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 تعتبر ظاهرة انتغير االجتماعي

 ملموسة
دائمة 

ومستمرة 
 دون تولف

:مفهوم التغٌر االجتماعً   

هو كل تغٌر ٌطرأ على البناء 

االجتماعً فً الوظائف والقٌم 

واألدوار والعالقات االجتماعٌة 
 خالل فترة من الزمن

أنواع التغٌر 

 االجتماعً

التغٌر المادي والتغٌر غٌر 
 المادي

 التغٌر التلقائً والتغٌر المقصود

عوامل التغٌر 

 االجتماعً

 عامل دٌموغرافً

 عامل التصادي

 عامل تكنولوجً
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 أنواع التغير االجتماعي

 التغٌر غٌر المادي

 هو التغٌر الذي ٌحدث فً القٌم 

 والعادات والمعتقدات واألفكار 

 لدى عامة الناس

 

 التغٌر المادي

هو التغٌر الذي ٌحدث فً جوانب 
الطعام اللباس :الحٌاة المادٌة مثل

 السكن األدوات التكنولوجٌا

 التغٌرات غٌر المادٌة عادة بطٌئة  أسرع من التغٌر غٌر المادي
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 أنواع التغير االجتماعي

 التغٌر الممصود
هو التغٌر الذي ٌحدث نتٌجة تصور 

عقلً أو تصمٌم أو تخطٌط مسبق 

.سواء من فرد أو جماعة أو الدولة  

 

 

:مثال  

وضع الدولة لمجموعة من التصورات 

.والخطط التنموٌة  

 التغٌر التلمائً
 هو التغٌر الذي ٌحدث فً المجتمع

بصورة تلقائٌة دون تدخل أو توجٌه   

.من اإلنسان   

 

 

ٌشمل جوانب الثقافة المادٌة وغٌر 

أكثر أنواع التغٌر انتشارا ), المادٌة

(.فً العالم  
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 عوامم انتغير االجتماعي

 العامل الدٌموغرافً

• هو اآلثار المترتبة على حجم وكثافة السكان 
فزٌادة عدد السكان ٌترتب علٌه زٌادة ,لمجتمع

فً النشاط االلتصادي واالجتماعً مما ٌؤدي إلى 
.تغٌر كامل فً أسالٌب المعٌشة  

العامل 
 االلتصادي

• تعدد الموارد االلتصادٌة ٌلعب دورا هاما 
فً تغٌر الحٌاة االجتماعٌة فً نمل 
المجتمع من حٌاة التماثل السائدة فً 

ٌمتهن معظم السكان )المجتمعات الرٌفٌة 
إلى حٌاة التنوع فً اإلنتاج ( مهنة واحدة

.والمهنة مما ٌرفع من الدخل المومً   

العامل 
 التكنولوجً

• االختراعات التكنولوجٌة 
التً توصل لها اإلنسان 
أحدثت بدورها تغٌرات 
اجتماعٌة كبٌرة فً شتى 
مجاالت الحٌاة وفً أبٌنٌة 

.المجتمع  

روان الفضلً: إعداد المعلمة  

WWW.KweduFiles.Com



.أحدث النفط تغٌر فً العادات والنظم االجتماعٌة  

 نتائج انتغير االجتماعي

 

نتائج 
 سلبٌة 

نتائج 
 اٌجابٌة

التغٌرات التكنولوجٌة 

والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً 

تعرضت لها دول الخلٌج 
.العربً بسبب اكتشاف النفط  

 على مستوى الفرد 

(االنحرافات بأشكالها)  

 على المستوى األسري 

حاالت التفكن والخالفات )

(الزوجٌة  
من أهم األمثلة على 

 التغٌر االجتماعً

( النفط )   

حٌث ٌعتبر 

بداٌة حٌاة 

جدٌدة فً 

نمو الدخل المومً للدولة وبالتالً ارتفاع نصٌب  الكوٌت

.الفرد  

تغٌر التركٌبة السكانٌة بسبب زٌادة هجرة األٌدي  

.العاملة إلى الكوٌت  

سرعة التنمٌة فً شتى المجاالت الصحٌة والتعلٌمٌة  

 واإلسكانٌة
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 انمشكالث االجتماعيت 

روان الفضلً: إعداد المعلمة  

كل مولف ٌتطلب فً طبٌعٌته عالجا 

.أو إصالحا  

وضع اجتماعً غٌر 

مرغوب فٌه ٌؤثر فً 

عدد كبٌر من األفراد 

وٌرون انه ٌهدد 

.والعهم   

هورتون باول  

حالة غٌر  

مرغوب فٌها لدي 

حشد كبٌر من 

.الناس  
 
درٌسلردٌفٌد   

 أسباب المشكلة االجتماعٌة

التفكن أو 

 الالنظام

الصراع بٌن 

طموحات 

الجماعات 

.الحدٌثة   
التنالض بٌن 

الموالف 

 والمٌم

 أمثلة المشكالت االجتماعٌة:

 اإلدمان وتعاطً المخدرات

 الجرٌمة واالنحراف 

 التفكن األسري
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 اإلدمان وتعاطي انمخذراث 

 
تناول الفرد عمالٌر معٌنة مخدرة بشكل مستمر 

فً النهاٌة إلً الرغبة بتعاطٌها       بهتؤدي 

       ) الهٌروٌن و المارٌجوانا والشبو(

بأنه أخطرها  الشبوٌصنف 

على اإلطالق حٌث إن 

كما , اإلدمان علٌه سرٌع 

.أنه ٌصعب عالج متعاطٌه  

تسٌطر على المتعاطً حالة 

هلوسة سمعٌة وبصرٌة 

وعصبٌة زائدة وسلون 

.عدوانً  

العوامل المؤدٌة إلً 

إدمان الشباب علً 
 المخدرات

اختالل الدور االجتماعً للفرد-1  

ضعف الوازع الدٌنً والمٌمً للفرد-2  

.ضعف الضبط االجتماعً-3  

ضعف دور األسرة فً تنشئة األبناء-4  

لضاء الشباب ألولات الفراغ بأمور ال -5

.تعود علٌهم بالنفع  

اآلثار السلبٌة 

 للمتعاطً

انخفاض مستوى الوعً واإلدران-1  

اضطرابات فً التفكٌر والكالم-2  

.حدوث إرتعاشات وتشنجات-3  

.اضطراب المزاج واالكتئاب والعزلة-4  
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 انجريمت واالنحراف

 االنحراف

كل خروج عن القوانٌن واألعراف ))

((االجتماعٌة والقٌم والمعاٌٌر السائدة  

 
الحرٌة الشخصٌة -1  

التباٌن الثمافً-2  

واالجتماعٌة ( السكانٌة)العوامل الدٌموجرافٌة -3

 وااللتصادٌة

 الجرٌمة 
((الفعل الذي ٌؤدي إلً انتهاك القوانٌن))  

 

 

.السبب , مثل الشتم جرائم العنف اللفظً -1  

.مثل االختالس والتزوٌر والغشجرائم مهنٌة -2  

.مثل السرلة والسطو والخطف جرائم تملٌدٌة -3  

.مثل عصابات االتجار بالمخدراتجرٌمة منظمة -4  

 األنماط الرئٌسٌة للجرٌمة

انحراف األحداث : هم من دون سن الثامنة عشر من العمر 

حٌث ٌرتكبون الجرائم والجنح وٌمومون (( جناح األحداث))

من الجرائم , بسلوكٌات مخالفة لما هو سائد فً المجتمع

.العنف , االغتصاب , السرلة , المتل : التً لد ٌرتكبونها   

 أسباب ولوع الجرٌمة
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بهاانهٌار الوحدة األسرٌة وانحالل بناء األدوار االجتماعٌة المرتبطة  انتفكك األسري  

كلما كانت األسرة متماسكة كلما أنتجت هذه 

األسرة شخصٌة سوٌة تتمتع بالسمات 

.العملٌة واالنفعالٌة المتوازنة  

وكلما كان األسرة مفككة أو متصدعة 

تولد اضطراب نفسً لدى الطفل وحالة 

من عدم االستمرار التً تدفعه الرتكاب 

.السلون الجانح  

الخالفات بٌن الزوجٌن –الهجر  –وفاة أحد األبوٌن  –طالق  أسباب التفكن األسري  

 تصنٌفات التفكن األسري

التفكن أو التصدع 
 المادي لألسرة

التفكن المعنوي 
 لألسرة

مما ٌؤثر , غٌاب أحد الوالدٌن أو كلٌهما ألي سبب

حٌث أن األسرة المتصدعة ,على تربٌة األبناء 

غالبا ما تعجز عن المٌام بمسؤولٌة تربٌة األطفال 

.وإشباع حاجاتهم  

الخلل واالضطراب الذي ٌسود 

العاللة بٌن أفراد األسرة والناجم 

عن سوء التفاهم بٌن الوالدٌن أو 

.جهلهم بأسالٌب التربٌة الحدٌثة  
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 االنتماء انوطني
برزت مؤخرا لٌما جدٌدة 

تضعف الوالء للوطن 

 واالنتماء إلٌه

بسبب التغٌرات 

السرٌعة التً 

شهدها العالم 

مؤخرا فً مجاالت 

عدة منها العلوم 

.والتكنولوجٌا  

بسبب االنفتاح على 

ثمافات اآلخرٌن من 

خالل المنوات الفضائٌة 

.العنكبوتٌهوالشبكة   

االنتساب لكٌان ما ٌكون الفرد 

متوحدا معه ومندمجا 

باعتباره عضوا ممبوال ,فٌه

.وله شرف االنتساب إلٌه  

 أبعاد االنتماء

ٌسعى 

االنتماء إلى 

 توطٌد الهوٌة

توحد األفراد 

مع الهدف 

العام للجماعة 

التً ٌنتمون 
.إلٌها  

هو جوهر 

االلتزام الذي 

ٌدعم الهوٌة 

الذاتٌة وٌموي 
 الجماعٌة

التمسن 

بالنظم 

والمعاٌٌر 

 االجتماعٌة
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حاجة الفرد 

إلى االنضمام 

 والعشرة

ٌعد تعاضد وتماسن 

الشعب الكوٌتً مع لٌادته 

السٌاسٌة تجاه الغزو 

العرالً الغاشم فً عام 

مثاال صرٌح  1990

.لالنتماء الوطنً  
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 انثقافت وانصحت وانمرض
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الثمافة تؤثر فً الصحة 

والمرض من تنمٌطها إلى 

مرض لم ٌشخص ومرض 

.مزمن  
فً حال عدم 

 تشخٌص المرض

ٌدور المرٌض على 

عٌادات األطباء 

والمستشفٌات 

 العامة والمتخصصة
استمرار عدم 

 التشخٌص

ٌدور 

المرٌض 

حول الثمافة 

 الشعبٌة

من معتمدات 

وممارسات طبٌة 

شعبٌة إلى عالج شعبً 

ٌعتمد على االستشفاء 

بالمرآن أو بطرق 

.أخرى  

الثمافة تحدد مفاضلة 

 بٌن طرق العالج

المعاصرة الثمافة  الثمافة التملٌدٌة 

العالج الشعبً  الطب الحدٌث

مثل الكً 

,الحجامة, 

التجبٌر, التدواي 

 باألعشاب
 

عوامل تؤثر بالصحة 

.بشكل سلبً أو اٌجابً  

 البٌئة

 الغذاء والتغذٌة
.أسلوب ونمط الحٌاة الٌومٌة وطبٌعة العمل  

 توافر خدمات الرعاٌة الصحٌة
.الثمافة العامة والوعً الصحً  

.العوامل الوراثٌة ودورها فً التأثٌر على صحة الفرد  الحجامة 

 التدواي باألعشاب العالج بالكً
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 العولمت
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العملٌة التً ٌتم بممتضاها إلغاء 

 الحواجز بٌن الشعوب 

الشعوب من  بهاالعملٌة التً تنتمل 

حاله الفرلة والتجزؤ إلً حاله 

 االلتراب والتوحد

 التٌار الثالث التٌار الثانً التٌار األول

 الموه المركزٌة رؤٌة  تارٌخٌة رؤٌة التصادٌة

حمبة جدٌده من العاللات االلتصادٌة 

 بٌن البشر

حمبة جدٌدة من تطور العاللات 

 الدولٌة

ظاهره متعدد االبعاد تنعكس فً 

التغٌرات االجتماعٌة وااللتصادٌة 

 والسٌاسٌة 

أوربا تكتالت التصادٌة تشمل  عالمٌة الهدف خلك سوق

 وشرق اسٌا أمرٌكا الشمالٌة

المعاصرة تعٌد تشكٌل المجتمعات 

 العالمً  والنظام

 التٌارات الفكرٌة التً تناولت مفهوم العولمة

حٌث تحدث التغٌرات االجتماعٌة , غٌر الممٌد أو الممنن 

.بصوره سرٌعة جدا وبشكل ٌفوق لدرات الناس ذاتهم   

التسارع 

 االجتماعً

االنفجار 

 المعرفً
ٌتمثل فً مضاعفه المعرفة وبفعل ثورة المواصالت واالتصاالت التً جعلت 

 العالم كله لرٌة صغٌره ٌعرف كل طرف فٌها ما ٌحث فً بمٌة األطراف

العولمة أدت 

إلى سرعة 

التغٌر وارتفاع 
 وتٌرته
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 انتواصم االجتماعي وانتكنونوجيا انمعاصرة

روان الفضلً: إعداد المعلمة  

 ٌعتبر التواصل االجتماعً أهم عملٌة تتصل بتحمٌك) اجتماعٌة اإلنسان(

 تلن العملٌات العملٌة والوجدانٌة 

 والسلوكٌة التً تتم بٌن األطراف 

.المتصلة  

 الهدف منها

االنغماس فً عاللات 

تفاعلٌة مع اآلخرٌن 

.أخذا وعطاء  
 آلٌات وطرق التفاعل

 وسائل التواصل 

 االجتماعً

الشباب أكثر تعرضا 

.وإلباال لهذه الموالع  

ذلن بسبب بعض العوامل 

النفسٌة واالجتماعٌة 

المتمثلة فً رغبة الشباب 

فً إلامة صدالات مع 

.اآلخرٌن من مختلف الدول  
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 تأثيراث التكنولوجيا المعاصرة

روان الفضلً: إعداد المعلمة  

المستوى 

الحواري 

فً الشبكة 

 العنكبوتٌة

اإلنترنت 

والعاللات 

 االجتماعٌة

خاصٌة الحوار بٌن 

المستخدمٌن على اختالف 

أمكنتهم وأعمارهم 

 ومستوٌاتهم الفكرٌة

أداة اتصال باآلخرٌن 

تتخطى حدود الزمان 

 والمكان

الوعً 

بالعالم 

 الخارجً

معرفة األحداث 

بالمحٌط المرٌب 
 والبعٌد

معاٌشة 

عوالم 

 متعددة

تجربة عوالم ال 

تكون حاضرة 
 بوالع الفرد

 التفاعلٌة

تبادل الدور 

االتصالً بٌن 
 المرسل والمستمبل
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 انوسطيت واالعتذال
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االتزان واالعتدال فً ألوال وأفعال وسائر مظاهر 

واالبتعاد عن اإلفراط والتفرٌط فً , سلون الفرد 

.جمٌع نواحً الدٌن والدنٌا  

تطبٌمات الوسطٌة واالعتدال 
.فً شتى جوانب الحٌاة   

 االعتدال فً مجال  المصالح والحرٌات االلتصادٌة

.االعتدال فً مجال الحموق والوجبات    

 االعتدال فً مجال الملكٌة واحترام مالكٌها 

 االعتدال فً مجال إشباع الحاجات الخاصة بالفرد

 االعتدال فً مجال األفكار والمعتمدات 

 دون تطرف أو تعصب

 مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌك والنجاح
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