د /ماجدةيوسف

التغي االجتماىع
ديناميكيات ر

بسم هللا الرحمن الرحيم
ِبدح :ديٕبِيىبد اٌزغيش االعزّبػ( ٝاٌفشلخ اٌشاثؼخ اٌشؼجخ اٌؼبِخٚ ،رخظض:
االلزظبد اٌضساػ )ٝلغُ االلزظبد ٚاالسشبد اٌضساػٚ ٝاٌزّٕيخ اٌشيفيخ

اٌّحبضش :دِ/بعذح ِحّٛد يٛعف
رٛليذ اٌّحبضشح :ي َٛاٌخّيظ اٌغبػخ اٌحبديخ ػشش طجبحب ثزبسيخ 2020/3/11

ِٛضٛع اٌّحبضشح :
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أوالً :نظريت القيادة االلهاميت أو الكاريزميت
يؼزجش االٌٙبَ أ ٚاٌىبسيضِب ِٓ اٌظفبد اٌز ٝلٍّب يزغُ ثٙب أغبْ ِؼيٓ أ ٚحزٝ
لبئذ ِؼيٓٚ .لذ ػشف ِبوظ فيجش اٌىبسيضِب ػٍ ٝأٔٙب " طفخ ِؼيٕخ ٌشخظيخ
ِؼيٕخ رغؼً طبحجٙب يخزٍف ػٓ ثميخ أفشاد عٕغٗ ِٓ ،خالي اوزغبثٗ ل ٜٛأٚ
عّبد فٛق طجيؼيخ أٚفٛق ثششيخ أ ٚػٍ ٝااللً خبسلخ ٌٍؼبدح.
فف ٝاٌّغزّؼبد اٌمذيّخ وبٔذ ٘زٖ اٌغّبد رئٚي اٌ ٝاألٔجيبء أ ٚاٌ ٝاالشخبص
ر ٜٚاٌمذساد اٌؼالعيخ اٌطجيخ أ ٚر ٜٚاٌحىّخ اٌمبٔٔٛيخ.
ٚلذ اػزجشد ِبوظ فيجش اٌغٍطخ اٌىبسصِيخ أحذ أٔٛاع اٌغٍطخ حيش يّزٍه ِٓ
رئٚي اٌيٗ ٘زٖ اٌغٍطخ لِ ٜٛؼيٕخ يغزطيغ ِٓ خالٌٙب أْ يئصش ف ٝعٍٛن
االخشيٓ اٌزيٓ يمجٍ٘ ْٛزا اٌزؤصيش ثغجت ٘زا االٌٙبَ أ ٚرٍه اٌىبسيضِبٌٚ .زٌه
فغبٌجب ِب رٛعذ اٌغّبد االٌٙبِيخ اٌىبسصِيخ فيّب ثيٓ اٌمبدح ،رٌه الْ االشخبص
اٌزيٓ يّزٍى ْٛاٌغٍطخ  ُ٘ ِٓٚف ٝحىُ اٌمبدح يزّيض ْٚثٛعٛد ظشٚف
اعزّبػيخ رغبػذُ٘ ػٍ ٝاوزغبة ٚرّٕيخ رٍه اٌمذساد اٌىبسصِيخ٘ٚ .زٖ

اٌظشٚف ِ٘ ٝب رغؼً القيادة االلهاميت ظاهرة

غير مطلقت ثّؼٕ ٝأْ

اٌمبئذ االٌٙبِ ٝفٚ ٝلذ ِؼيٓ ٌيظ ثبٌضشٚسح أْ يى ْٛاٌٙبِيب فٚ ٝلذ اخش،
٘زا ثبالضبفخ اٌ ٝأْ اٌمبئذ االٌٙبِ ٝف ٝدٌٚخ ِؼيٕخ ٌيظ ثبٌضشٚسح أْ يىْٛ
اٌٙبِيب ف ٝدٌٚخ اخش .ٜفؼٍ ٝعجيً اٌّضبي ليبدح ٘زٍش االٌٙبِيخ وبٔذ عججب
سئيغيب ف ٝظٛٙس اٌحشوخ إٌبصيخ االٌّبٔيخ ٌٚىٓ ال يّىٓ أْ ٔزظٛس اْ ٘زٍش
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وبْ ٌيىزغت رٍه اٌذسعخ ِٓ اٌفبػٍيخ ٌٛ ،أٔٗ ظٙش ف ٝدٌٚخ ِضً أغٍزشا
ثزمبٌيذ٘ب اٌذيّٛلشاطيخ اٌؼشيميخ٘ٚ ،زا ِّب يذي ػٍ ٝاْ ظب٘شح اٌميبدح االٌٙبِيخ
رؼزّذ ف ٝظٛٙس٘ب ػٍ ٝعٍغٍخ ِٓ االحذاس اٌّززبٌيخ ٚاٌظشٚف اٌؼبِخ اٌزٝ
يٙيئٙب اٌجٕيبْ االعزّبػ.ٝ

ثانيا :نظريت التىتر الطبقى:
رزغُ اٌّغزّؼبد االٔغبٔيخ ثبٌزجبيٓ االعزّبػ ،ٝاٌز ٜيزٛاعذ ف ٝأدٔ ٝطٛسٖ
ف ٝاٌزجبيٓ اٌؼّشٚ ٜاٌغٕغٚ ،ٝيزشرت ػٍ٘ ٝزا اٌزجبيٓ رجبيٓ ف ٝاٌمذساد
ٚاٌّٛا٘ت ٚثبٌزبٌ ٝف ٝاٌزمييّبد ٚاٌشرت االعزّبػيخ ِّب يئد ٜف ٝإٌٙبيخ اٌٝ
رجٍٛس ظب٘شح اٌزذسط اٌطجمٚ .ٝأْ أ ٜعٙبص طجم ٝثّمبديشٖ اٌّخزٍفخ ِٓ
اٌّىبفآد اٌز ٝيزّزغ ثٙب طجمبرٗ اٌّزجبيٕخ ٌٓ يحٛص لجٛال ِطٍمب ِٓ ٘زٖ اٌطجمبد
ٚخبطب اٌذٔيب ِٕٙب ٌٚ .يظ ِٓ اٌضشٚس ٜأْ يٕزّ ٝاٌضبئش ْٚػٍ٘ ٝزا اٌغٙبص
اٌ ٝأدٔ ٝطجمبرٗ ،أّب غبٌجب ِب يى٘ ْٛئالء اٌضبئش ِٓ ُ٘ ْٚيؤر ِٓ ْٛاٌطجمبد
اٌٛعط ٝحيش ُ٘ اٌزيٓ يزّزؼ ْٛثبٌٛػ ٝاالعزّبػٌٚ ٝذي ُٙاٌّغز ٜٛاٌؼٍّٝ
ٚاٌّؼشفٚ ٝااللزظبد ٜاٌز ٜيّىٕ ِٓ ُٙاٌظّٛد أِبَ اٌفئبد اٌّؼبسضخ ٌ،ُٙ
٘ٚزا ِب ال يزٛافش ٌٍطجمبد اٌذٔيب .وّب أْ ٘زا ػٍ ٝػىظ ِب رٛلؼٗ وبسي
ِبسوظ ِٓ صٛسح اٌجشٌٚيزبسيب (اٌضٛسح اٌؼّبٌيخ) ا ٜليبَ اٌؼّبي اٌفمشاء ثضٛسح
يىٔ ِٓ ْٛزبئغٙب عيطشد ٘ئالء اٌؼّبي اٌفمشاء ػٍ ٝسإٚط االِٛاي ٚصشٚح
االغٕيبء .
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ثالثاً :النظريت النزاعيت للتغير االجتماعى
يجذ ٚأْ ٕ٘بن ػاللخ رجبدٌيخ ثيٓ إٌضاع ٚاٌزغيش االعزّبػ ٝف ٝإٌّظّبد
اٌّؼمذح ،حيش غبٌجب ِب يئد ٜرغيش اٌجٕيبْ االعزّبػ ٝأٌ ٝضاع ،وّب أْ إٌضاع
يئد ٜاٌ ٝرغيش ف ٝاٌجٕيبْ االعزّبػ ،ٝحيش أْ اٌجٕيبْ االعزّبػ ٝاٌخبص
ثبٌّٕظّبد اٌّؼمذح يشغغ ػٍ ٝظٛٙس ظب٘شح اٌزٕبفغيخ ثيٓ االفشاد اٌزيٓ
يطّح ْٛف ٝاالفضٍيخ ٚاٌزشليخ٘ .زٖ إٌّبفغخ رئد ٜاٌ ٝرىٚ ْٛرشاوُ
ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبييش اٌغٍٛويخ اٌز ٝرحىُ ػٍّيخ إٌّبفغخ ٚيؼزٕمٙب االفشاد
ٚرظجح ف ٝحذ رارٙب رغيش اعزّبػ.ٝ

رابعاً :النظريت البنائيت الىظيفيت-:
سفضذ إٌظشيخ اٌجٕبئيخ اٌٛظيفيخ فىشح ف ُٙاٌّغزّغ ف ٝضٛء ربسيخٗ (وّب
فؼٍذ إٌظشيبد اٌزطٛسيخ اٌذائشيخ) ،أيضبً سفضذ فىشح ِشاحً اٌزطٛس (وّب
ِب فؼٍذ ٔظشيبد اٌزطٛس اٌخطيخ ٌـ "٘شثشد عجٕغش")ٚ ،حبٌٚذ أْ رفُٙ
اٌّغزّغ ف ٝضٛء اٌظشٚف اٌّؼبطشحٚ ،ف ٝضٛء اٌؼاللبد اٌّزجبدٌخ ثيٓ
ِىٔٛبرٗٚ ،اػزّذد ف ٝفّٙٙب ٌٍّغزّغ ػٍِ ٝفِٛٙيٓ ّ٘ب اٌجٕبء ٚاٌٛظيفخ،
حيش يشيش ِف َٛٙاٌجٕبء اٌ ٝاٌؼاللبد اٌّغزّشح اٌضبثزخ ثيٓ اٌٛحذاد
االعزّبػيخ ،ثيّٕب يشيش ِف َٛٙاٌٛظيفخ اٌ ٝإٌزبئظ أ ٚاالصبس اٌّزشرجخ ػٍٝ
إٌشبط االعزّبػ .ٝفبٌٕجبء يىشف ػٓ اٌغٛأت اٌٙيىٍيخ اٌضبثزخ (اٌّغزّغ
ٚاٌضمبفخ)ٚ ،اٌٛظيفخ رشيش اٌ ٝاٌغٛأت اٌذيٕبِيىيخ داخً اٌجٕبء االعزّبػ.ٝ
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ثّؼٕ ٝأْ االفشاد يٍؼج ْٛاٌذٚس اٌشئيغ ٝف ٝاٌجٕبء االعزّبػٚ ،ٝيشرجط ْٛفيّب
ثيٕ ُٙثؼاللبد اعزّبػيخ ِزىبٍِخ ،ثحيش رئد٘ ٜزٖ اٌؼاللبد اٌ ٝاعزّشاس اٌجٕبء
االعزّبػ ٝاٌز ٜيغؼً االفشاد رزفبػً ِغ ثؼضٙب اٌجؼض ِٓ خالي ليبَ وً
ٚاحذا ِٕ ُٙثٛظيفخ يحزبط اٌيٙب اٌطشف االخش.
ٕ٘ ِٓٚب رش ٜإٌظشيخ اٌجٕبئيخ اٌٛظيفيخ أْ اٌزغيش االعزّبػ ٝيطشأ أٚال ػٍٝ
اٌجٕبء االعزّبػ( ٝاٌغٛأت اٌضبثذ ٌٍّغزّغ) صُ يز٘ت ثؼذ رٌه اٌ ٝاٌزغيش
اٌٛظيف٘ٚ .ٝزا اٌزغيش أِب أْ يؤر ٝػٓ طشيك ػٛاًِ داخٍيخ أ ٚػٛاًِ
خبسعيخٌٚ ،ىٓ ٕ٘بن أٔغبق ِٓ اٌّغزّغ ال رضاي صبثزٗ ٚرٌه ٌٍّحبفظخ ػٍٝ
االعزمشاس ٚاٌزٛاصْ داخً اٌّغزّغ.
ى
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