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القواعد إ�� مجموعة من املبادئ املعرفية و 

إجرائيا  الّنموذج وظف .لدراسات و�بحاث العلمية

التحقيب ألنظمة املعرفة،  �� سياقات معرفية متباينة، فمن من الباحث�ن من وظفھ �� عملية

ومن الباحث�ن من وظفھ إجرائيا �� دراسة تار�خ تطور العلوم، و�� �خ��، من الباحث�ن من وظفھ 

paradigme(  دراسة تار�خ تطور ��

 رشادي،� حيث يرى أن ل�ل علم قيا��� نموذجھ 

ل�ذا  ستعماليةالدائرة �  �عد�ا

�شغل م�انة مم��ة �� الدرس ��س�يمولو�� املعاصر، باعتباره أداة من��ية 

املعر��  الّنموذجامتدت تطبيقات 

إ�� مختلف فروع املعرفة ��سانية، ف��أ الباحثون إليھ �� دراسة تار�خ تطور مختلف 
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ن ل�ا م الباحثون  النظر�ة، يؤرخ

مع �لية العلوم ��سانية و �جتماعية مخ�� ا��تمع ا��زائري املعاصر بالت�سيق
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إ�� مجموعة من املبادئ املعرفية و  املعر�� �� فلسفة العلوم الّنموذج مف�وم

لدراسات و�بحاث العلميةء اينطلق م��ا الباحثون �� إجرا

�� سياقات معرفية متباينة، فمن من الباحث�ن من وظفھ �� عملية

ومن الباحث�ن من وظفھ إجرائيا �� دراسة تار�خ تطور العلوم، و�� �خ��، من الباحث�ن من وظفھ 

  .�أداة من��ية إجرائية �� دراسة الظوا�ر �جتماعية و��سانية

paradigme( الّنموذج وظف مف�وم امن  عت�� توماس �ون أول 

حيث يرى أن ل�ل علم قيا��� نموذجھ  ،"ةيمب�ية الثورات العل"العلوم �� كتابھ الش���

�عد�ا توسعت .احثون �� دراسة الظوا�ر الطبيعية

�شغل م�انة مم��ة �� الدرس ��س�يمولو�� املعاصر، باعتباره أداة من��ية 
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النظر�ة، يؤرخل�ذه التخصصات من خالل مداخل�ا  العل�� 
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ينطلق م��ا الباحثون �� إجرا املن��ية ال��

�� سياقات معرفية متباينة، فمن من الباحث�ن من وظفھ �� عملية

ومن الباحث�ن من وظفھ إجرائيا �� دراسة تار�خ تطور العلوم، و�� �خ��، من الباحث�ن من وظفھ 

�أداة من��ية إجرائية �� دراسة الظوا�ر �جتماعية و��سانية

عت�� توماس �ون أول �ُ     

العلوم �� كتابھ الش���

احثون �� دراسة الظوا�ر الطبيعيةالبيوظفھ  الذي

�شغل م�انة مم��ة �� الدرس ��س�يمولو�� املعاصر، باعتباره أداة من��ية  أصبحف م،املف�و 

دراسة تار�خ تطور  تمكننا من
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ل�ذه  �ش�ل ب�نة النماذج املعرفيةاملن��ية ال��  والقواعدع�� املبادئ املعرفية  خالل الوقوف

  .التخصصات العلمية
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 بمثابة أداة من��ية نوظف�ا �� دراسة الظوا�ر �جتماعية املعر�� الّنموذجعت�� أ

بخطوة �ش�يد   يمكننا دراسة الظوا�ر دون املرورال  ف��ى �عض الباحث�ن أنھ، و��سانية

ع�� �ذه العلمية بالنمذجة املعرفية، يتم من خالل�ا  �ش�يد  الباحثون  ، وأطلقالنماذج املثالية

حاطة عدم قدرة الباحث�ن ع�� � ستخدم �� تحليل الظوا�ر وتفس���ا، نظرا ل�ُ  ؛إرشادي نموذج

�خ��ال، حيث يتم اخ��ال  جو�ري يتمثل �� ع�� مبدأ الّنموذجيقوم  .ال�لية والشاملة بالظوا�ر

 ع�� الّنموذج، كما يقوم تركي�يةإ�� مجموعة عناصر  والنفسية ةع �جتماعيالوقا� الظوا�ر و

، ةمخصوص ةنظر� مقدمات ا��و  ،معينة من��ية ،حيث ينحاز الباحث إ�� قواعدنحياز�  مبدأ

ث��و�نا، 
ُ
�� دراسة   ملوضوعية العلميةطلب احول تحقيق النمذجة املعرفية مل أ�ادي��نقاش  أ

  .�جتماعية و��سانية الظوا�ر

رور الوقت ما، تتحول مع م عل�� تخصص�يمن النماذج املعرفية ع�� الباحث�ن �� �ُ      

إ�� طر�قة تفك�� من��ية ي�بع�ا الباحثون  التقنية وأدواتھ قدماتھ املعرفيةفرضيات النموذج وم

�صبح من الصعب اخ��اق �ذا النموذج معرفيا، ملا و ، و��سانيةجتماعية �� دراسة الظوا�ر � 

بك مع�ا، و�ؤثر ع�� ا، في�شواملفا�يم النظر�ات ورؤى العالمعالئقية مع  ي���ھ من شبكة

 من التح�� املعر�� لدى الباحث�نالنمذجة  بذلك، فتعزز املن��يةوتوصورا��ا   أدوا��ا وأسالي��ا

 فعل النمذجة، �مر إ��و�يديولوجيات تنفذ  الثقافية القيم كما أن ،املعر��ع�� حساب ا��ياد 

، و�عرض فكرة العل�� للظوا�ر �جتماعية و��سانية الذي ينعكس ع�� موضوعية التفس��
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ُ
��  وتطبيقا��ا إش�الية النماذج املعرفية ث��ت حول ال�� أ

من��ية  ورشةفتح  �� )2جامعة سطيف ( زائري العلوم �جتماعية، ورغبة من مخ�� ا��تمع ا��

سنحاول من خالل �ذا املؤتمر العل��، أن نجيب ع�� جملة نا ، فإنَّ ل�امحول �ذا املوضوع ا

وما عالقتھ برؤى العالم  ؟سفة العلومما مف�وم النموذج املعر�� �� فل: ال�ساؤالت التالية
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من انطالقا  و��سانيةمقار�ة الظوا�ر �جتماعية  مشروعية مدى  دائرة النماذج املعرفية؟

موذج �� العلوم �جتماعية ؟  الّنموذجبناء عملية  ��لالزمة ا القواعد املن��ية ما �� ؟املعر�� النَّ
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