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 بسم هللا الرحمن الرحيم                 

 ديناميكيات التغير اإلجتماىعمقرر: 

ة   (2/4/0202)الخميس  التاسعةالمحاضى

 التغير االجتماىع صعوبة دراسة

 دكتور/ ماجدة يوسف

 

 صعوبة دراسة التغير االجتماىعي : 

ة واحدة  ي صعوبة دراسة التغير اإلجتماىعي من كون المجتمعات اإلنسانية إل تسير عىل وتير
تأن 

ي 
ها، وإل بطريقة متشابهة مع بعضها، فلكل مجتمع ظروفه الخاصة الت  ي تغير

ى
ى ف عن  هتمير

، وبثقافته بوجه من المجتمعات اإلخرى، تلك الظروف ال هغير  ي تتعلق بنظامه اإلجتماىعي
ت 

اكي والرأسمالي .... الخ، ورسعة التغير 
عام. فهناك المجتمع الزراىعي والصناىعي والبدوي واإلشي 

ي تؤدي ال تغير كجاهه وعمقه تختلف باختالف ماسبق،وات
 المجتمعات ما أن العوامل الت 

، واإليكولو : )عديدة ، منها العامل ي
ى
، واإلقتصادي ... الخ . الديموجراف ي ، والتكنولوج  ي  ج 

ي صعوبة دراسة التغير اإلجتماىعي من مظهرين: 
 وتأن 

 . طبيعة الظاهرة اإلجتماعية المدروسة. 0

 من الظاهرة المدروسة. . موقف الباحث 0
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 :
ً
 صعوبة دراسة الظاهرة االجتماعية يعود لألسباب التالية: أوال

د الظاهرة اإلجتماعية: لتأثير  -0
ّ
ها وتأثرها بظواهر أخرى سياسية واقتصادية...الخ، تعق

ها بشكل شديد فال يفصل بينهما بسهولة.   باؤلضافة ال ترابط الظاهرة اإلجتماعية مع غير

 صعوبة اخضاع الظاهرة اإلجتماعية للقياس الدقيق:  -0

ي متغير ومتباين العواطف والميول والدوافع واإلستجاب ات وذلك ألنها متعلقة بمجتمع بشر

 للمؤثرات الخارجية. 

 صعوبة اعادة اجراء التجربة مرة اخرى والحصول عىل نفس النتيجة:  -3

ى ونظريات  ت وتبدلت مما يصعب من أمر الوصول لقوانير إلن الظاهرة قد تكون تغير

 تحكمها. 

ي تعلل تغير الظاهرة اإلجتماعية:  -4
 صعوبة حرص مجمل الفروض الت 

ى تلك الفروض،  -5  رفة أيها هو اإلساىسي او الثانوي. معلصعوبة الفصل بير

 :
ً
 :يرجع إىلمنها  صعوبة دراسة الظاهرة االجتماعية بسبب موقف الباحثثانيا

 موقع الباحث من الظاهرة المدروسة:  .0

تختلف من باحث آلخر، بسبب موقع الباحث المالحظ، كما أن هناك  للظاهرةفالنظرة 

ي المكان والزمان تؤثر عىل حكم الباحث للظاهرة. 
ى
 نسبية ف

0.  ) ى ي تجعله يعطي أحكاما تتماىسر مع أفكار) التحير
 : هأيديولوجية الباحث الت 
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، كالموضوعية، وأن يتجرد م ود بوسائل البحث العلمي ى ن بينما يجب عىل الباحث الي 

عاطفته، وعن إعطاء األحكام المسبقة، كل ذلك من أجل ادراك الظاهرة وتقديم نتائج 

 صحيحة. 


