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  التغير االجتماعي (  :9) الدرس
االصظالحية ال يسكشيا أن تكؾن ذات انقظاع بالجاللة  ال يختمف اثشان حؾل فكخة أن الجاللة 

المغؾية التي تذكل األصل، وعميو فإذا ترفحشا السعجؼ المغؾي العخبي السدسى لدان العخب، حؾل مجلؾل 
كمسة التغيخ فشجج:" تَغيخ الذيء عؽ حالو: تَحؾل، وغَيخ الذيء َحؾلو وَبجلو، وكأنو جعمو غيخ ما كان 

 1ؾلو، وتغايخت األشياء : اختمفت."عميو. وغيخ األمخ ح

" أن التغيخ ىؾ ما يحجث في البشاء Dictionnaire de sociologie"ورد في قامؾس عمؼ االجتساع  
االجتساعي مؽ تحؾالت وتغيخات لسجسؾعة ليدت محجدة دوما، واليجف السخجؾ ىؾ تشغيؼ نفديا وبمؾغ 

 2مدتؾى معيؽ.

االجتساعي في إحجى مدتؾياتو أو جؾانبو، نجج ما ذكخه ومؽ التعخيفات التي صيغت حؾل التغيخ 
" الحي يخى أن التغيخ االجتساعي يحجث في البشاء  Guy Rocherعالؼ االجتساع الفخندي "جي روشيو 

االجتساعي في وقت مؽ األوقات أو مخحمة مؽ السخاحل الدمشية، وىؾ غالبا بل حتسا يذكل عاىخة 
وفي ذات الدياق نجج ما ذكخه عالؼ  3حجوثو باستسخارية ندبية.جساعية، ومؽ خرائرو األساسية ىؾ 

االجتساع العخبي دمحم عاطف غيث :"أنو التغيخ الحي يتعخض لو نسط مؽ العالقات االجتساعية في وضع 
 .4اجتساعي معيؽ، يغيخ عميو التغيخ خالل فتخة محجدة مؽ الدمان"

ؾل عاىخة التغيخ االجتساعي نجج :"سمفادور ومؽ بيؽ تعخيفات عمساء االجتساع واألنثخوبؾلؾجيا ح
" الحي يخى أن التغيخ االجتساعي ىؾ تمػ التحؾالت ذات البعج البشيؾي في تخكيبة   Salvador Guinéجيشي 

السجتسع عبخ السخاحل التاريخية، وحدبو دائسا أن مؽ مرظمحات التغيخ االجتساعي نجج مفيؾم "التظؾر 
عي" وغالبا ما يشظبق ىحا عشجما يكؾن مدار التغيخ تجريجيا، وقج يحجثو ما االجتساعي" أو "الشسؾ االجتسا
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 - Dictionnaire de sociologie; Merrisseys, Paris.. 
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 - Guy,Rocher, Le Changement social, Editions H. M. H.. 
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يشاقزو مؽ حيث السدار داخل السجتسع خرؾصا عشج حجوث األزمات أو الثؾرات فيكؾن التغيخ بؾتيخة 
 1سخيعة.

ومؽ بيؽ التعخيفات السيسة حؾل التغيخ االجتساعي نجج تعخيف جؾندؾن الحي يخى:" أن التغيخ 
مؽ حالة كان فييا ثابتا ندبيا، كسا أن ىحه  عي ما ىؾ إال تغيخ في بشية الشغام االجتساعي،االجتسا

التغيخات البشائية ناتجة في باألساس عؽ تغيخات وعيفية في البشية االجتساعية، وصؾال إلى بشاء أكثخ 
 .   2كفاءة، وأكثخ قجرة عمى بشاء االنجازات"

االجتساعي ىؾ عبارة عؽ تحؾل يريب التشغيؼ  وىشاك مؽ الباحثيؽ مؽ يخى أن التغيخ
أو الؾعائف التي يؤدييا. وإذا ما أردنا السقابمة  االجتساعي سؾاء مؽ ناحية عشاصخه التي تؤلفو مجتسعة،

بيؽ التغيخ االجتساعي والتغيخ الثقافي، فيخى الكثيخ مؽ عمساء األنثخوبؾلؾجيا وعمؼ االجتساع أن التغيخ 
 التغيخ االجتساعي مدتغخق داخل التغيخ الثقافي أي أنو يذكل جدءا مشو.الثقافي أوسع، بل أن 

فالتغيخ الثقافي يعتبخ أحج أىؼ مرادر التغيخ االجتساعي، وفق ما تؾصمت إليو معغؼ الجراسات 
التي تشاولت التغيخ االجتساعي، بل حتى أن الكثيخ مؽ الشغخيات التي حاولت تفديخ التغيخ االجتساعي 

رة عمى أن تفرمو عؽ التغيخ الثقافي، وذلػ بدبب االلتساس إن لؼ نقل االلتحام الجائؼ بيؽ عمت غيخ قاد
 الثقافة والسجتسع.  

مؽ بيؽ السؾضؾعات التي  ىحه بعض السؾضؾعات التي تيتؼ بيا األنثخوبؾلؾجيا االجتساعية،
يا لؾسي ميخ في كتابيا اشتغمت عمييا األنثخوبؾلؾجيا االجتساعية حدب ما أوردتو عالسة األنثخوبؾلؾج

األنثخوبؾلؾجيا االجتساعية: التفاوت االجتساعي، القخابة والشدب، الدواج واألسخة وقج سبقت االشارة الييسا، 
الدياسة بال دولة، تشغيؼ االنتاج، تبادل الدمع، أنساط االستيالك، الجيؽ، الجيؽ والسجتسع،... وان كان 

 في مؤلفات أخخى. السقام ال يتدع لذخحيا فدشقؾم بذخحيا

 :المهضهعات المستجدة
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 - Salvador, Guiné; Initiation à L intelligence sociologique; Edward Privad 
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ومع التظؾرات الالحقة خرؾصا في فتخة ما بعج الحخب العالسية الثانية انتقل اىتسام األنثخوبؾلؾجيا 
مؽ التخكيد عمى البحؾث التظؾرية والتاريخية إلى التخكيد عمى إجخاء البحؾث السيجانية أيؽ يتؼ دراسة 

شؾعت وتعجدت أىجاف السؾضؾع محل البحث كسا ىؾ في واقعو األمبخيقي أثشاء زمؽ الجراسة، حيث ت
 األنثخوبؾلؾجيا وتؾسعت إضافة إلى األىجاف والغايات الدالفة الحكخ.

فكسا ذكخ عالؼ األنثخوبؾلؾجيا ايفاند بخيتذارد أن أحب السؾضؾعات قبل فتخة الحخب العالسية الثانية  
خن التاسع عذخ بالشدبة لألنثخوبؾلؾجيا كانت مؾضؾعات تتخكد حؾل العائمة والجيؽ، حيث كتب عمساء الق

كثيخا حؾل ىحيؽ السؾضؾعيؽ، وتؾصمؾا إلى مجسؾعة مؽ الشتائج كانت دوما محل نقاش بيشيؼ، وحتى وان 
وقع االختالف والتبايؽ الذجيج بيشيؼ حؾل الؾقائع والبيانات السحرمة لجييؼ، فقج كانؾا متحجيؽ حؾل اليجف 

أصبحت السؾضؾعات التي تجرسيا األنثخوبؾلؾجيا والغاية مؽ وراء دراساتيؼ وىي اثبات فكخة التظؾر، لقج 
في فتخة ما بعج مشترف القخن العذخيؽ تستاز بالججة أو ما يسكؽ أن ندسيو مؾضؾعات الداعة التي تيؼ 

 .اإلندان

 
 


