
 

 

 

 االجابة السؤال م

كانت الدراسة القديمة للتغير االجتماعي تقوم  1

 على

 التفكير الفلسفي

كتاب التغير االجتماعي الذي نقل دراسات  2

م 2211التغير االجتماعي الى العلمية عام 

 ألفه

 وليم اوجبرن

حركة تسير نحو االهداف المنشودة والمقبولة  3

 ع هل هو ؟التي تنشد اخيراً او تنتهي الى نف

 التقدم االجتماعي

 مراحل ارتقائية بمسار واحد- التقدم يعني تغير اجتماعي ينطوي على 4

 كل مرحلة افضل من سابقتها-

 التخطيط واالدارة-

عملية التغير االجتماعي تختلف من مجتمع  5

 آلخر ومن زمن آلخر ومن قافة آلخرى

 التقدم االجتماعي

ر االجتماعي من مواقف المجتماعت إزاء التغي 6

 القديم للعصر الحديث هي

 جميع ما سبق

هناك فرق بين التقدم االجتماعي والتطور  7

 االجتماعي يمثل في

 االتجاه-

 السرعة والبطء -

 التخطيط وعدمه -

بالنسبة لعالقة التغير االجتماعي بالتقدم  8

 والتطور والنمو يمكن القول  بأن

 التقدم هو تغير -

 التطور هو تغير -

 النمو هو تغير -

نمو بطئ متدرج يؤدي الى تحوالت منتطمة  9

 ترتبط كل مرحلة سابقة بالمرحلة الالحقة

 التطور االجتماعي -

أثر بفكره ونظرياته في مفهوم التطور  11

 االجتماعي وانتشار استخدامه

 دارون -

 تستبعد فكرة التخلف االجتماعي - "التقدم والتطور والنمو االجتماعية"مفاهيم  11

يادة الثابتة نسبياً والمستمرة في عملية الز 12

جانب واحد فقط من جوانب الحياة االجتماعية 

 هل هو ؟

 النمو االجتماعي -

العملية التي يتم بموجبها إشباع حاجات االفراد  13

 عن طريق التعبئة المثلى لمجهودهم

 التنمية االجتماعية -

اثبت علماء االنثربولوجيا أن المجتمعات  14

 البدائية

 شكل مستمر وبطيءتتغير ب -

يعتبر أن موضوع علم االجتماع هو دراسة  15

 التغير االجتماعي

 اوجست كونت -

من مراحل الدراسة االجتماعي للتغير  16

 االجتماعي

 مدخل التحليل البنائي التاريخي -

 مدخل التحليل الوظيفي -

 مدخل التحليل االمبريقي -



, تغير االجتماعي اتفق العلماء على ان هناك صعوبة في دراسة ال 17

 ويعود لـ

عدم سير المجتمعات  -

على وتيرة واحدة في 

 تغيرها

اختالف ظروف  -

 المجتمعات وأنظمتها

اختالفات ثقافات  -

 المجتمع

العامل الديموغرافي  - :هناك جملة من العوامل التي تؤثر في التفسير االجتماعي ومنها  18

 وااليكولوجي

العامل التكنولوجي  -

 واالقتصادي

طبيعة الظاهرة  - ي صعوبة دراسة التغير االجتماعي من مظاهر اهمهاتأت 19

 االجتماعية المدروسة

موقف الباحث من  -

 الظاهرة المتغيرة 

يخضعوها للقياس  - الظاهرة االجتماعية المتغيرة يمكن للباحثين ان 21

 الدقيق

يحصرو كل العوامل  -

 التي تسببها

ان يفكو تعقد الظاهرة  -

 االجتماعية 

كنهم اياً مما اليم)الحل  -

 (سبق

يتزود بوسائل البحث  - ايدلوجية الباحث الدارس للتغير االجتماعي تعني انه 21

 العلمي كموضوعية

قبل أن يأخذ الفرد بالنمط التغير الجديد البد أن يكون ذلك في مراحل  22

 منها

 مرحلة االحساس -

 مرحلة االهتمام -

 مرحلة التقييم -

" الساس للتغير الثقافي بوجه عامان االختراعات هي ا"الذي يرى  23

 هو

 جورج مردوك -

مرحلة تجميع معلومات عن الموضوع الجديد بغرض تحديد درجة  24

 :فائدته هي 

 مرحلة االهتمام -

يرى تالكوت بارسونز ان قبول العنصر التغير الجديد من افراج  25

 :المجتمع يتوقف على 

 انخفاض التكفلة المادية -

مدى اشباع الحاجات  -

 رادلالف

انخفاض تكلفته من  -

 حيث الجهد

التغير االجتماعي سواًء كان سلبياً او ايجابياً يختلف باختالف  26

 المجتمعات من حيث

 المكان -

 الزمان -

 طبيعة المجتمع -



 

 

 

 

 

 

 

 

كيف تصف العالقة بين التغير االجتماعي والتغير  31

 الثقافي

كل تغير اجتماعي يشمل تغير  -

 ثقافي

يعزو كثير من العلماء اختالف المجتمع الواحد في  31

 :فترتين زمنتين مختلفتين الى عوامل من أهمها 

الثورة الصناعية التي غيرت  -

 الوضاع االجتماعيةا

االتصال والتواصل الواسع بين  -

 المجتماعت الممعاصرة

يتميز التغير االجتماعي في الحاضر عنه بالماضي  32

 :السباب منها 

 سرعة التغير وعمقه وتخطيطه -

الترابط بين المتغيرات زماناً  -

 ً  ومكانا

توقع التغير في أية ظاهرة  -

 اجتماعية 

سفية تفسر التغير االجتماعي النظريات الكالسيكية والفل 33

 :على أساس 

 (خيالية)تصورات فلسفية  -

تنقسم النظريات الكالسيكية في تفسير التغير  34

 :االجتماعي الى انواع اهمها 

 نظريات التقدم االجتماعي -

 نظريات الدورة االجتماعية -

 نظريات التطور االجتماعي -

 ويرى بأن الحياة( العقد االجتماعي)صاحب نظرية  35

 االنسانية تقدمت في اربع مراحل

 جان جاك روسو -

 2مراحل انتهت  21يقسم تقدم الحضارة البشرية الى  36

 21منها بنهاية القرن 

 انطونيان كوندرسية -

, دينية , حاالت  3يرى بأن التفكير االنساني تقدم في  37

 ..علمية , ميتافيزيفية 

 اوجست كونت -

تسير بشكل دائري في  ترى ان عملية التغير االجتماعي 38

 حركة منتظمة تشبه مراحل نمو الكائن الحي

 نظريات الدورة االجتماعية -

يختلف التغير االجتماعي في المجتمع الحضري وفقاً لخصائص  27

 المجتمع الريفي التي تؤدي للتفاوت االجتماعي

 للريفالعزلة النسبية  -

بدائية تقسيم العمل  -

 والتخصص

عدم تنوع الوسائل  -

 التكنولوجية

ويتضح ذلك من , اصاب التغير االجتماعي االسرة في المجتمع  28

 :خالل التغير 

 شكلها ووظيفتها -

طبيعة العالقات بينها  -

 وتماسكها

الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والعقيدة  29

 هو تعريف .. ق والقانون والفن واالخال

 ادوارد تايلور -



, النشاءة )توصل في دراسته لقانون االطوار الثالثة  39

 :هو ( الهرم والشيخوخة , النضج واالكتمال ,التكوين

 ابن خلدون -

قسم تطور المجتماعات االنسانية في ثالث مراحل  41

 (االنسانية , البطولة , ينية الد)متعاقبة 

 فيكو -

حيث تشبه (داروين)نظريات تأثرت بفكر  41

 تطورالمجتمعات االنسانية بمراحل تطور الكائن الحي

 نظريات التطور االجتماعي -

قدم داروين نظريته في النشؤء واالرتقاء العديد من  42

 المبادئ اهمها 

–مبداء الصراع من اجل الوجود  -

مبداء  –لطبيعي مبداء االنتخاب ا

 البقاء لألصلح

التغير االجتماعي نظرية فلسفية شاملة دون تمييز  44

 لألختالف الثقافي بين المجتمعات 

 النظرية الكالسكية -

 –االيكولوجيا  –التكنولوجيا  - من اهم النظريات العاملية التي تفسر التغير االجتماعي 54

 الديموغرافيا 

يؤثر االختراع التكنولوجي في  - وجيا والمجتمع في تشخيص العالقة بين التكنول 46

تؤثر التكنولوجيا  –حياةالمجتمع 

في المجتمعات بحسب اختالفها 

يؤدي الموقف االجتماعي  –الثقافي 

 الى االختراع المادي 

نقصد بالديمو غرافيا مجموعة العناصر المتعلقة  47

 بالهيكل السكاني من حيث 

حسب التوزيع  –الزيادة والنقصان  -

 الكثافة والتخلل  –الهرم السكاني 

 عامل الوفيات  –عامل المواليد  - تتأثر الحركة السكانية بأي مجتمع بــــ 48

المختلفة القائلة بالعامل ( النظرية )اهم االتجاهات  49

 الثقافي في التغير االجتماعي 

االرتباط الثقافي  –االنتشار الثقافي  -

 ( الصراع)الثقافية  التناقضات –

وظيفة  –بناء النسق االجتماعي  - المسائل التي تهتم النظرية الوظيفية بدراستها  51

 ونموه وتطورة

 ظاهرة مرضية في المجتمع  - تنظر النظرية الوظيفية للتغير االجتماعي انه  52

 –العوائق االجتماعية وااليكولوجيا  - من ابرز معوقات التغير االجتماعي  53

 والسياسية العوائق االقتصادية 

 من داخل المجتمع وخارجه  - المعوقات السياسية في التغير االجتماعي مصادرها  54

يمكن اجمال مراحل التغير االجتماعي في المملكة  55

 العربية السعودية 

مرحلة توحيد البالد وتوطين البادية  -

 –مرحلة التنمية المخططة  –

مرحلة اكتشاف البترول وازدهار 

 عائداته 

في نظام القرابة واالسرة في  ن اهم مظاهر التطورم 56

 المجتمع السعودي 

نقص شكل االسرة الممتدة مقابل  -

انتشرت ظاهرة  –االسرة النووية 

الزواج بين السكان من مختلف 

 مناطق المملكة

 ظاهرة اجتماعية  - يعتبر التغير االجتماعي في المجتمعات  57

 قديمة  - زمة للمجتمعات يعتبر التغير االجتماعي ظاهرة مال 58

 اتجاه –سرعة  –مدى  - لكل تغير اجتماعي  59



 مترادفان  –متطابقان  - مفهوم التغير ومفهوم التغير االجتماعي يعتبران  61

االختالفبين حالة المجتمع الجديدة  - ..التغير االجتماعي هو  61

 والقديمة

 المادية - التغيرات االجتماعية تحدث في ثقافة المجتمع 62

 الفكرية -

 البناء االجتماعي - التغير االجتماعي في المجتمعات يصيب 63

ظاهرة عامة تصيب البناء  - صفات التغير االجتماعي عند العالم جي روشية 64

 االجتماعي

 محدده بزمن دائم ومستمر -

 ايجابي وسلبي - التغير االجتماعي في اتجاهه هو تغيير 65

 وخارجيداخلي  - من مصادر التغير االجتماعي 66

 االختراع واالكتشاف - من آليات التغير االجتماعي التي يقوم عليها 67

 الذكاء والبيئة الثقافية -

 االنتشار -

الذكاء والبيئة الثقافية كآلية من أليآت البيئة  68

 االجتماعية تتطلب

 مستوى مرتفع من الذكاء فقط -

بيئة ثقافية تساعد على االختراع  -

 واالكتشاف

ً  - لتغير االجتماعي بوصفه بيئة علميةيعتبر مصطلح ا 69  مصطلحاً قديما

-  ً  مصطلحاً حديثا

 مفهوم التقدم االجتماعي - التغير االجتماعي في بدايته كدراسة علمية اختلط بـ  71

 مفهوم التطور االجتماعي -

مفهوم النمو االجتماعي أو التنمية  -

 االجتماعية 
   

 

 

 اختكم سيوف الخالدي 


