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 التمهٌد:

جامعة  ،-بكلٌة اآلداب -علم االجتماعلسم وطلبة  ،على عدد من أساتذةعلمٌة لمٌت محاضرة أم 2015خالل العام 

إعادة ضرورة تلن المحاضرة إلى فً ، حٌث خلصت "فً علم االجتماع التغٌر والتغٌٌر مفهوم " تناولت -طرابلس

إلى  ،النمد ممارسةمن علم االجتماع أعضاء هٌبة التدرٌس بأن ٌرتفع الدعوة إلى من خالل  ،تعرٌف علم االجتماع

حٌث أنه من ، والتعبٌر ،تستند إلى حرٌة التفكٌر ،ومشجعة ،وجود بٌبة داعمةمن مستفٌدٌن  ممارسة التموٌم،

خاصة بعد  ،ولول كل ما هو جدٌد ،بكشف كل ما هو جدٌدمع وجود تلن البٌبة أن ٌموم علم االجتماع المفترض 

لت انهإة حاضرمالوبعد أٌام للٌلة من تلن م،  2011وبداٌات  2010أواخر الحران المجتمعً الحاصل فً لٌبٌا 

وكأنها  ،علم االجتماعلدٌمة لمفاهٌم بالذٌن ال ٌزالوا ٌتمسكون -التملٌدٌن –ساتذة ألعض ابمن غاضبة أفعال ردود 

أو  ،للخروج علٌهادعوة ة كون مفاهٌم علم االجتماع مصانة من أٌ الردودحٌث تمحورت تلن  ،اللوح محفوظة

 ،ةسوسٌولوجٌمنالشة أي اإلبستمولوجٌة التً تحكم بناء تفتمد لمواعد كانت  الردودبالرغم من كون تلن ، المساس بها

المطالبة و ،خروج على مفاهٌم علم االجتماعلل دعوةالأسباب عن  سؤال أيّ األساتذة  أولبنمن لً لم ٌوجه حٌث 

عتمد بأنه أحٌث ، المعرفة السٌوسولوجٌةإلى بداخلً الحاجة زادت الغاضبة تلن الردود الفعل  إال أن؛ هبإعادة تعرٌف

إلى تلن الردود  دفعتنً، كما سوسٌولوجٌا بنت عصرهاكما أن ٌبتكر سوسٌولوجٌاه، أن كل سوسٌولوجً من حك 

خاصة تلن من حولنا من تغٌٌرات ، لتمدم صورة أوضح لما ٌجرى جدٌدةالمدٌمة التساؤالت مجموعة من الطرح 

دعوة أسباب  توضٌحعلى ن التساؤالت ستعمل تلكما ، م 2011وبداٌات  2010أواخر  حاصلة فً المجتمع اللٌبًال

   : هً ،وأهم تلن التساؤالت، من جهة أخرى والمطالبة بإعادة تعرٌف علم االجتماع من جهة، الخروج

  هل مفاهٌم علم االجتماع ونظرٌاته هً حمًا اللوح محفوظة، ال ٌحك لنا المساس أو االلتراب منها، أم من حمنا

 أن نطورها، ونبتكر مفاهٌم ونظرٌات تتواءم وطبٌعة التغٌٌرات الحاصلة فً مجتمعنا ؟

  ًالغربٌة ؟ الجامعاتهل ٌحتاج علم االجتماع إلى بٌبة خاصة لٌتطور كما تطور ف 

  المشكلة تكمن فً البٌبة األكادٌمٌة أم  ؟نمد أو تموٌم  ام السٌاسً الرافض أليّ طبٌعة النظالمشكلة تكمن فً هل

 ؟  ام السٌاسً الحاكمالمرتبطة إلى حد كبٌر بطبٌعة النظ ،فً جامعاتنا
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أساتذة علم وضعت ، م2011م وبداٌات العام 2010المجتمع اللٌبً منذ أواخر العام أن التغٌٌرات الحاصلة فً 

 ب؛ تحتاج إلى إظهار أسلوالمجتمع من تغٌٌراتله حمٌمً إزاء ما ٌتعرض  أمام محناالجتماع فً الجامعات اللٌبٌة 

، وفً تحدٌد المواعد اإلبستمولوجٌة، التً تحكم بناء الموضوع السوسٌولوجًوالتنبؤ، فً التشخٌص، والفهم،  جدٌد

بغٌة إعادة تعرٌف علم االجتماع للنهوض به، تموٌمٌة أرضٌة مناسبة لمراجعة  تكونلد التغٌٌرات أن تلن كما 

فً االنتمال بعلم االجتماع من مستوى التملٌد إلى مستوى أًٌضا وتجدٌده فً الجامعات اللٌبٌة، وربما ٌُساهم ذلن 

 ووصوالً إلى بناء مفاهٌم ونماذج معرفٌة، أو إرشادٌة خاصة بها. التجدٌد، 

 الصفحات القادمة،هً : إلٌها فً نسعى األهداف التى  فإن الخلفٌة هذه ضوء وفً

  تارٌخ علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة.التعرف على 

  فً الجامعات اللٌبٌة. التعرف على والع التحدٌات التً واجهت علم االجتماع 

 م2011 ي فً تشخٌص وفهم الحران المجتمعًإبراز الحاجة لوجود نموذج معرفً أو إرشاد 

 .التراح بعض التوصٌات 

 هً  : ،تساؤالتعدد من إلى طرح ى هذه  المداخلة  سعتكما 

 فً المجتمع اللٌبً فً مرحلة ما بعد الحران  هل تشكل مسألة إرساء دعابم الحرٌة والدٌممراطٌة

م، فرصة لتوطن اإلنتاج المعرفً، وترسخٌها فً ألسام علم االجتماع فً الجامعات 2011المجتمعً 

وبعبارة أخرى، هل ستشكل تلن األحداث والتغٌٌرات أرضٌة للبُحاث فً ألسام علم االجتماع  اللٌبٌة؟

مفاهٌم ذات عاللة بطبٌعة تلن التغٌٌرات، وبالتالً ربما  لبناء ىفً إمكان التنظٌر من خالل السع

تساعد على تحرٌن المٌاه الراكدة التً كان ٌسبح فٌها علم االجتماع لسنوات، خاصة فً الجامعات 

للمٌام  ىاللٌبٌة؟ وبالتالً هل ستشكل مـعرفة وتبٌان أسباب ولوانٌن تلن التغٌٌرات فرصة للسع

 المفاهٌم والنظرٌات االجتماعٌة التً تُدرس فً ألسام علم االجتماع؟ لبعضوتموٌمٌة  بمراجعة نمدٌة

  هل سٌمـوم علم االجتماع لدٌنا بالدور المماثل والمشابه لما لام به فً المجتمع الغربً، خاصة بعد

 م ؟2011م  وبداٌات العام 2010التغٌٌرات الحاصلة فً المنطمة العربٌة أواخر 

 لمعرفة مواطن ضعفه، وإحباطاته، تموٌمٌة لجامعات اللٌبٌة إلى لراءة أال ٌحتاج علم االجتماع فً ا

بغٌة التخلص من الرواسب السلبٌة الماضٌة، والكشف عن أصولها، وبٌان طبٌعتها  وأخطاءه،

األخطاء، والتخلص من  بتصحٌحوالظروف التً أنتجتها، ومن ثم المٌام بالمعالجات المطلوبة 

 ة تعرٌفه وتجدٌده؛ لٌكون محفًزا على اإلبداع واالبتكار؟ حباطات، لٌتم بعد ذلن إعادإلا

  هل ٌصل األمر بنا إلى تأسٌس علم اجتماع جدٌد، له عاللة بالتغٌٌرات الحاصلة فً المنطمة العربٌة

 م ؟2011م وبداٌات العام 2010بشكل عام منذ أواخر 
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والتً نرٌد من  -محددات أساسٌة، ثالثة إلى المداخلة تمسٌم هذه ستموم من خالل إن معالجتنا لهذه التساؤالت كما  

 هً: -خاللها تأطٌر معالجتنا لتلن التساؤالت، والمحددات

 .المحدد األول : تارٌخ علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة 

 المحدد الثانً :  أهم مشاكل وتحدٌات ألسام علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة 

  م. 2011: علم االجتماع والحران المجتمعً فً لٌبٌا  الثالثالمحدد 

 .المحدد األول : علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة 

لهذا العلم مبهمة فً الجامعات اللٌبٌة، وذلن ألسباب منها إهمال التارٌخ  فً الحمٌمة تبمى المرحلة التأسٌسٌة األولى

اتذة األوابل، حٌث تفتمر كتاباتهم إلى تناول المراحل األولى من جانب البُحاث فً علم االجتماع، وألصد هنا األس

لتأسٌس علم االجتماع فً لٌبٌا، إضافة إلى عدم اهتمام جهات االختصاص بأرشفة وتوثٌك أنشطة وبرامج هذا 

 لىع العلم، سواء كانت وزارة التعلٌم العالً، أم الجامعات، أم ألسام علم االجتماع نفسها، وبشكل عام، فلمد مضى

الزمان، حٌث أصبحت ال تخلو جامعة من  من لرن نصف على ٌزٌد الجامعات اللٌبٌة ما فً االجتماع علم نشأة

حٌث الجامعات اللٌبٌة من وجود لسم لعلم االجتماع، بل لد ٌصل األمر إلى وجود أكثر من لسم فً نفس الجامعة، 

أصبحت ال توجد جامعة إال وتحتوى على لسم أو فأصبح انتشار ألسام علم االجتماع كانتشار النار فً الهشٌم، 

أكثر من ألسام علم االجتماع، والعدد فً زٌادة، وهذا مؤشر لد ال ٌعنً أن علم االجتماع ٌلمً لبوالً أو أنه بخٌر، 

 لهذا العلم، التخصص نطاق فً ألسام علم االجتماع لٌست مؤشراً التساع إنما لد ٌعنً العكس، كما أن هذه الزٌادة

لبروز أهمٌته فً المجتمع، وعاللته بسوق العمل، ومن ثم فالسؤال المطروح: لماذا هذه التوسع فً انتشار ألسام  أو

علم االجتماع ؟ وهل المجتمع بحاجة إلى هذا الكم الهابل من ألسام علم االجتماع؟  بمعنً آخر: هل ممكن أن تكون 

تتزاٌد فٌه إعداد العاطلٌن عن العمل من خرٌجً علم  هنان حاجة كبٌرة لخرٌجً علم االجتماع فً الولت الذي

  ؟االجتماع 

نشوء أقسام علم االجتماع فً الجامعات  اللٌبٌة، فً النقاط على  ٌمكن رصد بعض المالحظاتوبشكل عام 

 التالٌة: 

ٌعنً ضعف ذاكرة  ضعف التوثٌك العلمً لُجّل أنشطة وأعمال علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة، مما .1

الماضً بما تحمله من وثابك ومعلومات وأدلة تساعد على عملٌات النمد، والكشف عن مكنون 

الممارسة تحدٌد المواعد اإلبستمولوجٌة التً تحكم بناء المشاكل والتحدٌات التً تواجه هذا العلم؛ بغٌة 

التً لد تساعد على حلها أو السوسٌولوجٌة فً ألسام علم االجتماع، وصوالً إلى استنتاج المعارف 

تجاوزها، ولبن كان التارٌخ فً ظاهره ال ٌزٌد عن اإلخبار، فهو عند ابن خلدون" فً باطنه نظر 

وتحمٌك"، فهً ألرب إلى عابمات جلٌد، طرفها ظاهر فوق الماء، وكتلتها الربٌسة تحت سطحه، ومن 
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الباحث فً علم االجتماع أن ٌهتم  ٌرٌد استكشافها وفهمها علٌه بالغوص والبحث، لذا  ٌتوجب على

بالتارٌخ كً ٌفسر به الحاضر، وٌتنبأ بالمستمبل، إال أن ذلن لم ٌتأصل فً والع الممارسة 

السٌوسٌولوجٌة داخل ألسام علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة التً افتمرت إلى عملٌة توثٌك تلن 

ممارسة السوسٌولوجٌة  فً ألسام علم الممارسات، وأعتمد بأن موضوع البحث عن تارٌخ ووالع ال

االجتماع بالجامعات اللٌبٌة، من الموضوعات الجدٌرة باالهتمام من لبل األساتذة والباحثٌن، حٌث 

ٌصلح أن ٌكون موضوًعا لرسالة ماجستٌر، لما  ٌكتنفه من غموض فً الكثٌر من نواحٌه، لذلن 

 ٌحتاج إلى البحث والدراسة.  

لسام علم االجتماع فً الجامعة اللٌبٌة وْفمًا لرؤٌة واضحة، فكان هنان معاٌٌر كان التأسٌس األّول أل .2

فً اختٌار الكادر التدرٌسً، إضافة إلى وجود أسس علمٌة وفنٌة فً تنفٌذ تلن الرؤٌة واألهداف، 

وذلن من خالل إشران األساتذة والطلبة فً مجموعات عمل، وبرامج تدرٌبٌة مصاحبة للعلمٌة 

 التدرٌسٌة. 

عاش علم االجتماع فً مرحلة ما بعد الثمانٌنٌات من المرن الماضً فً ظل فوضى متعمدة اإلحداث،  .3

من خالل عملٌات التفكٌن وإعادة البناء، حٌث كان هنان تخبط وارتجالٌة فً صدور لرارات إلغاء، 

تم إعادة أو تفكٌن بعض الكلٌات التً تضم ألسام علم االجتماع، أو دمجها، وبعد فترة من الزمن ٌ

وفً الحمٌمة مع عملٌات تفكٌن  تشكلٌها مرة أخرى، دون وجود إطار علمً واضح لتلن العملٌات،

ألسام علم االجتماع، ومن ثم إعادة بنابها من جدٌد تبدأ تلن األلسام بداٌة علمٌة جدٌدة، لٌس لها عاللة 

بدلت األحوال جملة، فكأنما حٌن لال: " إذا توهنا تستحضرنً ممولة ابن خلدون بالمرحلة السابمة، 

وربما  ."تبدل الخلك من أصله، وتحول العالم بأسره، وكأنه خلك جدٌد، ونشأة مستأنفة، وعالم محدث

 كان هذا هو الممصود من ذلن !

لتشكٌل ألسام علم االجتماع فً كل  ىعلم االجتماع بجامعتً طرابلس وبنغازي النواة األول شكل لسم .4

 الجامعات اللٌبٌة.

 " واألكادٌمً، خاصة فً جامعة  ،ُجّل ألسام علم االجتماع فً حالة عدم االستمرار اإلداري عاشت .5

من ردود أفعال النظام  آت  وهذا ، حٌث كانت دابًما معرضة للتغٌٌر دون مبررات حمٌمٌة، طرابلس 

 السٌاسً تجاه بعض الجامعات، أو الكلٌات، وأحٌانًا أخرى تجاه بعض األساتذة.  

تخبط وعشوابٌة فً تأسٌس ألسام علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة، دون مراعاة  أصبح هنان .6

الحتٌاجات المجتمع، والتنمٌة، وسوق العمل، كما لم تتوفر اإلمكانات المادٌة والبشرٌة لكثٌر من تلن 

 األلسام، كالمبانً التعلٌمٌة الجٌدة ، وتوافر أعضاء هٌبة التدرٌس ذوو كفاٌات. 

السٌاسً السابك، وفرض نمط تفكٌره على ألسام علم االجتماع من خالل لٌامه بوضع  سطوة النظام .7

نموذج نظري لتوجهاته السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة، حٌث أصبحت بمثابة خطوط حمراء ال 
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ٌمكن تجاوزها، فكان لها التأثٌر السلبً على عملٌات تفعٌل دور ووظابف علم االجتماع ولدرته على 

 والتفكٌر واالبتكار واالكتشاف، ومن ثم  على عملٌة إنتاج المعرفة. النمد 

 : ٌمكن تصنٌف مستوٌات اإلنتاج المعرفً ألساتذة علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة إلى التالً .8

  اإلنتاج المعرفً الذي له عاللة بمشارٌع تخرج الطلبة، سواء كانت دراسات  : وهو النوع األول

حملٌة، أم نظرٌة، حٌث كان هذ اإلنتاج المعرفً ٌتمتع بدرجة عالٌة من المهنٌة، خاصة فٌما ٌتعلك 

وكذلن آلٌات المتابعة والتمٌٌم، خاصة باتباع مناهج البحث، وآلٌات واضحة فً اختٌار الموضوعات، 

التأسٌس األولى، ولكن األمر ازداد سوءاً لهذا النوع من اإلنتاج، خاصة فً مرحلة نهاٌة  فً مراحل

الثمانٌنٌات وما بعدها، حٌث أصبح بعض هذا اإلنتاج ال ٌتمتع بالمصدالٌة السابمة، حٌث ٌفتمر البعض 

 منها إلى اتباع مناهج بحث، إضافة إلى انعدام آلٌات التمٌٌم. 

 إلنتاج المعرفً له عاللة بمخرجات برامج الدراسات العلٌا من رسابل الماجستٌر النوع الثانً : وهذا ا

أطارٌح الدكتوراه ، وهذا النوع من اإلنتاج ٌعتبر أكثر اتباًعا لمناهج وخطوات البحث العلمً، لكنه  أو

 العلمً، كذلن ال البحث ٌفتمر إلى آلٌات واضحة فً اختٌار الموضوعات البحثٌة، و دلٌل أولوٌات

توجد آلٌات واضحة بخصوص اختٌار لجان التمٌٌم، كما ٌتمٌز هذا النوع من اإلنتاج بإمكان حصره 

تلن الرسابل  عناوٌن على تحتوي ببٌانات أو وتصنٌفه، حٌث تحتفظ  الجامعات ببلٌوجرافٌا

 .واألطارٌح

 لبحوث أو الدراسات النوع الثالث : وهو اإلنتاج المعرفً المرتبط بالترلٌات العلمٌة، وهو عبارة عن ا

أو الكتب المنهجٌة المعتمدة من لبل المسم، والتً ٌموم بها أعضاء هٌبة التدرٌس بألسام علم االجتماع 

بغٌة حصولهم على ترلٌات علمٌة، حٌث توجد لوابح تنظم آلٌات التمدٌم والتمٌٌم، لكن ال توجد آلٌات 

لنوع من اإلنتاج المعرفً ٌتم نشره فً العلمً، كما أن ُجل هذا ا البحث واضحة بخصوص  أولوٌات

مجالت علمٌة محلٌة، دون أن ٌتم اشتراط النشر اإلللٌمً أو الدولً، حٌث ٌفتمر هذا اإلنتاج إلى عدم 

ألسباب لها عاللة بتنوع وتعدد مصادر النشر، خاصة المجالت العلمٌة المحلٌة، التً إمكان حصره 

 أصبحت تعج بها كل الجامعات.

 وهو اإلنتاج المعرفً الذي ٌموم به أساتذة بألسام علم االجتماع بشكل فردي، بناًء على  النوع الرابع :

طلب من بعض الوزارات، مثل: وزارة التعلٌم، أو وزارة التخطٌط، أو وزارة الشباب، أو وزارة 

لعادة الشؤون االجتماعٌة، أو وزارة اإلسكان، أو مجلس التخطٌط الوطنً، وهذا النوع من اإلنتاج فً ا

به على هٌبة تمارٌر أو دراسات محدودة التداول، أو ٌتم نشره، كما  باالحتفاظتموم الجهة طالبة اإلنتاج 

التمارٌر إلى اإلشارة إلى الفرٌك البحثً الذي لام بإعداده، ومن ثم فإنه من  تفتمر هذه الدراسات أو

 الصعب تحدٌده وحصره.     
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 هذا اإلنتاج المعرفً الذي ٌتم بناًء على وجود أدلة تصدر عن جهات حكومٌة عن أهم  النوع الخامس :

العلمً، حٌث تصدر تلن األدلة عن  البحث الموضوعات المراد البحث فٌها، أو ما ٌُسمى بأولوٌات

ا"، "سابمً  بعض المراكز والهٌبات البحثٌة الحكومٌة، مثل هٌبة البحث العلمً، أو معهد اإلنماء العربً

أو لٌام الباحث بتمدٌم ممترح بحثً إلى بعض المؤسسات المتربطة بأفكار وتصورات النظام السٌاسً 

السابك، مع التزام الباحث بإبراز أهمٌة النظرٌة الثالثة فً ذلن االنتاج، وأهم تلن المؤسسات هً 

الجماهٌري" سابما"،  المركز  العالمً لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر" سابما"، أو أكادٌمٌة الفكر

كما تمدم هذه الهٌبات والمؤسسات بشكل عام الدعم والتموٌل لألساتذة الراغبٌن فً التمدٌم، وهذا النوع 

من اإلنتاج فً العادة تموم الجهة الداعمة بنشر اإلنتاج العلمً على هٌبة كتب أو دراسات تنشر 

اج، وهذا اإلنتاج ٌصعب حصره، خاصة باسمها، كما ٌتم اإلشارة فٌها إلى المابمٌن بذلن اإلنت

منشورات المركز العالمً لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، وأكادٌمٌة الفكر الجماهٌري نتٌجة 

م، كما أصبح جل البُحاث ٌتحاشون حالًٌا 2011لحاالت التدمٌر التً أصابتهما بعد الحران المجتمعً

     ذكر إنتاجهم المعرفً المرتبط بهاتٌن المؤسستٌن.   

كانت هنان نتابج سلبٌة لتوسع ألسام علم االجتماع، غٌر المدروس والمخطط،، منها ما هو متعلك  .9

بكفاٌات أعضاء هٌبة التدرٌس، وإهمال رؤٌة وأهداف علم االجتماع، إضافة إلى عدم وضوح مجاالت 

دم وجود العمل والتوظٌف، كذلن هنان التأثٌر السلبً على إنتاج المعرفة من حٌث ضعفها وللتها، وع

معاٌٌر وشروط محددة لمبول الطلبة فً ألسام علم االجتماع، إضافة إلى عدم مراعاة تنوع الممررات 

 الدراسٌة بحسب طبٌعة كل لسم، واحتٌاجات المجتمع المحلً والتنمٌة. 

  ًأهم مشاكل وتحدٌات أقسام علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة: -المحدد الثان 

لبل ُجّل المشتغلٌن فً ألسام علم االجتماع بالجامعات اللٌبٌة بأنها ملٌبة بالمشاكل  أعتمد بوجود إدران من

والتحدٌات، وأنها تمف حجر عثرة أمام إنتاج المعرفة العلمٌة، ولكن الملة منهم مهتم بتناول وتحلٌل تلن المشاكل 

ر/ مصطفً التٌر، ففً حدٌثه مع والتحدٌات، ولعل أهم من تحدث عن هذه المشاكل والتحدٌات هو األستاذ الدكتو

، ذكر بأن اإلشكال الذي ٌواجه علم االجتماع هو طبٌعة الحكم المطلك م2009" لسنة 40العدد " مجلة علوم إنسانٌة

فً النظم السٌاسٌة فً الوطن العربً، كونها ال تسمح بعملٌة النمد، وأعتمد بأن هذا الموضوع جدٌر باالهتمام من 

تلن المشاكل  علٌنا تحدٌد أهم المستبهم من وعموًما فإنه لٌسلبل ألسام علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة، 

 :(5102)حسٌن مرجٌن، والتحدٌات التً تواجه علم االجتماع، وهً

  ،أهم تحد  ٌواجه علم االجتماع هو األعداد الكبٌرة من ألسام علم االجتماع فً كل الجامعات اللٌبٌة

حٌث أصبحت ألسام علم االجتماع متطابمة إلى حد الرتابة، وكأنها مماس واحد ٌناسب الجمٌع، حٌث  

ما ٌحتاجه علم االجتماع على مستوى كل الجامعات هو أعداد محددة من الطلبة، تكون على دراٌة إن 
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ً من لبل الهٌبات البحثٌة  مسبمة بماهٌة هذا العلم والوظابف المرتبطة به، كما تكون محددة مسبما

 والمؤسسات الرسمٌة المختلفة، التً تحتاج لمثل هؤالء الخرٌجٌن.

 لسٌاسً السابك على معظم المابمٌن على هذا العلم ، حٌث أصبح جل أعضاء هٌبة تأثٌر طبٌعة النظام ا

تدرٌس عبارة عن معلمٌن فمط، وابتعدوا عن المهام البحثٌة إال فً حدود الترلٌة العلمٌة، أو إذا ُطلب 

ام منهم المٌام بذلن، وأتذكر هنا لصتً مع أحد رؤساء ألسام االجتماع السابمٌن عندما طلبت منه المٌ

ببعض األنشطة والبرامج الداعمة للعملٌة التعلٌمٌة، رجانً بالتولف عن طلب ذلن، معلالً بأن مهام 

المسم  تنحصر فً التدرٌس فمط، وبشكل  عام، فإن الالفت للنظر أن معظم المابمٌن على هذا العلم ال 

م تلن الرغبة الثورٌة ٌتحلون بالمدر المطلوب من وجود رؤى تغٌٌرٌة حمٌمٌة للمجتمع، فلم تحرن فٌه

التً ترتبط عادة بعلم االجتماع لتناول الوالع وإشكاالت المجتمع اللٌبً، وتشخصٌها، وتفسٌرها، 

وربما ٌرجع ذلن إلى طبٌعة الحكم المطلك للنظام السٌاسً السابك الذي ٌرفض أي نمد للوالع 

 مع أطروحاته السٌاسٌة . ٌتماشىالمجتمعً ال 

  من األسبلة التً ال تزال تُسأل والالفتة للنظر هً عدم معرفة طلبة علم االجتماع مجاالت عمله، حٌث

كان هنان سؤال ٌتكرر دابًما عند الطلبة وهو: ما هً مجاالت عمل علم االجتماع؟ وهذا السؤال تكرر 

سم تبٌن أن جل م، فعندما لدمنا برنامج الٌوم المفتوح فً الم2016 -2015خالل العام الجامعً 

الطلبة ال ٌعرفون شٌبًا عن مجاالت عمل علم االجتماع، وبالتالً فهم ٌلتحمون بهذه األلسام دون 

على عجز دراٌة، وفهم، لطبٌعة هذا العلم والوظابف، والمجاالت المرتبطة به، وهذا ٌعطٌنا مؤشراً 

من ثم استمرار انعدم وضوح المابمٌن على علم االجتماع عن توضٌح وتبسٌط ماهٌة علم االجتماع، و

 .ماهٌة علم االجتماع

  من التحدٌات التً تواجه علم االجتماع ما ٌمدمه لطلبته من خالل الممررات الدراسٌة، حٌث ٌموم

بعض األساتذة بتدرٌس بعض الممررات تجاوز توصٌفها العشرات السنوات، لذا أصبحت عملٌة 

 .زٌادة أو نمصان ذلن التوصٌف دون التعلٌم مجرد تكرار لمحتوٌات

  انشغال ُجل أعضاء هٌبة التدرٌس بالعملٌة التعلٌمٌة، حتى أصبحت ألسام علم االجتماع مجرد ساحات

للنمل وتملٌد وتكرار لما ٌدور فً الجامعات األوروبٌة واألمرٌكٌة من مفاهٌم، ونظرٌات، وإشكاالت، 

الات البحث العلمً، وتأصٌل لها عاللة بخصوصٌات تلن المجتمعات، مما أدى باالبتعاد عن سٌ

وتحلٌل لضاٌا المجتمع اللٌبً المهمة، وبالتالً أصبح األساتذة المهتمون بمضاٌا البحث العلمً كوكبة 

تتكرر فً أكثر من عمل أو برنامج، لد ٌزٌدون للٌالً أو ٌنمصون، ومن ثم كانت تصوراتهم المعرفٌة 

بإنجازها، فكانت ألرب إلى إعادة صٌاغة أفكارهم  تتكرر فً بعض تلن البرامج أو األعمال التً لاموا

 .المدٌمة، ولكن بأسلوب جدٌد



8 
 

  من ضمن التصورات والمنظورات المعرفٌة التً لم تأخذ حمها من االهتمام فً لسم علم االجتماع

 نموذج مموالت واستكشافبالشكل المطلوب والمناسب، هو أهمٌة التأصٌل اإلسالمً لعلم االجتماع، 

 كتابات وفً والسنة"، المرآن" لإلسالم الوثابك األساسٌة فً المتمثلة األساسٌة المصادر من المجتمع

 المجتمع ولابع وتفسٌر تحلٌل فً والمموالت بهذه المبادئ االستعانة اإلسالمٌٌن، ومحاولة المفكرٌن

بأن هذا االبتعاد  ، كون الدٌن االسالمً ٌُشكل لاعدة دٌنٌة للمجتمع اللٌبً، كما نود التوضٌحوإشكاالته

أصبح من الخطوط الحمراء التً ٌلتزم بها جل أساتذة علم االجتماع لتحاشً تناول موضوعات ربما 

تكون محل خالف مع أفكار وتصورات النظام السٌاسً، كما أن دخول النظام السٌاسً فً حالة عداء 

م ، أعتمد 2011ن المجتمعً مع بعض الجماعات الدٌنٌة ساهم فً ذلن االبتعاد، وحالًٌا وبعد الحرا

بأن العامل الدٌنً سٌمدم لنا تصورات معرفٌة، لد تساعدنا على الوصول إلى وضع تصورات معرفٌة 

لبعض السلوكٌات المجتمعٌة، وبالتالً ربما أدى ذلن اإلهمال الممصود إلى فهم خاطا عن طبٌعة 

اتٌة، أو تصورات ذات عاللة اإلشكاالت المجتمعٌة، كما نشأ عنها فً بعض األحٌان تفسٌرات ذ

بٌن  الجمع بنظرٌات غربٌة ال تطابك الوالع، ولعل أهم تلن التصورات المعرفٌة هً أهمٌة لاعدة

 والكون(، وأهمٌة المماصد الشرٌعة اإلسالمٌة وتطبٌماتها فً الوالع المعاش. المراءتٌن)الوحً

 فً تجرٌد علم االجتماع من ثورٌته، ولدرته على تشخٌص وفهم   ساهمت بعض الدراسات واألطارٌح

حٌث اتسمت نتابج تلن  وتفسٌر الوالع المجتمعً، ومن ثم تحوٌله إلى مجرد أرلام وإحصاءات،

الدراسات كونها مجرد أرلام وجداول وإحصاءات، دون تلن المدرة على التشخٌص والفهم والتفسٌر، 

التفكٌر والتعبٌر المسموح بها لفهم الوالع، وكشف جذوره وعاللاته  حٌث تتولف تلن المدرة على حرٌة

التارٌخٌة والبنوٌة، ومن ثم أصبح جل البحاث واألساتذة ٌركزون فً دراساتهم على األرلام 

 واإلحصاءات لعلها تمول شٌباً عن المكنون، لم ٌجرؤ على البوح به، أو التعبٌر عنه. 

 سات، والبحوث، ورسابل الماجستٌر، وأطارٌح الدكتوراه، فً ألسام بالرغم من إنجاز المبات من الدرا

مع خصوصٌة  علم االجتماع، إال أن ذلن لم ٌتمخض عنه إنتاج نموذج إرشادي، وطرٌمة بحث تتالءم

فاعلٌة، ولها عاللة بطبٌعة الحٌاة االجتماعٌة فً لٌبٌا، وتكون لها أٌضاً  أكثر المجتمع اللٌبً تكون

الخصوصٌة، هذا إضافة إلى إصباغ  تلن لمعالجتها، وحلها فً إطار واضحة ٌاتوإستراتٌج أهداف

تلن الدراسات والبحوث بمفاهٌم لها عاللة بطبٌعة المجتمعات الغربٌة، لذا ٌمكن المول أن نتابج تلن 

الدراسات مهما كانت دلتها إال أن إنتاجها تم فً نطاق تصورات معرفٌة ذات عاللة بالمجتمعات 

وهً بهذا تكون لد أغفلت عوامل أو معطٌات مهمة وجوهرٌة من العوامل المؤثرة والفاعلة  الغربٌة،

 الُمعاش. الوالع عن فً المجتمع، وكذلن ربما تكون هذه التصورات والتحلٌالت مغتربة

   مع وجود بعض االستثناءات، فهنان ضعف فً إنتاج المعرفة العلمٌة من لبل أساتذة علم االجتماع

اللٌبٌة، كذلن هنان نمص فً نوعٌة األبحاث والمماالت المتمٌزة، حٌث التصر ُجل األساتذة  بالجامعات
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على نشر أبحاثهم أو مماالتهم العلمٌة فً مجالت علمٌة محلٌة، واالبتعاد عن النشر اإلللٌمً أو 

 الدولً.    

 ًجل ممارساتهم،  لم ٌستطع أساتذة علم االجتماع األوبل تأصٌل مبدأ لبول النمد، واالختالف ف

األمثلـة على ذلن عدٌدة، ووأنشطتهم العلمٌة، حتى على مستوى تبادل األفكار، والمماالت العلمٌة، 

ومن ثم تفتمد جل ألسام علم االجتماع إلى وجود برامج أو أنشطة تشجـع على طرح وتأصٌل مبدأ النمد 

واالختالف، وربما ذلن متأت  من التأثر بطبٌعة النظام السٌاسً الرافـض لهذه الخاصٌة، كما ساهم فً 

 -أصبح هذا التوجه،حٌث ساتذة علم االجتماع تأصٌل رفض النمد واالختالف وجود االنمسام ما بٌن أ

ٌشكل لاعدة أساسٌة، تموم علٌها جل أعمال وأنشطة أساتذة علم  -وهو عدم لبول النمد واالختالف 

بٌن عدم لبول النمد واالختالف، واألعمال واألنشطة  وثٌمة عاللة ثمة أن لنا ٌتضح االجتماع، حٌث

معٌن تتكرر تجد مثاًل: بعض األساتذة الذٌن ٌمثلون اتجاًها فالتى ٌُشارن فٌها أساتذة علم اجتماع، 

من دراسات، أو بحوث، أو كتب مشتركة، أو لجان تمٌٌم لرسابل الماجستٌر، أعمالهم المشتركة 

 أوأطارٌح الدكتوراه، دون  مشاركة غٌرهم  من األساتذة.

 ٌاهم الشخصٌة، واالبتعاد ٌجب أن نصارح بمٌام بعض األساتذة بتوظٌف علم االجتماع فً خدمة لضا

ٌمومون بها  التًوالهروب به بعٌدًا عن هموم ولضاٌا الوطن، من خالل لٌامهم بتحدٌد الوظابف 

 . واحتٌاجاتهم لتنفٌذ تلن الوظابف، ومن ثم االبتعاد عن إشكاالت ولضاٌا المجتمع الحمٌمة

  من النظام السٌاسً السابك، وجود أغلبٌة صامتة من أساتذة علم االجتماع، تملكتهم مشاعر الخوف

وربما كان  شعارهم: ال أرى، ال أسمع، ال أتكلم، ال أكتب، حٌث تمثل دورهم السلبً فً النأي بأنفسهم 

وتنصلهم عن طرح وتناول لضاٌا الوالع المجتمعً المعاش، حٌث أصبحوا حبٌسً لاعات التدرٌس، 

    .شر الكتب المنهجٌةأو بعض األنشطة المحددة بأعمال الترلٌات العلمٌة، أو ن

  سواء التابعة للجامعات، أو المستملة، وٌأتً هذا غٌاب مراكز بحثٌة للعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،

الغٌاب الممصود من لبل النظام السٌاسً السابك كون تلن المراكز البحثٌة ربما ستسلط الضوء على 

ع، وكذلن على مكامن الخلل فً السٌاسات جوانب الضعف فً البنٌة االجتماعٌة وااللتصادٌة للمجتم

التنموٌة الجاري اتباعها، وبالتالً ربما أًٌضا ستطرح مباشرة وسابل اإلصالح والتطوٌر للخروج من 

 ذلن الضعف أو الخلل، وهذا ٌتعارض مع طبٌعة الحكم المطلك للنظام السٌاسً السابك الرافض أليّ 

 نمد موجه إلى ذات النظام.

كما أنها تحتاج إلى مزٌد من جل ألسام علم االجتماع،  على أن المشاكل والتحدٌات ٌرٌن فال شنسبك،  ما وخالصة

الدراسة والبحث والنماش المعمك والموسع، وتصلح أن تكون مجاالً للدراسة والبحث لطلبة الدراسات العلٌا، وربما 

ً إلى عمد مؤتمر وطنً للمشتغلٌن والبُحاث فً علم اال جتماع فً الجامعات اللٌبٌة، لتناول تلن ٌحتاج األمر أٌضا
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المشاكل والتحدٌات؛ بغٌة الخروج بمعالجات لها، كما ٌتطلب األمر مع تزاٌد ألسام علم االجتماع إلى تشكٌل جمعٌة 

أو شبكة لٌبٌة لعلم االجتماع، تكون إطاًرا وطنًٌا، ومرجعٌة فً عملٌات تطوٌر علم االجتماع على المستوٌٌن 

 هجً.النظري والمن

  م:5100المجتمعً العام والتغٌٌر عـلم االجتماع فً لٌبٌا  -المحدد الثالث 

من عمر الحران المجتمعً فً لٌبٌا ، فإنه ما ُكتب عنه من لبل أساتذة علم بالرغم من مرور أكثر من خمسة سنوات 

ماع فً الجامعات اللٌبٌة : أٌن االجتماع ال ٌُشكل إال النزر الملٌل، ومن ثم هنان سؤال موجه إلى أساتذة علم االجت

 اإلنتاج العلمً فٌما ٌتعلك بالمماربات السوسٌولوجٌة بتشخٌص وتفسٌر الوالع المجتمعً المعاش؟ 

ألم ندعً بأهمٌة هذا العلم الساعً نحو تطوٌر وتحسٌن المجتمع، من خالل التشخٌص والفهم والتفسٌر لمشاكله ومن 

راض االجتماعٌة، أم إن علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة ال ٌزال ٌعٌش فً حالة ثم معالجتها، حتى اسمٌناه بعلم األم

المتفرج العاجز عن الفهم والتشخٌص والتفسٌر، أم أننا فً انتظار ما تنتجه لنا الجامعات الغربٌة من لُماحات 

طرح السؤال المدٌم الجدٌد: هل اجتماعٌة؛ لنعاود ترجمتها أو استنباتها فً بٌبة مجتمعنا ؟ لنعاود مرة أخرى ونكرر 

 ٌستطٌع المجتمع أْن ٌعٌش وٌزدَِهر بدون علماء اجتماع؟

أعضاء هٌبة التدرٌس بألسام علم االجتماع ابتعادهم عن فهم وتشخٌص وتفسٌر التغٌٌر وفً الحمٌمة فإنه ٌُعاب على 

، حٌث جعلت منه عند البعض مجرد تدخل خارجً ومؤامرات أجنبٌة، كما أن غٌاب الحاصل فً لٌبٌا المجتمعً 

الفكر جعل الحران المجتمعً عند البعض اآلخر مجرد تمرد أو خروج عن الحاكم وانفعال وعنف شعبً بدون 

 م، كانت رغم عنفها كانت ثرٌة1789نتٌجة سوى الدمار وخراب للبالد، بالرغم من كون الثورة الفرنسٌة  

بالمفكرٌن الذٌن صنعوا من الفعل الشعبً حدثاً مفصلٌاً فً تارٌخ أوروبا، حٌث أعتمد أنه لوال أفكار مفكرٌن  أمثال 

جان جان روسو، الذي ركز على الحرٌة والمساواة، وشارل مونتسكٌو، الذي طالب بفصل السلطات، وفرنسوا 

 سٌة أن تشتعل.فولتٌر، الذي انتمد التفاوت الطبمً، ما كان للثورة الفرن

تستوجب وتستحك التشخٌص والتدلٌك، كما أنها ال  –سٌاسٌة  –وبالرغم من كل ذلن، فإننا أمام ظاهرة اجتماعٌة 

تحتاج فمط إلى إعمال الفكر والتأمل العمٌك، إنما هً فً حاجة إلى وجود نموذج إرشادي تتحدد من خالله المنطلمات 

دٌالكتٌكٌة ما بٌن ذلن الفكر والمنطلمات الفلسفٌة؛ كً تمود  لى إٌجاد عاللةالفلسفٌة والمنهجٌة، كما تحتاج أًٌضا إ

الباحث وتوجه تفكٌره، وبالتالً ٌتوجب علٌنا إدران أن علم االجتماع  التجدٌدي ال ٌمكن أن ٌموم أو ٌنهض فً إطار 

تلن النظرٌات الجٌدة  الموالب السابمة، أو تملٌد نظرٌات ناجحة فً مجتمعات أخرى، ولكن ٌمكن االستفادة من

، مع ضرورة التشجٌع على إعمال اللٌبً  -وتطوٌعها ومواءمتها بما ٌتفك مع خصوصٌة ومتطلبات المجتمع العربً

الفكر والتأمل العمٌك؛ كً نستطٌع االنتمال بعلم االجتماع من االستنبات إلى التأصٌل، وبالتالً كٌف ٌمكن الوصول 
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أوالً: إلى إحداث تغٌٌر فً  ر لعلم االجتماع؟ وللجواب عن هذا السؤال، نحتاجإلى ما نصبو إلٌه من نهوض وتطوٌ

 أدوات التفكٌر، ثانٌاً: تغٌٌر أدوات التمٌٌم؛ وثالثا: الحاجة لوجود بُحاث من طراز معٌن.

حسٌن ) بأن هنان حاجة ماسة إلى علم اجتماع ٌتمٌز بالسمات التالٌة  االتفكٌر جٌدً  أن ٌمعن المارئ من نرجوإذن 

 : (5102مرجٌن ، 

 .الفاحص والمتأمل فً الظواهر االجتماعٌة 

  البعد عن الموالب الجامدة والمتكررة والتحلٌالت االنطباعٌة الجزبٌة والنماذج التفسٌرٌة المنغلمة على

 اللحظة.

 مع الحاجة إلى البحث، وإنتاج مفاهٌم سوسٌولوجٌة أصٌلة لها عاللة مباشرة بالحٌاة االجتماعٌة بالمجت

 العربً.

 ،وبناء مفاهٌم ذات عاللة بطبٌعة المجتمع العربً اإلسالمً، ومن ثم ٌمكن تطوٌر علم  إمكان التنظٌر

 االجتماع.

  ُبوجود نوع من التألٌه ألفكار بعض  االبتعاد عن تألٌه أفكار بعض أعضاء هٌبة التدرٌس، حٌث الحظت

ٌس بنمد فكرة ما، لام بطرحها عضو هٌبة تدرٌس أعضاء هٌبة التدرٌس، فعندما ٌموم أحد أعضاء هٌبة التدر

ممن ٌُصنفون بكونهم اآلباء الشرعٌٌن لعلم االجتماع، تواجهن اتهامات من كل َحدَب وصوب، أللها توجٌه 

لوم لاس  من خالل توجٌه تساؤل ٌتمحور حول: من أنت لتموم بهذا النمد؟! فهذا النمد مرفوض وغٌر 

 مرغوب.

  االجتماع على من هم خارج التخصص، ففً ظل عصر المعلوماتٌة ومجتمع المعرفة الحاجة إلى انفتاح علم

أصبح هنان تنام  هابل إلنتاج المعارف، حتى وصل األمر إلى ما ٌعرف بـ الثورة المعرفٌة أو االنفجار 

ة على المعرفً من خالل اإلدماج والتكامل ما بٌن العلوم، حٌث أصبح تمدم أي مجتمع مرتبطاً أساساً بالمدر

استخدام المعرفة، كما أن المعرفة بالتخصص وحدها أصبحت غٌر كافٌة، كوّن الحمابك العلمٌة متصلة 

ببعضها، وبالرغم من ذلن كله إال أن علم االجتماع ال ٌزال ٌصنف من ضمن العلوم المتخصصة، ولٌس 

ً عاماً، مما أضعف إثراءه الفكري والمعرفً وتعمٌمه من خارج التخصص الد لٌك، خاصة مع تزاٌد علما

الوعً المجتمعً بأهمٌة علم االجتماع، ودوره فً عملٌات الفهم، والتفسٌر، والتنبؤ، بالظواهر االجتماعٌة، 

حٌث أصبح دور الباحث االجتماعً ٌناط بالعدٌد من الكتاب غٌر المتخصصٌن، الذٌن ٌمومون بعملٌة النمد 

وشبكات التواصل االجتماعً، كما أن اإلعالم بوسابله  المجتمعً، إضافة إلى دور وسابل اإلعالم والصحف

الحدٌثة وبرامجه المتنوعة أصبح ٌصدر تصورات وأفكاراً ومبادئ، تعمل على إحداث تغٌٌر ممصود فً 

 المجتمع.
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 لها المدرة على مخاطبة أفراد المجتمع بوضوح بشكل عام، ولٌس  الحاجة إلى وجود كتب فً علم االجتماع

موجهة للمتخصصٌن من األكادٌمٌٌن، كما هو موجود حالٌاً، فحٌاة الفرد أصبحت تتصف بالتعمٌد بسبب 

تداعٌات تأثٌر التمنٌة والرفاهٌة والتصنٌع علٌها بدرجات كبٌرة، كما أصبح الفرد ٌتعامل فً حٌاته الٌومٌة 

متنوعة، منها االجتماعٌة والنفسٌة والجغرافٌة والطبٌة ...إلخ، وهكذا ٌستطٌع علم االجتماع تمدٌم مع عناصر 

مفاهٌم ونظرٌات مبسطة ودراسات مٌدانٌة، تكشف حمٌمة الوالع، وتساهم فً النمو االلتصادي، والتنمٌة، 

سٌاسات، ومتخذي المرار وتحسٌن مستوى المعٌشة، إضافة إلى تمدٌم النصح ألفراد المجتمع، ولراسمً ال

بشكل خاص حول تصور بدابل للوالع، كما سٌساهم علم االجتماع فً مساعدة الفرد على التكٌف االجتماعً 

فً ظل عالم مشحون بالتوترات والتنالضات وسرعة التغٌر، وٌمنحه الثمة فً نفسه، وفً مجتمعه، ولٌمه، 

ة المشكالت بوالعٌة، فأفراد المجتمع ال ٌهتمون وٌساعده فً تطوٌر ذاته، كما ٌساهم فكرًٌا فً مواجه

بالنواحً المنهجٌة أو النظرٌة التً ٌهتم بها أساتذة علم االجتماع، فالمهم لدٌهم كٌفٌة حل مشاكلهم، وتملٌل 

الفجوة مع محٌطهم المجتمعً، حٌث باإلمكان مثاًل : إعداد برامج ودورات تدرٌبٌة خاصة لغٌر 

ع، وهً دورات ٌكون هدفها نشر ثمافة علم االجتماع، وإٌضاح دوره وأهدافه المتخصصٌن فً علم االجتما

فً المجتمع، حٌث استطاعت بعض العلوم مخاطبة أفراد المجتمع بمثل هذه البرامج، فكانت مثاًل : محاسبة 

ط لغٌر المحاسبٌن، أو أحصاًء لغٌر األحصابٌٌن، كذلن األمر بالنسبة لعلوم الحاسب اآللً، حٌث تم تبسٌ

وتسهٌل علوم الحاسب اآللً، وأصبحت هنان دورات تُعطى على هٌبة شهادة، تسمً رخصة الدولٌة لمٌادة 

 الحاسوب، وبالتالً ٌمكن تبنً أًٌضا هذه الفكرة، وٌتم أعطاء شهادة فً علم االجتماع تحت تسمٌة معٌنة.     

  بدوره المناط به، من خالل المساهمة خروج علم االجتماع من أسوار لاعات التدرٌس إلى المجتمع، والمٌام

فً دراسة وفهم الظواهر االجتماعٌة، وتفسٌرها، والتنبؤ بها، خاصة تلن التً برزت بعد الحران المجتمعً 

م، والتً ال ٌزال ٌتخبط فٌها المجتمع، وٌسعى لحلها، إضافة إلى متابعة المشكالت التً لد 2010منذ أواخر 

عٌات ذلن الحران، والسعً لدراستها وتحلٌلها، ومعرفة آثارها ومسبباتها، تطرأ على المجتمع نتٌجةً لتدا

وطرق الحد منها، مثل: تزاٌد العنف بٌن الشباب، وانتشار السالح، وانتشار الحبوب المخدرة، والهجرة غٌر 

انات، الشرعٌة، والتسرب من التعلٌم، وتعطٌل مؤسسات الدولة، والفساد اإلداري والمالً، والغش فً االمتح

وكثرة حاالت التزوٌر فً مستندات الدولة، والتعدي على ممتلكات الدولة، واالعتصامات فً مؤسسات 

 الدولة، ودور المبابل فً المجتمع، والمصالحة الوطنٌة ...إلخ.

  ،هنان حاجة إلى فروع جدٌدة لعلم االجتماع ٌحتاجها المجتمع، وسوق العمل، مثل علم اجتماع المستمبل

واألخالق، واإلعالم ووسابل االتصال، والتطرف، ونحوها من فروع علم االجتماع، التً تحتاج ال  والثمافة،

أن ٌكون "المعلم" أو األستاذ تملٌدٌاً مجرد نالالً ومحفظاً للمعلومات، إنما ٌموم بتنمٌة المدرات اإلبداعٌة 

رة عن تدرٌب  وممارسة بحثٌة، عباوتوظٌف مهارات تفكٌر النالد واإلبداعً، لٌصبح بذلن علم االجتماع 

 ً والعٌاً ٌالمس الحٌاة االجتماعٌة، وٌؤدي دوره  وتعلم مهارات، فهذه االهتمامات هً التً تجعل منه علما
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ناحٌة المسؤولٌة االجتماعٌة، ٌمكن أن ٌنفتح علم االجتماع على الفكري والتنموي الذي أسس من أجله، ومن 

فٌذ دورات ومحاضرات ومجالت غٌر محكمة، وتبسٌط النظرٌات، المجتمع، وٌشارن أفراده المعرفة بتن

وإعداد برامج تفاعلٌة عبر التمنٌة ووسابل االتصال، فغالبٌة كتب تطوٌر الذات، أو ما ٌُسمى بالتنمٌة 

 البشرٌة، إنما هً فً األصل نظرٌات اجتماعٌة مبسطة.

ملٌات المفز الضفدعً، أعتمد بأن هنان حاجة إلى صحٌحة، لراءةً تملل من ع ولتطوٌر هذه األفكار ولراءتها لراءة

لعلم  جدٌدة رؤٌة تبنً فً تكمن الحل بذور ولفة للتدبر فً والع علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة، كما أن

االجتماع، ومن ثم ٌكمن تصحٌح المسار، وتحدٌد مواطن الخلل، والعمل على تالفً أسبابها باتخاذ إجراءات 

، لوظٌفة علم االجتماعمٌة وٌالتمالمناسبة، ومواجهتها باألسلوب المالبم من خالل التفكٌر والرؤٌة النمدٌة التصحٌح 

وأخٌراً نختم هذه المداخلة بتساؤل، وربما ٌُشكل تحٍد، نأمل الوقوف عنده، وهو تكرار التساؤل السابق، ولكن 

المشابه لما قام به فً أوروبا، خاصة بعد بصٌغة تحفٌزٌة، وهو: هل سٌقـوم علم االجتماع لدٌنا بالدور المماثل و

م ؟  سؤال أو تحٍد ال ٌحتاج إلى إجابة، بل إلى 5100أواخر واللٌبٌة  -التغٌٌرات الحاصلة فً المنطقة العربٌة

 ذي أهمٌة.–وقفة وتدبر مع الذات لضمان علم اجتماع عربً 

 أهم المراجع :

بٌن علم االجتماع وعلم الحاسب اآللً ، المؤتمر الدولً الثالث لكلٌة اآلداب ،  البٌنٌةحسٌن مرجٌن ، العاللات  -1
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