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(       0115361) التغييراالجتماعي والثقافي 

خطة تدريس المادة  

سالم ساري. د.قسم دراسات التنمية               أ

:وصف المادةالدراسية

، بتفحص صلة قضية ا-من منظور تنموي–التغيير | تتناول هذه المادة األبعاد االجتماعية الثقافية ، والمؤثرات السياسية االقتصادية للتغير

:لتغيير باإلشكاليات الرئيسية التاليةا

النتائج. اآلليات. األسباب : ؟ بدراسة تحليل ونقد المنظورات المفسرة للتغيرلماذا التغير.

؟ موضوعات التغيير ومجاالته ومظاهرهما الذي يتغير.

 قوى التغير وآلياته  ودايناميكياته.هطرق التغير واساليبكيف يتغير؟.

؟ استشراف اتجاهات التغير ومساراته الفعلية والممكنةا لى أين يتغير.

اعا وثقافة ، األردني ،  اجتم|باعتبارها قوة تغييرية تأثيرية هائلة ، بتفحص تأثيراتها الجارية في المجتمع العربيلعولمةوتولي المادة اهمية خاصة لحركة ا

اقتصادا وسياسة ، علماً وتعليماُ ، إتصاالً وتواصالً 

:أهداف المادة

.تطوير القدرة النقدية للدارس في تحليل مجريات تغير المجتمع وحركته الدائمة-1

.الثقافي  الماثلة اليوم على مستويات محلية وعالمية| تعميق وعي الدارس في رصد مظاهر التغير االجتماعي -2

3- ً تقدير وتفسير القوى والعوامل المختلفة التي تجعل التغير  ضروريا

.التحرك نحو فعل تنموي إيجابي  بالتخل في مسار التغير للتنمية والتحديث-4

باعتبارها محركاً أو معطالً للتغيير المجتمعي -إستيعاب اهمية الثقافة المجتمعية في التغيير والتأثير—5

(الفهم والمعرفة ، والمهارات الذهنية والعملية)  مخرجات التعليم

يطور  فهماً علمياً واقعيا لحقائق التغير -1

يرصد مظاهر التغيرات المختلفة  الجارية في مجتمعه   -2

يشارك في  حوارات جمعية  تفاعلية لمواجهة  اتأثيرات التغيرات السلبية  او المشكالت  الناجمة عن  التغير في مجتمعه  -3

.يطور مهارات وأساليب لتخطيط سياسات  التغييير والتأثير المجتمعي 

.يطور  أساليب و علمية و فنيات  بحثية  منهجية  لدراسة وتقييم مشروعات التنمية ا واسياسات   اصالح والتحديث  في مجتمعه-5





(0115361)الثقافي |التغيير االجتماعي 

سالم ساري. د. قسم دراسات التنمية           أ

2021-2020الفصل األول 

توزيع مفردات المادة  على اسابيع الفصل الدراسي 
.التقييم. األهداف .عرض عام للموضوعات. المفردات : تقديم المادة  :ااألسبوع األول

_______________________________________________________________________

.التنظيم. كار األف. المصالح. األفعال. البناء والثقافة:ا البعد االجتماعي والبعد الثقافي للنسق:مفهوم التغير والمفاهيم الدالة: األسبوع الثاني

. الذاتي والموضوعي. العولمة. الحداثة -ما بعد. الحداثة. التحديث . التنمية . النمو. التطور. التقدم: مفاهيم 

____________________________________________________________________________

.العصبية ودورة المجتمعات: ابن خلدون : نظريات التغير: األسبوع الثالث 

الثورة.مساوىء الرأسمالية .  الوعي . اإلقتصاد .صراع الطبقات :ماركس

_____________________________________________________________________________

ورة الصفوةد: باريتو . الفعل العقالني. القيم البروتستانتية وروح الرأسمالية :الثقافة  والمعتقدات ،واألفكار   :  فيبر :  األسبوع الرابع

_____________________________________________________________________________

الصدفيةالوظائف التقليديةز المؤسسات.التغيير اإلستثناء وليس القاعدة. اإلستقرار واإلستمرار: الزظيفية البنائية: األسبوع الخامس  

____________________________________________________________________________

المظاهر الكبرى للتغير االجتماعي الثقافي:األسبوع السادس  

______________________________________________________________________________

نقد النموذج. ديث دور وسائل االتصال  والتواصل في  التغيير والتنمية والتح.ليرنر تجاوز المجتمع التقليدي : نظرية التحديث : األسبوع السابع

________________________________________________________________________________

مراحل  التحديث والتنمية: نموذج روستو :األسبوع الثامن 

________________________________________________________________________________

.التحديث والحداثة. المجتمع الحديث والشخصية الحديثة . خصائص الحداثة: األسبوع التاسع 

________________________________________________________________________________

المؤسسات واآلليات .. هنتنغتون :: التنمية والتحديث السياسي : األسبوع العاشر 

________________________________________________________________________________

(تقريبا( 2020-11_19)إمتحان منتصف الفصل  :  األسبوع العاشر  

____________________________________________________________________________________________
(لعربيموقع البريد ا)ستة سيناريوهات: إستشراف مستقبل العالم بعد جائحة كورونا:األقلمة هي العولمة الجديدة :  األسبوع الحادي عشر 

________________________________________________________________________________

تشومسكي : األيدلوجيا والممارسة : نقد الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة: األسبوع الثاني عشر 
______________________________________________________________________________________

أدغار موران: النيوليبرالية  وأزمات العالم وتهديداته الكبرى  : األسبوع  الثالث  عشر

__________________________________________________________________________________________




