
 

 
 

اُت الَعْقِل   )20َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

 الفروق واالختالفات ب�ن العلوم االجتماعية والطبيعية
 

 * ام محمد زقزوقعزَّ 
 

ِعلَم  (املشروعاتإدارة    1إنَّ  االجتماعية  العلوم  عن  َفْرٌع   ،Social Sciences  والعلوم االجتماعية )؛ 
)، مثل األحياء والكيمياء والف��ياء، Natural Sciencesبطبيع��ا َتَتغاَيُر وَتَ�باَيُن عن العلوم الطبيعية (

 بالفروقات واالختالفات األساس اآلتية:

# 
 العلــوُم االجتماعيــــة 
Social Sciences 

 العلوُم الطبيعية 
Natural Sciences 

1 
ِسم   ة ( َت�َّ ِة/الذاتاِنيَّ )  Subjectivityبالّذاِتيَّ

 عموًما... 
ة ( يَّ ة اُ�َ�ّسِ ِسم باملوضوعيَّ )  Objectivityَت�َّ

 عموًما... 

2 
واألح�ام ال��صية، واملقّررات    التغرُّض

ُش املعطيات  السابقة قد َتحِرُف وُ�َشّوِ
 والبيانات؛ و�التا�� الن�يجة ا��تامية 

التغرُّض واألح�ام ال��صية، واملقّررات  
السابقة ل�س ل�ا كب�� تأث�� �� َحْرِف أو 

َ�شو�ِش األدواِر والبيانات؛ و�التا�� الن�يجة 
 ا��تامية

3 

َ�ُ��ا ا��تمُع والعاَلُم بصورٍة  َمخَ�ُ��ا/ُمختَ 
عامة؛ حيث ال َسيَطرَة لُعلماِ��ا و�اِحث��ا 

ر والتأث�� بقواني��ا وتج���ا��ا  ع�� التأثُّ
 وعوامل�ا 

َمخَ�ُ��ا/ُمخَتَ�ُ��ا ُ��َرٌة أو بناَيٌة ُمجّ�زة ب�ل 
ن الباحث�ن أو الدارس�ن من إجراء   ما ُيَمّكِ

ث التجارب واالختبارات والتحاليل؛ حي
َقة  يطرة ُمَتَحّقِ  السَّ

4 
ن�يجُة بحِ��ا وتحقيِق�ا واسِتقصاِ��ا 

بَحَسب أفضل األح�ام واملبادئ  
 والعبارات... إ��

ن�يجة بح��ا وتحقيق�ا واستقصا��ا تكون 
َنة التعر�ف والتوضيح؛ بموِجب   ُمَب�َّ

 القوان�ن الطبيعية 

5 
ظوا�ر�ا ووقا�ع�ا وأحدا��ا، بالعموم، 

  )خم�نوالتَّ   الظنُّ (ُمدَركٌة بالفكِر وا�َ�ْدِس  
ُ� ع��ا  والَبَدِ�يات ال ا�َ�واّس. وعليھ؛ ُ�ع�َّ

ظوا�ر�ا ووقا�ع�ا وأحدا��ا، بالعموم، 
(السمع والبصر والشّم  ُمدَركٌة با�َ�واّس  
ق) َذوُّ  ال بمجّرد الفكِر وا�َ�ْدِس   واللمس والتَّ

 
َ�ٍة ُمَؤّدا�ا َنَظرّ�ا  م:لْ العِ   1 ٍق ُمَم�َّ ِؤ عاملنا من خالِل طرائَق َتَحقُّ  What is the difference between socialت وا��ات.  ُيفَ�ُم عموًما بأنھ محاولٌة وَمس�ً� لف�ِم، وَشرِح، وَتَ�بُّ
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ا باصِطناع �لماٍت ُيراُد ��ا أداء مع��  رمز��
ِ�ٍ� �ِغالَلٍة من الغموض؛ مثل:  ُم�َّ

ة،   ة، اإلنتاِجيَّ ة الرفاِ�يَّ فيَّ  التكيُّ

6 
َلة ف��ا/م��ا  املعطيات والبيانات املتحصَّ

 تختلف بمرور الزمن 

َلة ف��ا/م��ا  املعطيات والبيانات املتحصَّ
اقعّية  تتمّ�� باالعتماد ية وتتضّمن نتائَج و

 حقيقّية 

7 
ا؛  ِم�ا و�نضاِج�ا أقّل �س�ي� ُل تقدُّ ُمَعدَّ

مو�ل  ِر وُوجوِد التَّ ِة ت�سُّ  ِلِقلَّ
ا؛  م�ا و�نضاِج�ا أع�� �س�ي� ُل تقدُّ ُمَعدَّ

مو�ل  ِر وُوجوِد التَّ  لت�سُّ

8 
أحدث ُعمًرا بمدة طو�لة؛ خالل القرن  

 ) امليالدّي 19التاسع عشر ( 

 ُعمًرا بمدة طو�لة (ثالثة قرون  أسبُق 
تقر�ًبا)؛ خالل القرن�ن السادس عشر  

ْ�ن 17- 16والسا�ع عشر (   ) امليالديَّ

9 

ُمقاَرَ�ُة علماِ��ا و�اِحث��ا الفلسفُة  
).  Interpretivismالتفس��ية التأو�لية (

من مثل االعتماد ع�� طر�قة التحليل  
 النو��ّ 

و�اِحث��ا الفلسفُة الوضعية  ُمقاَرَ�ُة علماِ��ا  
)Positivism ��من مثل االعتماد ع .(

ّ� مًعا وِ�ّ� والَكّ�ِ  طر�قة التحليل النَّ

باختصار؛ إن االختالفات الرئ�سة ب�ن بحوث العلوم االجتماعية و�حوث العلوم الطبيعية تكُمُن أك��  
ال�اِد Object�� املوضوِع املُسَ�ْ�َدف ( �� الواِضِع  ). وعليھ؛ تجُد عاِلم العلوم  Subjectف () أك�� م��ا 

الطبيعية يؤّسُس �لَّ تحليالتھ ع�� املعطيات والبيانات ال�� جمع�ا بالطرق العلمية. باملقابل؛ تجُد  
عاِلم العلوم االجتماعية ال �سُلُك ذات الطرق العلمية فيما يتعرَّض لھ من شؤون ا��تمع �� حيا��م  

 اليومية. 
املُغاَيَرِة أعاله ف�و �عز�ز اإلدراك والو�� الذا�ي ملوِقِعنا وموِقِفنا الفلسفّي من بقية أما َنفُع وُمَؤّدى  

ُننا �ذا من اآل�ي   :2العلوم، و�الذات م��ا العلوم الطبيعية، حيث سُيَمِكّ

العلوم األخرى.     .1  ��� املُنِتَجِة وا��اِسَمِة مع ُعلماِء وُمَتَخّصِ ا��وارات واملُداَرساِت  إجراِء 

) يقع ضمن العلوم  ARAوًصا أنَّ ما  نحن ماضون بھ �� بحثنا اإلدارّي االس��اتي�ّ� (وخص

َظُر وا�َ�َدُل حول كث�ٍ� من فرِضياِتِھ ونظر�اِتِھ ومسائِلِھ.    االجتماعية؛ حيث يكُ�ُ� النَّ
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راِئِق العلمية املالئمة... .2 باِع الطَّ ِة �� اخِتياِر واّتِ قَّ  العنايِة والّدِ

�امِل مع ما �ان، وما سي�ون ��/من العلوم األخرى؛ و�الذات م��ا ما �ان ضمن العلوم   .3 التَّ

اإل�سان   وعلم  االقتصاد،  وعلم  التار�خ،  وعلم  السياسة،  علم  مثل:  االجتماعية. 

ْنْ��و�ولوْجيا)... إ��. 
ُ
 (األ

 

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *
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