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 بسم هللا إلرحمن إلرحيم                 

 ديناميكيات إلتغير إالجتماىعمقرر: 

ة  ةإلمحاضى  (01/4/0202)إلخميس  إلعاشر

 التغير االجتماىع تفسير عملية

 دكتور/ ماجدة يوسف

 االجتماىعي : تفسير عملية التغير 

تدخل  إىل إن، موإقف إليومية إىل أن تكون نمطية )متكررة(تميل إلحياة إالجتماعية وإل

ي إطار إلحياة إالجتماعية وإلثقافية، فحينها يحدث نوع من إالضطرإب وإلخلل 
ى

إلتجديدإت ف

إت إالجتماعية.  ، ثم قد يحدث بعض إلتغير ي توإزن إلنظام إالجتماىعي
ى

 ف

ي كل تغير وهناك من يرى أن 
ى

إلموإقف إالجتماعية تتكون نتيجة ألربعة عوإمل إساسية ف

، وهي  إلبيئة إلطبيعية، وإلجماعات إالنسانية، وإلثقافة إلسائدة، وإلمظاهر إلنفسية  إجتماىعي

 لألفرإد(. 

ي  لذلك نجد إن
ى

إت توإفقية ف ي أي من تلك إلعوإمل إلسابقة ، قد يستدىعي تغير
ى

إلتغير ف

. إالنساق إلمرتبطة با  لسلوك إالجتماىعي

جر( أن هناك سلسلة من المراحل يمر بها الفرد قبل أن  ويرى) هربرت ليونير

 : )الجديد( وهي  يأخذ بالنمط المتغير



 مقرر ديناميكيات إلتغير إالجتماىع                إلمستوى إلرإبع                                 د/ ماجدة يوسف
 إلفصل إلدرإىس إلثانى للعام إلجامىع 0202/0202

 

 . مرحلة االحساس: 1

 عند سماع أو معرفة بالموضوع إلجديد. 

 . مرحلة االهتمام: 2

 وتكون بتجميع إلمعلومات حول إلموضوع إلجديد، بغرض معرفة فائدته. 

 حلة التقييم: .مر 3

ها ومعرفة مدى مالئمتها من  أي إختبار إلمعلومات عن إلموضوع إلجديد وتفسير

 أجل إالخذ بها. 

 . مرحلة المحاولة: 4

 أي إختبار وتجريب إلفكرة ودرإسة كيفية تطبيقها. 

5 : ي
 . مرحلة التبن 

ي إلنمط إلسائد.  هأي قبول إلموضوع إلجديد، وإعتماد
 ليأخذ مكانه فى

ي عملية إلتغير  عاطف غيثإلدكتور/ ويرى 
أنه يمكن مالحظة أربع مرإحل فى

 :  إلمضطردة هي

إعا دإخل إلثقافة  .0 ي إلمجتمع، سوإء كان إخير
إنتشار سمة أو عنرص جديد فى

 إلوإحدة، أو مستعارإ من ثقافة أخر بسبب إالنتشار. 

ي إلسمات إلقديمة من ِقبل إلسمات إلجديدة، أو ضإع من  . 0
حدوث خلخلة فى

حيث يبدأ إلعنرص إلجديد بأخذ مكانه بجانب إلعنرص إلقديم، ويؤدي ، بقاء أجل إل

 .  وظيفة ملحوظة ؤىل أن يتغير

ي إلسمات إلمتصلة به .3
إت توإفقية فى ، فتنظم ا يثير إنتشار إلعناض إلجديدة تغير

 عناض إلثقافة إلقائمة نفسها لموإجهة إلعنرص إلجديد، أو إمتصاصه. 
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، ما لم يتعرض ؤىل خلخلة جديدة يأخذ إلعنرص إلجديد مك .4 ي
ي إلنسق إلثقافى

انه فى

 من عناض ثقافية جديدة أخرى. 

ي بوجه عام، فعند 
إعات هي إساس إلتغير إلثقافى دوك( أن إالخير ويرى )جورج مير

، حتر يثبت 
ً
ي إلمجتمع)إالنتشار( فذلك يحتاج وقتا

إع فكرة أو آلة ما، فترسي فى إخير

إع إلجديد كفاءته، وذلك م  ن خالل مرإحل معينة. إالخير

 : ي المتغير أربع خصائص هي
 
 وهناك من يرى أن للنمط الثقاف

 الشكل : .0

.  منإلذي يمكن أن يالحظ وُيدرس   خالله إلتغير إالجتماىعي

 المعن  : . 2

ي إلثقافة نفسها. 
 أي أن له إرتباطات ذإتية وعاطفية فى

 االستعمال :  .3

ي يمكن مالحظته 
 من إلخارج . أن يكون إستعمال إلنمط إلثقافى

 الوظيفة: . 4

إبطا مع إالجزإء إالخرى، ويستدل عىل ذلك  (، ويكون مير
ً
أن يؤدي عمال)دورإ معينا

 من خالل إالطار إلعام. 

لذلك فإن عملية إلتغير تتضمن تلك إلخصائص، وتعتمد عملية إلقبول عىل مدى 

ي حال عدم توفر إالمكانات إل
الزمة إلتكلفة )تكلفة إالخذ بالنمط إلجديد(، وفى

لالخذ به، فلن تتم عملية إلقبول. مثال: )إلدول إلنامية ال تستطيع إالخذ 

إئها (.    بالتكنولوجيا إلمتقدمة بسبب عدم توفر إالمكانات إلالزمة لرسر

 


