بُحااث علام االجتمااع بالبحاث عان  (spss)ة  ي اساتمدامات وتطبيقاات  اي بعاب البارامع، منال برناامعمحصور

 ،والتركياز علاى طريقاة والياات عملاه ،الحاسابوتقنيات علام مكانيزما العالقات البينية م  علم الحاسب اآللي من خالل االستفادة من 

 اي بعاب المفااهيم، إضاا ة  وضوحـزيادة الاب ية  ؛للمعالجة بناء منهع  ة من علم الحاسب اآللي  ي منالً يمكن لعلم االجتماع االستفاد

والتصميم والبرهنة التحلياال  مهاااراتو اسااتمدام التحلياال الرياضااي الموارزمياااتإلااى تفسااير بعااب النظريااات وحاال المشااكالت ب

ثار حينها زوبعة من حيث المفهوم والتفساير  اي يم، والذي 3002 تذكر مفهوم الفوضى المالقة الذي تم طرحه العامي، وهنا والمقارنة

ليفسر ويحلل المفهوم بشكل بسيط ، انطالقاً من زاوية علم الكيمياء، حيث شابه الفوضاى  -يحمد زويل :العلوم اإلنسانية،  جاء الدكتور

رجاعهاا إلاى إخراجها من درجة التجميد لتذوب وليت ير شكلها حسب المطلوب مسبقاً، ليتم بعد  لاا إيتم  يالمالقة منل قطعة النلع الت

درجة التجميد مرة يخرى، هذا منال يُبين يهمية االستعانة بأدوات تفكير علوم يخرى  ي تبسيط وتفسير بعب المفاهيم والمصاطلحات 

المشااكالت المفاااهيم وماا   ااي كليااات اآلداب بالجامعااات الليبيااة تتعاااطى   ااي العلااوم اإلنسااانية، حيااث ال تاازال يقسااام علاام االجتماااع

  العديد من مناهجهاا ومقرراتهاا هاي  اي اسصال اجتارار لمعلوماات ومقاررات مان القار  كما ي ،بنفس اسسلوب التقليدياالجتماعية 

للحاا   اي عاالم اسماس، و يار قاادرة علاى ا ال تازال تعاي  لذا  هي  ،حداث الت يير داخل المجتم إوهي بهذا ال تساهم  ي  ،الماضي

 المتطور. بعالم اليوم

وبناًء على  لا ستسعى هذه الورقة إلى البحث عن العالقات البينية بين علم االجتماع وعلم الحاسب اآللي بطريقة  ير نمطية، و لا  

  الساعي إ، وبشاكل عاام  اعلام االجتمااعة عمال علام الحاساب اآللاي  اي تحساين وتطاوير يدوات تفكيار يمن خالل التركيز على منهج

 آللي منطلقة من العوامل التالية :التطوير عالقة علم االجتماع بعلوم الحاسب 

 لياتالءم ما  المتطلباات االجتماعياة، والسياساية، واالقتصاادية، والنقا ياة، واإلدارياة،   عضرورة إعادة تعريف علام االجتماا

 والنفسية للقر  الحادي والعشرين.

  طالب للتمصصات المتداخلة والتمصصات البينية.تفضيل 

 ة يامرج كوادر بشرية تتو ر  يهاا مقوماات الكفايُ لكي  ؛برنامع علم االجتماع يينب ي مراعاتها   ياحتياجات سو  العمل الت

 يتطل  إليه المجتم . يالمارجية والتميز الذ

 تهم.تفاقم يزمة بطالة قسم علم االجتماع، والشكوى من عدم جدوى مؤهال 

 :الكلمات المفتاحية

 عالقات بينية  –علم الحاسب اآللي  –علم االجتماع 
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  يهدا  البحث:

 إعادة تعريف علم االجتماع. .1

 االستفادة من يدوات ومنهجية علم الحاسب اآللي  ي تحسين وتطوير يدوات تفكير علم االجتماع. .3

الجديادة مان خاالل اساتمدام مفااهيم علام الحاساب  االجتماعياةالمجتما  لابعب القايم ي اراد تهيئاة حول الياات تقديم تفسيرات  .2

 .اآللي

استناداً إلى ماا تامم مساحه مان يدب للعالقات البينية بين علم االجتماع وعلم الحاسب اآللي، محاولة استمال  يمنلة وشواهد  .4

 نظريم وتجريبي. 

  .م  علم الحاسب اآلليضوء تفعيل الدراسات البينية  يقسم علم االجتماع   إلثراء رية يالسعي لوض  رةية  تصو .5

 منهجية البحث:   

 تنطاوي عماا الكشاف علاى قادرة الورقاة واسكنار سهادا  تلبياة اسكنر المنهع كونه التَّحليلي، الوصفي المنهع الورقة هذه على  لب

هاذه الورقاة   اي معهاا سانتعامل والشواهد التي اسمنلة م  التعامل على قدرة واسكنر علم االجتماع والعلوم اسخرى،بين العالقة  عليه

 .يخرى جهة من

 يهم التساةالت: 

 الباحاث  اي علام االجتمااع يتوجاب علياه  ما ا نريد ؟ ولماا ا ؟ وكياف؟ ،ماهية علم االجتماع تساةالت عدة حول نحتاج إلى طرح  قد

ربما عرقلت اإلنجاز والتنفيذ للوصول إلى علم اجتماع عربي قادر على  هم وتفساير  يطرح تلا التساةالت للكشف عن المعوقات الت

إ   كياف ، عالم اليوم، ليتر   علم االجتماع بذلا من ممارسة النقاد إلاى ممارساة التقاويم، وال شاا مان ي   لاا سايكو  ينفا  للمجتما 

هاذا الساؤال  نوللجاواب عا ؟لمعلومااتا ة المادعوم بتكنولوجيااعصر اقتصااد المعر اوتالءم ليدرء هذه المشاكل  لعلم االجتماع يمكن 

 لكي تو ر إجابات لسسئلة التالية : ؛ت يير يدوات التقييم ، ثانياً حداث ت يير  ي يدوات التفكيرإلى إ يوالً  حتاجن

  بمعنى إعادة تعريف علم االجتماع. ؟ علم االجتماع  هوما 

   كو  عليه؟يما الذي يجب ي 

  كيف يمكن تحقيق  لا؟ 

 ما الوسائل المستمدمة؟  

 :ماهية علم االجتماع  .1

توضايح الياات دراساة الحيااة االجتماعياة والجماعاات والقبائال ب ياة ظهرعلم االجتماع  ي كتابات ابن خلدو  عندما حاول البداية   ي

وقوانينهااا سااالمي وطبيعتااه االجتماعيااة والسياسااية واالقتصااادية والت ياارات الحاصاالة  يهااا وتبيااا  يساابابها عماال المجتماا  العربااي اإل

وجسات كونات يمان يمناال بعاب المفكارين ال ارب  ونتائجها،  ي حين ظهر علم االجتماع  ي المجتمعات ال ربية عنادما حااول ييضااً 

خاصاة الناورة الفرنساية   ا،المجتمعاات ال ربياة وتبياا  الت يارات الحاصالة  يها الحيااة االجتماعياة  اي دراساة طبيعاةإميل دوركاايم، و

  .م  بدايات القر  التاس  عشر بديت يوالنورة الصناعية الت ،م1871

 اي اساتنباط العالقاات علاى  قدرتاهوعجابي بواقعية ابن خلدو  وتحليله العلمي المبني على االختبار والتجرياب، إخفي يُ ال  ي الحقيقة 

ونحان نتنااول ماهياة علام  ه كااري تجااوزال نرياد  لاذا ،ر ي وارهااب، والقادرة علاى التفكيار  اي مجااالت لام يسابق سحاد سا لا التحليال

 يما  ه كاريالوقو  على إلى بحاجة  نناإ بالتالي  ي تأسيس علم االجتماع،  تحولنقطة البعب بأ  ي كاره تشكل  ىيراالجتماع، حيث 

ابان خلادو  نجاد   ،التااريمي   اي تلماس هاذا العلام -عدها السوسيولوجي الوقو  على منهجيته وبُ إضا ة إلى  ،يتعلق بماهية هذا العلم

لبشار اما يعرض لطبيعة  لا العمارا  مان اسحاوال منال التاوحل  والتاأنلس والعصابيات ويصانا  ت لباات "يَُعرِّ  علم االجتماع بأنه 

بعاب، وماا ينشاأ عان  لاا مان الُملاا والادول ومراتبهاا، وماا ينتحلاه البشار بأعماالهم ومسااعيهم مان الكساب والمعاا  علاى بعضهم 

باأ  ابان خلادو  يُباين  كما (،22: 2117: ابن خلدو  ) يحدث  ي  لا العمرا  بطبيعته من اسحوال"وسائر ما والعلوم والصنائ ، 

و و مسااائل وهااي بيااا  مااا يلحقااه ماان  ،وهااو العماارا  البشااري واالجتماااع اإلنساااني ، إنااه  و موضااوع ،" هااذا العلاام مسااتقل بنفسااه

كماا (، 24: 1172ابان خلادو  : عقليااً" م وهذا شأ  كل علم من العلوم وضاعياً كاا  ي ،العوارض واسحوال لذاته واحدة بعد يخرى

"ويعلام ي  الكاالم  اي هاذا ال ارض مساتحدث :  هذا العلم جدياد كاو  ال ارض مناه مساتحدث الصانعة حياث يقاولأيؤكد ابن خلدو  ب

ثام يساتطرد بقولاه " وكأناه (، 25: 1172ابن خلدو  : )إليه ال و "  ىعليه البحث ويد يعنرالصنعة  ريب النزعة عزيز الفائدة 

يو لعلهم كتبوا  ،ولعمرى لم يقف على الكالم  ي منحاه سحد من المليقة ما يدري يل فلتهم عن  لا وليس الظن بهم ،علم مستنبط النشأة
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إال يناه  اً،وبالر م من تأكد ابن خلدو  كو  هذا العلام جدياد(، 25: 1172)ابن خلدو  :  ي هذا ال رض واستو وه ولم يصل إلينا" 

)ابان  "وماا لام يصال إليناا مان العلاوم يكنار مماا وصال ،نسااني متعاددو " العلوم كنيرة والحكماء  ي يمام الناوع اإلبرر  لا  ي كو  

" كل حقيقة تصالح ي  يبحاث عماا يعارض لاه  كو من الجديدة  نتاج العلوم إ(، كما يوضح لنا ابن خلدو  الية 25: 1172: خلدو  

  أ(، كما بين ابن خلدو  ب25: 1172  يكو  اعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم" )ابن خلدو  : يوجب من العوارض لذاتها 

 يحتااجو  إلاى  ،ماا يتمحاور اهتماماه ودراساته مان خاالل كاو  " البشار متعااونو   اي وجاودهمهذا الفن الذي الح لنا النظار  ياه " ان

 اإلنساا  عناد ابان  "زع ، كماا يحتااجو  إلاى المقاصاد بطبيعاة التعااو  واالجتمااع المبنياة علاى المحا ظاة علاى العمارا االحاكم والو

العمارا " )ابان خلادو  :  ىوهو بمعن ،يي ال بد له من االجتماع نساني ضروري"ي  االجتماع اإل" ىير كما  "خلدو  " مدني بالطب 

وركباه علاى صاورة ال يصاح  ،نساا خلاق اإل ىنساني  ي كو  " هللا تعاالويحلل ابن خلدو  الحاجة إلى االجتماع اإل ،(28: 1172

نساا  القادرة علاى تحصايل تلاا اإلويوضاح ابان خلادو   باأ  هللا ركاب  اي  .وهاداه إلاى التماساه بفطرتاه" ،حياتها وبقاةها إال بال ذاء

يخارى  كماا يحتااج  اي تحصايله إلاى يعماال إال ي  " قدرة الواحد من البشار قاصارة عان تحصايل حاجتاه مان  لاا  ال اذاء"  ،الحاجة

ناه " الباد مان اجتمااع القادر الكنيار مان يبنااء جنساه أويستحيل ي  تفي بذلا كله يو ببعضاه قادرة الواحاد" حياث يؤكاد ابان خلادو  ب،"

كما ي  يمر االجتماع البشري يتعلاق بالحاجاة  بأضعا " يحصل بالتعاو  قدر الكفاية من الحاجة سكنر منهم  ،ليحصل القوت له ولهم

  إ ا لاذا ،جنساه"حيث يقول ابن خلدو  " كاذلا يحتااج كال واحاد مانهم ييضااً  اي الاد اع عان نفساه إلاى االساتعانة بأبنااء  ،إلى الد اع

كمااا ربااط اباان (، 28: 1172)اباان خلاادو  :  "العماارا  ىوهااذا معناا ،نساااني وإال لاام يكماال وجااودهمإلللنااوع ا يضااروراالجتماااع "

اباان خلاادو  :  ،"وازع يااد   بعضااهم عاان بعااب"ماار يحتاااج إلااى وجااود سا ااي كااو  نساااني والعماارا  إلاالجتماااع ابااين خلاادو  

وهاذا حساب تفساير ابان خلادو  هاو"  ،والسلطا  والياد القااهرة له عليهم ال لبةاً    لا الوازع يكو  واحدأكما بين ب ،(27: 1172

 (. 27: 1172بأنه البد للبشر من الحكم والوازع )ابن خلدو  :  ىكما ير الملا "

والناورة الصاناعية  ،م1871الفرنساية   لعال يهمهاا الناورة ،بية ساهمت عدة عوامل  ي ظهاور علام االجتمااعوورو ي المجتمعات اس

 بادي علام االجتمااع  اي الظهاور  متعاددة،وما ترتب على  لا من ظهور مشكالت اجتماعية  ،بديت م  بدايات القر  التاس  عشر يالت

وكو  الظواهر االجتماعياة ك يرهاا مان الظاواهر تمضا   ،وبديت تظهر  كرة القوانين الوضعية ،11كعلم مستقل منذ منتصف القر  

 ،ومااكس  يبار ،وإميل دوركاايم ،يمنال يوجست كونت ،لا على يد كنير من العلماء االجتماعيينلقوانين تنظم سيرها وتطورها، وتم  

 نساانية، وو قااً نسانية تهاتم بدراساة الظاواهر اإليوجست كونت إلى تأسيس علم جديد كنسق مستقل من المعر ة اإلدعا  ، حيثو يرهم

يتاألف مان مجموعاة مان العناصار  يو النظاامي،  االمجتم  يكاو  نساقاً  نساني هو طابعه النسقي إ  يهم سمة تميز المجتم  اإل ،لكونت

ناه لاايس مجارد مجماوع اس ااراد وكال  عاااليتهم وعلاى كاال سوهااو شايء يتجااوز اس ااراد  ،واسجازاء المترابطاة والمتساااندة والمتداخلاة

، كما يكد كونت إلى كو  علم االجتماع يهمستويات وجودهم الفردية واالجتماعية ال يمكن  همهم إال  ي سيا  المجتم  الذي يعيشو   

ستاتيكية المستقرة والكشف عن القاوانين االساتمرار والتعااي  والبقااء، والقسام النااني ينقسم إلى قسمين، القسم اسول يهتم بالدراسة اإل

ذا التطاور والتعاقاب، والت يار وهي تهاتم بدراساة الت يار والتحاول والتطاور واكتشاا  القاوانين الحاكماة لها ،يهتم بالدراسة الديناميكية

ي م  توضاايحكوناات كمااا حاااول ، (83:  3013)شالبي : نساااني الاذي يطااري علااى الظااواهر سااواء  اي العااالم الطبيعااي يو المجتماا  اإل

كياف و ،التطاورات التاي طاريت علاى المجتمعاات البشارية مناذ واقعهاا اسولاي اكتشاا هاو و، االجتمااعالهد  اآلخر من إنشاء علام 

خاصاة التاي  االجتماعياةكونات" ي م سابب عادم  هام الظاواهر "واعتقاد ، بصورة تدريجية إلى المجتمعات الحديناة والمتطاورةتحولت 

  ي ىلاإ، كما يذهب كونات تظهر  ي شكل  وضى و ساد راج  لعدم كفاية النظريات والمناهع المطبقة  ي بحث ودراسة هذه الظواهر

يطلاق علياه االساتقرار  توازنهاا وت يرهاا وهاو ماا ةي  اي حالاي ،ثباتهاا وتطورهاا ة اي حالا االجتماعياةعلم االجتماع يدرس الظواهر 

 (.14: 1173)عبدالجواد :   االجتماعيةالديناميكا يو  ،و الت يير االجتماعيي ،والحركة ، االجتماعيةستاتيكا اإل  االجتماعي يو

ساايس ماادخل أماان خااالل تركيااز االهتمااام علااى تيبحااث  ااي الظااواهر االجتماعيااة كونااه علاام االجتماااع   قااد عاار  ،إمياال دوركااايممااا ي

 ةساساايي ةهماساام "دوركااايم" سوسايولوجي محاادد، وعلااى قواعااد الماانهع العلماي لبحااث تلااا الظااواهر االجتماعيااة، كماا تمناال يعمااال 

للبحاث  محادداً  ايم طريقة محددة  ومنهجااً طار المنظور البنائي ، كما طور دوركإجماع واالتسا  العام  ي  ي تطوير مدخل اإل ةومهم

 (70:  3013)شلبي :  .يطلق عليه اآل  الوظيفية ،السوسيولوجي

 ي علم االجتماع  بأنه العلم الذي يحاول الوصول إلى  هم تفسيري للفعال االجتمااعي مان يجال التوصال إلاى تفساير  ىكما ي   بير ير

علام  ي   رنساا  اي تمااعجاال المشات لين بعلام يحاد ارو  ريماو  حاين يؤكاد  اي ، (7:  3011علماي لمجاراه ولنتائجاه ) يرياول: 

  ايين ساروك بيتاروم يورد كماا ،جتمااعاال علام تحدياد صاعوبة هاي اتفاقااً  النقاط يكنر وي  نفسه، عن البحث دائم بأنه يتميز جتماعاال

 مان يجعال الاذي اسمار ،االجتمااع علام  اي وباحاث عاالم يلف من يكنر اراء م،1173 عام عاصرةالم السوسيولوجية النظريات مؤلفه

  هاي وموضاوعه العلام بتحدياد كنيارة ارتبطات تبايناات بوجاود التساليم وم  ،جتماعاال علم تعريف  ي منهم من نجح تحديد الصعوبة
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 الادين  لاا  اي بماا. باه يحاطات التاي والفكرياة تمعياةلمجا اسطار مااعبج   تاأثر حيث ،وتطوره  ي نشأته العلم طبيعة  رضتها تباينات

 وبمجمال ،اإلنسااني تما لمجا علاى تأثيرهاا تواصال تازال وال طاريت الت يارات التاي بطبيعاة تاأثر كماا ،الطبيعياة والعلاوم والفلسافة

 كل على زد . يره دو  بمجتم  خبرته  ي يرتبط ابتداءً  وجعلته ،العلم رواد من رائد بكل يحاطت التي والنقا ية الظرو  االجتماعية

 يو االجتماع علم على وقفا يكن تأثيرها لم مؤثرات وهذه .العلم بها مر التي التاريمية الفترات من  ترة كل العلمي  ي المنهع حالة هذا

   (15-14:   1117) عبد المعطي : . الطبيعية حتى يو العلوم اإلنسانية من  يره دو  اخر علم يي على

يو الاذي  ، اراد الاذين يقوماو  بالتواصالتفساير السالوك االنسااني الاذي يصادر عان اسعلم االجتماع يحااول ي  جيدنز يري ي حين   

تكاو  المجتما   يتاربط نظام التا يوهو يهد  إلى الكشف عن الصاالت التا ،إنه علم مستقل يتمذ المجتم  وحدة التحليل يستجيبو  له.

ساساية  اي االساتجابة حادى مهاماه اسإإ  تكمان  ،(هاد  معاين تتجه نحو تحقيقالنسق االجتماعي هو يية وحدة اجتماعية )  نسا  ي ظل اإل

 ،وبتعبيار اخار تطري عليه.ي المعاصر.كما ينه يسعى إلى تفسير طبيعة النظام االجتماعي والتحوالت الت يشهدها العالم  يللتحوالت الت

تحديد وحادات الفعال االجتمااعي وي  يتعار    يسعى إلى يوبالتالي يتوجب عليه  ،إنه علم يدرس انتظام السلوك االجتماعي اإلنساني

س  موضاوعه اسساساي هاو  ؛بأ  علام االجتمااع "مشاروع ماذهل وشاديد التعقياد ى، كما يرعلى كيفية انتظام الوحدات كأنسا  ي عال

كتسااب دراساة علام االجتمااع ليسات مجارد عملياة روتينياة ال"   أبا ىكما يار  .(48: 3005سلوكنا ككائنات اجتماعية " )جيدنز: 

علااى التحاارر ماان الظاارو  الشمصااية المباشاارة،  العماال    يكااو  قااادراً ييفتاارض علااى الباحااث  ااي علاام االجتماااع  لااذا" المعر ااة

        .(47: 3005سوسيولوجي يعتمد على يعمال المميلة السوسيولوجية )جيدنز: ال

)جياادنز:  ،إلااى تكااوين رةيااة نظريااة ىتسااع يوالتاا ،ماان خااالل النقااد إلااى عمليااة مراجعااة ى  علاام االجتماااع يسااعأجياادنز باا ىكمااا ياار

ي مدى يهمياة القضاايا االجتماعياة التا ضح لنا حتماً تإ ا  همنا علم االجتماع بالشكل الصحيح سو  ت بأنهيؤكد جيدنز و .(1: 3002

ال يمكان ي  يظال موضاوعاً كل  رد منا لديه قدر من الوعي بهاذه القضاايا،  علام االجتمااع و ،يتعين علينا ي  نواجهها  ي مجتم  اليوم

  .(17: 3002جيدنز:  .)كاديميةاكاديمياً خالصاً داخل الجدارا  اس

، بال هاو شارط موضاوعي لقياام السوسايولوجيا كعلام. حياث شمصياً  اً عويؤكد عالم االجتماع تورين ي  انتماءه للسوسيولوجيا ليس دا 

هاو ي  يتأمال شاروط وجاود مجتما  جدياد، والطريقاة التاي يمكان بهاا يقول  ي هذا المصو : " إ  يكن المارء عاالم اجتمااع الياوم، 

لوضا  تنظايم اجتمااعي وثقاا ي جدياد، مان العباث الحلام  اً عالسزمة والقطيعة مان جاناب، والصاراعات مان جاناب اخار، ي  تتَّحاد جمي

مادخالً علمياااً منهجيااً متكااامالً ال ترقاى س  تكااو  والتاي بمجتما  مناالي ماا  نسايا  التمزقااات واالنقالباات التاي توشااا علاى الحاادوث 

، ونشوء مجتمعات اإلنترنت، وكيفية تأثيرها  ي التفاعل اإلنساني كونه بشرياً طبيعياً إلاى كوناه الحاسبلدراسة ظاهرة االتصال عبر 

 و ضااءاته المجهولاة" تاهكائناً ممنالً رقمياً، ا تراضياً، على شاشات طورها اإلنسا  نفسه،  أخذت بيده إلى كو  جديد من يكاوا  حيا

 )http://www.onmagharebia.com/news1817.html) 

اسسااس  وهاذا  ،اسساساي موضاوعه باه ويتحادد ،االجتمااع علام خاللاه مان يتحرك اً عام اً ساسيتمنل  نقاط ثمة التباينات  إ  هذه ر م

 مان المانهع هاذا وماا يقتضايه ،العلماي المنهع على تعتمد علمية دراسة تم لمجوا اإلنسا  دراسة هو علم االجتماع علم  ي :إلى يشير

 ابان علاى ياد ولاد ي  مناذ االجتمااع علام تطاورات حصااد عاديُ  التعرياف  اي البعاد اسساساي وهاذا ،البحث  ي ويساليب وقواعد يسس

 ومروراً  ،المادية والعقلية االجتماعية الحياة جوانب ممتلف من العمرا  هذا يحويه وما البشري العمرا  علم بأنه حدده الذي دو ،لخ

)عباد  .للمجتما  العلمياة الدراساة إلاى بهماا ليشاير واليونانياة الالتينياة مان مقطا  مان sociologyكلماة اشاتق الاذي كونات بأوجيسات

ال يمكن ناقشت الظواهر االجتماعية، وساهمت  ي بروز علم االجتماع  يالتوالنظريات كما ي  تلا اس كار  .( 5: 1117المعطي: 

 االجتماعية. هومكوناتطبيعة البناء  حيث همها من حيث نشأتها وتطورها دو  ربطها بالبناء االجتماعي الذي ظهرت  ي سياقاته من 

يتسام  اً ثابتا، ولايس مفهومااً م  طبيعة الحياة االجتماعياةومتفاعالً  ،مفهوماً ينبب بالحياةعلم االجتماع ل ي يتبين لنا  على ما سبق وبناءً 

مان خاالل جملاة مان  يبحاث  اي الظاواهر االجتماعياةنه إ  ،بشكل عامبط بمضامين عملية لحياة الناس، وتكونه ير، بالجمود والسكو 

 ،ظواهر االجتماعيةالتلا لوالتفسير والتنبؤ  فهماليتم طرحها ب ية الوصول إلى إجابات تساعد على  يالتساةالت المتميزة والنوعية الت

مان  الحيااة االجتماعياةطبيعاة  عانلتعطي لنا صورة  ،اإلجابات  ي مجموعة من اس كار والتصورات والمنظوراتيتم بلورة تلا كما 

، كمااا يحاااول هااذا العلاام ي  يفهاام الفعاال اإلنساااني وتأويلااه داخاال بنيااة مجتمعيااة مااا، برصااد ممتلااف الاادالالت والمعاااني زوايااا متعااددة

عملية التفاعل والتواصال االجتمااعي، ومان ثام يعتماد علام االجتمااع علاى خطاوات منهجياة والمقاصد التي يعبر عنها هذا الفعل يثناء 

 لاذاتلا الظواهر االجتماعياة، م  اختال  حول طر  التعامل كما يتضح لنا ي  ثمة والتنبؤ، ، هي: الفهم، والتفسير، والتأويل ،يساسية

لقضاايا متصالة بطبيعاة التفاعال االجتمااعي السوسايولوجية والتصاورات المنظاورات مان  اً عادد  علام االجتمااع يمنال أيمكن القول با

 .والتنبؤ بها يمكن من خاللها  هم وتفسير الظواهر االجتماعية يالتوالمجتم  اإلنساني على العموم 
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 ما الذي يجب ي  يكو  عليه علم االجتماع ؟ 1.1

يفتقر من لق  كبرنامع علمي يكاديمي - الجامعات الليبية بالذكرخص يو -العربية  درس  ي بعب الجامعاتال يزال علم االجتماع يُ 

يمكن رصد كما  –علم يهتم بطبيعة الحياة االجتماعية  –كو  علم االجتماع  ،بواق  المجتم ومحددة وعالقة واضحة  ،ربطاليات إلى 

 : وهي ،يبيةلعدد من مواطن الضعف  ي يقسام علم االجتماع  ي الجامعات ال

 ساتطي  بنااء يساس وقواعاد يكاديمياة يلام   -وجامعاة طارابلس علاى وجاه المصاو  -  يقسام علم االجتماع  ي الجامعاات الليبياة ي

طلبة  والعملية التعليمية برمتها من م بة االبتعاد عماا هاو ضاروري لتطاور العلام ووظيفتاه  اي الحمي بها يعضاء هيئة التدريس وتُ 

 .الحياة العامة للمجتم 

 وكأنها مقاس واحد يناسب الجمي .  ،لى حد الرتابةإلم االجتماع  ي جل الجامعات الليبية متطابقة يقسام ع  

 و لااا لكااو  جاال النظريااات إلااى يمنلااة واقعيااة لهااا عالقااة بالحياااة االجتماعيااة بااالمجتم  الليباايالمقااررات الدراسااية بعااب  ا تقااار ،

 المجتمعاتتلا نتاجاً لمبرات  منلوهي  ي المحصلة ت تُدرس لها عالقة بالمجتمعات ال ربية، ياالجتماعية الت

  يصاابحت عمليااة التعلاايم مجاارد تكاارارلااذا ها العشاارات الساانوات، وصاايفتجاااوز ت المقاارراتبتاادريس بعااب ساااتذة سبعااب اقيااام 

حال التعلايم امر التادريس  اييقرب إلى  الجامعي هيعملية التعليم  توبذلا يصبحمحتويات  لا التوصيف دو  زيادة يو نقصا ، ل

و لا من خالل إعادة  ،م، قام قسم علم االجتماع بجامعة طرابلس بطرح رةية جديدة لماهية علم االجتماع3007،  في العام يالنانو

لعالقة بطبيعاة علام االجتمااع المتجاددة، كماا تام إضاا ة مقاررات اتعريفه ومراجعة يهدا ه، حيث تم إضا ة عدد من المقررات  ات 

  تلا الناورة قوبلات باساتنكار مان بعاب اسسااتذة التقلياديين الاذين ي ات عالقة بآليات وطر  البحث العلمي وكتابة التقارير،  ير 

عر ي والنقا ي م  اآلخر، كما  لا الت يير تعودوا على طر  محددة  ي التعليم، تتسم بالجمود الفكري، وعدم القدرة على التبادل الم

المجتم  وهو مهمة علم االجتماع الرئيسة، ومجال دراساته لم يعاد  منالً:  ي ماهية علم االجتماع وضرورة ربطه بعدد من العلوم، 

نما بدي ينا سه  ي تزايد مجتم  ا تراضي من خاالل شابكات التواصال االجتمااعي، وهاذا بطبيعاة الحاال إ ،المجتم  الواقعي التقليدي

إلاى بال يؤدي إلى توسي  مفاهيم علم االجتماع من ناحية، كما يؤدي إلى تعميق عالقاته البينية ليس م  العلاوم االجتماعياة وحساب، 

 يكنر العلوم عامة.

 والجلوس على عتباات المقاررات  ،تم بناء على  لا التكرارتاسية على يعضاء هيئة التدريس توزي  المقررات الدرعملية  تيصبح

ياتم  يهاا  ،بطريقاة تقليدياة ياةالتعليمالعملية تم توربما يمتد ويبقي إلى ما بعد التقاعد، وبهذا ، وصول إلى سن التقاعدالحتى  ،لسنوات

 وتعبار عان حالاة مان ال تملاو مان الساكو  والجماود، هاذه الطريقاة  اي التعلايم وتكريس قاعدة لايس باإلمكاا  يبادع مماا هاو كاائن، 

 فياه  ،يُعبار عان حركياة وت يار دائماين، وتجادد وتطاور ال ينقطعاا كاو  علام االجتمااع بالر م من ومنهجي، الستقرار االركود وال

لقسام  ييثنااء رئاساتحادثت  يالتا والوقاائ حداث سهنا العديد من ا ويتذكرضمحل، تحل وتن ىخري ي كارو ،تطورتولد وي كار ت دائماً 

كانوا  ،يو الذين يحملو  درجات علمية يقل ،يعضاء هيئة التدريس الجددكا  ، حيث م0013-7300علم االجتماع بجامعة طرابلس 

، مان المقارر، وتلا المشية ليست نابعة من عدم التمكن القسم ي منهم قدم عضوية يهم يقوم بتدريسها من مقررات تدريس يمشو  

كماا يُصانف  حقاو  اسساتا ،اعتاداء علاى بأناه صانف  لاا تُ  يالتا، الليبياةكاديمياة سسساباب لهاا عالقاة بالشمصاية اهاا تأتي جلنما إ

أ  بامارة صارح اسقادم عضاوية ووصال إلاى سان التقاعاد حتى ي  يحد يعضاء هيئة التادريس ، حياءالوعدم حترام االقلة ب يالمعتد

    .للقواعد اسكاديميةوكسر وهو بالتالي خر  المتعار  عليه، العلمي القيام  بذلا سو  يمرج المقررات الدراسية عن سياقها 

  ي يقسام علم االجتماع، إال ي   لا لم  ،طاريح الدكتوراهيو ،ورسائل الماجستير ،والبحوث ،من الدراسات المئاتبالر م من إنجاز 

عالقاة بطبيعاة  الهاو،  اعلياة يكنار ما  خصوصاية المجتما  الليباي تكاو  وطريقة بحاث تاتالءم ،اجتماعيمنهع يتممب عنه إنتاج 

، هاذا المصوصاية تلاا  اي إطاارا وحلها ،المعالجتها واضاحة ساتراتيجياتإو هادا يييضااً  الها وتكاو  ،الحياة االجتماعية  اي ليبياا

وبالتاالي يمكاان القاول ي  نتااائع تلااا ، لمجتمعااات ال ربيااةاصابا  تلااا الدراساات والبحااوث بمفاااهيم لهاا عالقااة بطبيعاة إإضاا ة إلااى 

قاد  وهاي بهاذا تكاو ،  ربياةال ات عالقاة بالمجتمعاات تصاورات معر ياة نطاا   تام  ايإنتاجهاا إال ي  مهما كانات دقتهاا الدراسات 

 .الُمعا  الواق  عن م تربة ربما تكو   وكذلا ،المؤثرة والفاعلةجوهرية من العوامل مهمة وي فلت مساحات 

 اي ت ييار الواقا  االجتمااعي  لمسااهمةطااريح مان تجرياد علام االجتمااع مان ثوريتاه، وقدرتاه علاى اساهمت بعب الدراساات واس 

ات، دو  تلاا القادرة ءوإحصامجرد يرقام وجداول الدراسات كونها  نتائع تلاحيث اتسمت  ات،ءوتحويله إلى مجرد يرقام وإحصا

 .العميق والتنظيروالتفسير والتأويل على التحليل 

 ما يادور  كرارتووتقليد لنقل لعلم االجتماع مجرد ساحات حت يقسام حتى يصب ،بالعملية التعليميةجل يعضاء هيئة التدريس  انش ال

االبتعاااد عاان ب ىممااا يد، مصوصاايات تلااا المجتمعاااتعالقااة بلهااا  ،وإشااكاالت ،نظرياااتو ،مفاااهيموروبيااة ماان  ااي الجامعااات اس

 المهمة.  مجتم التأصيل وتحليل قضايا و ،البحث العلميسياقات 
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 إلاى  شاارة ييضااً إلكماا ينب اي اوالسياساي،  والت ييراالجتمااعي لتحديثاو التنمية قضايا تناول عدم جدية النظام السياسي السابق  ي

 وطموحاتاه، يتفاق ال بما القول يو ،بالنقد االجتماع لمبحاث عمن تجري يحد  ما صدره إ ا يضيقكا  سالنظام السياسي السابق كو  

 ،الفقرالجوهرياة الملحاة كاقضاايا ال، حتاى لتوجهاات النظاام ممالفاً  كتب شئياً علم االجتماع و ييحد من باحن جرييتلم من ينه بالر م 

النظاام السياساي قبال مان مباشار علاى ر باة وتوجياه  بنااءً حاث  يهاا ودراساتها البتم يا كاا  ،والبنااء العشاوائي ،والجريماة ،والتعليم

 السابق. 

 هاو المكاو   ،بالشكل المطلوب والمناسابحقها من االهتمام  ي قسم علم االجتماع لم تأخذ  يمن ضمن العوامل المؤثرة والفاعلة الت

تصاورات لناا سايقدم كاا  العامال الاديني   أحياث اعتقاد با، الظاواهر االجتماعياةالعدياد مان  هام و لاا  اي ، الديني للمجتما  الليباي

 اي و ،والتنباؤ ،والتفساير ، اي عملياات الفهامو اي اماتالك الرةياة الواضاحة  اي بعاب تلاا الظاواهر،  ةصحيح ،ودينامية ،معر ية

يدى  لاا بالتاالي و، وض  تصورات معر ياة صاحيحةيساعدنا على الوصول إلى قد مما  ات المجتمعية،يالسلوكبعب تأثيرها على 

يو تصاورات  ات عالقااة  ،ة اتياا اتتفسايرعنهاا  اي العديااد مان الماارات نشااأ كماا  ،طبيعااة المجتما  الليباايإلاى تشااويه  هام هماال اإل

 .طابق الواق ت البنظريات  ربية 

 سايطر حياث يُ ، علياه والمتعار يمرجها عن سياقها المألو  ، انعدام التفكير اإلبداعي، وهو الفكر القائم على إنتاج مواضي  جديدة

اقترحات عنادما  م،3002العاام ينه  اي  ييضاً  ويتذكرالفكري، و رضهم الركود  ،االجتماععلم على معظم يقسام   والتقليدياسساتذة 

 ،مشااري  التمارجب يماا يتعلاق خاصاة  ،تواجاه يعضااء هيئاة التادريس بالقسام يالمشاكل التمناقشة  يحد رةساء القسم السابقينعلى 

  -حاتف  بهاايزال يال  –ص يرة  ي قصاصةانذاك رد رئيس القسم ، جاء اسنشطة العلمية المكملة للعملية التعليميةإضا ة إلى مناقشة 

ومنمارطين  اي نشااطات  ،لنشاط العلمي بالقسم، اسساتذة يقومو  بواجبااتهم كمعلماين علاى ي ضال وجاهل" بالنسبة  يها  حيث يقول

م  المجموعاة إ  كانت لديا مشكلة ... يقول ..، يما مشاكل الطلبة المتعلقة بمشاري  التمرجالجماهيرية "ليبيا"علمية داخل وخارج 

بالتااالي تاام  ،وساانتمكن ماان الت لااب عليهااا إ  شاااء هللا" ،عليهااا،  تفضاال مشااكوراً بطرحهااا علااى يمانااة القساام باإلشاارا ُكلفاات  يالتاا

القسام  بالمقابل اعتبرت واقا لسنوات داخل القسم، تم رسمها  يالتاسكاديمية، والقواعد  لتلا الحدود اً المقترح المقدم تجاوزتصنيف 

   .التحول من واق  نعيشه إلى حال  اخر ننشدهضرورة وب ،ريت ييحتاج إلى  تحد  المعا  انذاك 

 يتميز بالسمات التالية : حاجة ماسة إلى علم اجتماعهناك يمكن القول بأنه  بشكل عام إ   

  الظواهر االجتماعيةالفاحص والمتأمل  ي. 

 التحليالت االنطباعية الجزئية والنما ج التفسيرية المن لقة على اللحظةالقوالب الجامدة والمتكررة وعن  البعد. 

 لها عالقة مباشرة بالحياة االجتماعية بالمجتم  العربيمفاهيم سوسيولوجية يصيلة  وإنتاج ،حاجة إلى البحثال. 

   علم االجتماعر يطويمكن تومن ثم  اإلسالمي،مفاهيم  ات عالقة بطبيعة المجتم  العربي بناء و ،التنظيرإمكا. 

  س كاار بعاب  قسم بوجود نوع مان التألياهلل، حيث الحظت خالل  ترة رئاستي بعب يعضاء هيئة التدريسي كار االبتعاد عن تأليه

بنقد  كرة ما قام بطرحهاا عضاو هيئاة تادريس مماا يصانفو  بكاونهم يحد يعضاء هيئة التدريس قوم ي عندما  ،يعضاء هيئة التدريس

مان خاالل توجياه تسااةل يتمحاور  يقلهاا توجياه لاوم قااس   ،وصاوب بحادكل من تواجها اتهامات  ،اآلباء الشرعيين لعلم االجتماع

          هذا النقد مر وض و ير مر وب.  حول: من ينت لتقوم بهذا النقد!

  هائل  تنام  يصبح هناك  مجتم  المعر ةالمعلوماتية وفي ظل عصر   التمصص،من هم خارج الحاجة إلى انفتاح علم االجتماع على

من خالل اإلدماج والتكامل ما بين العلاوم  االنفجار المعر ي يعر  بـ النورة المعر ية يوحتى وصل اسمر إلى ما  ،المعار  إلنتاج

 يار يصابحت كماا ي  المعر اة بالتمصاص وحادها  ،بالقادرة علاى اساتمدام المعر اة يساسااً  يصابح تقادم يي مجتما  مرتبطااً  حيث ،

العلااوم ضاامن يصاانف ماان ال ياازال  علاام االجتماااعكلااه إال ي  وبااالر م ماان  لااا  ،كااو م الحقااائق العلميااة متصاالة ببعضااها ،كا يااة

خاصاة ما  تزاياد خاارج التمصاص الادقيق، مان  وتعميقاهوالمعر اي  يالفكار، مماا يضاعف إثاراءه عامااً  المتمصصة، وليس علمااً 

دور تفسااير، والتنبااؤ، بااالظواهر االجتماعيااة، حيااث يصاابح الفهاام، والالااوعي المجتمعااي بأهميااة علاام االجتماااع ودوره  ااي عمليااات 

عالم وسائل اإلدور بعملية النقد المجتمعي، إضا ة إلى و  قومالذين ي ينمتمصصال ير الكتاب العديد من الباحث االجتماعي يناط ب

 اً   اإلعااالم بوساائله الحديناة وبرامجااه المتنوعاة يصابح يصاادر تصاورات وي كاااري، كماا يوالصاحف وشابكات التواصاال االجتمااع

 ير مقصود  ي المجتم . يومبادئ تعمل على إحداث ت 

  و اي تحدياد القواعاد  ،من التفكير جديد    ي الفهم، يو نمط   جديد   ر يسلوب  اظهإمن خالل هناك حاجة إلى إعادة تعريف علم االجتماع

 ،نقال علام االجتمااع مان مساتواه النظاري إلاى مساتوى التحليال الملماوسل ؛اإلبستمولوجية التي تحكم بناء الموضوع السوسيولوجي

لعارب بعلام االجتمااع يماام محاا الختباار وتقيايم  عالم اليوم وض  البُحاث والمهتمين ا ب ية يحداث مقاربة م  الت يرات الحاصلة،و

م، 3010خاصة بعد الحراك المجتمعي الحاصال  اي المنطقاة العربياة يواخار  ،إمكاناتهم وقدراتهم على مواجهة الت يرات المستمرة

 م، 3011وبدايات العام 
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  لمتمصصاين موجهاة لولايس  ،بشاكل عاام ي علم االجتماع لها القدرة على مماطبة ي راد المجتم  بوضوح وجود كتب إلى الحاجة

تاداعيات تاأثير التقنياة والر اهياة والتصاني  عليهاا بسابب التعقياد الفارد يصابحت تتصاف ب حيااة ، كما موجاود حاليااً  ينيكاديمسمن ا

والطبياة ج را ياة النفساية والجتماعياة ومنهاا اال ،متنوعاة يتعامال  اي حياتاه اليومياة ما  عناصار الفارديصابح كما كبيرة،  اتدرجب

هم  اي النمااو اوتسا ،ودراساات ميدانياة تكشااف حقيقاة الواقا مبساطة ، وهكاذا يساتطي  علام االجتمااع تقااديم مفااهيم ونظرياات ...إلا 

ومتماذي القارار  ،لراسامي السياسااتو ،س اراد المجتما تقاديم النصاح إضاا ة إلاى االقتصادي والتنمية وتحسين مساتوى المعيشاة، 

مساعدة الفرد على التكيف االجتماعي  ي ظل عالم مشحو  كما سيساهم علم االجتماع  ي الواق ، تصور بدائل حول   بشكل خا 

هم  كرياا  اي اويساعده  ي تطوير  اته، كماا يسا ،بالتوترات والتناقضات وسرعة الت ير، ويمنحه النقة  ي نفسه و ي مجتمعه وقيمه

 .مواجهة المشكالت بواقعية

  الظاواهر و هام سوار الجامعات إلى المجتم ، والقيام بادوره المنااط باه، مان خاالل المسااهمة  اي دراساة يخروج علم االجتماع من

، والتاي ال يازال يتمابط  يهاا م3010واخار يبعاد الحاراك المجتمعاي مناذ بارزت  يتلا الت خاصة وتفسيرها والتنبؤ بها، االجتماعية

والساعي لدراساتها  ،لتداعيات  لا الحاراك نتيجةً تطري على المجتم  قد تي متابعة المشكالت ال، إضا ة إلى المجتم ، والسعي لحلها

 ،الحبوب الممدرةانتشار وانتشار السالح، وتزايد العنف بين الشباب، منل: وطر  الحد منها،  ،ومعر ة اثارها ومسبباتها ،وتحليلها

ال ا  والفساد اإلداري والماالي، وتعطيل مؤسسات الدولة، والتسرب من التعليم، وتزايد حاالت الطال ، وشرعية، الالهجرة  ير و

االعتصاامات  اي مؤسساات الدولاة، والدولاة، التعادي علاى ممتلكاات وكنرة حاالت التزوير  ي مستندات الدولة، و ي االمتحانات، 

       .المصالحة الوطنية ...إل و دور القبائل  ي المجتم ،وبروز التطر  الديني، و

  خااال واس، والنقا ااة ااروع جدياادة لعلاام االجتماااع يحتاجهااا المجتماا  وسااو  العماال، مناال علاام اجتماااع المسااتقبل، هناااك حاجااة إلااى ،

سااتا  تقلياادياً مجاارد ناااقالً سيو ا ال ي  يكااو  "المعلاام" ونحوهااا ماان  ااروع علاام االجتماااع التااي تحتاااج ،ووسااائل االتصااال عااالمواإل

، ليصابح باذلا علام االجتمااع توظياف مهاارات التفكيار الناقاد واإلباداعيالقادرات اإلبداعياة ونما يقوم بتنمياة إومحفظاً للمعلومات، 

 ،االجتماعياةيالماس الحيااة  واقعيااً  وممارسة بحنية وتعلام مهاارات،  هاذه االهتماماات هاي التاي تجعال مناه علمااً  تدريب  عبارة عن 

 ،المسؤولية االجتماعية يمكن ي  ينفتح علم االجتماع على المجتما ناحية ويؤدي دوره الفكري والتنموي الذي يسس من يجله، ومن 

وإعاداد بارامع تفاعلياة عبار التقنياة  ،ويشارك ي راده المعر ة بتنفيذ دورات ومحاضرات ومجالت  يار محكماة وتبسايط النظرياات

 .إنما هي  ي اسصل نظريات اجتماعية مبسطة ،ووسائل االتصال،   البية كتب تطوير الذات يو ما يسمي بالتنمية البشرية

عتقد بوجود حاجة إلى وقفة ي  لاولتحقيق  ،ي، قراءة تقلل من عمليات القفز الضفدعوقراءتها قراءة صحيحةولتطوير هذه اس كار 

باتما  إجراءات والعمل على تال ي يسبابها  ،من ثم يكمن تصحيح المسار وتحديد مواطن المللو ،واق  علم االجتماعللتدبر  ي 

مهام علم من  س  ة علم االجتماع،من خالل التفكير النقدي والرةية النقدية لوظيفومواجهتها باسسلوب المالئم  ،التصحيح المناسبة

بالتالي يمكن القول بأ  و ،االجتماع حسب عالم االجتماع الفرنسي بيار بورديو هي  ضح الواق  وعدم التستر عليه بالحفر والنب 

 ةيحقيقاهتمامات تنظير و  ي ظل يزمة يعي  حالياً حيث  ،ال يزال حبيس يسوار الجامعاتعلم االجتماع  ي الجامعات الليبية 

وحتى ما يقومو  به من دراسات  ،ما يُدرسونه من ي كار ونظرياتبين  يقسام علم االجتماع ي  جوة عميقة حيث توجد ، وواقعية

،  كل المجهودات من دراسات وبحوث ويطاريح لم تنتع منهع بإمكانه  هم وتفسير والتنبؤ بالظواهر المجتم  الليبييمبريقية وواق  

عتمد على يماع ال ، كما ي  التعليم  ي يقسام علم االجت...إل التعليم ، العنف،يعيشها المجتم  منل: البطالة، الفقر،  يالت االجتماعية

هذه ولعل ، اـسحبهمن ثم و ،عتمد على التعليم البنكي القائم على إيداع المعلوماتيزال يال بل  ،ملكة النقد والميال االجتماعي والتحليل

م، حيث لم تستطي  3011بدايات الذي مر به المجتم  الليبي منذ المجتمعي الحراك خالل  زمة يصبحت يشد وطأة ويكنر وضوحاً اس

المجتم  والظواهر دراسة واق  عن  جوة يداء علم االجتماع كشفت كما ،  لا الحراكم   يبشكل جديقسام علم االجتماع التعاطي 

، مجتمعه ي إنضاج وعي المواطن بقضايا مساهمة الاالبتعاد عن المشاركة  ي التمطيط له، كذلا المنبنقة عنه، والعجز عن 

 ي، كما ال تزال الموضوعات التي تُدرس وتبحث بعيدة عن القضايا التالتدريس والتلقين والهروب خلف يسوار الجامعة وانحساره  ي

درك ماهية هذا العلم وضرورة تمصيص حيز خا  من الفكر البشري لموضوعه يابن خلدو  وبالر م من كو  ،عيشها المجتم  ي

وكأ  هذا وهو علم مستقل بنفسه موضوعه العمرا  البشري واالجتماع ويصبح  ،ليفناأ هو يقول" وهذا هو  رض الكتاب اسول من ت

كما يدرك ييًضا ينمه لم يستكمل خرى، اسبيا  ما يلحقه من العوارض واسحوال لذاته واحدة بعد  اإلنساني، كما ينه علم يهد  إلى

ويعنرنا على  " نحن يلهمنا هللا إلى  لا إلهاماً   هو يقول، ا ةالقول  ي هذا العلم، ولم يدرس موضوعه بكامله، وال اكتشف قوانينه ك

 ،له وميزت عن سائر الصنائ  ينظاره وينحاءه  تو يق من هللا وهدايةءيت مسا  إ  كنت قد استو ،علم جعلنا بين نكرة وجهينة خبره

 للناظر  ، اتني شيء  ي إحصائه واشتبهت ب يره  إكما ينه لم يكتف  بذلا، بل دعا القادرين إلى استكمال ما نقص منه حيث يقول" و

 (.22: 1172ولي الفضل سني نهجت له السبيل ويوضحت له الطريق" )ابن خلدو  :  ،المحقق إصالحه

 خرى؟ما عالقة علم االجتماع بالعلوم اس  2.1



8 
 

  :هذا الموضوع يهمها عنخرى قد نحتاج إلى طرح يكنر من تساةل عند تناول عالقة علم االجتماع بالعلوم اس

  االجتماعية  ي اهتمامها ببعب الظواهر المجتمعية؟اإلنسانية وهل يشارك علم االجتماع  روع العلوم 

 ؟االجتماعية بالنسبة لعلم االجتماعالظواهر  هم وتفسير   يوتساهم  ،هل هذه المشاركة تعمل على تعميق بعب المفاهيم 

 ؟تلا الفروعاالجتماع وعلم  بينهناك ترابط وتكامل  هل 

 للمعلومات، التقنية الجديدة يحدثتها التي الهائلة ونتيجة للطفرة ،عصر مجتم  المعر ة والمعلوماتية ظلنه  ي إالقول بداية يمكن 

تطور المجتم  معها يصبح  مدلوالتها واستنباط وتحليلها البيانات لجم  متطورة ويساليب وو رت وسائل يسرت والتي واالتصاالت،

عد يعتمد على كفايات استمدام المعلومات  ي كل مجاالت الحياة، ويُ المجتم  يعتمد  ي سيطرته ونفو ه على المعر ة، كما يصبح 

 يؤدي  لا إلى تنمية  ،من المناهع الفعالة التي تساهم  ي ربط تلا المعار  امنهع التكامل بين العلوم واالعتماد المتبادل بينه

بين العلوم  ي عصر التواصل برزت يهمية  من هناواالبتكار، إلى اإلبداع  المؤدميوإثراء عقول  ،يعلى التفكير العلمالمهارات 

زيادة المعر ة   يتساهم ي تنمية القدرة على اإلقناع من خالل اكتساب عدد من الحقائق والمفاهيم والمعلومات التو لا ل ؛المعلوماتية

ويعر   ،عد هد اً يساسيا من يهدا  علم االجتماع  ي  هم الظواهر االجتماعيةالتفكير الناقد الذي يُ يُعمق والفهم والتفسير والتنبؤ، مما 

بأنه تقديم المعر ة  ي نمط وظيفي على صورة مفاهيم متدرجة ومترابطة ت طي الموضوعات الممتلفة  "التكامل المعر ي بين العلوم 

دو  ي  تكو  هناك تجزئة يو تقسيم للمعر ة إلى ميادين منفصلة، يو إلى يساليب ومداخل تعرض  يها المفاهيم ويساسيات العلوم، 

 "منطقي بين مجاالت العلوم الممتلفةبهد  إظهار وحدة التفكير وتجنب التمييز والفصل  ير ال

http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=234176))  منهجية تكامل العلوم واالعتماد   إ، بالتالي

  قرارات واتما  ي ضل سياسات رسمالوقت نفسه على  ي التجديدية، وتعمل  م  المعر ة يتعاطى بشكل جدتسو  المتبادل  يما بينها 

 هم الظواهر االجتماعية يرة المعلومات من خالل ت ي ظل تسارع و ي المجتم   يريالت  ديناميكياتهذه المنهجية  كما تعالع مناسبة،

 .لهاوض  الحلول المناسبة وصحيح الشكل الومن ثم تفسيرها بمتعددة، معر ية  امن زاوي

، ويهمها الوصول إلى القوانين االجتماعية يهدا ه،تساعده على تحقيق  يبكنير من العلوم التيرتبط  هو  ،االجتماع و يما يتعلق بعلم

كعلم النفس، والتاري ،  ،والتي يتكفل كل واحد منها بدراسة يحد مناحي الحياة البشرية ، نجده يرتبط بجمي  العلوم اإلنسانية

)عبدالجواد:  ،والقانو  ،واالقتصاد ،كعلم السياسة ،كما يرتبط من ناحية يخرى بالعلوم االجتماعية والج را يا، وعلم اإلنسا ،

 هم  ي  متبادل   واعتماد   وثيق   تفاعل  ؤدى إلى يهذا الترابط والتداخل بين علم االجتماع وتلا الفروع من العلوم لذا  (. 21: 1173

 بحيث تكو  يكنر اتساعاً وشمولية.  ،لظواهر االجتماعيةا

والتبادل بينه وبين العلوم االجتماعية المحددة،  يوجد منالً علم  الستمرار التعاو  علم االجتماع من ناحيته يصبح يمد جسوراً 

بالتالي  ،وعلم االجتماع الديني ،االجتماع السياسي لدراسة الظواهر السياسية من منظور علم االجتماع، وعلم االجتماع القانوني

وضعها  ي سياقها االجتماعي الطبيعي الذي يستحيل  همها  دلكي ترى بمنظار هذه الظواهر وتعي ،االجتماععلم تزايدت موضوعات 

 ،يو الدينية القانونية،يو  ،ومن ثم يتعاظم الدور الذي يؤديه علم االجتماع والدراسات السيولوجية للظواهر الجزئية السياسية ،بدونه

 : بدو  تاري :عودة نجازات علم االجتماع.)إ ادتها من إمدى  ؛تعكس تطوراتها المعاصرة يبالنسبة للعلوم االجتماعية المحددة الت

ولكن كل علم يدرسها من زاوية تمصصه، وهذا  ،يشترك  ي دراستها يكنر من علم واحديصبح جتماعية االظواهر  ال (،53  

عني ينَّه ال يوجد استقالل مطلق بين العلوم االجتماعية تاسمر يدى إلى يْ  تكو  جمي  هذه العلوم متداخلة  يما بينها، وهذه التداخالت 

ال توجد  واصل دقيقة بين يري جيدنز بأنه كما والتي تميزه عن بقية العلوم اسخرى.  ،بالر م من الموضوعات التي تمص كل علم

 ي  بعب قضايا النظرية االجتماعية التإ، حيث اسخرى  ي العلوم االجتماعية يومجاالت النشاط الفكر ،علم االجتماع من ناحية

، وهذا االشتراك  ي معياً مشتركا بين العلوم االجتماعية ج تتعلق بكيفية  هم يو تصور السلوك اإلنساني والنظم اإلنسانية تمنل اهتماماً 

كما  هب يوجست كونت إلى كو  جمي    .(38: 3002)جيدنز :  .من التقسيم العمل العلمي ت طية العلوم االجتماعية يمنل نوعاً 

يتناولها كل تمصص،  يتحكم الظواهر الت يويتمنل  لا  ي اكتشا  القوانين العامة الت ،العلوم تشترك  ي إطار منطقي ومنهجي عام

 ،لى قسمين رئيسيينإقسم العلوم بشكل عام ، وتنمكا  تشكيل المستقبلاإلبالتالي اكتشا  تلا القوانين  ي الحياة االجتماعية يجعل بو

نسانية التي تهتم بدراسة العالم والعلوم اإل ،رضوعلم طبقات اس ،حياءوعلم اس ،والكيمياء ،كالفيزياء :هما العلوم الطبيعية

تتصف هذه ووعلم النفس.  ،نسا وعلم اإلا، والج را ي ،والتاري  ،وعلم السياسة ،وعلم االقتصاد ،علم االجتماع :منل ،االجتماعي

  إوم  هذا   ،خرىنسانية اسوكل علم منها له نظريات ومناهع بحث خاصة به تميزه عن باقي العلوم اإل ،العلوم بطابعها التمصصي

ن كل علم يدرسها من زاوية تمصصه. )عبدالجواد : ولك ،كنر من علم واحديهناك ظواهر اجتماعية يشترك  ي دراستها 

 :117321). 
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ي  علم  يمكن ي  يعد موضوعاً لالهتمام السوسيولوجي، يي -تقريباً  -  كل ميدا  من ميادين النشاط  اإلنسانيإيمكن القول  لذلا

ن تتب  مالمح الجماعات والتنظيمات الداخلة  يه، كما يمكللوقو  على   تحليل النظم المتصلة به، وإجراء مسح ياالجتماع يستط

 يه، ومن هذا منالً ي  علماء االجتماع قد بذلوا جهوداً كبيرة  ي عناصر االستمرار واالتصال بين السلوك الجماعي والسلوك الفردي 

  هذا يعني إاجتماع الموت، بالتالي  وعلم اجتماع الجماعات السرية، وعلم اجتماع الحب، وعلم ، ميدا  علم االجتماع الموسيقي

بيترم سروكن حدد ما ي  ك .(81 : 3008)الجوهري: .لدراسته علم االجتماع ى  يتصديمدى تنوع النشاط االجتماعي الذي يمكن 

معر ية    لكل علم حدوداً إحيث قال:" ،موق  علم االجتماع بين العلوم االجتماعية من خالل تحديد موضوع دراسة واهتمام هذا العلم

هناك تداخل بين الفيزياء والهندسة والرياضيات   منالً  ،  هناك مواضي  مشتركة بين العلومإوعلى الر م من  لا،   ، ي مجال حقله

نتجت ميادين جديدة كالكيمياء العضوية والفيزياء يخالت الميدانية اوهذه التد ،حياءوجمي  هذه العلوم متداخلة م  علم اس ،والكيمياء

اسمه علم النفس  جديداً  وجدت لنا حقالً ي عالقة علم االجتماع بعلم النفس  ،الرياضية، ونجد هذه الصفة  ي العلوم االجتماعية

ظهرت لنا يظهرت حقل تاري  الفكر االجتماعي، وعالقة علم االجتماع بعلم السياسة يوعالقة علم االجتماع بالتاري   ،االجتماعي

وعالقة علم  ،نسا  االجتماعياسمه علم اإل وجدت حقالً ينسا  وعالقة علم االجتماع بعلم اإل ،السياسياسمه علم االجتماع  حقالً 

                                                                                االجتماعية، وهكذا  ال يوجد استقالل مطلق بين العلوم االجتماعية. ااسمه الج را ي جديداً  ظهرت حقالً ي ااالجتماع بالج را ي

(http://wwww.arts.uokufa.edu.iq/teaching/c/dr.hakem/files/dr.hakem2.doc  ،) و ي العلوم االجتماعية نجد علم

ثرت ي في بداية حياة علم االجتماع  ،بحاث المؤرخين وبعب نتائع البحوث االقتصادية والسياسيةياالجتماع قد اعتمد على قسم من 

 ،ولوك ،وميكا يلي ومونتسكيو ،وهوبر ،كوينياس وتوماس ،و سطينيالنظريات االقتصادية والسياسية والتاريمية على عمل 

 وباريتو. ،وماكس  يبر ،وتارد ،وماركس ودوركهايم ،لجوهي ،وهربرت سبنسر ،وكست كونتيو ،وبيجوت ،ورسو

كا ة، مناحي الحياة االجتماعية على  اشتملت يوالت ،يمكن القول بأنه م  تطور علم االجتماع وتعدد  روعه واهتماماتهوبشكل عام 

بمبراء  ي  تستعينلفضاء ا توكاال  إ حتى مجال علم الفضاء  من العلوم إال وتجد له عالقة بعلم االجتماع،  جديد   نه ما يبرز علم  إ 

رحلة الذهاب والعودة   يخاصة وباإلنسا  عندما يكو   ي الفضاء،  ات العالقة  الظواهر االجتماعيةعلم االجتماع لدارسة بعب 

 بقدر ما ةمحددوالتكامل التفاعل الترابط وخرى من حيث علم االجتماع بالعلوم اسعالقة   إ بالتالي ، عدة يشهرتست ر  عبر الفضاء 

 هو يدرس هذه الجوانب اسخيرة بالقدر الذي يساعده على  هم  الظاهرة  ،مناحي تلا العلومللظاهرة االجتماعية من جوانب ممتدة  ي 

 ي بعب دراساته على بعب   علم االجتماع يعتمد أب والبد من التنويه هنا ،ومحاوالت التنبؤ بها ،االجتماعية وتحليلها وتفسيرها

 .االمراد دراسته للظاهرةولكي تكتمل الصورة االجتماعية  ،خرى بسبب احتياجاته لهاسنتائع دراسات العلوم ا

 ؟العلوم العالقات البينية بين ما يهمية  -3

ص النتاج من عبارة عن تعتبر الدراسات البينية  و لا ب ية استحداث ، ين ير مترابط يومترابطين يو يكنر علمي تفاعل بين تمصم

 ،عابر للتمصمصالمتداخل والمعر ي والالتكامل واالعتماد على  اً قائم اً جديد مجاالً  تشكل هذه البرامعوبهذا  برنامع يو برامع جديدة،

 ي تحسين وتطوير يدوات المتطورة لبعب العلوم منهجية الدوات وحيث يمكن االستفادة من اس واالبتكار،بداع إلا علىمفتوح الو

هو ها الهد  اسساسي منعتقد ي  منل هذه البرامع االبتكارية يو ،المفتوح واإلبداع  االبتكارلبعب اآلخر، وصوالً إلى تحقيق اتفكير 

تمتلا  يالتاالستفادة من تفو  بعب العلوم والبرامع عن طريق تضييق الفجوة م  سو  العمل إضا ة إلى الميزة التنا سية،  هاتحقيق

 ي سكو  الركود والتعاني من  ييو الت ،تعاني من بطالة ممرجاتها يلتقوم بعملية الر   من العلوم والبرامع الت ؛القدرة التنا سية

ة  المعراالستفادة من المنهجية ومن  اً تعاني ركود يسيُمكن تلا العلوم التهذا الترابط والتفاعل لذا  إ   التفكير،ويدوات المنهجية 

استمدام منطق لتقوم على  ؛المعر ةالتفكير ومفتوحة يمامها كل مصادر  ةنتاج برامع  جديدإوالتنا سية للعلوم الرا عة، بالتالي سيتم 

 واإلبداع.  جديد لالبتكار

 هناك عدد من كلياتنا  وكنت قد  طرحت  ي السابق تساةالت عدة، حول إعادة تعريف جامعاتنا ؟  وما ا نريد ؟ ولما ا ؟ وكيف؟ 

طالب ! وهنا يقول المفكر مالا بن اليتجاوز  يها عدد اسساتذة عدد ال وبرامجنا شار  على االنتهاء يو القفل حتى ي  بعب البرامع 

ال بية ي الجامعات الليو  "،العلم الذي ال يترجمه عمل، يظل تر اً ال مكا  له  ي وطن ما يزال  قيراً  ي الوسائل واسطر "نبي ي 

لها على جُ   يقوم ،بشرية إلش ال وظائف  ير مر وبة بأسلوب تقليديال تزال اسهدا  وال ايات مقتصره على تمريع الموارد

عتمد على التلقين ي  قط،من المناهع التقليدية التي تركز تحديداً على نظام واحد  يعانى التعليم الجامعكما يالمحاضرات النظرية، 

الجماعي والتفكير اإلبداعي وتطبيق المعار ، واسكنر من  لا هو استمرار تعاطي  دو  االهتمام بالعمل واجترار المعلومات،

المال  ، وهي بهذا تهدرإضا ة إلى عدم االهتمام بمواءمة احتياجات سو  العمل ،الجامعات م  المشكالت بنفس اسسلوب التقليدي

مارس قدر من المجدي ي  يُ  لكن يلن يكو ، وتضي   ر  اللحا  بالدول المتطورة ،العام وال تساهم  ي إحداث الت يير داخل المجتم 

 3013)مرجين : حاجات المجتم  والتنمية؟  ياإلنسانية  بما يراعاالجتماعية ويجابي والتفكير اإلبداعي لهذه العلوم إلمن التميز ا

http://wwww.arts.uokufa.edu.iq/teaching/c/dr.hakem/files/dr.hakem2.doc
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دمت قُ  نه ي ويتذكر ،لنا برنامع له عالقة بمشكالت الواق  منالً يمكن ي  يحدث نوع من التكامل بين هذه العلوم يمرج  .(373:

لتكو   مزدوجة تمصصات  اتوبرامع  يقسام استحداثبشأ   ،م3007م ااآلداب العمن قبل كلية ة طرابلس جامعمقترحات إلى 

 برنامع" منل علمي، قسم من يكنر  ي وتمتد "،البينية "يو المتداخلة التمصصات ظاهرة ي ضل بشكل تستوعبو، للتمصص ةعابر

 ،الدراسات البيئية " "وبرنامعالج را يا، والهندسة المعمارية، وعلم االجتماع، يقسام   يه تتداخل برنامع وهو ،التمطيط العمراني"

 ، وقسم ال ال  الجوي بكلية العلوم. وعلم االجتماع ،را يا الج يقسام وتنفيذه إعداده  ي شتركي برنامع وهو

 العالم  ،المعر ة لى ظهور مجتم إالحراك النقا ي والتقاني واالنفتاح التعليمي، منها التي تجلياتها الممتلفة وتحديات العولمة كما يدت 

الشركات  برزت ييضاً كما  ،بلدا الم  تزايد ظاهرة االعتماد المتبادل بين ، طرا ه الممتلفةيكنر تواصالً من قبل بين يصبح ياليوم 

االنفتاح التعليمي والجامعات التعليم  ي  كما يصبح تتمحور  كرتها على التكامل والتبادل من يجل التنا سية،ي والت العابرة للقارات

المعنو  بـ و اللجنة القومية للتعليم ومستقبل يمريكاالصادر عن  تقريرال في وقوة محركة للت يير،  ،سلعة يكنر حيويةالعابرة للقارات 

ي  العالم لم يشهد مرحلة منل المرحلة الحالية ، حيث يكو  نجاح اسمم والشعوب وحتى بقاةها يكد على " "" القضايا اسكنر يهمية 

مرتبطاً بقدرتها على التعلم ، وال يوجد  ي المجتم  اليوم مجال واس  ل ير الماهرين الذين ال يجيدو  استمدام مصادر المعر ة، 

 ،التعليموضمانها  ي  جودةالعن ييضاً الحديث كما برز . (2-3 : 3001: رايليينة )وتحديد المشكالت وحلها وتعلم التقنيات الحد

بوابة المستقبل، وي  التفكير  ي تجديده وتطويره يمر  التعليم سيبقى دائماً كو  من  انطالقاً برامع الجامعية،  ي الوالفاعلية التعليمية 

العادية يو المتوسطة  ي سو  المنا سة القائمة على الجودة والتمييز  ي اكتساب للبرامع مكا   يه  البالتالي الزم لوجوده واستمراره، 

 اً يصبحت تشكل حراكالبينية يمكن القول بأ  الدراسات  لذا ، للتمييز وللجمي  تعليماً  هنتاجها، ومن ثم يصبح التعليم بعامإالمعر ة و

الكشف عن   ب ية ؛العلميةالبرامع تفاعل والتكامل بين الإحداث  ىعلقوم يويطلق عليه البعب علوم المستقبل، ، اً جديد اً تعليمي

المنهجية ويدوات التفكير  ي تكامل التبادل واليهمية كما تتجلي  ،تواجه العملية التعليمية من خالل زوايا متنوعة يالمشكالت الت

  التالية:، ويمكن تحديد يهمية الدراسات البينية  ي النقاط البرامعتلا  بين والمفاهيم

  بين البرامع العلمية.المعار  وتكامل المبرات تبادل  

  على مستوى اسهدا  والممرجات ةمتكاملويدوات تفكير تأسيس منهع.  

 عالقتها بحاجة سو  العمل. 

 التبصير بجملة البدائل المتوقعة التي تساعد على االختيار الواعي لمستقبل ي ضل.   

  واإلنسانية. مبنية على العلوم اسساسية والطبيعيةإيجاد ممرجات  ات جودة عالية 

 ما العالقات البينية بين علم االجتماع وعلم الحاسب اآللي؟ - 3.1

تحديد ماهية الحاسب اآللي، حتى نتمكن معر ة و يتطلب اسمر ،وعلم الحاسب اآللي ،قبل الولوج  ي تناول العالقة بين علم االجتماع

وهي جميعاً  ، الحاسب اآللي يو الحاسوب يو الكمبيوتر هي يسماء آللة واحدة ،من عالقات بينيةبين العلمين ما يجم  مناقشة من 

هو جهاز إلكتروني يمكن برمجته كي يقوم بمعالجة البيانات  جهاز الحاسب اآللي  ( omputer )Cتقابل المصطلح اسجنبي

يمكنه تش يل برامع لتنفيذ مجموعة ، كما وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها بدقة وسرعة  ائقة ،وتمزينها واسترجاعها

كما يُعر  ، مجموعة متداخلة من اسجزاء لديها هد  مشترك من خالل يداء التعليمات الممزنة، كما يمتلا واسعة من المهام

كما يتعامل م  كميمات هائلة  ،الحسابيمة، ومعالجة البيانات بدقمة وسرعة عاليةجهاز يعمل على إجراء العمليمات  بأنه"الحاسب اآللي 

 من المعلومات، كما يتمكمن من حلم المسائل الرياضيمة المعقمدة، ويستوعب اال  البيانات الفرديمة الصم يرة، ويقوم بتحويلها لمعلومات  

ك بعب الحواسيب  ات المواصفات العالية تستطي  إجراء باليين العمليمات يكنر  ائدة بسرعة متناهية، ودقمة تكاد ال تمفق يبداً، وهنا

 "الحسابيمة  ي النمانية الواحدة

mawsoah.net/gae_portal/maogen.asp?main2&articleid=!%C7%E1%CD%C7%D3%E6%C8!042390

مما ساعد  ،عالية و رت الجهد والوقت والتكاليف يةوقد شاع استمدامه  ي اآلونة اسخيرة  ي ممتلف ميادين الحياة ويثبت كفا .( (0_

وقد يطلقت على الكمبيوتر عدة مسميات بالعربية منها )الحاسب اآللي،  ،على التفكير  ي االستفادة بإمكاناته  ي الميادين التربوية

 ،مكانات وسهولة استعمالهوالمستمدم للحاسوب يرى الدقة واإلتقا  وسرعة اإلنجاز وتعدد اإل، والحاسب اإللكتروني، والحاسوب(

ويعتبر هذا  ،لكنه يقوم  قط بالوظائف التي يرسمها له مسبقاً عند وض  البرنامع ،العمليات جمي   يكما ينه يقوم بتنفيذ يوامر اإلنسا  

ت  هو يستمدم  ي جمي  الهيئات والمؤسسا ، كل شيء حولنا يمكن ي  يدار من خالله ،الجهاز من يهم سمات العصر الحديث

 . يمكن ي  يحسن استمدامه يو يسيء استمدامه ، هو الة  ي يد اإلنسا  ،التعليمية

  :هما ،يتكو  جهاز الحاسب اآللي من مكونين رئيسيينو

  :المكونات المادية 
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ما كا  منها  ممشاهدا منل الفأرة ولوحة المفاتيح، ي وهي المواد واآلالت واسدوات المحسوسة والملموسة، سواء ما كا  منها ظاهراً 

 كرة بأنواعها الممتلفة.داخل صندو  الحاسب اآللي، منل المعالع الدقيق والذا

  :المكونات البرمجية 

والبرامع  التش يلواالستفادة منه  ي تنفيذ المهام المتعددة، منل برامع نظم  ،هي البرامع التي يتم من خاللها تش يل الحاسب اآللي

ونتيجة للنورة الهائلة  ي مجال تقنية المعلومات يصبح استمدام الحاسب اآللي ، والبرامع التطبيقية الممتلف التش يلالمساعدة سنظمة 

وما نشاهده من تطور هائل  ، ي حياتنا ضرورياً  الحاسب اآلليصبح استمدام وي ي كل المجاالت ب ب النظر شكلها يو نوعها، 

يلعب الحاسب  وسري   ي تكنولوجيا المعلومات ما هو إال دليل على يهمية استمدامه ، إ  لم يعد هناك حقل من حقول المعر ة إال و

الحاسب امتد استمدام  ، كما(  kina.com/studies/18061.html#ixzz3bzjUO64Whttp://www.assa( .اسكبر  يه رالدو

خاصة بعد ي  ، لس راد والجماعات اليوميةاالجتماعية من ينشطة الحياة  اً جزء ي مناحي الحياة كا ة، كما يصبح اآللي حتى يصبح 

إضا ة إلى و لا لص ر حجمها وانمفاض سعرها، شائعة االستمدام ومتو رة  ي كل مجال عمل، الشمصية الحاسب يصبحت يجهزة 

جل  يصبحت : منالً ، كا ة  مجاالتال ي  الحاسب اآلليهناك العديد من اسمنلة التي توضح يوجه استمدام و، هاستمداماسهولة 

، وهذا اإللكترونيةالحكومة يصبح هناك ما يسمي ب لذا، الحاسباستمدام  تعتمد على اسعمال  ي الجهاز اإلداري  ي الدولة 

على طبيعة العالقة بين الفرد والحكومة،  من خالل التواصل م  الحكومة  اً تيرأإلى دراسة كونه سيكو  له ث الموضوع يحتاج ييضاً 

من  اً شرطالحاسب استمدام يصبح كما  ،الحاسب اآلليجهاز لتمام معامالته من خالل استمدامه إ الفرديصبح بإمكا  لكترونية اإل

ة، لجامعبالنسبة للطالب عند الدخول اكذلا اسمر كما يصبحت االنتمابات تتم من خالل التصويت اإللكتروني، ، متطلبات التوظيف

تنزيل المواد عمليات عملية التسجيل، ثم ، من خالل إلى الجامعة  هدخوليول يوم منذ   هوالتعامل معالحاسب يبدي استمدام حيث 

ما بعد التمرج من خالل التواصل م  رابطة المريجين، اسمر كذلا بالنسبة لسستا  ، كذلا كاديمي حتى التمرجرشاد اسومتابعة اإل

م   مي ،التواصل م  الطالب مي ،البحث العلميم سواء  ي عمليات التدريس، ي الحاسب عليه استمدام  إلزاماً حيث يصبح  ،الجامعي

البرامع العلمية  ي بعب الحاسب اآللي  مقررالدولي، كما يصبحت م توى المحلي يعلى المسيكا   يره من يعضاء هيئة التدريس 

دو  استمدام التعامل م  يجامعات ا تراضية قائمة على طالب يج كما برزت ،من ضمن متطلبات الجامعة اسساسية ي الجامعات 

المدمات الصحية اإللكترونية من خالل  تيصبحكما ييضاً، الحاسب التعليم الذاتي القائم على استمدام  ييضاً ، وهناك الحاسب

الحجز  ي بعب المقاهي، والحجز الفندقي، وحجز الطيرا ، كذلا السياحة اإللكترونية  من خالل والتواصل م  المستشفيات، 

 الحاسبل  راد من خال، كما يتبادل اسالحاسبعمليات الشراء والبي ، كل  لا مرتبط باستمدام التجارة اإللكترونية من خالل و

حيوياً  ي  جزءاً  هوالتعامل معالحاسب االهتمامات والمهارات والمصائص الالزمة للنجاح  ي يي موضوع، بالتالي يصبح استمدام 

برز مفهوم كما  ،الحاسبمية الفرد مرتبطة بمدى استمدامه وتعامله م  يكن، حتى يصبحت امبحيث ط ت على  البية اس ،المجتم 

الذي يقصد به "مدى توا ر شبكات االتصاالت ووسائل النفا  إليها، وعناصر ربطها بالشبكات العالمية وعلى ريسها الفجوة الرقمية 

يدت إليها تكنولوجيا  ينظرية من خالل  ياب نظرية اجتماعية تتعاطي م  المت يرات الحادة التبرزت ييضا صعوبات و ،اإلنترنت

لم االجتماع  ي كشف النقاب عن الدور الذي تلعبه القوى السياسية  ي توجيه مسار المعلومات واالتصاالت، كذلا قصور مناهع ع

عن تفاعلها معه،  وال يست نياإلنسا  تابعها  ي كل عمل ينجزه،   كما يصبح، (37-32:3005العلم والتكنولوجيا )علي، حجازي:

من خالل شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوك، والتوتير، من ي ضل طر  االتصال والتواصل، الحاسب يصبح االتصال عبر  كما

كما م، 3011م وبدايات 3010يواخر الفترة من  ي عملية الحراك المجتمعي  ي المنطقة العربية خالل مهم حتى ينها كا  لها دور 

 ،الجماعات المتطر ةصفو  لتجنيد  ي ب ية او لا  ،اإللكتروني من خالل الجهادالجهادية   ي عمليات التعبئة  اً لعبت دوراً مهم

من خالل الحاسب كما خرجت بعب الدراسات والبحوث حول استمدامات للبحث والدراسة،  تحتاج ييضاً إلى وقفة للتدبر يوالت

 لا إلى  ىويد، بذلا االستمدام ومحيطه المجتمعي الفردة عالقالدراسات تلا تناولت ونترنت " الشبكة الدولية للمعلومات " اإل

اليوتوبيا منل: المجتم  اال تراضي، والعائلة اال تراضية، والصديق اال تراضي، والمصطلحات، فاهيم وجود جملة من الم

 الحياة االجتماعية يصبحت حياة رقمية بالدرجة اسولى، مما  رض على ربما سيكو  هناك ييضاً الزواج اال تراضي، واال تراضية، 

والمجال اإللكتروني من جهة يخرى،  ،لم االجتماع ي  يتس  قليالً ليشمل ببحنه تناول العالقة بين اس راد والجماعات من جهةع

خاصة  ي مجال  ،الحاسب اآلليوالعالقة بين علم االجتماع يعتني بدراسة  جديدسمح بميالد حقل معر ي علمي  بذلا تراكم تشكل 

علم بين مقاربة ليعلن عن جاء  ،رحومةيولعل كتاب "علم االجتماع اآللي" للدكتور محمد ، استمدامات الشبكة الدولية للمعلومات

، من خالل النظر إلى تلا الدراسات كونها دراسات سوسيولوجي تكنولوجي المعاصر إلى الحاسب اآللي االجتماع واالتصال عبر

تهتم  ي مجملها بالحركة البشرية الرقمية  ي العالم اال تراضي ، اإللكتروني  ي شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(الفضاء 

  ميالد هذا يكما ، و السيبرانييعلم االجتماع السايبري  Cyberspaceالسايبري )اإلنترنت(، كما يطلق عليه  ي يدبيات ال رب 

و ي الوقت نفسه  ،نتاج مفاهيم ومصطلحات جديدة مستمدة من طبيعة العالقة بين العلمينإالحاجة إلى بدو  شا ممب عنه تالعلم 

http://www.assakina.com/studies/18061.html#ixzz3bzjUO64W
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اعتبار ي  "كل علم بحاجة إلى مجموعة من المصطلحات المحددة بكل دقة، وهذه بماهية العلم الجديد، عن تكو  قادرة على التعبير 

  العتبار  ال وجود لعلم دو  مصطلحية"وو قاً لـهذا ا ،التي تحدد مصطلحيته" المصطلحات هي

post_83.html)-http://www.kelmetelsr.com/2014/11/blog) 

خاصة  ي نطا   قسم علم ، عن بدايات العالقة بين العلمين علم االجتماعوعلم الحاسب اآللي العالقة بين يقودنا الحديث عن كما 

حيث يتم استمدام الحاسب اآللي  ي  ،حصائيةبعب البرامع اإل اتعلى استمدام ةجلها قائمجامعة طرابلس، حيث كانت  -االجتماع 

طالع لالبعب البحاث من قبل  الحاسبيتم استمدام سيوسولوجيا ب ية تحديد حجم الظاهرة المراد دراستها، كذلا البعب الدراسات 

على  ي علم االجتماع تعتمد البحوث ، كما هماستمدتحليل البيانات باو تفريغ البيانات تتم عمليات على الدراسات السابقة، كما 

يو التأكد من صحة يو خطأ  ،استمدام العديد من المعامالت اإلحصائية التي توضح يوجه االرتباط بين المت يرات البحنية الممتلفة

  SPSS  :- هي، تماع شائعة االستمدام  ي معالجة بيانات  ي علم االجالهم البرامع أما  يما يتعلق بيالفروض الموضوعة ، 

SAS  EXCEL -MINITAB  -STATA5  ويعتبر برنامع ، SPSS،  طلبة الدراسات عند خاصة من يهم البرامع المستمدمة

قراءة البيانات من معظم ينواع الملفات ليستمدمها الستمراج النتائع على هيئة تقارير إحصائية يو   SPSSحيث يستطي   ،العليا

عندما يقومو  بتحليل نتائع  ،وتستطي  الحزم جعل التحليل اإلحصائي مناسبًا للباحث المبتدئ والمبير على حد سواء ،يشكال

  .استمارات العينات

قسم يمتلا معمل حاسوب خا  الم، حيث يصبح 7300خالل عام الحاسب اآللي بين قسم علم االجتماع وعلم ت العالقة كما تطور

 مقررين، ،  أصبحتالحاسب اآللياتسعت المساحة المعر ية لمقررعلم ، كما الحاسببه، يهد  إلى تزويد الطالب بمهارات استمدام 

خاصة  يما يتعلق بوجود برامع تدريبية  ،، واآلخر عملي، والهد  من  لا  كا  ممارسة  قدر من التميز اإليجابييجزء نظر

ومقرر  بين الطالبجديد جتماعي اتفاعل المهم  ي وجود معمل الحاسوب هو قيامه باستحداث  ءوالشي، العمل ا سو يحتاجه

 بين الطالب مستمدمي المعمل،قيم واتجاهات جديدة م  مرور الوقت نتع عن هذا التفاعل و، خاصة الجزء العملي ،الحاسب اآللي

،  يما كانت عليه عند البداية ،واتجاه القسم بشكل عام ،الطالب اتجاه العملية التعليميةت يير  ي مواقف هي تلا االتجاهات يهمها 

التدريب العملي والتزود الطالبي على والتفاعل ونتيجة لإلقبال  إيجابية،حيث يصبحت مشاركات طالب وصالتهم بالقسم يكنر 

  ي منطقي ،  يوجد منالً تناسقتحتاج  قط إلى وقفة للتدبر ،المتعددةبين الجوانب تبادلية وجود عالقة لي تبين بالمهارات الالزمة، 

تناسق  نهي كما للتفكير، وقابل منتظم تناسق وهو ،استمدام منطق الموارزميات  ي حل المشاكالتعلى  اً مبني الحاسب اآللي برامع 

 نهيو كما ،للتفكير وقابل منتظم نه تناسقيو ،االجتماعية الحياة  ي ييضا موجود المنطقي التناسق  إ  المنطق وبنفس قوانين، تحكمه

 .االجتماعي الواق   هم  ي منها ديستفيو يكتشفها ي  الباحث االجتماعي يستطي  العدد، ومحدودةقوانين  تحكمه تناسق

  ؟  يتم طرحه  ي هذه المقاربة البينيةيما الجديد الذي يمكن  هو:  هنذيتبادر للالذي   السؤال إ  3.3

من خالل  الحاسب اآللي استمدامات هتم بدراسة ي جلها  ي  تبيندبيات  ات العالقة بالموضوع، من خالل االطالع على بعب اس

، كما ركز البعب منها على دراسة مواق  شبكات التواصل االجتماعي من حيث المشكالت والسلبيات شبكة الدولية للمعلوماتال

هي: الفيس بوك،  ،همة ورئيسةمجتماعية هذه ثالثة مواق  كما تصدرت الشبكات االوإيجابيات تلا المواق  وتأثيرها على المجتم ، 

 وتويتر، اليوتيوب.

، لما ديبت عليه تلا الدراسات، حيث سيتم التركيز على اليات ومنهجية عمل اخر م ايراً  منحىً سو  تنحو هذه المقالة من هنا 

يزخر بمنهجية  الحاسب اآللي علم واستمال  بعب المصطلحات والمفاهيم وربطها بعلم االجتماع، و لا لكو  الحاسب اآللي 

برزت إضا ة إلى وجود العديد من المصطلحات والمفاهيم  كما تتسم بالتجديد والفعالية، ،حيث تتعامل م  المعقد وال امب متميزة

، إضا ة إلى ب ية المساهمة  ي نشر ثقا ة علم االجتماع ؛تحسين وتطوير يدوات تفكير علم االجتماع ي  هااالستفادة منالحاجة إلى 

العام كننا من الجم  بين التوجه ، كما ي  االستعانة بمصطلحات ومفاهيم علم الحاسب اآللي سيمتجاوب م  طبيعة عصر المعلوماتال

تستمدم لديهم الحاسب اآللي يصبحت مصطلحات ومفاهيم علم بل  ،وحسب يستمدمو  يجهزة الحاسب اآلليال لس راد الذين يصبحوا 

 لا إلى يقود ، كما سبها تنبؤالوها وتفسيرالظواهر االجتماعية ، وبُحاث علم االجتماع الذين يقومو  بدارسة بشكل واس  وكبير

 .وتوثيق صلته بالواق  االجتماعيعلم االجتماع ثقا ة  إشاعة 

ضبط التعامل  ي الحياة ، حيث تقوم بمهام  ي اسبحاث الحدينةمن اسمور المهمة بالمصطلحات والمفاهيم يصبح االهتمام كما  

 تبرزو، المفاهيم المصطلحات واهتمت بدراسة كتب ويبحاث  تكما برزبناء النظريات والمناهع، خاصة  ي اليومية والعملية، 

  مهمة الل ة اسساسية هي يداة التواصل من يليتم دراسة الل ة بوصفها ظاهرة اجتماعية على يساس  ،يهمية علم االجتماع الل ة ييضاً 

معانيها و قاً للسيا   يخرى،وتتحددت ير من ثقا ة إلى يوباعتبار الل ة منظاراً نرى به العالم  ،يجل القيام بالوظائف االجتماعية

بالتالي سيتم الربط بين عدد من المصطلحات والمفاهيم  ي علم ، (3005231::حجازيو)علي، االجتماعي ومقام الحدث الل وي
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يزيد من علم االجتماع، كما يساعد على زيادة اهتمام الطالب بمفردات وهذا بعب موضوعات علم االجتماع، والحاسب اآللي 

إلى نشر ثقا ة  ي العالقة ، كما يهد  هذا الربط تزيد من قدرتهم على التفسير والتحكم والتنبؤ ، ومن ناحية يخرى لتعلمها دا عتيهم

ب ية وصولهم إلى إدراك و هم ي كار علم االجتماع،  ؛"الحاسبالمشتركة "ل ة  من الل ة متمصصين انطالقاً العلم االجتماع بين  ير 

ط المصطلحي ز عليها هي الرابيسيتم دراستها والترك يإ   العالقة البينية التاالجتماع بطريقة مفهومة، عرض ي كار علم و

، بالتالي تشكل هذه الورقة دعوة إلى االستفادة من يدوات ومنهجية علم الحاسب اآللي  ي تحسين وتطوير يدوات تفكير والمفاهيمي

 جديدة. زاوية من حل المشكالت، والتفسيرات يالمفاهيم، وبعب  يقدم ،علم االجتماع من خالل منظور جديد

 ؟كيف يمكن االستفادة من يدوات ومنهجية علم الحاسب اآللي  ي تحسين وتطوير يدوات تفكير علم االجتماع - 2.3

 ي  الجامعات العربيةخالل شهر يبريل الماضي، شاركت بورقة علمية  ي الملتقى الدولي الناني حول الدراسات السوسيولوجية  ي 

م، الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية 3015بريل 13- 14ظل الت ير االجتماعي  ي الوطن العربي بين الواق  والمأمول، خالل الفترة 

تدعو إلى توصية يهمها  ،وجاءت ممرجات المؤتمر بجملة من التوصياتالجزائر،  –واالجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة 

 ،ثقا ي للمجتم  العربي ظر  ي مضمو  برامع علم االجتماع حتى تواكب الت يرات الحادثة على مستوى البناء السوسيوإعادة الن

 عنكشف تساهم  ي الجديدة قد البحث عن يدوات ومنهجية  دعوة إلىهذه وتكييفها م  حاجيات التنمية، بالتالي ربما تكو  

الظواهر االجتماعية من خالل يدوات مضمو  و هم استظهار ب ية  اسخرى،البينية بين علم االجتماع والعلوم العالقات  ميكانيزمات

  .جديدةومنهجية 

دور لحاسب ل  ي جل حياتنا، كما ينه لم يعد هناك حقل من حقول المعر ة إال و تيصبح الحاسببأ  استمدامات سبق ي   كرنا وقد 

نشاهده من تطور هائل وسري   ي تكنولوجيا المعلومات ما هو إال دليل على يهمية استمدامه، وقد زاد مهم  يه، إضا ة إلى كو  ما 

نحاء العالم، وبالتالي  هي تحقق سهولة ي  تتصل هذه الحواسيب ببعضها من جمي  يمكا  ثير بدرجة كبير عندما يصبح باإلأهذا الت

تماع ركزت على جوانب استمدامات الحاسب اآللي من خالل شبكة الدولية ي  جل الدراسات  ي علم االجتبادل المعلومات، كما 

يو االستفادة من المفاهيم والمصطلحات  ،نترنت" دو  االهتمام والتركيز على منهجية ويدوات تفكير الحاسب اآلليللمعلومات " اإل

علم االجتماع خاصة  ي عمليات  وتطوير يدوات تفكيرتحسين ب ية  يالمناحبالتالي سيتم التركيز على هذه  ،يقوم عليها الحاسب يالت

  :التركيز سينصب على المحاور التالية   إ  لذا ،االجتماعيةظواهر بالالفهم والتفسير والتنبؤ 

 االستفادة من يدوات ومنهجية علم الحاسب اآللي  ي تحسين وتطوير يدوات تفكير علم االجتماع. -1

الجديدة من خالل استمدام مفاهيم علم الحاسب  المجتم  لبعب القيم االجتماعيةي راد تهيئة حول اليات تقديم تفسيرات  -3

 .اآللي

استناداً إلى ما تمم مسحه من يدب للعالقات البينية بين علم االجتماع وعلم الحاسب اآللي، محاولة استمال  يمنلة وشواهد  -2

 نظريم وتجريبي. 

 ؟يتم من خاللها تحقيق تلا اسهدا  ياآللية الت يمكن طرحه حالياً: ما هي ذيوالسؤال ال 1.2.3

، والبداية هذه العالقة ستكو  من حيث المكونات، وعلم االجتماعالحاسب اآللي إنني يجد متعة  ي إبراز يوجه العالقة بين  ي الحقيقة 

اسجهزة  جمي  وهي   ware)(Hard، ة تسمي المكونات المادي كرنا بأنه توجد  الحاسب اآللي كونات في حديننا السابق عن م

وهي البرامع المستمدمة ،  (Soft ware )وتسمي ،تلبرمجيا، والمكو  الناني هي اشاشة، ولوحة مفاتيح :من بالحاسبالمرتبطة 

  هما : ،تينجموع، وبهذا التقسيم ييضاً يمكن ي  نقسم العلوم إلى مالحاسب ي 

 العلوم المرنةيمكن ي  نسميها  ىالمجموعة اسولSoft sciences)  .) 

 العلوم الصلبةالمجموعة النانية يمكن تسميتها بsciences)   Hard ( . 

ل  ي ـيمكن ي  نسمي هذا المدخ لذلا(،  (Soft sciencesعلى  لا يمكن تصنيف علم االجتماع من ضمن العلوم المرنة وبناءً 

إلى محاولة  كما ي  اسمر يحتاج ييضاً  .تلا التساةالت عنتحقيق إجابات سيتم اتباعها ل يلية التآلوهي ا الحاسوبي،التحليل بالمدخل 

 تفسيرلتفعليها ولتش يلها واالستفادة منها  ي اإلمكا ، حيث سيتم استدعاء بعب المفاهيم  ي علم الحاسب اآللي ضبط المفاهيم قدر 

بينية  كرية  بين علم االجتماع وعلم شبكة نسع بها وليتم  ،من خاللهاتتحرك لبعب المفاهيم والظواهر  ات العالقة بعلم االجتماع 
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مفاهيم عابرة ، ولتصبح بذلا يالبناء الفكروليتواز  من ثم  ،المقصودة امضامينهو ،امعناهتلا المفاهيم لتعطي والحاسب اآللي، 

 .للتمصص

 ما المقصود بالمدخل الحاسوبي؟ 3.2.3

بالمدخل الحاسوبي هو مجموعة من المطوات المترابطة والمحددة تكفي س  يقوم باحنو  اخرو  بانتهاج نفس المطوات  يقصد

، وهي القدرة على تم التوصل إليها وبيا  صدقها وثباتها حال توا ر  ات الشروط يللتحقق من النتائع الت ؛اسدواتوباستمدام نفس 

نه يمكن االستفادة إلهذا المنهع   اً و ق، ولحل المشكلة خوارزميهبوجود المرتبط لمنطق الرياضي ل و قاً حل مشكلة ما بطريقة  عاله، 

 التفكير الحاسوبي المصائص التالية، كما يتضمن منه  ي التحقق التجريبي لبعب الظواهر االجتماعية

) https://ar.wikipedia.org/wikiA): 

 تحليل البيانات وتنظيمها منطقيًا. 

 نمذجة البيانات وتجريد البيانات والمحاكاة. 

 وترمنل تلا التي قد تساعد  يها يجهزة الكمبي ،صيا ة المسائل. 

 تحديد الحلول الممكنة واختبارها وتنفيذها. 

 الحلول عن طريق التفكير الموارزمي (صطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل  اتيا بدو  تدخل بشريم) يتمتة. 

 تعميم هذه العملية وتطبيقها على مسائل يخرى. 

 وتطوير يدوات تفكير علم االجتماع؟كيف يمكن االستفادة من يدوات ومنهجية علم الحاسب اآللي  ي تحسين   4.3

عن  ميز هللا بها اإلنسا ،  هذه صفات منل اإلنسا والتطوير واالبتكار ي  يقوم بعمليات التفكير  حاسب اآلليلل  ي الحقيقة ال يمكن 

المقصود باالستفادة من  ، بالتاليمعالععقل هو الحاسب عقل  ي حين ي   ،عقل اإلنسا  قابل للنمو والتطور يره من المملوقات،  

المطلوبة والمناسبة يقوم باتما  القرارات  الذيلعقل المعالع يدوات ومنهجية علم الحاسب اآللي هو االستفادة من يدوات ومنهجية ا

هذه  وواضحة يقوم بها الحاسب اآللي، حيث  تتمحور ةخطوات محدد اتباعمن خالل  دخاله من بيانات ومعلومات،إعلى ما تم  بناءً 

 هي : ،المطوات  ي ثالث عمليات رئيسة

  .استقبال البيانات المدخلة ) الحصول على الحقائق المجردة( -1

 .(تمعالجة البيانات إلى معلومات ) إجراء الحسابات والمقارنات ومعالجة المداخال -3

 .ظهار المعلومات الممرجة ) الحصول على نتائع (إ -2

 ي حين ي  العقل المعالع للحاسوب يبدي بالتعامل ، نتاجيةإيسهـل ويكـنر الحاسب السابقة تجعل التعامل م   المطوات   هم إبالتالي  

مفهوم المنظومة كما يرتبط  ،تواجه المجتم  يمشاكل والبحث عن الحلول من خالل وجود منظومة خاصة بتلا المشاكل التم  ال

من البحث  ييجرحيث  ،التقنيات واسدوات والوسائل التي تساعد على حل المشاكلوهو يضم ييضاً مجموعة من ، المعالجةبطريقة 

تنطلق إجابة ، بالتالي المشاكلالحلول المناسبة لمواجهة تلا اتما  " العقل المعالع" يقوم بالحاسب على جعل خالل هذه المنظومات 

يرتبط ارتباطاً عضوياً بالوجه  يوالتيصن  بها العقل المعر ة،  يمنهجية التالدوات واسهذا التساةل من كو  هناك حاجة إلى تجديد 

  يكو  تصن  معر ة العقل، وهو ما يتطلب السعي الحنيث لسبر ي وار الم  البشري والياته الذهنية  يلكيفية التاالمقابل ونقصد 

السائدة إلى ينماط من السلوك الشا  وال ريب الهد  اسساس لعلم االجتماع الكشف عن المسببات التي تعمد إلى ت يير ينماط السلوك 

بينية  كرية بين علم االجتماع شبكة ليتم بها نسع  ،الحاسب اآللي، بالتالي سيتم استدعاء مفاهيم من علم عن تقاليد وقيم المجتم   اته

، ولتصبح بذلا مفاهيم يالفكرالبناء وليتواز  من ثم  ،وعلم الحاسب اآللي، ولتعطي تلا المفاهيم معناها، ومضامينها المقصودة

م  علم نقصدها بهذه العالقة البينية  ي، ولعل مفهوم المنظومة  ي علم الحاسب اآللي يعتبر من يهم المفاهيم التعابرة للتمصص

 االجتماع.

 المنظومة :مفهوم  1.4.3 

حيث توجد مقررات  ات عالقة بالمنظومات تتناول مفهومها يعتبر مفهوم المنظومة من المفاهيم  ات العالقة بعلم الحاسب اآللي، 

ومن ثم  ،يدت إلى ظهورها يثم تحديد اسسباب التالمشكلة  ويعراض التعر  على مكوناتبوتقوم  كرة المنظومة واليات تنفيذها، 

حتى يتمكن من وض  الحل  ،المبرمع ىمن خالل القيام بدراسة المشكلة بالتفصيل من قبل شمص يسم توصيف طر  الحل لها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wikiA
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حتى يتمكن  ،وإجراء مقابالت م  يعضاء وموظفي المؤسسة المحتاجة لهذه المنظومة ،و لا من خالل البحث والدراسة ،المناسب لها

من وض  الحلول المناسبة وبرمجتها بشكل يلقى قبولهم، وإمكانات المنظومات البرمجة، والوظائف التي تقوم بأدائها تمتلف حسب 

العالقات الممططة بين اسجزاء يو المكونات يو كما تعر  المنظومة  ي علم الحاسب اآللي كونها  واحتياجاتها،المؤسسة  حجم

العناصر، ومن يهم مدلوالت ومعاني هذه الكلمة هو الهد  الذي تواجد من يجله هذه العالقات يو الهد  الذي يتحقق من وجود 

عملها على  يتعتمد   يهى مجموعة من المركبات واسجزاء الت، وظومة لتحقيقه والوصول إليهتعمل المن التي  يو ،المنظومة نفسها

 .بعضها طبقاً لتمطيط محدد يساعدها )المنظومة( للوصول إلى يهدا  محددة بعينها

 ي كل مناحي  الحاسب اتاستمدام انتشارساعد على هذا و، بشكل واس   ي المجتم  و ي الحقيقة يتم استمدام مفهوم المنظومة حالياً 

قائمة على حياة بعب المجتمعات يصبحت  ، حتى ي جل يعمال وينشطة ي راد المجتم المنظومة الحياة، إضا ة إلى ارتباط مفهوم 

 نتاجيةاإلوالمنظومات،  في التعليم توجد منظومات، منل منظومة التسجيل والقبول، ومنظومة المريجين،  ي المؤسسات المدمية 

يصبحت قائمة والمصار  الفناد  وسوا  والمستشفيات منالً: اس حسب طبيعة عمل كل مؤسسة، ها ةبنايتم منظومات  توجد ييضاً 

حاالت البحث عن حل يو إلى  ويصبح يشير، البيئات المجتمعيةبحياة بعب  اً وهكذا يصبح المفهوم مرتبطمنظومات،  على وجود

بالتالي هناك حاجة لوجود  .عدم  همإلى  كما يشير يحياناً  ،إلى إعادة بناء الحاجة الماسة يو، وجود خلل يو ضعف  ي بيئة مجتمعية ما

وجود هد  محدد مسبقاً يهم تلا السمات هي و ،بشكل واس  متداوالً  هكما ارتبط هذا المفهوم بجملة من السمات جعلت من، منظومة

تعمل  يالحلول المناسبة  ي البيئة المجتمعية الت وإيجاد ،لمشاكلة امعالجب ية  ؛من خالل خطة محددة وواضحة تعمل على تحقيقه

ليصبح من المفاهيم من علم الحاسب اآللي " المنظومة " استدعاء مفهوم  تملذلا التنفيذ،  ي والدقة  اإلنجاز، يها، إضا ة إلى سرعة 

 يالمشكلة الت ويعراض التعر  على مكوناتيو ، بالتفصيلما قيام بدراسة مشكلة إلى وتحديداً عند الحاجة  ،المتداولة  ي المجتم 

 نقول بأ  اسمر يحتاج إلى وجود منظومة تقوم  ،توصيف طر  الحل لهاو ،يدت إلى ظهورها يتحديد اسسباب التو ،تواجه المجتم 

بناء المنظومة  ،منظومة جديدةبناء  ،عادة بناء المنظومة القديمةإ ، منل:مرتبطة بهذا المفهوممفاهيم  ت مرج بتلا المعالجات،

، منظومة منظومة النشاط اإلنساني ،تصميم وبناء المنظومة، لقيميةامة ظومنبناء  ،بناء المنظومة المؤسساتية ،لإلنسا الفكرية 

 ...إل .نتاجية، منظومة سكانية،إ، منظومة تعليمية، منظومة ةدينية، منظومة يخالقي، منظومة اجتماعية

كمنظومة بما تضمه من المجتم   مؤسساتاس راد م  تعامل يعندما بين ي راد المجتم ،   المنظومة ثقا ة عامة ماإ   يصبح مفهوم  

على مستوى وجود منظومات  ايضيفهستي الة يالقيم النقا السلوكية و اآلثاري  نت اضى عن نه ال يمكن إ  ،تفاعالت وينشطة إنسانية

تظهر  ي صورة سلوكيات و ،هعلى نمط العمل واتجاهات تأثير منالً هناك منظومات لها ،  راد وتلا المؤسساتبين اسالتفاعالت 

اس راد عمل به ي ذياليو اسسلوب الطريقة  لتصبح ،قابلة للمناقشة ير نماط والسلوكيات تلا اسم  مرور الزمن تصبح كما  ،وقيم

تقوم من عدم التزام الموظفين بمواعيد الحضور واالنصرا  منالً: تعاني  ي،  المؤسسات التجميعاً عنهم وتعبر  ،ماداخل مؤسسة 

المنظومة  ي مضمونها  تلاتعبر كما عدم االلتزام،  عنب ية معالجة الملل الموجود  ،بناء منظومة خاصة بالحضور واالنصرا 

 ثهاحدإتم سيت يير صبح هناك سيوم  مرور الزمن  واالنصرا ،عن يهمية احترام قيمة العمل من خالل االلتزام بمواعيد الحضور 

إشكال عدم االلتزام بمواعيد سق منظم من الجهود البشرية نحو عن ن  ي مضمونه ييضاً ، كما يعبر هذا الت يير بفعل تلا المنظومة

، كما جديدةال تتم م  إرساء نظم ويشكال من العالقات ،من يجل تحقيق عدة مصالح مهمةومن ثم البحث عن حلول ناجعة،  ،العمل

التزام  ي هذه الحالة "وهي  ،محددةيهد  إلى إحداث إصالح  ي جوانب ومجاالت  اً منظم اً جهديمكن تفسير عمل المنظومة كونها 

مؤسسات جل وكو  ، المر وبةنتائع التحقيق ب ية ، المؤسسةي راد تحسين إنجاز عمل المنظومة يستهد   كما، "بمواعيد العمل

حيث  ،اتلمنظوماعناصر  ىحدإالمت يرة طبيعة البيئة تعتبر لذا  والتأثيرات،دائماً  ي بيئة ديناميكية مت يرة اسحوال تعمل المجتم  

التحليالت الالزمة إجراء المنظومة ستطي  تحتى  ؛المنظومةلها  ي عناصر ادخإووتحديدها يتم التعر  على تلا اسحوال والتأثيرات 

 مهذه الممرجات منتجات ي انتك  نتع ممرجات، سواءيت ذى على المدخالت لي يتعامل م  المنظومة وكأنها كائن حيتم الـو ،لها

  .خدمات

ال  لتشكيل كل   والتي تألفت معاً  ،المترابطة تمجموعة من الوحدات يو التنظيماعبارة عن  نفاً اكما  كرنا  ي التعريف  المنظومة 

وهذه الوحدات  ،كوحدة واحدة بعالقة منطقية يو  يزيائية لتعمل معاً  وحدات معاً حيث تجمعت تلا ال ،عمل كوحدة واحدةتول ،يتجزي

 ي نظام   رعياً  نظاماً  وقد يجوز ي  يكو  النظام المعني ييضاً  ،ص ر منها وهكذا ييمكن اعتبارها كأنظمة  رعية مكونة من وحدات 

، حيث تشكل المكونة للمجتم  اسسرة وهي  ،تكو  من ينظمة  رعيةتمنظومة ينه يشكل ى علالمجتم  إلى إ ا نظرنا   ،شملييكبر و

 ي حد  اته والمجتم  الواحد  –اسسرة يعر  بوظيفة  اً هد وهذه تعمل كوحدة واحدة تؤدي  ،المجتم وحدة من وحدات كل يسرة 

  وهي ،المجتم  البشريعم من نظام ي البشرية التي تعمل كوحدة واحدة لتشكل نظاماً المجتمعات  ي مجموعة   رعياً  يعتبر نظاماً 

 شكلتس اسسرة، واسسرة ي منظومة  رعية  منظومةسيشكل  الفرد، ومنظومة الحياةتشكل جزء  من  منظومة  الحياة جميعاً  التي 

كذلا   ،يهدا  اسسرة ويهدا  المجتم حقيق مرتبط بت ههدا بالتالي تحقيق الفرد سومنظومة  رعية من منظومة المجتم ،  ييضاً 

، منل تعليمه، الدعم والمساندة المتحصل عليها من اسسرة، وضعه االقتصادي  المدخالت تأتي من بيئته ،وممرجات ،مدخالت للفرد
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اسمر يحتاج إلى متابعة   إ  إ ا حقق يهدا ه ، يما الممرجات  هي سلوكه وتعامله م  هذه المدخالت....إل ، حوا ز مجتمعية،

والمجتم  كذلا ، مراجعة المدخالتيحتاج  إلى قد اسمر   إ  ،، و ي حال عدم تحقيق اسهدا قد تطري على المدخالتي الت يرات الت

له يهدا  يحاول تحقيقها من خالل منظومة تتكو  من وحدات يمكن اعتبار كل منها منظومة  رعية لهذه المنظومة اسكبر، منها 

 المنظومة التعليمية، والمنظومة اسمنية، والمنظومة الد اعية والمنظومة السكانية، والمنظومة الدينية، والمنظومة الصحية ...إل ، يما

مواءمة ممرجات التعليم م  سو  و ،واسمن ،واالستقرار ،والر اهية ،تحقيق تنمية بمجاالتها المتعددةمنالً: مرجات  هي الم

 ،اقتصاديةو ،ظواهر ومشاكل اجتماعيةعبارة عن و ي حال عدم تحقيق المجتم  سهدا ه ستكو  الممرجات  .العمل،...إل 

  اسمر يحتاج و قاً إ لذلا ، ....إل الجريمةوالممدرات و والفقر والتسول،يمنية...إل ،  تنتشر منالً: البطالة  ي صفو  المريجين، و

لها  ي ادخإووتحديدها التعر  على اسحوال والتأثيرات المت يرة و" مراجعة المدخالت الحاسب اآلليلمنهجية العقل المعالع" 

 حياناً يالمر وبة، كما يتطلب اسمر نتائع التحقيق ، ب ية إجراء التحليالت الالزمة لهاالمنظومة ستطي  ت حتى ؛المنظومةعناصر 

  .قديمةقد تكو   يات الفرعية التعادة بناء المنظوممراجعة، يو إ

قد تنشأ على مستوى الفرد يو  يالمعالع للظواهر والمشاكل التالمنهجية  ي التفكير بإمكانه االستفادة من هذه عتقد بأ  علم االجتماع ي

المعالع ،  التفكير والتطويرالتحسين ، ولعل يهم المطوات هي خطوة محددةالمطوات ال، من خالل له ةجتم  يو المؤسسات التابعالم

المطوة هذه والمناطة به، ليتمكن من تحقيق اسهدا   ؛بشكل دوري ومستمرث الحاصلة امداده بالت يرات واسحدإإلى  بحاجة دائماً 

قد تنشأ م   يب ية معالجة المشاكل التقادراً على مواكبة التطورات الحدينة،  وليكو  ،التفكير المعالعاسطول  ي حياة  المطوةهي 

 .إلى تحقيق النتائع المر وبة وصوالً ، مرور الزمن

الل استمدام مفاهيم علم ـلجديدة من خكيف يمكن تقديم تفسيرات حول اليات تهيئة ي راد المجتم  لبعب القيم االجتماعية ا  5.3

 ؟الحاسب اآللي

عن يسباب تقبل بعب  سؤالوجه  ،كانت بإدارتي وتهد  إلى نشر ثقا ة الجودة  ي الجامعات الليبية يور  العمل التحدى إ ي 

الت يير بمقاومة  ير متقبل للجودة وضمانها بمعني يقوم بالتالي وير ب  لا، الجامعات للجودة وضمانها،  ي حين ي  البعب اآلخر 

  ." القيم الجديدة "

تلا   ي بعب وجود قيادات جامعية واعية بأهمية الجودة وضمانهايكمن  ي وهو ي  اسمر معر تي  ي حدود ا  الجواب ـ ك

  إ البعب اآلخر، ومقاومة بعب القيادات الجامعية  تقبلأسباب ب، ولكن  ي عملية البحث عن تفاصيل اإلجابة  يما يتعلق الجامعات

 جديدة المتمنلة  ي"القيم العملية نشر القيام بقبل لمجتم  الجامعة حة جقامت بها تلا القيادات النا ياإلجابة تكمن  ي عمليات التهيئة الت

خاصة  يما يتعلق بنشر  ،وعلم االجتماع علم الحاسب اآلليعمليات الربط بين على  هني ، ومن هنا خطرت "الجودة وضمانهاثقا ة 

  . ي عملية الربط من خالل استمدام مفاهيم علم الحاسب اآللي تيمتع دجديهنا و ،ر"ي" ت يقيم جديدة

للبيانات والمعلومات الحاسب تهيئة وهي  ،  اسمر يتوجب القيام بعملية يطلق عليها التهيئةإ  ،جديدة تنزيل برمجياتعندما نريد 

لى مجموعة من إتقسيم القر  لن يستقبل تلا المعلومات يو يتعامل معها دو  القيام بتلا العملية، وهي تعني  الحاسب   الجديدة،

القيام باستقبال تلا  الحاسب اآللي ليتمكن ، عليهوالمعلومات  بهد  تمزين البيانات، اسسطوانات - القطاعات -المسارات

ومن ثم ستقبال بيانات جديدة ال جاهزاً بعد القيام بعملية التهيئة  الحاسب اآلليجهاز يكو  ى ي  بمعنرضها، ومن ثم ع ،المعلومات

تتم عادة للقر  بعد صناعته مباشرة من قبل  التهيئة الفيزيائيه،  منطقيةويخرى ،  يزيائيه  من التهيئة، انوع  وجديعرضها، كما 

م اسقرا  الدائرية للقر  الصلب إلى العناصر الفيزيائية يوتقوم عملية التهيئة الفيزيائية على تقس   ،الشركة المنتجة للقر  الصلب

ر  ـالقيام بعملية التهيئة الفيزيائية للقتتم بعد  التهيئة المنطقية،  ي حين ي  سطواناتاإل – القطاعات- المسارات  :الرئيسية التالية

يندوز( باستعمال المساحة المتو رة )و :منلللبرامع التطبيقية مما يسمح  ،ملفات للقر  الصلبتض  التهيئة المنطقية نظام ، والصلب

البرامع نوع التهيئة المنطقية التي نريد استمدامها يتوقف على نوع ، كما ي  على القر  الصلب لتمزين واسترجاع الملفات

 .الذي نريد تركيبة على الجهازالتطبيقية 

وهي ليست التهيئة  القر ،على  ةتنزيل برامع يو بيانات يو معلومات جديدببعملية التهيئة عند ر بته الحاسب  يقوم مستمدمس   إ

تمزين قر  المراد ال ي  ةيو مبدئية، وهي موجودية يساستهيئة تعتبر سلفاً، وهي  الشركة المنتجةنما هناك تهيئة قامت بها إ ،ىاسول

عملية التهيئة بسيقوم  ةتمزين برامع يو بيانات يو معلومات جديد الحاسب اآللي و ي حال ر بة مستمدم  والمعلومات عليه،  البيانات

، ومن ثم يتمكن ير ب كل مستمدم  ي تمزينها ةبرامع يو بيانات يو معلومات جديدمن استقبال الحاسب وهي تمكين ، النانية

المستمدم التعامل م  تلا اسشياء، حيث يصبحت هناك مساحة تستوعب ما تم تمزينه، ويمكن الرجوع إليها متى دعت الحاجة إليها، 

بشكل صحيح نتيجة  لمعلوماتيو قراءة االتعامل الحاسب  يستطي   و ي بعب الحاالت عندما يتم تمزين بعب المعلومات قد ال

  الحاسب اآلليإ ا قام يحد  مستمدمي  منال المعلومات يو البيانات الممزنة، والحاسب جهاز بين رامع التطبيقية البختال   ي اال

عندما ارد التعامل  هولكن، على قر  ما وقام بعملية التهيئة قبل عملية التمزين وكانت العملية ناجحةوورد ال ملفاتعدد من  مزينبت
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متداخلة وهي ما يطلق  ها ير منسقة وكلماتالممزنة  ي القر  وورد الالمستندات وهي ي  كل ، ما وجد مشكلة م  ما تم تمزينه

تلا  وإخراجة معالجوهو احد برامع مايكروسو ت لم يتمكن من الكلمات  معالعويمكن شرح  لا من كو  "كاربع"  مفهوم عليه

جامها وتنسيق الفقرات والصفحات وإدراج الجداول التحكم  ي ينواع المطوط ويححيث لم يستط  بالشكل المطلوب المستندات 

الحاسب  ير مفهومة ولم يستط  ينها يعني ، وهذا والرسومات والرسومات البيانية و يرها من التطبيقات والمميزات اسخرى

البرنامع االختال   ي عملية بالتالي  ا   ،معالجات النصو ة منل التطبيقيبرمجيات اختال   لا إلى ويكمن السبب  ي تها، قراء

نظام عدم قبول الحاسب لبعب المعلومات الموجودة  ي القر   ي حال اختال  قبول يو قد تبين لنا بشكل تجريبي مسالة  التطبيقي

، ير ب  لا  هم وتفسير قبول البعب للقيم جديدة  ي المجتم ،  ي حين ي  البعب اآلخرهذه العملية  يمكن من خالليل، والتش 

الربانية وتقوم عملية التهيئة  ، ياً عقلهيأه يوالً نسا  اإلخلق الذي اهلل ،  "البرنامع التطبيقي حيث يكمن  ي اختال  المقاييس الذهنية " 

ا َكفُوراً ) ىتعالوويقول هللا سبحانه المير والشر،  إلى عناصرنسا  إليم عقل اعلى تقس ا َشاك راً َوإ مَّ ب يَل إ مَّ يي بينا له  (إ نَّا هََدْينَاهُ السَّ

وطريق معناه بينا له طريق المير ووهديناه النجدين( )ىكذلا يقول هللا تعال ،السبيل ووضحناه له

يعني ي  تلا العناصر والمسارات تحتوي ( http://www.nquran.com/index.php?group=view&rid=3047)،والشر

وتستمر ة د تتم  ي مرحلة ما بعد الوالما التهيئة النانية ي وهذه التهيئة واحدة لكل ي راد المجتم ،على طريق المير وطريق الشر، 

من الحياة من خالل تفاعله م  محيطه الفرد وكل ما يتلقفه  ،من خالل عمليات التنشئة اسسرية يو التعليمية وتتم ،الممات حتى

هو تقديم والهد  من هذه التهيئة  ،التي انتقلت إليهم عبر اسجياليو  ، راد المجتم يعلمه يتحصيلة ما بذلا تمنل ، وهي المجتمعي

للفهم ذهنية المقاييس كما تعمل هذه التهيئة على تشكيل ال، وتضمينها  ي ينماط سلوكهم ،تبنيهاوالتشجي  على  ،س راد المجتم القيم 

يجري عليها  ي تفكيره، وهذه  يالتذهنية ال همقاييسالمجتم  ي راد من  رد كل لدى بالتالي تتكو  و والتفسير والتنبؤ س راد المجتم ،

قديمة ال تستوعب تلا  مقاييسويخرى  ،حداث المت يرةستستوعب امقاييس  هنية متطورة منالً:  نهاك  ،واحدةالمقاييس ليست 

ال يعني التشد  القيم الجديدة" "والمقصود  التجديد  ي الفكر  أحداث ومت يراتها، و ي هذا الصدد يقول الدكتور على الوردي بسا

بالتالي عندما تكو  و، هعام  ي المقاييس الذهنية التي يجري عليها المرء  ي تفكيرنه باسحرى ت يير إ بالمصطلحات الحدينة،

المقاييس الذهنية   يوهي تعني تحدثنا عنها سابقاً،  يالتالمقاييس الذهنية ليست واحدة بين ي راد المجتم  تحدث عملية "الكاربع " 

الفكر ب ية ت يير  ةاسمر يحتاج إلى تهيئلذا  إ  بالشكل المطلوب، القيم الجديدة  و هم ةقراءتمكن من تلم ي راد المجتم  لبعب 

هو  البرنامع التطبيقي  يإ ا اعتبرنا سالفة الذكر،  البرنامع التطبيقياختال  المقاييس الذهنية، وهذه العملية هي اسقرب إلى عملية 

 الجديدة،  لن يتمكن من قراءة و هم تلا القيم اً قديم  البرنامع التطبيقيكا    إ االقيم الجديدة، و هم قراءة بسيقوم المقياس الذهني الذي 

ما بين جديدة  جتماعيةاقيم يريد نشر المجتم  عندما   ،بالتالي ،ثم سيتم ر ب تلا القيممن "كاربع" و وستكو  النتيجة عبارة عن

وهي قادرة علي  ،الجديدة القيمتستوعب س راده وهي التأكد من كو  المقاييس الذهنية  ،يتوجب عليه يوالً القيام بعملية التهيئة ،ي راده

قبل يوالً القيام بعملية التهيئة يتوجب عليه  ،"قيم جديدة" جديدالتعامل م  قر  عندما يريد  مستمدم الحاسب اآللي ، هاوتفسير ها هم

وعند  ،القر "قيم جديدة"داخل البيانات والمعلومات من تضمين  المستمدم من خالل عملية "التهيئة" يتأكد  التمزين،القيام بعملية 

بالتالي يمكن  ،التعامل م  البيانات والمعلومات الممزنة سيتأكد من عدم وجود اختال   ي إصدارات التمزين " المقاييس الذهنية"

المجتم  ي راد تهيئة حول اليات تقديم تفسير ل ؛ ي علم الحاسب اآللي برنامع التطبيفيالاختال  وعدم االستفادة من مفهوم التهيئة 

  الجديدة. لبعب القيم االجتماعية

ي راد المجتم  من خـالل استمدام االجتماعية ما بين  واسمراض المشكالتانتشار بعب كيف يمكن تقديم تفسيرات حول   2.3

 ؟مفاهيم علم الحاسب اآللي

 المسمىمن الموضوعات التى يهتم بها علم االجتماع، حيث يوجد مقرر يحمل نفس المشكالت االجتماعية تعتبر  ي الحقيقة 

ينه من المفترض ي  يتم دراسة وتحليل حيث ،  ي الجامعات الليبية علم االجتماع  ي جل يقسام يتم تدريسهو "مشكالت اجتماعية"

تحدث كما ي  المشكالت لم تعد كسابق طر  الحد منها، إضا ة إلى ، ومعر ة اثارها ومسبباتها، المشكالت التى تطري على المجتم 

: الهجرة ، منلالمشكالت التى سبق  كرها سابقاً  لا ومن يمنلة  ،المجتم   قط، ينما يصبح هناك مشكالت عابرة للمجتمعاتداخل 

البحث وهو  ،ما بدينا منهنعود إلى و، الشبكة الدولية للمعلومات " االنترنت" تاستمداماو ير الشرعية، وبروز التطر  الديني، 

ي راد المجتم  من انتشار بعب المشكالت واسمراض االجتماعية ما بين يمكن تقديم تفسيرات حول كيف :  هوو التساةلعن إجابة 

 ؟ خـالل استمدام مفاهيم علم الحاسب اآللي

 يةكيفالبحث عن استدعاء يحد مفاهيم الحاسوب ليقدم لنا توضيح لماهية مفهوم المشكالت يو االمراض االجتماعية، إضا ة إلى سيتم 

للعالقات البينية بين علم االجتماع وعلم ستمال  يمنلة وشواهد المحاولة وهي ييضا ، عالجهايمكن انتشار تلا المشكالت وكيف 

على تحقيق  تعمل جمعياً  حيثولكل منها وظيفة محددة، مجموعة متداخلة من اسجزاء من خالل يعمل الحاسب   ،الحاسب اآللي

ا يتم تزويد الحاسب ببرنامع يطلق عليه مضاد للفيروسات يي "مضاد للمشكالت" كميداء التعليمات الممزنة،  وهو  هد  مشترك

الفيروسات" و ،"المشكالت" الحاسب منوالمعلومات الموجودة ب بياناتوحماية  المهام،تلا خالل بإللمحا ظة على عدم او لا ب ية ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
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هي نوع من الجراثيم الحاسوبية، وهي عبارة عن برنامع يدخل الحاسوب ليدمر يو يشوه البيانات والبرامع  ي الحاسب اآللي 

يو االقرا  االسطوانات الممزنة داخل الحاسوب، وتنتقل الفيروسات من حاسوب إلى اخر عن طريق شبكات الحاسوب يو استمدام 

تم تصميمها بواسطة قراصنة حيث يالفيروسات" المشكالت "كما تتعدد وتتنوع  (،17:   3004الملوثة )الزعبي واخرو  : 

، ومنل هذه حيث يعمل كل  يروس إلى تحقيق هد  محدد وهو يحداث يكبر ضرر ممكن لنظام الحاسوب( hackersالحاسوب )

العملية تعتبر عملية تمريب كونها تستهد  إحداث ت ير جذرى  ي بعب المعلومات الممزنة، ولتنفيذ  لا يتم يعطاء الفيروس 

 القدرة على ربط نفسه بالبرامع اسخرى وكذلا إعادة إنشاء نفسه حتى يبدو يتكاثر ويتوالد  اتيا مما يُتيح له قدرة كبيرة على االنتشار

 من يجليقوم بمهاجمة ملفات نظام التش يل كبرنامع ويندوز  منها مامنالً: هناك  ( 172:   1118) سالمة : ع الحاسب بين برام

 .على وظيفته التأثيرو ييقا ه عن العمل إ

البرامع ، يقوم باكتشا  الفيروسات حين دخولها للحاسب، وتقوم هذه مضاد للفيروساتإ   لتجنب الفيروسات يتوجب وجود برنامع 

ينها لن تعمل بشكل ، يعني لها صالحية محددة" المشكالت" كما ي  برامع المضادة للفيروسات  بتنظيف الحاسب من الفيروسات

حيث يتم تحديث وتجديد برامع المضادة للفيروسات، بحيث تتمكن من  ،ومستمر تحدينها بشكل دوريينب ي التأكد من ينما دائم، 

ى يتم تحدينها هي ييضا لكي تستطي  الت لب على بعب برامع المضادة للفيروسات،  العملية المجابهة ما القضاء على الفيروسات الت

 بين الفيروسات والبرامع المضادة هي عملية  مستمرة ودائمة .

تشكل  هي  ي جوهرها  ي علم االجتماع ،   االجتماعية" الفيروسات" يو  لمشكالتا هم ميكانزمات من خالل التحليل السابق يمكن 

الفيروسات" االجتماعية يتم "  المقصود، كما ي  هذه المشكالت  هعن مسار يو انحرا  لوظائفهالنظام المجتمعي اختالل  ي يداء 

قد تكو  هي صناعة يو انتشار حبوب الممدرة مشكلة التطر  الديني منالً  حيانا يخرى ب ير قصد، يتصميمها  يو صنعها بقصد، و

  الكنير من كما ي، المجتمعيلنظام بايحداث ضرر ، حيث يتم تصميمها ب ية وهي ييضا تمنل مشكالت عابرة للمجتمعات مقصودة

ي راد مشكلة، و البية  البطالة والطال  ، ي راد المجتم ظاهرة واضحة للعيا  وال يمتلف عليها قد تكو  المشكالت االجتماعية 

والكل  ،متفاوتةالجرائم من المشكالت االجتماعية التي توجد  ي كل المجتمعات بدرجات ت ووالممدراتعلم هذا وتستنكره، المجتم  

من المشكالت  بدرجة يو بأخرى، كل هذه المشكالت و يرها كنير مشكالت ظاهرة وواضحة ولكن هناك ينواعاً ، يستنكرها

القنوات التى ثبت ،  منالً بعب  ير خطيرةينها وهذا ال يعني ينها  ير موجودة يو ، االجتماعية خا ية و ير واضحة للكنيرين منا

 البعب ، ي راد المجتم  وخاصة الشبابقد تؤدي إلى انحرا  الكنيرين من المترجمة برامع تركية والهندية وبعب  الالمسلسالت ال

توجيههم نحو الجريمة  عقول الشباب ويحاسيسهم، و يبهذه المطورة الكامنة  يها، ور م  لا  هي تفعل  علها  ي  قد ال يحس

المروج على من خالل الدعوة إلى ، هذه "الفيروسات"ور م هذا  قد ال يدرك المجتم  ـ للوهلة اسولى ـ خطورة وجود واالنحرا  

الحماية من المشكالت يو "المضادة للفيروسات" داخل المجتم   ي حين تشكل المعايير والقيم االجتماعية ، المجتمعيةقيم المعايير وال

كما ينها  المشكالت،وتتنوع اسسباب ، ونظرا لصعوبة تحديد سبب واحد للمشكالت االجتماعية، حيث تتعدد و قا للمدخل الحاسوبي

شكل دوري وهي بالتالي تظهر الحاجة  إلى مراجعة المعايير والقيم االجتماعية ب، تمتلف من مكا  آلخر ومن ظرو  إلى ظرو 

سلوك وبين الها تزداد الفجوة بين ي المجتم  ال يتم تحديث وتجديد المعايير والقيم االجتماعية عندما التى تمنل"المضاد للفيروسات"،  

حيث ا  معايير والقيم ، وربما هذا يفسر انتشار بعب المشكالت  ي مجتم  ما دو  مجتمعات يخرى، الواقعي س راد هذا المجتم 

االجتماعية "برامع الحماية" الموجودة  ي "الذاكرة"  ير قادرة على القيام بمهامها المناط بها وهي تنظيف المجتم  من تلا 

ما بين وتبرز المشكالت االجتماعية، وهي المفارقات المتفق والقيم انحرا  عن المعايير بالتالي يحدث ، " الفيروسات" المشكالت

اضطراباً وتعطيالً لسير اسمور بطريقة مر وبة كما يحددها    الواقعية  هي مشكالت بمعني ينها تمنلالمستويات المر وبة والظرو

 (343:   1178خبراء المجتم  ) بدوي :

 

 لنتائعا

  ي النقاط التالية : الحاسب اآلليبشكل عام يمكن رسم بعب معالم العالقة البينية بين علم االجتماع وعلم 

 يصبحت  ي جل حياتنا، كما ي  جل الدراسات االجتماعية  ي علم االجتماع ركزت على  الحاسب اآللي   استمدامات ي

دو  االهتمام والتركيز على منهجية ويدوات  ،نترنت"جوانب استمدامات الحاسب من خالل شبكة الدولية للمعلومات " اإل

 . اآللي الحاسبيقوم عليها  يتفكير الحاسب اآللي، يو االستفادة من المفاهيم والمصطلحات الت

  ًاالستفادة كما يمكن نماط ممتلفة من المعر ة اإلنسانية، يتعر  على  ي ال اً جديد ي  المدخل الحاسوبي ربما يشكل مدخال

 منه  ي التحقق التجريبي لبعب الظواهر االجتماعية.

 ال يزال  ي ها   مصيرإحيث الرسائل واسطاريح الجامعية، البحوث ولي من االستفادة من نتائع آلتوظيف علم الحاسب ا

ونحن  ،اتالدراسالبحوث وف نتائع تلا يتوظخطط لكما ي  الجامعات تفتقر إلى وجود  ،اتر و  المكتبحوال يحسن اس
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ل م برنامع معين نض   يه كيصمتوظيف علم الحاسب اآللي  ي ت نامكنيولكن  نريد الموض  ي قيمة اسعمال، هنا ال

و لا من خالل  ،يكو  باإلمكا  استدعاء الحلول، و ي تلا الدراساتحل توعندما توجد مشكلة ربما  ،النتائع السابقة

ثم تأتي مرحلة  ،وهي منظومات مبنية على التعليم المسبق ،تمزينها  ي قاعدة بيانات مدعومة بنظام  كاء اصطناعي

 .دخاله له من بياناتإعلى ما تم  حيث يقوم النظام بإعطاء النتيجة بناءً  ،التنفيذ

  التفكير  ي تحسين وتطوير يدوات تفكير علم االجتماع الحاسب اآلليلعلم االستفادة من منهجية التفكير "المعالع" يمكن  ،

ليتمكن من تحقيق اسهدا  المناطة  ؛ث الحاصلة بشكل دوري ومستمرايرات واسحديمداده بالت إإلى  المعالع بحاجة دائماً 

ويكو  قادراً على مواكبة التطورات الحدينة، ب ية معالجة  ،به، وهذه المطوة هي المطوة اسطول  ي حياة التفكير المعالع

 .إلى تحقيق النتائع المر وبة قد تنشأ م  مرور الزمن، وصوالً  يالمشاكل الت

 لم الحاسب اآللي  ي تقديم تفسيرات حول اليات تهيئة ي راد المجتم  لبعب القيم باإلمكا  االستفادة من مفهوم التهيئة  ي ع

 االجتماعية الجديدة. 

  ي حل بعب الظواهر االجتماعية ةخوارزمياالستفادة من المنطق الرياضي المرتبط بوجود . 

  ي  االستعانة بمصطلحات ومفاهيم علم الحاسب اآللي سيمكننا من الجم  بين التوجه العام لس راد الذين يصبحوا ال

تستمدم لديهم بشكل واس  وكبير، الحاسب نما يصبحت مصطلحات ومفاهيم علم إ ،يستمدمو  يجهزة الحاسب اآللي وحسب

، كما سيقود  لا إلى إشاعة  ثقا ة والتنبوء بها  االجتماعية سة وتفسير الظواهراالذين يقومو  بدر وبُحاث علم االجتماع

 وتوثيق صلته بالواق  االجتماعي. ،علم االجتماع

 وقد يساعد التنبؤ بالمستقبل على طرح يسئلة  -وعلم االجتماع الحاسب  هو المجال الذي يجم  بين علم -ي  التنبؤ بالمستقبل

 وعلى تميمل اسشياء التي يتوجب بناةها  ي المجتم . ، راد المجتم  حول مستقبل التقنية منالً على ي

  برامع إضا ة بعب المقررات الدراسية  ات العالقة بمن خالل  ،بسو  العملالسعي إلى زيادة ربط يقسام علم االجتماع

 يما يتعلق بالتطوير والحاجة للتعامل م  خالل هذه السنوات  ازاد ترددهالتى ، موضوعات التنمية البشريةالحاسب اآللي، و

، الريي اآلخر، وثقا ة التواصل الفعال...إل و، وثقا ة الريي التقنية "الفجوة الرقمية"يمية ثقا ة  االجتماعية، منل: مشكالتال

صقل شمصية الفرد نحو عن مهارات وقدرات تالحكومية والماصة تبحث المدمية واالنتاجية يصبحت جل المؤسسات  كما

مجاالت التنمية : استشاريو   ي  علم االجتماع  ي وظائف منليقسام يعمل خريجو بإمكا  ي  بالتالي  ،اسحسن واس ضل

 .وييضا ممططو  للسياسة المدنيةومراكز التدريب وتطوير القدرات البشرية 

 
 ييؤد ي  عسى ،للتدبر والنقا  كمبادئ طرحها قصدنا وإنما ،نضوجها كمال يندع ال ي كار بعب هذهيمكن القول بأ   وختاما

 المجتمعات خصوصية يعكس علم اجتماع لقيام المشروع طموحو يتفق بما وتطويرها إلى بلورتها يها  الجاد النقا التدبر و

 .يةالمستقبل طموحاتها ويحمل ،واإلسالمية العربية
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