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 3جامعة صالح بوبنيدر، قسنطينة 

 كلية العلوم السياسية

 علوم سياسيةجذع مشترك  ول ، السنة ال مدخل علم االجتماع: مقياس

 ويفي خيرة: الستاذة

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

طلبة جدد في الجامعة وفي كلية وأرحب بهم البكالوريا الناجحين في شهادة بداية أهنيء جميع الطلبة 
 .العلوم السياسية

ن الطالب من اكتساب الكثير من تخصص مهم ويمك  العلوم السياسية تخصص أقول للطلبة الجدد أن      
ن فهم جوانب الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها نه مالمعارف في عدة مجاالت، كما يمك  

 .سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية

وفي ظل ولكون أن نظام التعليم في الجامعة يختلف عن نظام التعليم في مراحل سابقة حيث لذا      
ن يبذل الطالب الجهد الكافي والعمل بجد، وبما أن الطالب سوف يتلقى المعارف البد من أظام الـ ل م د ن

أنو ه إلى أن ه على الطلبة أن يعيروا نفس االهتمام لكل المقاييس التي سوف من خالل عدة مقاييس، 
التعليم األساسية  يدرسونها خالل هذا السداسي وكذا خالل هذه السنة سواء كانت مقاييس ضمن وحدات

أو وحدة التعليم االستكشافية أوضمن بقية الوحدات األخرى، إلى جانب االهتمام بالمحاضرات بقدر 
هذا هي القاعدة  ، فالسنة األولى في تخصصناقية فكالهما يكم ل اآلخر ويدع مهاالهتمام بالحصص التطبي

كون الطالب كلما انتقل  ،ن الطالب من مواصلة مشواره الدراسي في هذا التخصصواألساس حتى يتمك  
يتعمق في هذا التخصص وبالتالي فالمعارف التي خر ومن سنة إلى أخرى يجد نفسه من سداسي إلى آ

كل مرة تشكل أساسا للمضي قدما وبالتالي فالعملية تراكمية وهي عملية تحصيل مستمر، إلى يكتسبها 
 .والتخصص في حد ذاته انب مواكبة مختلف التطورات واألحداث التي يشهدها العالمج

لذا يرجى بذل الجهد الكافي والمثابرة والمتابعة كذا االستفادة من كل ما يقدم لكم في مختلف      
 .المقاييس
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التي يدرسها طالب السنة األولى علوم ة ومقياس مدخل علم االجتماع هو من المقاييس المهم       
ن كانسياسية،  على اعتبار أن الظاهرة السياسية هي في ضمن المادة االختيارية،  مقياسا يدرس حتى وا 

 .والظاهرة االجتماعية هي الموضوع العام لعلم االجتماع األساس ظاهرة اجتماعية،

لقد أشرت ) في تخصص العلوم السياسية علم االجتماع مدخل لماذا ندرس وعليه فالطالب ربما يتساءل 
تخصص ثري ويكسب معارف عديدة في عدة مجاالت في البداية إلى أن تخصص العلوم السياسية 

بشكل عام ، وهنا نقول أن علم االجتماع هو من العلوم االجتماعية المهمة، يدرس (وميادين ترتبط به
، وهو علم له قوانينه وطرائقه علميومنهج ية تحليلية تفسيرية وبأسلوب وصفدراسة  المجتمع

وبالتالي فعلم االجتماع وعلم السياسة هما من العلوم االجتماعية المتداخلة، حيث توجد اهتمامات لعلمية،ا
مشتركة بينهما، حيث أن دراسة النظم والمؤسسات السياسية يعتبر في حد ذاته من نتاج المجتمع أو من 

مهمة جدا في فهم وتحليل كما أن المفاهيم األساسية في علم االجتماع  .الممارسات واألنشطة االجتماعية
 نمض امهضعبب ينلمعلا ةقالع يف ليصفتلا متي فو س السياسية والظواهر العديد من المفاهيم والقضايا

 .(سايقملا يف لةاو تنلمار و حاملا دحأ

إلى المعارف المكتسبة والتكوين القاعدي للطالب في الفلسفة تحتاج دراسة هذا المقياس   أشير إلى أنو 
واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم اإلدارية والقانونية والتكوينات ذات الصلة التي تساعد على دراسة 

 .العلوم السياسية

 : قة التدريسبالنسبة لطري

سوف يتم إن شاء اهلل وضع المحاضرة على مستوى الكالسروم الل فترة اعتماد التعليم عن بعد خ     
 0088إلى الساعة  0088 من الساعة األحدقبل موعد حصة المحاضرة بيوم والتي تم برمجتها يوم 

موعد و  ميو  ، وبعدها وفيمتهارافسستوام تهظاحالم ليجستو  ،حتى يتسنى للطلبة اإلطالع عليهاصباحا
طلبة مع األستاذة بالكالسروم ويتم تقديم شروحات وتوضيحات أي تقديم محاضرة تفاعلية الحصة يلتحق ال

كود المقياس في ) وذلك من خالل توضيحات من جانب األستاذة وتساؤالت الطلبة واستفساراتهم وغيرها 
فسوف يتم تقديم لى التدريس الحضوري إن شاء اهلل وعندما ننتقل إ (.ym3fgwpهوالكالسروم 

 .المحاضرات بشكل عادي من خالل تقديم األستاذ وتفاعل الطلبة
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 :محتوى المقياس

 0يتضمن المقياس المحاور التالية     

 مفهوم علم االجتماع: المحور الول

 ــ تعريف علم االجتماع 1

 كموضوع عام لعلم االجتماع ــ مفهوم الظاهرة االجتماعية 2

 علم االجتماع والتحليل العلمي للظاهرة االجتماعية: المحور الثاني

 نشأة علم االجتماع: الثالثالمحور 

 (الرواد) أهم مفكري علم االجتماع : الرابعالمحور 

 أهم التيارات الفكرية لعلم االجتماع: الخامسالمحور 

 فروع علم االجتماع أو مجاالته: السادسالمحور 

 عالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى: السابعالمحور 

  المسائل السوسيولوجية األساسية: الثامنالمحور 

يل وثري من خالل المحاور طو قد يبدو تجدر اإلشارة هنا إلى أن المقياس من حيث المحتوى      
يع المطروحة ضمن المحاور يتم تناول أهم العناصر في كل موضوع من المواض، إال أنه سوف المقدمة
 .المقدمة

وعليه يمكن للطالب أن يستعين بجملة من المراجع التي يمكن االعتماد عليها للحصول على تفاصيل 
 .أوالتوسع في العناصر المقدمة

 0المراجع

دار الشروق للنشر 0 ، األردنــ إبراهيم عيسى عثمان، النظرية المعاصرة في علم االجتماع، عمان 1
 .2880والتوزيع، 
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دار 0 ، األردن، عمان2ألحمد، المدخل إلى علم االجتماع، طــ إحسان محمد الحسن، عدنان سليمان ا 2
 .2880وائل للنشر والتوزيع، 

 .2812دار جليس الزمان، ــ أحمد طاهر مسعود، المدخل إلى علم االجتماع،  3

 .2812جسور للنشر والتوزيع، 0 ، الجزائر2جتماع، طــ خالد حامد، مدخل إلى علم اال 4

 .2886 معية،دار المعرفة الجا0 دريةــ عبد اهلل محمد عبد الرحمن، النظرية في علم االجتماع، االسكن 5

 .2886دار الشروق، 0 ــ فهمي سليم الغزوي وآخرون، المدخل إلى علم االجتماع، األردن 6

، المؤسة الجامعية 2واألساليب التطبيقية في علم االجتماع، ط ــ إبراهيم العسل، األسس النظرية 7
 .2811للدراسات، 

 .2880 ،دار العصماء0 اإلسالمي، دمشقــ أحمد جمعة، أسعد جمعة، دراسات في علم االجتماع  0

ــ فضيل دليو، علم االجتماع المعاصر ثنائية النظرية والمنهج، مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة  0
 .2884نة، قسنطي

 .2885دار المعرفة الجامعية، 0 ــ محمد علي محمد، تاريخ الفكر االجتماعي، القاهرة 18

 .1000دار المعرفة الجامعية، 0 ــ غيث محمد عاطف، قاموس علم االجتماع، االسكندرية 11


