
 

 المعرفة وخصائصها:  : المعرفة العلمية. 1الحصة 
   تمهيد : 

ماهو العلم؟ تحمل كلمة علم عدة معاني ورموز منها انه كونها مجموعة من المعارف المتوفرة والموظفة  
 . رياضيات ، تاريخ...( ( في أي ميدان كان

ستعمال وسائل خاصة به،  ننطلق في هذا المقياس من فكرة أن كلمة علم هو نشاط الهدف منه هو إنتاج با
 .   معرفة تتميز عن المعارف األخرى وتختلف عنها

العلمية من خالل الوقوف على خصائصها مثل لغة   هناك عدة مساهمات تحاول تفسير مصدر المعرفة 
 موضوعي الدراسة الطبيعة واإلنسان.  إلى باإلضافة ،أهداف محددة بدقة، خاصة

 .أنواع المعارف: 1
 عارف: المعارف العلمية والمعارف الغير علمية. هناك نوعان من الم 

 يمكننا جمع مختف المعارف الغير علمية في ثالث فئات كبرى وهي:  .المعارف غير العلمية:1
      savoirs ordinaire on populairesالمعارف العادية أو الشعبية

      savoirs du métier et profession .المهنة  معارف الحرفة أو 
    Les savoirs des religion .                   ف الدينيةالمعار 

 هي معارف ناشئة عن مستويات إدراك مختلفة وهي عبارة عن مجموعات مختلفة من المعارف  
 التي يتم إنتاجها وتحويلها وفق شروط مختلفة أيضا.

وجهه وهو نظام منسجم  يقترح كل نوع من هذه المعارف نظاما معينا لتقسيم الواقع أو بعض مظاهره أو أ
 ومتماسك إلى حد ما ومقبول وصحيح إلى حد ما ومتنازع معه إلى حد ما أيضا.

العادية مثال عادة ما تصل   تفكير وتصرف موروثة عن  إالمعارف  التقليد أي عن طريق  لينا عن طريق 
أو   (  superstitions)أو الخرافات  (croyances populaires)الماضي أو عن طريق اعتقادات شعبية 

 الحدسيات كما يمكن لبعض التجارب أن تكون أيضا مصادر لهذا النوع من المعارف . 
هذه  ونقتبسهما من  نستمدهما  ما  غالبا  وأعمالنا  تفكيرنا  في  تصرفنا  وكيفيات  كقاعدة عامة معظم معارفنا 

ت تبدوا لنا وكأنها مبنية  ، تفسيرانا للواقع والظواهر التي تواجهناالمعارف الغير علمية ومنها نستمد تفسيرات 
و   حكمها  في  النظر  إعادة  بعد  يتم  لم  التي  السلطات  بعض  والى  استدالل  إلى  مستندة  وكأنها  تظهر  أو 

 نفوذها . 



الحياة  في  كبيرة  فعالية  المشترك  بالحس  نسميه  ما  تكون  التي  والتفسيرات  المعارف  هذه  تظهر  أن  يمكن 
العلمي، هذه اإلشارة جاءت بهدف تمييز بينها وبين نمط إنتاج    اليومية لكنها لن تكون مالئمة تماما للبحث

 واكتساب المعرفة العلمية. 
هي نوع من أنواع المعرفة يقوم على دراسة الظواهر التي يتم إدراكها في غالب األحيان   .المعرفة العلمية:2

السمع وهي  الحواس  طريق  الممك  ،الذوق   ،الرؤية  ،الشم  ،اللمس  ،عن  غير  من  انه  هذه  إال  مالحظة  ن 
الظواهر دائما أو بصفة مباشرة أن ال تستطيع العين رؤية كل ما يجري واألذن سماع كل ما يحدث لذلك 

 يصبح من الضروري في بعض األحيان اللجوء إلى استعمال أدوات تسمح برؤية أكثر تفصيال وبعدا .
وأثارها مثال: يمكن معرفة النشاط   كما ال يمكن رؤية بعض الظواهر وإدراكها مباشرة إال من خالل أعراضها

للقلب   للقلب )électrocardiogramme( الكهربائي  الكهربائي  المخطط  به  يمدنا  الذي  الرسم  من خالل 
كما ال يمكن قياس معدالت الجريمة واتساع مداها وانتشاره إال بالرجوع إلى استغالل المعطيات الواردة في 

 محاضر الشرطة . 
ت  العلمية  المعرفة  نحن  إذن  علينا  ويبقى  إدراكها  يمكن  آثار  أو  أعراض  على  أو  ووقائع  أحداث  على  قوم 

 التحقق من طبيعتها بواسطة االختبار. 
مباشرة اإلجراءات بم باستمرار  ، لذا نقو نظل في مجال العلم منكبين دائما على التحقق من طبيعة ما نعتقد 

 لتحديد أو تحقيق بهدف معرفة هذه الظواهر أكثر . 
بعرض هذه اإلجراءات التي استعملناها نحن على علماء آخرين بغرض نقدها وإثرائها أي التحقق    ثم نقوم 

 من مدى صدقها ودقتها. 
أو   نفيها  إلى  ذلك  يؤدي  أن  دون  انتشارها  يتوقف  أن  يمكن  ال  إذ  الدائم  بتطورها  العلمية  المعرفة  تتميز 

الظواهر   حول  اكتشافاتها  زيادة  هو  هدفها  الن  ذلك  بتراكم  إنكارها  عادة  عنه  يعبر  ما  وهذا  توقف  دون 
 المعارف الذي ال نهاية له أو ما يعرف بتتابع ثورات المعرفة . 

تتطور وتتقدم دائما المعرفة العلمية وال تكتفي بما يتم اكتسابه فكل باحث ال يبدأ من الصفر كما لو لم يتم  
 في مجاله أي شيء من قبل . 

 بقة ويستعملها إما لتنقيتها وتصفيتها وتكرارها وإما االعتراض عليها .  لقد عرف النظريات واالكتشافات السا
 ال تنفي وال تتجاهل أبدا التفسيرات الجديدة التي يتم أو يجري اقتراحها باستمرار.

مازال محل إثراء مستمر بالمعارف التي ينتجها خبراءه وممارسوه فالعلم    19إن العلم مند انطالقه في القرن  
 لمعرفة القائمة على الوقائع والتحقيقات التي تهتم بتطوره باعتباره مسعى في تطور دائم . هو نوع من ا

كما   المتراكمة  الخبرات  من  كمية  أو  المعارف  من  بسيطة  مجموعة  وليس  معاش  نشاط  أيضا  هو  فالعلم 
 تظهر من الخارج . 



ص به كما يتميز أيضا بديناميكية  إن النشاط العلمي الموجه إلى إنتاج المعرفة يتميز بنمط من التنظيم الخا 
 كبيرة . 

 .الدين والعلم: 3
المرتبطة   الممارسات  من  مجموعة  على  يتوفر  منهما  فكل  به  خاص  معرفي  نظام  والعلم  الدين  من  لكل 

أيا كان يقدم معارفه في شكل عقيدة أي معرفة موحى بها من هللا أو الرسول وهي غير    فالدين  ،بمعارفه
 هذه العقيدة معرفة لحقيقة مسلم بها .  ،إال عن طريق قناعة شخصية داخلية   قابلة للتحقق والتمحيص

أما المعرفة العلمية علم فهي العكس مجموعة من األفكار المتبناة والتي يمكن رفضها أو تبنيها بعد التحقق  
 منها. 

ن بعض العلماء  إ، فإذا كانت بعض األديان قد أعطت أولية للعلمف  ، جرت العادة أن نقابل بين الدين والعلم
 قد زعموا أنهم قد برهنوا على عدم وجود هللا . 

ينظر إلى العمل العلمي كنشاط مهني له متطلبته كأي نشاط مهني آخر والذي ال يدخل بالضرورة   حوأصب 
 في نزاع مع االعتقادات الشخصية الدينية أو غيرها للباحث أو الباحثة . 

 خالصة : 
مستو   أرقى  العلمية  المعرفة  يمكن  تشكل  طريقها  عن  إذ  الفكري  بالتنظيم  ارتباطا  وأكثرها  المعرفة  يات 

لإلنسان أين يخضع الظواهر والحوادث والمشكالت لدراسة موضوعية منظمة وحيادية تعتمد بشكل أساسي  
الحقيقية يشكل    ، على متغيراتها وعناصرها  الذي  المنظم  والتفكير  العقلي  النشاط  العلمية عمودها  والمعرفة 

األساسية ومنطلقها الجوهري نحو التبلور والظهور واالستمرار فهي نشاط اجتماعي ال يستند إلى    قاعدتها
 شروط شخصية إنما يستند إلى أخالقيات العلم وأهدافه.

 
 : مصدر المعرفة العلمية: 2الحصة 
 تمهيد: 

 استقراء أو استنباط أو هما معا . اهو مصدر المعرفة العلمية ؟ هل هو م
 باعتبارها فرعا مختصا بدراسة أسس المعرفة العلمية اإلجابة على هذا التساؤل .  1ولوجياتحاول االبستم 

 .أطروحة االستقراء : 1
التجربة أي   ناشئة عن  أنها  ناشئة أصال عن تجربة أي  العلمية  المعرفة  يدعي بعض االبستمولوجيين أن 

 أنها ناشئة عن مالحظة الواقع . 

 

  1االبستمولوجيا : دراسة نقدية لتكون العلوم قيمتها واهميتها.  



استقرائي انطالقا من التأكيد السابق والمتكرر للظاهرة مثال: مع تزايد  ويؤكد أصحاب هذا الموقف أن العلم  
والم االقتصادية الرشوة  المشاكل  تزداد  غير    حسوبية  بلد  عن  نتحدث  يجعلنا  االجتماعية  األوضاع  وتردي 
 ديمقراطي . 

 ستقرأ.لن يكون سوى م  فتراض وبالتالي فان هذا االفتراضؤدي إلى هذا االمالحظة الواقع هو الذي ي  إن
تمنح أطروحة االستقراء إذن األسبقية لجمع المالحظات عن الظواهر بهدف االستنتاج الممكن لالفتراضات  

 العامة المؤدية إلى بعض االنسجام. 
 القيام بالنشاط العلمي .  اتنطلق هذه األطروحة من اعتبار أن كل مالحظة دقيقة إلى حد ما بإمكانه

 ن الوقائع دون أن يكون في مقدورنا استشفاف إمكانية تنظيمها. يمكن أن نعرف في مالحظة العديد م
س به من المعطيات حول سلوكيات الطفل الذي يعاني مشاكل دون  نجمع عدد ال بأ  مثال: من السهل أن

إمكانية التقدم خطوة واحدة دون فهم هذه المشاكل ألنه من المستحيل تنظيم هذه المعطيات تنظيما محكما  
 ومنسقا. 
 قول أن مالحظة الظواهر ال تضمن تطور المعرفة. يمكن ال

 
 
 .أطروحة االستنباط : 2

االستنباط هي واحدة من األطروحات االبستمولوجية التي تدعي أن العالقة الممكنة بين الظواهر ماهي إال   
 بناءات فكرية يمكن التحقق منها في الواقع ال حقا . 

  من الممكن أن نتخيل نظريا أن شعبا ما ال يمكن أن  أياستنباطي  العلم    في نظر أصحاب هذه األطروحة
 . نتشار المشاكل الخطيرة في البالدإال إذا كان هذا النظام يساهم في وقف ا يحافظ على نظام سياسي 
التجريدي سيتم الحقا استنباط مجموعة من التأكيدات التي سنحاول التحقق منها    انطالقا من هذا االفتراض

 عية للوضع في مختلف البالد . عن طريق الدراسة الواق
 حسب هذه األطروحة فان االفتراض يبنى تم يتم التحقق منه الحقا . 

 .محاولة إيجاد الحل: 3
لكان انتهى مند مدة    ؟لم يكن العلم حاضرا في هذين االتجاهين االبستمولوجيين )االستقراء واالستنباط(   لو 

 دالل وأخرى للمالحظة . ن العلم يتضمن دائما لحظات لالست أطويلة والسبب هو 
هاتين   في  أكثر  تعمقنا  كلما  إذ  نقاش  كل  يكمن  هنا  جديد  من  اآلخر؟  البعض  بعضها  يسبق  هل 

الكبيرتين ) االستقراء   لما يحمالنه من مضامين علمية  –األطروحتين  أبعاد تحليالتنا  االستنباط( وتشعبت 
 ائرة تصوراتنا. ونظرية بهدف معرفة مصادر المعرفة العلمية كلما اتسعت أكثر د



القرن    Bernard    (  1963 )اعترف   فيزيولوجي من  االستقراء و    19وهو  بين  الدقيق  الفصل  بصعوبة 
 ا أمام نوعين متميزين من االستدالل. ن االستنباط بل ذهب إلى حد التساؤل أن

 خالصة : 
تجة عن االستدالالت  في الوقت الذي نعتقد أننا بصدد االستقراء فقط يمكن أن تتدخل محاوالت التفسير النا

ففي الوقت الذي نعتقد فيه أننا بصدد استنباط يمكن أن ينشأ االستدالل الذي أقمناه   أيضا،  السابقة والعكس
 دون أن يكون لدينا أي شك في المالحظات التي قمنا بها سابقا. 

تكاملة وأساسية في  دوار م في عالقة مستمرة وتقومان بأ  إننا في الواقع أمام حركتين للفكر تبدوان وكأنهما 
 الممارسة العلمية . 

 إن الباحث يشتغل أساسا في إطار استنباطي أو في إطار نظرية قائمة . 
أما مالحظة الظواهر فتقتضي إعادة النظر باستمرار في بعض عناصر هذه النظرية وربما إعادة النظر في  

 النظرية ذاتها . 
الطرحين االستقراء واالستنباط ربما أكثر ارتباطا مما  يمثل االكتشاف العلمي خاصية استقرائية لهذا يضل  

 قد نتصور في أذهاننا . 
هي إال عبارة عن لحظات ضرورية في سيرورة البحث   لذلك يمكن أن تصور أن المفاهيم والمالحظات ما

 يمكنها أن تتدخل في كل مراحله. 
 : لغة العلم: 3الحصة 
 تمهيد: 

ذالك فانه يقوم باستخدام الرموز واأللفاظ التي تمكنه من االستقراء و  يسعى العلم إلى تقسيم الواقع وللقيام ب 
ممكنة   دقة  بأكثر  العلمي  العمل  على وصف  قادرة  خاصة  بمفردات  االستعانة  من  البد  ولهذا  االستنباط 

 ويمكننا بهذه األلفاظ إعداد النظريات فيما بعد . 
 .نوعية األلفاظ والمفردات : 1

األساس في  هو  للعلم  بعدم    تعلمنا  مثال  مطالبون  نحن  لماذا  نتساءل  وهنا  للغته  تعلمنا  كبير  حد  والى 
 استعمال اللغة التي نوظفها في حياتنا اليومية ؟ 

الجمهور الوزن،  العادية،  لغتنا  في  نستعملها  التي  العلمية  األلفاظ  من  عدد  هناك  الحقيقة  الحظ،     ، في 
 العينية .... 

ا للمفردات  باستعماله  يتميز  ال  ولو  فالعلم  حتى  للكلمات  استعماله  بكيفية  باألحرى  يتميز  ولكنه  لغامضة 
 كانت هذه األخيرة مستمدة من اللغة العادية . 



انه يمنح لهذه الكلمات ميزة شكلية خاصة ألنه يبحث عن أحادية معنى اللفظ أي كل لفظ مستعمل ينبغي  
 ع بكيفية واحدة. أن ال يكون له أكثر من معنى واحد كما ينبغي أن يؤول من طرف الجمي

لما نتحدث عن العرض والطلب بالنسبة إلى منتوج ما ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين مختلف المستعملين  
 . 

 إن كل واحد من هذين اللفظين يعطي نفس الواقع. 
الكلمات   بين  بالتركيب  نسميها  والتي  المستعملة  األلفاظ  بين  القائمة  العالقة  أن     (syntaxe)إن  ينبغي 

   ات منطق بسيط وواضح .تكون ذ
)En philosophie et le principe de causalité( 

ظاهرتين  مثال  األقل  على  هناك  أن  الجميع  طرف  من  مفهوما  يكون  أن  ينبغي  السببية  عن  تحدثنا  لو   :
ذا النوع من العالقة بين  تتسبب إحداهما في ظهور األخرى لهذا فإننا نستعمل لفظ السببية إال في مثل ه

 .رالظواه
 )عالقة منطقية بين األلفاظ المستعملة (.  une harmonieهكذا تعمل اللغة العلمية على إقامة انسجام 

ال نستعمل أي كلمة في العلم دون أن نحددها بدقة قدر اإلمكان وبكيفية واضحة من اجل تجنب الغموض  
 بين معناها العلمي وبين استعمالها الجاري العامي . 

 ن مميزات لغة العلم . الدقة هي ميزة مهمة م
كما يستعمل العلم لغة واضحة في الوقت الذي يظهر من الخارج على انه شيء غامض ومعقد والسبب 

 يعود للغة التي تبدوا أنها خاصة به ولكي نتعرف على ذلك البد من التدرب واالطالع أكثر. 
 . فسة رياضيةوبالضبط كما ولو كنا نحضر احتفاال دينيا البد من معرفة قواعده أم منا

إن هذه اللغة التي تختلف عن تلك اللغة التي يتحدث بها ويكتب بها المجتمع في استعماله اليومي تتطلب  
 . كبر عدد من األشخاص ترجمة حتى تكون سهلة وفي متناول أ

ولهذا يعمل المترجمون على جعل ما يجري في الميدان العلمي مفهوما من قبل جمهور واسع فهم يبسطون  
 العلم للفهم ألنهم أهم وسيط بين العلماء والجمهور الواسع.

  la théorie .النظرية: 2
و  البعض  ببعضها  عالقة  لها  واالفتراضات  والتعريفات  المصطلحات  من  مجموعة  رؤية  هي  تقترح  التي 

 ذلك بهدف عرضها والتنبؤ بمظاهرها.منظمة للظاهرة و 
من   مجموعة  بناء  الباحث  يستطيع  بينهما  الموجودة  العالقات  وتحديد  المصطلحات  تعريف  من  انطالقا 

 المقوالت حول الظاهرة موضوع الدراسة.
 ية. فتمثل هذه المجموعة من االفتراضات التي تريد تقسيم هذا الجزء من الواقع موضوع دراسة نظر 



فالنظرية وعن طريق مجموع افتراضاتها تلعب دورا أساسيا في العلم ألنها تساعد في توحيد وتوضيح ما يتم  
وبالتالي تمنح االنسجام للميدان المعرفي بفضل ما تقترحه من تفسيرات التأكيد عليه حول الواقع المدروس  

 يحتمل أن تظل محل اختبار دائم على محك الواقع واألحداث. 
الخاصة تسمح   النظرية  أنها  القوانين عادة على  المجموعة من  هذه  وتقدم  قوانين  بإقامة  النظريات  بعض 

 بميدان دراسة معينة. 
فالقانون في النظرية هو توضيح وتبيان للعالقة الثابتة بين الظواهر المعنية مثال في االقتصاد فإن قانون  

كا  إذا  والطلب  العرض  بين  توافق  به  نقصد  والطلب  القانون  العرض  فان  وعليه  متساوية  األشياء  كل  نت 
 سيكون بمثابة توقع مسبق للنتيجة . 

النظرية بالنسبة للعلم هي بمثابة بوصلة للمكتشف وهي دليل ال غنى عنه في اختيار المسالك والطرق التي  
باختصار هي يستخدمها  التي  األدوات  وتبرر  كثيرة  بتنظيم مالحظات  له  ستسمح  الباحث حيث    سيعبرها 

 توجه البحث بعد التحقق منها وتدقيقها . 
جديدة  ن ينطلق منها لفهم ووضع صياغات  علومات تسمح للباحث بأتصبح النظرية عبارة عن نسق من الم

 . وتفسيرات أكثر عمومية وعمق 
فمشاهير المنظرين في الميدان المعرفي ما هم أولئك الدين استطاعوا إقامة نظرية مازالت تستعمل من قبل  

ثين الحاليين كمرشد ودليل انطالقا من خصوصياتها االستنباطية والتجريدية تبدوا النظرية من الوهلة الباح 
 األولى عسيرة مما يؤدي إلى التطرق إليها كأنها حلقة من التعريفات التي البد من معرفتها . 

 خاتمة: 
هذه العملية ال تتم إال بتلك  هي ليست لغة تتواجد خارج عملية إنتاج المعرفة العلمية، بل إن   لغة العلم 

خاللها   من  تنبني  لغة  أيضا  هي  بل  جاهزة،  معارف  بوصفها  العلوم  تدريس  لغة  فقط  ليست  فهي  اللغة، 
المعارف   تلك  بناء  في  تدخل  بل  فهمها  أو  الظاهرة  دورها على وصف  يتوقف  العلمية، حيث ال  المعرفة 

بتطور المعارف العلمية يوميا، أي أن تكون لغة  إلى لغة لصيقة  العلوم  تدريس  ويحتاج   ،أيضا بناء عقليا
 . تنتج بها المعارف وتتحقق بها االكتشافات وتصاغ بها النظريات العلمية

      
 
 
 
 

 : أهداف العلم. 4الحصة 



 تمهيد: 
العلم هو في األصل نشاط لمعرفة الواقع: هدفه األول هو معرفة هذا الواقع ألجل ذلك يتعمق العلم أكثر  

 .  الهامة اآلتية مظاهرها الخارجية لهذا فهو مطالب بتثبيت القاعدةويتجاوز سطحيتها و واضيع فأكثر في الم
كون عامال  التمسك بالتساؤل الدائم في مواجهة الحس المشترك الذي عادة ما يمثل عائقا بدال من أن ي-

 . مساعدا في فهم الظواهر 
راغ وذلك حسب الحس المشترك السائد في عن كره الطبيعة للف    pascal)بباسكال  (وسواء تعلق األمر-

 تلك الفترة . 
 ففي هذه الحالة يصبح من الممكن القيام باختبار معمق للواقع . كيف يتم ذلك ؟  

 : تمثيل مفصل وصادق لموضوع أو ظاهرة ما .   la description.الوصف : 1
نتاج جرد أكثر صدق حول  احد أهداف العلم األكثر دقة هو النجاح في وصف الواقع وبعبارة أخرى هو إ

خصائص الموضوع أو الظاهرة المطروحة للدراسة سواء أكانت هذه الظاهرة نشاط مؤسسة ما أو الظاهرة 
 . االنتحارية..فالبحث سيحاول التدقيق في مختلف عناصر الموضوع 

 واحد من أهداف العلم .  هو  إن الوصف إذا
 اهر انطالقا من مقياس واحد أو عدة مقاييس . تجمع األشياء أو الظو  claseification .التصنيف :2

ال يكتفي العلم بوصف المواضيع والظواهر بل يبحث أيضا عن تصنيفها وترتيبها وللقيام بذلك فانه يقوم  
باختصارها واختزالها في بعض الفئات من العناصر وذلك بتجميعها حسب بعض المقاييس ومدى مالئمتها  

 هر يتميز بالتقارب أو التشابه إذا ما قيس بمواضيع وظواهر أخرى. الظوا بعض هذه المواضيع و  نأذلك 
 مثال: يحدث ذلك في علم النبات أثناء قيامنا بإعادة تجميع النباتات حسب عائالتها النباتية . 
 نفس الشيء بالنسبة لعلم االجتماع أو األنثروبولوجيا أثناء محاولتها وضع نماذج للمجتمعات  

 ييس التجمع حسب أهداف البحث . كما يمكن أن تتنوع مقا
 يمكننا أن نصنف المجتمعات حسب المظاهر التكنولوجية أو االيكولوجية أو السياسية .  مثال:

 يمثل التصنيف إذن جزءا من أهداف العلم . 
 كشف عن عالقات تصف ظاهرة أو عدة ظواهر .   explécation.التفسير :3

والظواهر المواضيع  وتصنيف  وصف  عند  يتوقف  وأكثرها   ال  وربما  األخرى  أهدافه  بين  فمن  المالحظة 
 جوهرية هو الوصول إلى تفسير هذه الظواهر . 

لهذا يمثل التفسير القلب النابض للمسعى العلمي ذلك الن العلم يريد بقدر المستطاع أن يكشف عن طريق  
  ccausalitéسببية    المالحظة العالقات القائمة بين الظواهر والعالقة التي يبحث عنها أكثر هي عالقة 

 أي تلك العالقة التي تجعل إحدى الظواهر سببا في وجود ظاهرة أخرى أو عامال رئيسيا في ظهورها .



الظاهرة     compréhension .الفهم:4 طبيعة  ااإلاكتشاف  مع  المعاني  ألنسانية  االعتبار  بعين  خذ 
 المعطاة من طرف األشخاص المبحوثين . 

ا بدراسة  األمر  يتعلق  للعلم عندما  األخرى  األهداف  إلى  الفهم  يضيفون  الباحثين  بعض  نجد  ألشخاص 
السابق ذكرها والبعض اآلخر يرفضها ويعارضها مع محاولة كل طرف إعطاء مصطلح الفهم معني خاص  

 . 
 .   موضوع البحث كما يعبر عنه الفهم يأخذ بعين االعتبار الواقع المعاش لألشخاص

ما لو حاولنا معرفة كيف يعيشها ويدركها األشخاص المعنيين بها  ننا سنوضح أكثر ظاهرة  أنفترض إذن  
 عنها . اعوض البحث عن أسباب تصرفاتهم خارج 

فبالنسبة ألصحاب هذا االتجاه فان ظاهرة الطالق مثال ستتوضح أكثر لو تفحصنا إدراك كل شريك لدوره  
 عوض أن نختبر التقلبات االقتصادية والسياسية في المجتمع ككل . 

أفعالهم وفي هذا الشأن  إن ا بالمعني الذي يعطيه المشتركون في الوضعية لتصرفاتهم وردود  يتعلق  ألمر 
إننا نتعلم أكثر من مجموعة العمال لو قمنا بمشاركتهم في نشاطاتهم الن ذلك    aktouf  (1987)يقول  

يأخذ على هذه المنهجية  يسمح لنا بفهم أكثر للديناميكية الداخلية للعالقات الموجودة بينهم غير أن البعض  
 افتقارها إلى االنسجام ألنه من غير الممكن التظاهر بصرامة النتائج المتحصل عليها . 

 خالصة: 
أن   من  بدال  بينها  فيما  تتكامل  أن  والفهم  بالتفسير  تهتم  التي  التناوالت  على  ينبغي  انه  نقول  األخير  في 

 خرى فإنها ستظل غير كافية وضعيفة . تتعارض ذلك ألنه وفي حالة اخذ كل منها منفصلة عن األ
 : العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية. 5الحصة 
 تمهيد: 

الفيزيقي وكذا   العالم  المصطلح على  الطبيعة ويشتمل هذا  لدراسة  العلم موجه  أن  القول  يمكن  بشكل عام 
  ،ه بالطبيعة عالم األحياء أي أن كل ما هو موجود أو منتج دون تدخل من طرف اإلنسان يمثل ما نسمي 

أما الفروع الخاصة مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا فقد وضعت أصال لدراسة هذه الطبيعة وسواء سميت  
 بالعلوم الطبيعية أو الصحيحة أو الدقيقة أو مجرد علوم فإنها تسمى علوم طبيعية . 
من مثل هذه الدراسات   من جهته يعتبر اإلنسان موضوع دراسة لها خصائصها ومميزاتها العلمية والهدف 

التي تجري في مختلف فروع العلوم اإلنسانية هو معرفة وفهم اإلنسان ومعنى أو داللة أفعاله تشتمل هذه  
العلوم التي كانت تسمى سابقا بعلوم اإلنسان ثم الحقا بالعلوم االجتماعية خاصة عند االنجلوسكسون على  

 فروع عديدة . 



ل العلوم الطبيعية فهما جيدا البد أن نضع في أذهاننا أنها تتعامل  لكي نفهم طريقة عم  .طرق عملها :1
 مع األشياء المادية . 

بكيفية   المادية ولمالحظة هذه الظواهر واألشياء   فهي تحاول اكتشاف العالقات بين الظواهر أو األشياء 
 جديدة تستعمل هذه العلوم أدوات متطورة إلى حد كبير . 

هر في تبسيط معاني هذه األشياء ومكوناتها وتكمن المالحظة من رؤية  تساعد بعض األدوات مثل المج 
 أدق حتى اصغر األجسام التي تتركب منها. 

 للعلوم اإلنسانية طريقة عملها ولفهمها البد أن نضع في أذهاننا أننا بصدد دراسة كائنات بشرية. 
تعامل هذه األخيرة مع كائن يتحدث  إن االختالف الموجود بين العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية في كون  

ويتجاوب ويتفاعل مع أمثاله ويمتلك وعيا ومقدرة على التعلم والفهم لهذا التعامل مع الموضوع هنا ينبغي  
أن يكون مصحوبا بحذر وعناية كبيرتين فقبل الشروع في دراسته البد من طلب إذنه ...وكدا فان استعمال  

 قة األشخاص موضوع الدراسة .أدوات البحث ال يتم عادة إال بمواف
إن العلوم اإلنسانية ليست تقليدا أعمى للعلوم الطبيعية خاصة إذا أخدنا بعين االعتبار مميزات مواضيع كل  
الطريقة   في  تعارض  يوجد  فال  ذلك  ومع  علمي  إطار  في  محددة  النشاط  مجاالت  كانت  إذا  حتى  منهما 

بعض   عدا  ما  الحالتين  كلتا  في  المتبعة  اعتبارا العلمية  الفعلية  المعالجة  أثناء  منها  مفر  ال  التي  الفروق 
 لخصوصيات كل موضوع . 

 .خصائصها المميزة : 2
خصائص   اختبار  من  البد  اإلنسانية  والعلوم  الطبيعية  للعلوم  المميزة  الخصائص  على  نتعرف  لكي 

 موضوعيهما بحذر شديد. 
ن يظهر أن الموضوع )الكائن( المادي .أول هذه الخصائص هي أن الكائن البشري يشعر بوجوده في حي 1

يقوم   انه  بدراسته  يقوم  لمن  بالضرورة  يستسلم  البشري ال  الكائن  أن  زيادة على  الخاص  بوجوده  يشعر  ال 
 بتعديل الوضع من تلقاء نفسه أثناء الدراسة .

 . هذا يعني أن الكائن البشري يعطي معنى لما يحيط به . 2
الطبي3 العلوم  في  للممارسين  المدروس  .خالفا  الموضوع  طبيعة  نفس  من  هما  اإلنسانية  والعلوم  عية 

الشخصية ألنها   تجربتنا  نذكر به حول  أو  نقدمه  الحذر حول ما  ينبغي علينا مضاعفة  ولهذا  )المبحوث( 
ليست بالضرورة هي نفس تجربة اآلخرين لهذا ينبغي تجنب منح اآلخرين دوافعنا وحوافزنا الخاصة ) انه  

 انه ليس من نفس طبيعة المالحظ (.   #حظ من نفس طبيعة المال
.األشخاص أو الجماعات ليسوا صورا مطابقة لبعضها وكل شخص هو عبارة عن مركز تجارب أصلية 4

 يجعله في النهاية فريدا من نوعه . 



باختصار هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تتدخل في سلوك كل شخص وتصرفه وهذا ما يجعل  
 هذه العوامل مهمة صعبة للغاية مما يجعل المالحظة شيئا معقدا. من مهمة مراقبة 

.العالم المادي أكثر بساطة من العالم اإلنساني الن العالم الفيزيقي ال يمكنه إنتاج نفسه وال إعادة إنتاجها 5
 أما العالم الحي فيمكنه ذلك . 

ن كل شخص هو ذات  ألى ألفعاله  موضوع العلوم اإلنسانية أكثر تعقيد ذلك الن الكائن البشري يعطي معن 
 أصلية وبالتالي مظهر من مظاهر تعقد الموضوع .  )أو هوية(
أفعاله 6 كقياس  للقياس  البشري  الكائن  فيه  يخضع  إذ  جزئيا  القياس  يقبل  اإلنسانية  العلوم  في  .الموضوع 

فيها مجموعة من  وتصرفاته وهذا ليس باألمر الهين كما هو الحال بالنسبة للعلوم الطبيعية التي يستعمل  
 األدوات التي ال تمد بالمعاني فقط ولكنها تمدنا بقياسات دقيقة للظواهر األساسية المطلوب دراستها . 

. كما تميل العلوم إلى التفسير أي التحليل التفسيري أي ال تسمح كثيرا بدراسة دقيقة للمسببات في حين  7
الوضعيات التي تسمح لنا بدراسة اآلثار التي تحدثها  أن العلوم الطبيعية تفضل التجربة أي إثارة ومراقبة  

 الظاهرة . 
.وضعت العلوم اإلنسانية لنفسها نموذجا لتحليل فهمي للظواهر يتم بواسطته األخذ بعين االعتبار المعنى  8

لة غير  في العلوم الطبيعية فهذه المسأ  الذي تعطيه الكائنات البشرية لسلوكياتها ضمن مجموع التأويالت أما
 طروحة الن الموضوع )المدروس( ال ينتج معاني الموضوع في العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية .  م

في العلوم اإلنسانية: له وعي بوجوده، يعطي معنى أفعاله، من نفس طبيعة المالحظ، غير ممكن إعادة  
 إنتاجه، معقد، يقبل قياسه جزئيا، يقبل بالتحليل التفسيري الفهمي . 

 لطبيعية: يمكن إعادة إنتاجه، بسيط، يقبل القياس، يقبل بالسببية، ال يقبل بالتحليل الفهمي. في العلوم ا
تتصف العلوم اإلنسانية أنها أكثر تعقيدا وتشعبا من العلوم الطبيعية، لذلك تكثر فيها التأويالت  :  خالصة

ذل ومع  التعقيد،  درجة  في  أقل  مادة  في  ننظر  الطبيعة  علم  في  فنحن  هائل،  إلى بشكل  نتوسل  فنحن  ك 
أما في علم   التجريبي،  العزل  العزل اإلنسانتبسيطها صناعيًا، بطريقة  استحالة  ناشئ عن  تعقيد  فهناك   ،

 في موضوع العلوم اإلنسانية.   الحياة النفسيةو الحياة االجتماعية  نظرا لتدخلالصناعي 
 
 
 
 


