
 ليبيا والوطن العربي في سيولوجياالسو واقع

 والمأمولبين الواقع  يةرؤيه نقد

ــ جامعة الزاوية كلية التربية الزاوية ـــ حمد شقالبوأنوري محمد د . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المقدمة     

 علمي كرد العلمية بصياغته حاليا هو كما(  االسوسيولوجي  (االجتماع علم ظهر 

 كان ينهاح فالعالم ،  اآلونةتلك  التى عاشت في األوروبية جتمعاتموضعية ال على

 األفراد حياة كانت حينفي  ظل العولمة في فأكثر أكثر ومترابط متكامل كل لىإ يتحول

 مؤداها جديدة مرحلة في اتالمجتمع دخول بسبب واالنعزالية الى الفردية تتحول

امن عشر وبداية القرن التاسع بان القرن الثإالذي ظهر  واالقتصادي الصناعي التغير

 طرأت التي التحوالت  فهم هذه محاولة إلى األوائل االجتماع دفع علماء مما ، عشر

وما حدث من ظواهر للمجتمع الغربي والسياسية  واالقتصادية االجتماعية البنيلى ع

 أحوال ودراسة بمعرفة المكلف الوحيدحقيقة  العلم هذا وأصبح،  اجتماعية جديدة

في  والجماعات األفراد يؤديها التي واألفعال الممارساتمن  انطالقا المجتمعي الواقع

الجديد )علم  المولود هذا تمكن وبالفعل ، سلوكهم وتصرفاتهم اليومية والمتغيرة 

ن هذا أال إ..   آنذاكتمعي الذي ولد فيه من فهم الواقع المج (Sociologyاالجتماع ـ 

 خص بالذكرأخرى من العالم أقطاب أعرف في انتشر وف ةلم يعرف هوية واحد العلم

 هفجرت يوالتبه  نوه والمهتموالعالم العربي وقد نهل منه مختص والذي ال يستثنى منها

 تسمي بأقسام تدرس هصبحت مؤلفاتأو رجم الكثير من هذا العلمتتل الترجمة ةحرك

قدمه علماء  ناهيك على ما ، العربيةوغير  العربيةعلم االجتماع بالجامعات  بأقسام

الذي شخص المجتمع في  "لدون"ابن خأتي على راسهم العالم والمفكر ي ذينالعرب وال

 فكر  متكامال في  سوسيولوجيا   وصفاهذا العلم وقدم  كيةواالستاتي الديناميكيةحركته 

 . ولد فيه هذا العلم التيالجامعات في  ىحت اليوم بح يدرسصأ

ومدى قضية هذا العلم يتم البحث في سوف  أيديناالتي بين  بحثيةالففي هذه الورقة    

ه لوظيفته بهذا المجتمع دائا يعانيه من معوقات تحول دون أواقعيته بمجتمعنا الليبي وم

 سوف ث االولففي المبح، هذا البحث  وأهداف تساؤالت ل ا  وفقعدد من المباحث وفي 

وفي المبحث الثاني سوف ،  شكلة البحثالصياغة التصورية لمالى معرفة  نتطرق 

 يالت المهمةومكانته بين العلوم لتوضيح العوامل  هذا العلمنشأة  معرفة الى رقنتط
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من  نتطرق خرأكهدف  لثالثا بحث.. ثم في المحاجة وجود هذا العلم   وراء كانت

 بهذه البيئة معرفة مدى واقعية هذا العلم في الوطن العربي من حيث نشأته إلى خالله

 خيرأي المبحث األ األخيرةوفي الجزئية  ، في تأسيسهوائل مؤسسيه األ إسهامومدى 

يمر بها هذا  والمشاكل التيفي ليبيا السوسيولجيا علم قع وا علىسوف نسلط الضوء 

العلمية وتقديم رؤية مأمولة  بأقسامنامن خالل رؤية نقدية لما يجري ويحدث العلم 

 استخالصاتلهذه الورقة بعدد من  ةبخالصونختم  .مستقبال الزدهار هذا العلم 

خدمة  خرىأمن جهة ومن جهة تكون خدمة لهذا العلم  أن آمال   ،وتوصيات استنتاجية 

تفي بهذا الغرض في  ةمنهجي  متبعين جلها أجعل من  التي هدافهأفي للمشتغلين به 

 تقديم ما ينفع العباد والبالد . من هللا التوفيق في أملين .هذا البحث عرض موضوعات 

  :مشكلة البحث ـ 

ال في إاة المجتمعات في حي ماع لم يعرف قيمته العلمية ن علم االجتأمما ال شك فيه    

ونظريات تفسر سلوك  فكارأمن به بما يزخر االخيرة من هذا العصر وذلك  اآلونة

منها في شق  االستفادةر حياتها وكيفية يفراد حتى تتعلم منها في تسيألالجماعات وا

فيها  لغربية كان لها السبق وما نشاهدهفي المجتمعات ا، فوالتطويرالتنمية لى إطريقها 

وما في تلك المجتمعات وفضل هذا العلم لوجود  نتيجة هو اليوم من تقدم حضاري

ن أال إفي حل مشكالتها ،  يريقيبمو األأء على المستوى النظري بحاث سواأتقدمه من 

جزء خص بالذكر العربية منها والمجتمع الليبي الذي هو أالثالث ومجتمعات العالم 

،  هذه المجتمعات لعلم فييكاد ال وجود لهذا ا ا  مرير ا  واقععلم السوسيوجيا منها يعيش 

محاولة التعرف محورناها في  يوالت ،اءت فكرة طرح هذه المشكلة للوجودومن هنا ج

كاديمية األ باألوساطاقعها الفكري وو واقع السوسيولوجيا بالوطن العربي على

.دراسة نقدية بين الواقع والمأمول من خالل  الليبيةبالجامعات والمراكز العلمية 

 استشراف مستقبل علم السوسيولوجيا بهذه المجتمعات .

 : تساؤالت البحث

العلم هذا  نشأةكيفية التعرض ليتمثل في  البحثيةلهذه الورقة تساؤل الرئيسي لا    

؟ ومن بشكل خاص والمجتمع الليبي عامة بالمجتمعات العربية العلمية وماهي واقعيته 

 التالي : ك  سئلة الفرعيةعدد من األ جاءتل الرئيسي اؤستخالل هذا ال

 الى من يرجع الفضل في  نشأة علم االجتماع ؟ ول :التساؤل األ

ماهي و هذا العلم ؟ ظهور كانت وراء  تيالفكرية ال العوامل ماهي التساؤل الثاني :

 مكانته بين العلوم ؟
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 لوطن العربي ؟اب  واقع العلم وه ما ل الثالث :التساؤ

 يكاديميا  من حيث المشاكل التأاقعية علم السوسيولجيا في ليبيا ومدى التساؤل الرابع : 

وماهي ابرز الحلول  ؟برؤية تشخيصية نقدية  الليبيةيمر بها على مستوى الجامعات 

 ؟يراه الباحث في هذا الشأن  التي

 همية البحث :أ

يقدم رؤية لواقع هذا العلم في الوطن العربي وليبيا  ي كونههمية هذا البحث فأتكمن    

ن إت العربية حتى وخرى بالمجتمعاأخصوص كنموذج يحتذى به في دراسات بال

دراسة والبحث في مثل هذا الموضوع فهو القسام العلمية االخرى في سبقتنا بعض األ

 .في مجتمعنا الليبي بالبحث يعتبر البكر 

 هداف البحث :أ

الهدف األساسي للبحث العلمي في مجاالت المعرفة المختلفة يتجلى في الوصول إلى    

لحل الكثير من ؤية ومن ثم تقديم ر المعرفة الدقيقة والبحث عن أسبابها ومعطياتها،

عدد من  لىإمن خالل عنونته وفي بحثنا هذا نهدف  ، المجتمعاتمر بها ت يالقضايا الت

 االتي : األهداف

 . التعريف بنشأة علم السوسيولوجيا ومكانته بين العلوم  ـ 1

 في الوطن العربي .تقديم لمحة تاريخية عن علم السوسيولجيا ـ  2

 السوسيولجيا في ليبيا .ـ التعرض بالشرح لواقع  3

 العلمية وما يعطى فيها من مناهج ومقررات باألقساموالنقد توضيح نقاط الضعف ـ  4

فية معاملة البحث العلمي ، كما توضيح كيكاديمية بها لدراسة األالطلبة قبول صيغة و

 .هو الهدف من هذه البحوث  وما ،الدراسات العليا خاصة ببهذه األقسام 

في كيفية  قسام في المستقبلاأل همن هذ المأمول توضيح لى إيهدف هذا البحث ـ  5

همية في ألما له من  وذلكوطريقة البحث فيه ) السوسيولوجيا ( التعامل مع هذا العلم 

 .التنموية المجتمع  رسم سياساتتعويل و 

 ية البحث :منهج

ويطلق على  ،منهجيةمهمة البحث هو التحقق من موضوع معين بصورة منتظمة أو    

(، أو البحوث Basic Researchهذا النوع من البحوث اسم البحوث األساسية )

هذا هدف يو بالبحوث النظرية  يضا  أو ما يعرف أ ، (Pure Researchالمجردة  ) 

تساؤالت ال نهتم باإلجابة عي. كما  إلى إضافة علمية ومعرفيةالنوع من البحوث 

، ودافع هذه البحوث هو التوصل في المستقبل  نتائجها علميا، وقد يتم تطبيق نظرية ال
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يعتبر من  وبين أيدينا وهذ البحث الذي نحن بصدده . للحقيقة وتطوير المفاهيم النظرية

هو ذلك البحث الذي يقوم على الكتابة نه على أ  والذي يعرف ادبيا   ةالنظريالبحوث 

وتفسيرها وتقويمها من خالل العمل الوصفية التي تتضمن عرض الحقائق وتحليلها 

في بهذا الغرض وهو المنهج تـ التيحد المناهج أوقد اعتمد الباحث على  . العقلي

داة المالحظة والتدوين لظاهرة أساس على الذي يعتمد في األالتحليلي  االستقرائي

 .من قبل الباحث  يكتب عليها و ماأمن خالل ما كتب عليها  موضوع البحث

 يالتساؤالت الت عنوحتى يجيب هذا البحث  طرح في هذه الجزئية  اعلى م وبناء    

لتجيب المباحث القادمة  نقدم ننافإالبحث جعل من اجلها هذا  يالتهداف ألطرحت وا

 .جابات التي تتعلق بذلك كل اإل عن

 :ومكانته بين العلوم  علم السوسيولجيا نشأةـــ  ولالمبحث األ

    : والتكويننشأة الـ  1  

ال تخرج عن السياق  وتكوينها فكريا  فهي السيسيولوجيا نشأة عن الحديث إن    

 فمن ، العلم لهذا التاريخية الجذور إلىذلك د  ويعإذ   من قبل فيما كتب التقليدي

 الغربية معاتتجلمبا خاصة ظروف إثر وتطور تبلور العلم هذا أن المعروف

للعلوم  المعرفيو  العلمي الحقل ضمن جديدكعلم  نشأ حينها ، خاص بشكل واألوربية

تلك  في سمي اجتماعي لفكر إحياء إعادة اعتبارها يمكن النشأة هذه أن إال . اإلنسانية

في  التاريخيةه أصول أن إال . االجتماع بعلمللميالد  19 و 18 بين القرنين الفترة

 ووادي الرافدين وادي كحضارتي القديمة الحضارات إلىفي الواقع  تعود  الحقيقة

 في ظهروأخيرا  اإلسالمية الحضارة ثم والرومانية اإلغريقية بالحضارة ومرورا النيل

 تطوير في وديناميكية فاعلة حضارة زالتما التي;االن كما نرى  األوروبية الحضارة

 اإلنسان تواجه التي االجتماعية المشكالتكيفية بحث و التهومجا االجتماعي الفكر

  .(1) لمجتمع وا

 آنذاك نووالمفكر الفالسفة هتناول ،حيث ا  قديم ا  طرح االجتماعي طرح الفكر بريعت    

 هذا معالمرؤية و لتتضح ، لإلنسان االجتماعية البشرية والحياة التجمعات في لتمثمال

 االجتماع علم أنعلى  اغلب الباحثين فقيت التي اإلسالمية الحضارة في أكثر الفكر

 في وقت ،" خلدون ابن "واالجتماعي لمؤرخوا العالمة مؤلفات في مرة ألول ظهر

 هذا ولكن ،دامس ال جتماعيالوا فكريال ظالمال عصورفي  وقت  تعيش أوروبا كانت

 ، ببعيد ليس وقت في إالعلميا  بها المعترف العلوم ليصبح أحد الفرصة له تتح لم العلم

 ابتداء   للمجتمع دراساته في ينطلقكي  األوروبي للفكر والبداية الدفع أعطى ما وهذا
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 االجتماع ظهور علم فكان . السابقة الحضارات هايلإ وصلت التي االنتهاء نقطة من

أي في  اآلونةتلك  في والعالم الغربي أوروبا بهاخصت  مختلفة وعوامل ظروف وليد

 خلق فيكما يقولون تقريبا   األسد  نصيب لها التي كان العوامل هذه م، 18 القرن فترة

 التي هي أوروبا وخاصة الغربي العالم واقع غيرت أحداث خضم في الوليد  العلم

 فلقد ،  آنذاكمرت بها  يالت تاريخيةال ظروفلل نظرا ، ومهده العلم هذا رأس مسقط

خاصة انه ولد في كنف  عديدة صعوبات وتطوره ظهوره ونشأته في العلم هذا القى

 ونظرياته ومفاهيمه المحددة موضوعاته له علما أصبح أن إلى ، الفكر الفلسفي

 ،بوجودها التنبؤ االجتماعية الظواهر تفسير في تتحكم التي صةاالخ   ومناهجه وقوانينه

كظهور  السياسيةالعوامل منها عدد من العوامل  لتوفر كضرورة علمهذا ال انبثق ومنه

م التي كانت مهدت 1789  الفرنسيةالثورة  اإلطالقعلى  أهمهاالثورات والتي كان 

تجاوزت ذلك  وإنمافقط  ا  سياسي ا  لم جديد وهو علم االجتماع . فهي لم تكن حدثع لبزوغ

خير في تغيير طبيعة العالقات ل االقتصادي واالجتماعي وتمثل األلى العامإ

وفي  الديموقراطية توأقام المواطنةنسان وحقوق بحقوق اإل والمطالبة االجتماعية

 . (2) المشروعة السياسيةممارسة الشعوب حقوقها 

نشوء  وظهور هذا العلم  الثورة  إلى أدتالتي  االقتصادية لعوامل لكان كذلك     

بالمجتمع كالطبقة  أخرىوظهور طبقات  المهنية األوضاعوتغير  رباوأفي  الصناعية

 عن المجتمإفي هذا الصدد  "  كونت وغستأ : يقول .البلوريتاريا  وطبقة البرجوازية

 الوصل حلقة يكون علم ، جديد لعلم حاجته بقدر  ةديدج لثورة حاجة في ليس الصناعي

 .فكان ميالد هذا العلم  معالمجتو والكنيسة،  والدولة المؤسسات بين

انبثقت في تلك  والتيظهور هذا العلم  إلى أدت التي األخرى عن العوامل أما    

واألفكار  اآلراء من أي ظهور مجموعة فكريةالعوامل الفهي  أيضا   المرحلة

 على القضاء فبعد ، الفرد وتحرر الفكر بتحرر تعلق ام هو ما كل حول والمعتقدات

 يمكنه ال الفرد أن لفكرة روجت التي األفراد عقول في وتحكمها الكنيسة سيطرة

 فكارأأي يعارض  مصالحها يعارض فكر ورفض كل ، مكانه تفكر الكنيسة ، التفكير

والعلماء  المفكرين في تشكلت القائم النظام على الثائرين من طائفة ظهرت ، الكنيسة 

 الذي غاليليو غاليلي العالم شأن والحرق للقتل الفترة تلك في منهم الكثير تعرض الذين

 سييالكن الفكر نع االنسالخ يكن لمف . الكنيسةفكار وأ توجهات بفكر يناهض أتى

 واألفكار واالتجاهات اآلراء " إال بظهور يحدث لم وهذا السهلالهين و باألمر

 أوروبا ظهرت في التي والراديكالية النقدية والتيارات والمذاهب واإليديولوجيات

396



 ا  أساسي ا  دور لعبت والتي ، الحديث العصر من األولى والمراحل التنوير عصر خالل

 دراستهم عند اتوتصور االجتماع علماء ونظريات واتجاهات اآلراء تشكيل في

 أفكار ظهور الفترة هذه وتخلل ،التى مر بها المجتمع  االجتماعية والمشكالت للظواهر

 : منهم نذكر والتنوير عصر اإلصالح مفكري أهم من يعتبرون منهم علماء واتجاهات

 . (3) ليس على سبيل الحصر فهم كثير....وغيرهم  منتسكيو، فيكو ، هوبز توماس

الثورة  و الصناعية الثورة الفرنسية، الثورة ا  نفآ المذكورة ةالثالث العوامل هذه نإ     

 تميزت فترة في االجتماع علم ظهور إلى أدت التي تقريبا   العوامل اهم هي ، الفكرية

 يد على نشأ االجتماع علم أن ننسى أن يمكن ال أنه إال،  أخرى إلى حالة من باالنتقال

 من بالرغم وتطويره لتأسيسه ;كبيرا   بذلوا جهدا والذين السوسيولوجين المفكرين أعظم

  ر .     ذلك بكثي من أكبر كان صداه أن إال ا  جديد ا  علم كونه

 

 بين العلوم  :  العلم هذا مكانةـ  2

يقوم  هذا العلم أن ناحية من لى حد ماإ الطبيعية العلوم ماثلت السيسيولوجيا إن       

 االجتماعي للسلوك الجوهرية يكشف الحقائق أي ، التنبؤوحتى  والتفسير باالكتشاف

طار إومحاوله وضعها في  .(4) " بتفسيرها يقوم ثم الحقائق هذه بين واالرتباط

نا أو (  كونت) ،رأى االجتماع علم بداية ظهور في. القوانين كما في العلوم الطبيعية 

في ذلك انه علم دراسة  ا  وليس غريب العلوم تاج هو االجتماع علم نإ هذا العالم  ويدأ

 ، العلوم يتزعم فهو  هذا العلم ةحداث رغم ،الذي كرمه هللا في العديد من آياته االنسان 

 العلوم خرآ هو تعقيدا األكثر الظواهر يدرس الذي االجتماع علم أن كونت يرى حيث

 إن ذلك، عكس يكون أن يمكن ال طبيعي أمر وذلك ، الوضعية إلى الفلسفة للوصول

 األنواع أحد نمو بسبب تنشأ التي للظواهر يكون ال نرى لماذا ال أننا " يؤكد" كونت"

 عن الكشف يمكن ال لماذا أو ؟األخرى الظواهر كقوانين لها تخضع قوانين االجتماعية

 أجعل سوف.... ؟ العلوم األخرى في الحال هو كما ، المالحظة بطريقة القوانين هذه

 في تبلغ  اإلنساني النوع لنمو قوانين هناك أن نفسه الواقع طريق عن يشعرون الناس

ليس هناك كالم وبعد هذا الكالم   ر .الحج سقوط له يخضع الذي الجاذبية قانون دقتها

 .في مكانته بين العلوم يقال عن هذا العلم 
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 الوطن العربي في  السيسيولوجياعلم عن  تأريخيةلمحة ـــ  نيالثامبحث ال

 :بدايته – 1

 الرافدين وادي كحضارة القديمة الشرقية الحضارات فيهذا العلم  أفكار ظهرتلقد     

 والفالسفة الحكماء من طوائفوفي  والصينية الهندية والحضارة النيل ووادي

 والفكر الفلسفة موضوعات عالجوا الذين والمفكرين والمصلحين والمشرعين

 : االتي  ونتدرج ذلك في (.5) اليونانية المعالجة عن أهمية تقل ال معالجة االجتماعي

 بألوان زخرت التي الحضارات أكثر من الحضارة هذه تعتبر :النيل وادي حضارة

ومعرفة  دينية اتمعتقد لديهم بالخصوص القدامى المصريون االجتماعي، فكان التفكير

 عن تميزهم واقتصادية اجتماعية لهم حياة أن موتاهم دفن طريق عن أثبتت التي

 بالدهم ير إدارةيتس على والقدرة السياسية بالحنكة المصريون امتاز كذلك ، غيرهم

 الطبقة ناطبقت لديهم فتكونت بالطبقية كثيرا المصريون هتمذ أإ ، األرجاء الواسعة

 الزراعيين وتضم العامة وطبقة،  المالكة األسرة وأعضاء الفرعون المقدسة وتشمل

  .وجنود الفالحينو التجارو

 وحكم وشرائع فلسفات مثال القديم العراق وفيها نجد : الرافدين وادي حضارة  

 فكانت الوقت، ذلك في االجتماعية الحياة شؤون تنظم التي ووصايا وقوانين اجتماعية

 ،وواجبات والشعوب الملوك وحقوق فيها واجبات رسم التي" رابي حمو" شرائع

 تكون أن يجب التي العدالة والمساواةب التكلم إلى إضافة ، والدولة الملك اتجاه الشعوب

 طبقات مختلفة إلى الشعب قسم ،حيث االجتماعي التقسيم إلى ،إضافة المجتمع  في

 وشؤون للزواج االجتماعية مواثيق "رابي حمو" شرائع في أيضا   وجاء التخصص

 . األسرة

 عيشهم طرق لألفراد يحدد ااجتماعي اونظام ادين اإلسالم يعتبر : اإلسالمية الحضارة  

 ، الطالقو الزواج كنظم ومنظمة دقيقة تشريعات اإلسالمي الدين فوضع وكسبهم،

 التفكير على اإلسالم حثقد و . االجتماعية والعدالة االجتماعية والضوابط المواريث

 بجمع الراشدين الخلفاء عهد في األوائل المفكرون وانشغل . العلم طلبفي  واالجتهاد

 في أما الفقهية وبالمسائل وتبويبه وجمعة الحديث ورواية وتفسيره الكريم نآالقر

 العباسي العصر وفي.الفقهية والموضوعات بالدراسات االهتمام فزاد األموي العصر

 بكل العناية وزيادة النقل حركة التساع وذلك النطاق واسعة الفكر محاوالت كانت

اإلسالمية  الحضارة وازدانت العلوم من العديد ظهرت بالمقابل .  (6) الثقافة روافد

بوفرة العلوم، فاختلفت عن باقي المناطق البعيدة ، فكانت منبع ومنهل ومكان تلقين 
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 أغلب فكان ، للتعلم األندلس وبالد وبغداد الشام بين يتنقلون العلم طالبو وراح المعارف

 وقت في ، األسيوية القارة شرق من وحتى وفرس وروم أفرنجة من أجانب الطالب

 الدراسات فتنوعت. والجهل الظالم عصر يعيش الغربي العالم وباقي أوروبا كانت

 العرب المفكرون فقدم ، واالجتماعية والدينية السياسية الحياة شملت التي واألبحاث

 بالجانب اهتموا الذين بين من" الفارابي وكان والدين الفلسفة بين ما مختلطة دراسات

 الواقع لتصوير وموضوعية دقة أكثر فكانت"خلدون ابن" أعمال الديني إال الفلسفي

 الكاتب هذا كانو"، لألفراد االجتماعي بالجانب أكثر أي اهتم العربي المجتمعي

 وعلم والجغرافيا والتاريخ والفلسفة األدب منهاكثيرة   دراسية بفروع مهتما العربي

 بأنه قال والذي البشري العمران  بعلم سماهو ا  كبير ا  اولى له اهتمام الذيو االجتماع

 المدينة معالم من الحضرية البيئة في ينجزه أن اإلنسان استطاع ما يدرس الذي العلم

 ويعد  ( .7) لإلنسان الحياة أمور سهلت التي الحياتية الفنون وباقي الحضاري والتراث

 يعني العمران وهذا" البشري العمران علم"إنشاء بضرورة نادى من أول "خلدون ابن 

 : قوله خالل من العلم هذا موضوع يتم صياغةو،  هوظواهر اإلنساني االجتماع لديه

 بالطبع مدني اإلنسان نإ بقولهم الحكماءعنه  ويعبر ضروري اإلنساني االجتماع نإ

 المعني وهو اصطالحهم في المدينة هو الذي االجتماع من له البد أي ،أي بالفطرة 

 والمسلمين، العرب قلم حبر جف كأنه و " خلدون ابن"  كتابات فبعد ( . 8) العمرانب

 غاية إلى تمعلمجوا باإلنسان مهت التي الكتابات ،توقفت اإلسالمية الحضارة وبسقوط

 ابن"و "األفغاني" ، "الطهطاوي ةرفاع" أفكار فيه ظهرت الذي النهضة عصر

 االجتماعي وواقعهم متهمجتمعا حول كتبوا ممن وغيرهم "نبي بن مالك"و ،"باديس

 . .. أحداث من يتخلله وما

 : العربي بالمجتمع سيولوجياوالس واقعـ  2

ال عفهل هناك ، رح نفسه في هذه المساحة الصغيرة من البحثالسؤال الذي يط       

التى العلمية  مرتكزاتها وهل لهاسيولوجيا عربيه تعالج  مشكالت الوطن العربي ؟؟ وس

 نتيجة"  العربي العالم في االجتماع علم وتطور نشأة تعتبر؟  ترتكز عليها في البحث

 صمم فقد طويلة لفترة لالستعمار المباشر العربي الوطن من كثيرة أجزاء لخضوع

 االستعمار كان األقطار بعض في بل والثقافة التعليم طرآ من كثيرا االستعمار خاللها

  , (9) الحديث النظامي شكلها في والتربوية األكاديمية المؤسسات أوجد الذي هو

 العرب االجتماع علماء ووضع االجتماعية والبحوث الدراسات ن وضعأ والواقع  

 العربي الوطنفي  األكاديمية الجامعة امتداد لوضع هو الخصوص، وجه على
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 والتي يستثنى منها والعلمية، اإلنسانية التخّصصات جل في وذلك ،ما  عمو

 تناولت التي الدراسات وكانت ، والمحاماة والهندسة كالطب المهنيّة التخّصصات

فكان  ،متواضع  اجتماعي بحث لوجود كدليل العربي العالم في االجتماع علم واقع

 عام مصر في االجتماع لعلم فكرية دراسة حول" الساعاتي حسن" كتبه الذي المقال

 علم أوضاع حول مالحظات عنوان تحت " القزاز أياد" مقالإلى  ،إضافة 1964

 وموضوعها" زهرة أبو ناديا"إلى دراسة ،إضافة 1970 عام بالعراق االجتماع

 ، وهناك"العربية المدرسية والتقاليد بالكويت العربية  األنثروبولوجية الكتابات"

 في االجتماع علم حاالت لبعض تدراسا معرض في أجانب باحثون أجراها دراسات

 ينام بلد في االجتماع علم" (تونج . ف " دراسة منها العربية من األقطار واحد

 عام المتحدة العربية الجمهورية في ( .10االجتماع ) علم وخصائص اتجاهات)

 م كانت كلها بدايات متواضعة لهذا العلم .1971

 العربية باللغة نشرت متفرقة جهود هو العربي سيولوجيوالس الفكرن أ حقيقةال في     

 العربي، الوطن من مختلفة أقطار في االجتماع لعلم العامة المالمح حول واألجنبية

 في  سيولوجيوس نظري تأسيس إلى ترق ولم بالبساطة تميزت العلمية الجهود وهذه

  المنتشرة االجتماعية الظواهر لمختلف التنظير مرحلة إلى تصل لم ألنها هذا الوطن

 من الغرب عن نقل ما إال ؛المجتمع  في األساسية المشاكل ومعالجة ، العربي لمجتمعبا

 التبعية طريق عن أو أجنبية بلدان في سةاالدر طريق عن أو  ومناهج نظريات

 كتبه لما مختلفة ترجمات عن عبارة كانت األعمال من الكثيرايضا    والتقليد،

 لبدايةا وكانت "  سيمون فيبر، ماكس ، ايمدورك "أمثال وربييناأل نوسيولوجيوالس

مثل  ،وليس بهذا العلم  واالقتصاد الفلسفة في متخصصونهم   الفكري لإلنتاج األولى

 المصري المجتمع في المرأة وضعيةلدراسة   كمحاولة "أمين قاسم "محاولة

 األوضاع إلى يعود وهذا االجتماعية، حريتها يقيد ما كل من وتحريرها وقضاياها

 في "عمر محمد" وتكلم المصري، المجتمع يعيشها كان التياجتماعياُ وسياسيا   السيئة

 ألول المصري للمجتمع الطبقي التركيب عن "تأخرهم وسر المصريين حاضر " كتابه

 في الغربي المجتمع حول راسةبد هر"الطا الجليل عبد" وقام   .الفترة تلك في مرة

 منظور من قارالع في الوطنية الحركة م"حات شهاب" ودرس 1962 عام شيكاغو

 الجوهري، محمد ، غيث عاطف" من كل سات راد تأتي ثم  م1962 اجتماعي نفسي

 تناولت التي المعاصرة االجتماعية ساترا الد بين من " الخولي نساء نعيم، سمير

 أهم من عمالهذه األ وكانت والمدرسة األسرةبنية ك االجتماعي البناء ةراسد
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الى ما  باإلضافة العربي الوطن في االجتماع علم مستوى على الفكرية جاتانتاال

 يالعرب المجتمع مشكلة بعنوان م1962 ي علم بحث "العريم الجبار عبد "نشره

 في البحوث أهم من عدي يذوال الحضارية االجتماعية للمشاكل يتحليل بحث المعاصر

 المفكرين أهم أحد "الحيدري براهيمإ" ايضا   ويعد  (.11) العربي الوطن

 الغرب فيالعراقية  الكفاءات عن حسنة صورة قدموا الذين لعراقيين وا السوسيولوجين

 األم حق نظرية بينها من قدمها التي العديدةجازات اإلن خالل من ذلك اتضح وقد ،

 سوريا وفي .الدولي والنظام العولمة و "باخوفن" عند التاريخ وفلسفة الطبيعي

 علم ظهور في أسهموا الذين السوسيولوجيين الباحثين من مجموعة نجد واألردن

 س" األخر صفوح "السوري نجازاتإ تعد حيث العربي، الوطن في وبروزه االجتماع

 من العديد كتاباته في تناول حيث ،البنيوي التحليل حيث من اعتمادا األعمال أكثر من

لى إولضيق المقام لم نتطرق   ,والقبيلة األسرةبرزها أو أهمها االجتماعية المواضيع

 جهود علماء المغرب العربي في تطور هذا العلم ..

ما  إنبهذا المجال اال  ال ننكرها كمتخصصين التيلفة الذكر بالرغم من الجهود سا   

 االجتماع علم به يختص الذي السيسيولوجيا الفكر واقع على عامةنالحظه بصورة  

 العربي الوطن أن رغم ذاته، حد في كعلم بروزه آليات إلى يفتقر أنه العربي الوطن في

 لوتحل تصف التي البناءة النقدية األعمال مختلف في تتمثل إبداعية طاقات يحمل

  .االجتماعية والظواهر المشاكل

 الخاصة أفكارهم في يركزون العرب الباحثين من الكثير أن كذلك يالحظ وما    

 االجتماع علم أزمة تتشكل وهنا األوروبي الفكر على االجتماعية العلوم بمختلف

 أن واحتمال التي خرج منها للوجود ، بالبيئة مرتبط السوسيولوجي الفكر ألن العربي

 بيئة في نشأ الذي العلم هذا ألن ، نفسه االجتماع بعلم مرتبطة االجتماع علم أزمة تكون

 خاصة ومشاكلها عيشها طرق في حتى بها خاصة وعادات بثقافة تتمتع  بحتة غربية

مميزاتها وخصائصها  لها التي العربية مجتمعاتنا على تطبيقية معوقات تظهر ولهذا

 الباحثين أحد يؤكد السياق هذا وفي المجتمعات، باقي عنبها  تختلف  يالت

وانا  العربية السيسيولوجيا ميدان في المختصينوهو من  العرب السوسيولوجيين

 نظريات إلثبات طائلة وجهودا ثمينة أوقات يكرسون الباحثين  إن ) في ذلكاجاريه 

 مغايرة ظروف وفي غريبه أخرى مجتمعات في ونشأت ولدتغربية  واتجاهات

 األوضاع على أعلى من ويسلطونها المصطلحات بعض تدقيق في يتفننون فنجدهم

 الغربي المجتمع صنع من تبقى المفاهيم تلك علمية كانت ومهما العربية، االجتماعية
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 األوضاع كل بالحسبان تأخذ لم ألنها وارد غير العلمية المعرفة بسم استخدامها وأن

 المجتمع إلى والبساطة السرعة بتلك فننقلها فقط، البعض منها ولكن إنسانيا الممكنة

 والتي ،  العربية البحوث االجتماعية مسيرة في عثرة حجر وبالتالي تكون ,العربي

 الغربية المجتمعات في االجتماع علم بين القائم النزاع فض إلى الوصول من تمنع

 من المجتمعات هذه تحمله لما وهذا العربية المجتمعات في االجتماع علم وبين

 يوبالمشكالت الت العربي بواقعنا يهتم علما نجد أن لنا يمكن ال فلماذا خصوصية،

 ؟ . تعاني منها المجتمعات العربية 

 ثقة أزمة وجود عن عبارة فهو العربي الوطن دول في االجتماع علم مكانة عن أما   

 في يحصل ما بعكس الرسمية المؤسسات من ةمختلف تنظيمات وبين السوسيولوجيا بين

 المؤسسات أن الواقعف من استفادة ومكانة لهذا العلم ،، المتقدمة األوروبية الدول

 علم يلعبه أن يمكن الذي الحقيقي الدور تتجاهل تلاماز العربي الوطن في الرسمية

فهذا ليس  المجتمع في الجارية التحوالت يخص فيما اإليجابي التأثير في االجتماع

رات مؤتمالو ندواتال عدد من  عقدت فقد ستفادةلأل محاوالت هناك بالمطلق وإنما

 وأزمة ،بوجه خاص  االجتماع علم وأزمة الثقافة أزمة ناقشتتحمل موضوعات 

نذكر  ليس على سبيل الحصر الندوات هذه منف شكاليته،إو العلم بهذا وعالقتها المجتمع

 :منها 

 . ) 1983 الكويت ( العربي اإلنسان وقضايا االجتماع علمندوة   1-

 . (  1973الجزائر  ( العربي الوطن في االجتماع بعلم النهوضندوة   2-

 . ) 1978 الكويت ( األوسط قالشر في االجتماعية العلوم تطوير 3-

 ) .1983 ظبي أبو ( عربي اجتماع علم نحو 4-

 (.  1983 القاهرة ( العربي الوطن في االجتماعية العلوم إشكالية 5-

 .  ( 1985 تونس ( عربي اجتماع علم نحو 6-

 الباحثينة بين عداقيات اتف العلمية لقاءاتوالالندوات  هذه عن تمخضت لقد    

 اقادر يكون نقدي، اجتماع علم إلى الماسة العربي الوطن حاجة بروز في والمفكرين

 ضرورةو ، يالمع الواقع ضوءفي  ويفسرها ويحللها األنظمة مشكلة يتجاوز أن على

 من والتخلص ،ش يالمع  واقعنا عنالتي يعانيها العلم  االغتراب حالة إنهاء إلى الدعوة

 ،للعلم  العالمي ث راالت تجاه بهما نشعر اللذين القاصرة والنظرة النقص مركب

مرتكزات يمكن االعتماد عليها في  خالل من المنهجية األساليب بتطويع االهتمامو
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 العربي لواقعنا المجتمعية القضايا لبحث المالئمة األساليب إلى التوصل بهدف البحث

 . (12الحديث )

 :ا ـــــيـيبــــفي ل سيولوجياالسو علم عــــــواق  ـــ ثالثالمبحث ال

 إعطاءمن خالل  بالوطن العربي السيسيولوجيابعد ما حاولنا تشخيص حالة وواقع    

ذه نعرج وفي هواجه العلم من صعوبات ، ي لمحة عن جهود بعض المفكرين وما

من  واقعيا  انيه هذا العلم لى ما يعإوهذه الورقة ة لالرئيس األهدافحد أعلى  الجزئية

على خاصة جل رفعته أمن  المبذولةبالرغم الجهود الليبي بالمجتمع  كاديمية الناحية األ

ومؤلفاتهم  ءألجالا ومفكرينا ول لعلمائناخص بالذكر الرعيل األأو األكاديميالمستوى 

  ،،، الليبيةبالجامعات  العلميةتزخر بها المكتبات  التي

 سهمتأمدى أي  إليحول ل اءان نتسمن عرفة هذا الواقع كان البد لنا ولم    

يعاني منها  والتي المجتمعية اإلشكاالتفي ليبيا في تناول  السيسيولوجياالدراسات 

مستوى البحث على  سيولوجيةوالس كيف يتم اختيار الموضوعات ؟المجتمع الليبي 

هل و ؟الموضوعات  هذه الختيار واستراتيجيةوهل هناك دليل  ؟؟ العلمي اكاديميا

عاده إفي  ةشجاعة بحثيوالمشتغلين بها  الليبيةقسام علم االجتماع بالجامعات أتمتلك 

هذا المجتمع وثقافة نية وابتكار مفاهيم تتمشى مع ب، تعريف وصياغة علم االجتماع 

بهذا التخصص؟ ن والمتخصصن وم المشتعلومن ه مجتمعي ؟وتساير الحراك ال

 الليبية ؟معات االجتماع بالجاقسام علم ألى تعانيها إالمشاكل وماهي 

لم يجد لها  والتيهي في جعبة الباحث  التي التساؤالتفي الحقيقة هناك الكثير من   

التعبير  ن صحإ بهذا البلد السيسيولوجياداً لما تمر به حالة ال نق‘ شافية جابهإالباحث 

بهذا  المشتغلينتجول في ذهن ما  ا نهم كثير كثيرة و ال اخفيكم فهيف األسئلةوهذه 

 باإلجابةنا أدب ذاإف..  لوحدها ن تكون بحثا امبريقياً إها في ةكل واحدوتنفع  التخصص

نها لم تبحث في أتمت  والتين معظم البحوث والدراسات أنجد  ولالتساؤل األ نع

و حتى أهمها الحراك المجتمعي وما ترتب عليه من سلبيات أ والتي ت المجتمع شكاالإ

 األخيرةخاصة في العقود من بعيد  ال من قريب وال الحالةولم تشخص هذه  إيجابيات

الذي شهد فيها المجتمع لبداية هذا القرن و األخيرةالقرن الماضي وحتى السنوات  من

 همأي لم تس ال المتخصص بهذا العلم ،إفهمه  ليس باليسير ا  مجتمعي ا  حراك

الوصف والتحليل فقط ب وال حتى التشخيص فهي تكتفي في وضع الحلول السيسيولوجيا
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وتقديمها من بيدهم القرار التنموي  الحقيقيةلى النتائج إدون التطرق التوصيات ثم 

شيء  همأأي غياب  فواه قبل النتائجاألن كانت فالنظام السائد مكمم إحتى وووالتغيير، 

من البحث في جانبه  واألهمية االستفادةال وهو إوهو الهدف من البحث العلمي 

ج بحثك مضروب بها ئال نتاإو السائدة المنظومةاما ان تساير هذه البحوث ف ،التطبيقي 

يستفيد منها المجتمع في التخطيط وال تأخذ طريقها الى النور لعرض الحائط 

  للمنهجية يضا  ألم ترق  ن هذه البحوث في الواقعإ .وحل مشاكله مستقبله االستراتيجي 

غالبا ال يكون للباحث رأي  ةموجه ةمبريقيأ فهي بحوث هذا العلمة بلنظريتخدم ا التي

ال على المستوى الماكروا لهذا المجتمع إالمعتمدة عليها ليست  البياناتحتى و .فيها 

 العلميةالتقنيات  حدثأل من استخدامهادقيقا بالرغم  ن تشخص الحالة تشخيصا  أدون 

 في التحليل.

 والتيجابة عن التساؤل الثاني .. فمن خالل االطالع على الكثير من العناوين ما اإلأ   

 الراهنة الليبيةللحالة  ا  يدينا فهي ال يوجد فيها عنوان واحد يمثل تشخيصأظهرت بين 

اللهم تكرار لما يبحث  حداث تغير في البناء االجتماعي أوما تمر به من  الماضيةو أ

 ةر نظريبو تختألتفند  فهي جاءت نإتى وحخرى األة ربيفيه   ببقية  المجتمعات الع

بجديد على  فلم تأت الغربية لسيسيولوجيااالجتماعي من الفكر  صولها وجذورهاأ تتأ

 السيسيولوجيوهذه معركة اخرى يحاول الباحث المستوى الفكري)النظري (  للعلم 

لعلم االجتماع بكليات  العلمية فاألقسام ها ..حلول لليبيا االنغماس فيها ووضع الفي 

ولو  ا الدارس لهذا العلميهتدي بهللعلم  ةاجزة عن وضع عناوين نقديع الليبيةالجامعات 

في  تم االطالع عليها يالت دراسات العليا فاإلحصائيةلالليبية ل لألكاديميةخذنا مثاال أ

 وأالماجستير  ألطروحةعنوان  104حوالي ن أنجد من خاللها  الدراسات ىحدإ

ي لهذا الفكر الجانب ال تبحث في التطور في 2015و  2005ما بين عامي  دكتوراهال

الطبع ومن وجهة وهذا ب ،لما هو موجود  ا  لم تأتي بجديد اللهم اجترارعلبها أ  العلم فهي

فحص التراث  بإعادة هذا البلدفعلم االجتماع مطالب في  سيولجيةوالسنظرنا 

داخله من أفكار و تصورات و نظريات  طرحما اختبار المتراكم و سيولوجيوالس

يمكن أن تقدمه  بهدف الوقوف على مدى انطباقها على واقعنا االجتماعي أو مدى ما

 سهام في فهم و تطوير هذا الواقع.."إمن 

 موضوعاتالاختيار  موهو كيف يت ال الثالث الذي طرحناهعن التساؤأما   

تم اختيارها في بحوثنا  التين الفاحص للموضوعات إ ؟ السوسيولوجيه للبحث فيها
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الماجستير  أطروحاتاو حتى التى تمت بالدراسات العليا في  األكاديميعلى المستوى 

داخل وخارج المجتمع  هي في الواقع لم تكن من اختيار الباحثين سواء  والدكتوراه

 سميناراتم من خالل و الذين لهم خبرة بهذا المجال فكثيرا منها تتأ المبتدئينمنهم 

االختيار في الموضوع  ن يترك للباحث حريةأدون لهذا التخصص  العلمية األقسام

بتعديل عنوان  فيهاملزما  الباحث  ن تم فهو سيكونإن يبحث فيه . .وحتى وأالذي يريد 

خطوة ول أبيذهب  نا المتواضعيأبالكامل وهنا في رحتى تغييره وكثيرا  ما يتم بحثه 

شكله البحث ويذهب تحديد م خطوة في كما تعلمناه ونعرفه البحث العلمي من خطوات

وفر تن أالباحث البد من  عدادإفالباحث بمشكلة بحثه ..  حساسإوهو  األول سهاأحد أ

 بأس من توجيه اختياره لموضوع بحثه .. فال مسؤوليةفيه صفة المبادرة وتحمل 

 لكن ليس على حساب قتل روح المبادرة واالكتشاف فيه . لى الصواب وإالباحث 

 العلم طالبعلى مستوى قبول  ما يدورخذنا أا ذإقسام فهذه األ ةما فيما يتعلق ببنيأ     

سسها فمن هو ألها  المعادلةقل من العرض وهذه أن الطلب يكون إمر يختلف فن األإف

على ان قادرة والفعال نحن بحاجه لها  ياالجتماع ؟ وهل به المواصفات التطالب علم 

منتقلين إما  نقسام يأتوغلب طالب هذه األأف؟  تشق طريقها في هذا المجال من العلوم

ومن هنا فمن او تأتي رغبتهم ما دون رغباتهم االخرى اال ما ندر ..  أخرى أقساممن 

المجتمع في  والذين يعول عليهم المجتمع ون مستقبل هذا العلم بهذا نوهم الذين سيك

 م 1934 سنة "ارون ريمون" " : يد نقال عن غر جمال" ويره وهنا يذكرني قولتط

 ما أما . أنفسهم االجتماع علماء هم االجتماع الفرنسي علم إليه يفتقر ما أشد بان

 نحن - إليه نفتقر ما فأشد .تماما العكس فهو  العربية الساحة على اليوم نالحظه

 ( .13) ذاته حد في االجتماع علم هومختصين بهذا المجال ك

هداف حيث األ خر سواء منآلى إفإنها تختلف من قسم   األقسام ولو تمعنا في رؤية    

ما يعطى في الجامعات لى إ ىفهي ال ترقلطالب لتعطى  التي المقرراتو حتى أ

  .ةغربيالعربية او ال

نوعية  نناهيك ع باألقسام ةفال توجد مكتبات متخصص المكتبة مستوى على أما     

 الو رديئةفترجمتها  منها المترجمةوحتى ورثة بمعلومات قديمة  قديمةفاغلبها  الكتب

 التخلف اراستمر على تعمل األقسام بهذه المتوفرة جعاالمر فأغلب ، التخصص تخدم

 األكاديميةالمعرفة  حساب على تجارية مسحة فيها أغلبها الحقائق المعرفي وتزييف

قسام علم االجتماع أيحسنها الطالب في ال  التي اللغة إلى إشكالية إضافة ، للتخصص
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التي  يضا  أومن المشكالت  ،وتقدم هذا العلم  و ع الكليات الجامعية مما يعيق نموبجمي

ر الماجستي شهادة وتمع أن أغلبية  األساتذة هم حاملتعاني منها هذه األقسام بهذا المج

 األساتذةهؤالء   من فكثير …التخصص الدقيق والخبرة في التدريسلى إتفتقر  يوالت

 هذا في تكوين على حصولهم لعدم نظرا  وشروط التدريس  مواصفات فيهم تتوفر ال

 المستوى على بتكوين التوظيف بعد تتوج لم ما تكفي ال فالشهادة وعليه ، المجال

 األساتذة توظيف فعملية. الجامعي ائق التدريسطر بعض مع التعامل كاديمي وكيفيةاأل

 العلمية .. والمقاييس الموضوعية  الشروط إلى تفتقر

نتقاد من أغلبية الجتماع يتعرض الاإن علم  : جتماعالانظرة المجتمع لعلم ما عن أ    

عن  ذلك ذوي المستوى العلمي منهم، إن سمعته تتميز بالدونية نتج أفراد المجتمع حتى

والخدماتية وأنه علم قليل الصلة بالمجتمع  قتصاديةاال المؤسسات عدم ظهوره بقوة في

ويؤثر المجتمع  . دارة والمؤسسةإليصلح المتخصص فيه من السير الحسن  ذيوال

 على الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا بالتسجيل في اختيار التخصص الذي له

لعمل ،وقد يحجم أولوية في التوظيف والبحث عن التخصص المطلوب في سوق ا

ذا العلم جتماع خوفا من نقد المجتمع له لسوء اختياره  لهالاعلم  الطالب عن تخصص

 رغبة فيه.وال

ذا العلم وتحمل جيال الجديدة التي تحمل التخصص بهاأل ويبقى األمل معقودا على     

هموم مجتمعاتها وأمتها، وهذا رهن الخروج من مرحلة ضياع أعداد كثيرة من الشباب 

رهين القيام  يضا  أ االيديولوجية والثقافية للتنظيمات المتطرفة، وهوالعربي من التبعية 

المراهنة على  التنشئة . إنبإصالحات فكرية وثقافية وتربوية في مختلف منظومات 

ى الثقافة العلمية والوعي العقالني ونشر قيم الحرية والتسامح هي الطريق العلم وعل

 .السيسيولوجيةإلى النهضة بما في ذلك النهضة 

 

 :البحث نتائج 

 والعوامل العلم هذا ماهية اعطاء في نلخصها والتي الورقة بهذه طرح  ما على بناء     

 بواقع مرورا   كذلك اإلنسانية العلوم بين مكانته ومدى نشأته وراء كانت ألتي

 هذه تعانيه وما ليبيا في السيسيولوجيا واقع اخيرا   ثم العربي بالوطن السيسيولوجيا

 استخالص علينا لزاما نرى  ، البحث هذا بعنوان األخيرة تقديم بالرغم األخيرة

 الذي الواقع لهذا النقدية قراءتنا خالل من جاءت والتي االستنتاجات من مجموعه

406



 ألحداثا بالرغم العلم  لهذا العلمية المسيرة عبر المجتمع  بهذا السيسيولوجيا تعيشه

 : كالتالي جاءت والتي صنعته التي

 السنوات خالل خاصة االجتماع علماء سعى  الورقة بهذه طرح ما خالل من نرى  ـ 1

 نقد على أساسها في ركزت والتي  الفكرية المحاوالت من بالعديد القيام الى األخيرة

 الراديكالية بمحتواه وماركسية محافظة، أفكار من يتضمنه بما الغربي االجتماع علم

 لتقديم إغفالهم هو والمهتمين الباحثين من الكثير أن أيضا   نالحظه ما كذلك.  الثورية

 وأبعاده الثقافية تركيبته بكل العربي المجتمع لواقع جادة نقدية علمية محاوالت

 مقاربات وجود في جادين يكونوا لم العرب علماء أن انطباعا يعطي وهذا التاريخية

 جهة من العلم هذا وتخدم  مجتمعاتهم تخدم عربية سوسيولوجيه فكرية ونظريات

 .  أخرى

ـ من نتائج هذا البحث يتضح ان لهذا العلم له مكانة بين العلوم المختلفة لما له من  2

فهو وحقيقة هذا العلم ؛ ونشير هنا الى المجتمعات المتقدمة اهمية في حياة المجتمعات 

سوة أ العلمية وسيولوجيه متبعا  في ذلك المنهجيةيختص بدراسة االنسان من الناحية الس

  بالعلوم التطبيقية االخرى

 العربي الوطن في اجتماع علم وجود ضرورة علىنتائج هذا البحث   ؤكدت كذلك  ـ 3

 يعمل لكي سلبية أغلبها التي الحاضر وتجارب الماضي سلبيات من يستفيد, والمحلي

 مجتمعاتنا به تمر الذي الثقافي والتخلف  الثقافية التبعية من مجتمعاتنا إنقاذ إطار في

 . العربية

  االجتماع علم أقسام هتماما عدمأيضا   البحث هذا من نستخلصها التي النتائج من ـ 4

 وعدم البحث موضوع باختيار يتعلق فيما خاصة البحثية التوجهات حيث من بالباحثين

 .  الجانب هذا في األكاديميين وضع تعالج مكتبات وجود

تعطى في المقررات الدراسية  لمعلومات التيتحديث ل عدم وجودنستنتج أيضا  ـ  5

ع الليبي ، بل ليس هناك تتمشى والواقع المعاش بالمجتمعات العربية وواقع المجتم

 مقررات جديده كما يجري في المجتمعات المتقدمة علميا  في هذا االختصاص .ابتكار 
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 : التوصيات

 في األهمية واعطاؤه والمحلية العربية الجامعات في االجتماع لعلم االعتبار إعادة ـ 1

 ألنهم المهن مختلف في لمشتغليه الحرية وإعطاء والعلمية العملية آلياته تطبيق

 يساعد وهذا المجتمعية المشكالت من الكثير حل في العلمية المشورة أساس يعتبرون

 . التنموية المخططات إنجاح في

 يعكس العربي الوطن ومشكالت بقضايا ملتزم إرشادي نموذج وجود ضرورة  ـ 2

 واضحة واستراتيجيات أهداف له تكون وبالتالي ، الثقافية المجتمعات هذه خصوصية

 .الخصوصية تلك إطار في وحلها لمعالجتها

 مثل االجتماعي العمل سوق في المجتمع يحتاجه جديدة فروع إلى حاجة في نحن  ـ 3

 العمل قيم ترسخ التي الفروع من وغيرهما والتطوير التنمية واجتماع المستقبل اجتماع

 . البشرية لمواردا مهارات وتطوير ، المهني والضمير

 ما و بها سيولوجياالسو علم تقدم هو سبقتنا التي المجتمعات تقدم سر أن نرى  ـ 4

 ومقترحاته العلمي البحث وبتوصيات بنتائج يتعلق فيما خاصة علمية مشورة من تقدمه

 نهشها ورهينة الغبار يملؤها واألكاديمية العامة المكتباتوأرفف  خزائن في جعلها بدل

 .الرثة الزمن لبصمات

 بليبيا السيسيولوجيا مستوى وعلىوليس أخرا  البحث في مثل هذه البحوث  وأخيرا  ـ 5

 االمكانيات كل وتوفير جدية نظرة العلم هذا لىإ النظر يجبأو المجتمعات العربية 

 لهذا تقديمه بوسعهم ما كل به المشتغلون يقدم حتى وجوده تدعم شأنها من التي

 لتأخره  مسببه الواقع في هي والتي العالقة القضايا من كثير الى حلول من المجتمع

 وحل المجتمع ليخدم مساره تصحيح جانب إلى حولنا التي المجتمعات موكب عن

 .. قضاياه من الكثير
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 :وامش ـالهقائمة 

حسان واخرون ، المدخل الى علم  االجتماع ، دار وائل لنشر والتوزيع ، عمان إحسان محمد إـ  1   

 89، ص  2005االردن ، ط االولى 

ـ عبد هللا محمد عبد الرحمن ، علم االجتماع النشأة والتطور ، دار المعرفة الجامعية ،االسكندريه  2  

 38، ص  2003، 

براهيم عبد  المجيد ، علم االجتماع النشأة والتطور ، المشكالت االجتماعيه ، مؤسسه إـ محمد  3  

 12ص  2007 1رؤيه للطباعه والنشر والتوزيع ، االسكندريه ، ط 

 2009ـ معن خليل العمر واخرون ، المدخل لعلم االجتماع ، دار الشروق لنشر والتوزيع ،  4 

 27ص

 90ـ  احسان محمد احسان واخرون ، مرجع سابق ص  5

 100ـ المرجع السابق ص  6

 101ـ نفس المرجع السابق ، ص  7 

 55ص  1983لم المعرفة ـ محمد عبد الباسط حسن ، اتجاهات نظرية علم االجتماع الكويت :عا  8

ص  78براهيم علي ، علم اجتماع الصراع األيديولوجي ، مجلة المستقبل العربي ، العدد إـ حيدر  9 

14 

 164ـ عبد الباسط عبد المعطي ، مرجع سابق ص  10  

 182حسان ،مرجغ سابق صإحسان محمد إـ  11 

محمد الجوهري ، العدد الخامس ،  ةترجملم االجتماع ، الربي ، الكتاب السنوي لعأـ عبد القادر  12 

 95ص 1984القاهرة : دار المعارف 

 _ للمعلومات  ةـ الشبكة الدولي 13 

ouargla.dz/Djamila_chelghom.pdf?idthese=4004 _ https://bu.univ      
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