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أعمال موجهة، السنة الولى علوم اجتماعيححة، وحححدة.
مدارس و مناهج، 

05الفوجين،   

السأتاذ عبد النور نابت

   النص الثالث: 

إنا وضعية العلللوم النسللانية لهللي اشللد تعقيللدا وذلللك لنا الللذات الللتي
تلحاظ آو تجرب علي ذاتها أو علي غيرها من الذوات قد تعرض لها مللن
جهة تحولت صادرة عن الظواهر الملحاظللة  كمللا قللد تكللونا مللن جهللة
أخري  مصدر تحولت بشانا سياق هللذه بللل وبشللانا طبيعتهللا فللي ذات
النا  صعوبات إضافية بالقياس إلى وضعية العلوم الطبيعية التي يمكننللا
الفصل  فيها بوجه عام بين الذات و الموضوع و بتعبير أخر فانا خلخلللة
التمركز الذاتي التي هي شرط ضروري  و الموضوعية تغدو أمرا شديد

الصعوبة حاينما يكونا الموضوع متكونا من ذوات.

47جان بياجيه ابستومولوجيا علوم النسان، صفحة 

السئلة:

-لماذا تختلف وضعية العلوم النسانية عن العلوم الطبيعية؟1

-لماذا يصعب الفصل بين الذات و الموضوع في العلوم النسانية؟2

-ما المقصود بتكونا الموضوع من ذوات؟3

 النص الرابع:

ل شك أنا البروز التاريخي لكل من علوم النسانا حاصللل بللالتزامن مللع
مشكلة ما، أو حااجة ملحة، أو عقبة نظرية كانت أو عمليللة، وكللانا ل بللد
بالطبع  من ظهور المعايير التي فرضها المجتمع الصناعي على الفللراد
كي تنشأ البسيكولوجيا، وتتكونا شيئا فشيئا كعلللم خللا القللرنا التاسللع
عشر، وكانا لبد أيضا، دونا أي شك، من بروز المخاطر التي أخذت منذ
الثورة (الفرنسية) تضغط على التوازنات الجتماعية، وبخاصة على ذلك
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التللوازنا بالللذات الللذي أنشللأ البورجوازيللة، كمللا يظهللر فكللر ذو طللابع
سوسيولوجي.

                                  ميشلليل فوكللو، الكلمللات والشللياء، ترجمللة
283,’ ص 1990سالم يافوت، 

السأئلة:
/ وضح أسباب ظهور علوم النسانا؟1
ثثرت المعايير الجتماعية والسياسية في ظهور علم النفس2 / كيف أ

وعلم الجتماع، حاسب فوكو؟
/   هل تؤثر الشروط الثقافية التي حاددها فوكو في ظهور علوم3

النسانا  كونية المناهج الغربية وأهمية هذه العلوم في البيئة العربية؟

النص الخامس:

يصادر كل بحث علمي على وجود ثنائية الملحاللظ وموضللوع الملحاظللة،
ففللي العلللوم الطبيعيللة يلعللب النسللانا دور الملحاللظ، ويمثللل العللالم
الخارجي موضوع الملحاظة... وإذا كانت العلللوم الجتماعيللة والنسللانية
علوما على وجلله الحقيقللة فعليهللا أنا تحللافظ علللى تلللك الثنائيللة، الللتي
تحويلهللا لوضللعها داخللل النسللانا، فننتقللل بالتللالي مللن ثنائيللة النسللانا
الملحاظ والموضوع الملحاظ، إلى ثنائية النسانا الملحاظ (كسرة تحت
الحاء) والنسانا الملحاظ(فتحة على الحاء)، أو الشللخاص الملحاظيللن،
ومن الضروري أيضا أل يعي هللؤلء الشللخاص الملحاظللونا(فتحللة فللوق
ثل أفضللى وعيهللم إلللى تغييللر مسللار الحللاء) بللأنهم موضللوع التجربللة، وإ
التجريب، بصورة غير متوقعلة. وهكلذا يبلدو الللوعي بمثابلة علدو سللري
ثلقّ المر بلالوعي التلقلائي، المحللايث لموضلوع لعلوم النسانا، سواء تع
الملحاظة، أو بالوعي اللتأملي-وعي الللوعي عنللد العللالم-(كسللرة تحللت

اللم).
                          كلوك ليفي سأتروس، النتروبولوجيا

.345-344البنيوية، ص
:السأئلة 

/    ميز بين موضوع العلوم الطبيعية والعلوم الجتماعية والنسانية،1
مع توضيح الفارق بالشرح.

/    ما هي العوائقّ المنهجية التي تعترض الباحاث في العلوم2
الجتماعية والنسانية حاسب كلود ليفي ستروس؟

 /   أل تعتقد أنا ستروس في ذكره لهذه العوائقّ يتحدث من موقعه3
كأنتروبولوجي، وضح ذلك بناء على ما درسته في وحادة النتروبولوجيا. 
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انتهى، بالتوفيقّ

  


