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مقدمــة:
مجمة جامعة دنقبل لمبحث العممي مجمة تصدر عن كمية الدراسات العميا بجامعة دنقبل ،وىي
مجمة نصف سنوية عممية محكمة ،تسيم في توسيع دائرة العمم والمعرفة ،وذلك من خبلل نشر

البحوث واألوراق العممية ،التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية والفائدة العممية ووفق ىذه الرؤية
ترحب المجمة بإسيامات األساتذة الباحثين من داخل وخارج الجامعة والتي تتوفر فييا كل أساسيات

البحث العممي ،شريطة أن ال تكون اإلسيامات قد نشرت من قبل أو تحت إجراء النشر في أي مجمة

أخرى.

قواعد النشر:


ترحب المجمة بالبحوث في ثبلث نسخ مطبوعة عمي وجو واحد عمى ورق  A4بفراغات
مزدوجة وىوامش  5.2سم ،عمى أن ال يزيد حجم البحث عن أربعين صفحة شاممة
الممخصين والموضوع والمراجع والمبلحق .ويكون حجم الحرف ( )41وترقم الصفحات

في األسفل عمى الجانب األيسر بشكل متسمسل.


يجب أن يحتوي البحث عمى ممخص بحدود ( )41أسطر بالمغة األصمية لمبحث
ممخص و ٍ
ٍ
(عربي ،اإلنجميزية) .باإلضافة إلى
اف بالمغة اإلنجميزية إذا كان البحث مكتوباً
وممخص و ٍ
ٍ
اف بالمغة العربية إذا كان البحث مكتوباً بالمغة اإلنجميزية.
بالمغة العربية،



يكتب في بداية البحث :عنوان البحث ،واسم الباحث ،القسم ،الكمية ،الجامعة ،المدينة،

البمد ،والكممات المفتاحية  Keywordsبالمغتين العربية واإلنجميزية.


يجب أن تتبع الطريقة العممية المثمى لعرض البحث أو الورقة من حيث الخبلصة
ومناىج ووسائل البحث ،وعرض الموضوع وتحميمو ،والنتائج التي تم التوصل إلييا،

والتوصيات المقدمة ،وقائمة المراجع وفق المنيج المتبع.






يجب أن يراعى ترقيم الجداول واألشكال والرسومات والصور المرسومة بالحبر األسود،
مع اإليضاح المقابل ٍ
لكل ،عمى أن تكون واضحة عند إعادة إنتاجيا.

المقدمة لمنشر ،لمتقويم من قبل مختصين في موضوع البحث.
تخضع البحوث ّ
في حالة البحوث واألوراق المستمة ،يجب توضيح الدرجة التي منحت لمرسالة وزمانيا،

ج

والجامعة التي قدمت ليا ،والمجنة التي قومتيا.
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بعد التحكيم يطمب من الباحث تسميم البحث في قرص مدمج (.)CD

يحق لييئة التحرير إجراء التغيرات التي تراىا ضرورية ألغراض الصياغة أو تصويب

األخطاء النحوية ،أو الترقيم.


يرجي من الباحثين إرفاق سيرتيم الذاتية.



يحق لمن ينشر لو بحث في المجمة نسختين من العدد المعني.



المجمة غير ممزمة برد األوراق التي لم يتم اعتمادىا لمنشر ،وترسل إفادة بعدم النشر



ترسل األوراق إلى المجمة عمى العنوان التالي:

لمكاتب.

مجمة جامعة دنقال لمبحث العممي
ىيئة التحرير
كميـة الدراسـات العميـا
جامعـة دنقـال -ص ب74 :
دنقـال – السـودان
تمفون  0241 825947فاكس 0241 825946
البريد اإللكتروني hstudies.du@gmail.com

د

موقع المجمة عمى اإلنترنتhttp://www.uofd.edu:
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كممة العدد
بسمجاهللجالرمحنجالرحيم ج
الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم عمى افضل خمق اهلل أجمعين سيدنا محمد وعمى
أىمو وصحبو أجمعين اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لمسادة الناشرين بيذا
العدد والذي نأمل أن يكون قد استصحب في معينتو كل ما كان يرجوه السادة الناشرين من اختيار
موفق لؤلوراق العممية ونمتمس العذر لؤلخرين الذين لم يتم نشر أوراقيم العممية لضيق وحدود عدد
الصفحات المخصص لمنشر إال أننا حريصين كل الحرص عمى أن نعطي المساحة الكاممة والمقدرة
لكل األوراق العممية وناكد أن سمسمة النشر لم تتوقف ميما كانت الصعوبات وممتزمين بالتميز
والميعاد.
أعزائي الناشرون نجدد العيد بكم وبمساىماتكم الثرة ،والتي أصبحت مشاىدة ومتاحة
لمكثيرين حول العالم ،وذلك واضح من خبلل المراسبلت واالتصاالت البلمحدودة التي تردنا إلينا عبر
وسائل االتصال المختمفة لبلستفسار واالستعبلم عن أبحاثكم العممية والتي شاركت في ظيور العديد
من األبحاث األخرى ،وىذا يأكد لنا ولكم المدى الكبير الذى وصل إليو انتشار المجمة في مختمف
بقاء العالم.
الشكر كل الشكر لؤلخوة األفاضل في ىيئة التحرير والسادة مستشاري ىيئة التحرير واألخوة
أعضاء ىيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة عمى المثابرة وقوة التحمل والشعور بالمسئولية وفقنا
اهلل واياكم لما فيو مصمحة الببلد والعباد.

ه

رئيس ىيئة التحرير

University of Dongola Journal for Scientific Research, 16th edition January 2019

جمةل جامعة جنقل اجلةلحث جالةةلميجالةدنجالسمنسجعشرججينميرج-جج1029م ج
الفــــهرس
عنوان البحث

الباحث  /الباحثون
د .أبوبكر عثمان محمد عثمان

دور المراجعة الداخمية في الحد من فجوة التوقعات في المراجعة

د .ىاشم عبد القادر البخيت

قراءة جديدة آلراء اإلمام الغزالي التربوية في ضوء الواقع المعاصر

أ.د .النور عبد الرحمن محمد خير

( دراسة حالة ديوان المراجعة الداخمية  -والية نير النيل)

د .عزة عمي محمد الحسن

تدريس قانون اإلنترنت في كميات القانون بالجامعات السودانية

د .إشراقو عثمان محمد عثمان

تقييم التنمية بالقسم الجنوبي بمشروع الرىد الزراعي

وجدي وقيع اهلل الطيب وقيع اهلل

التخطيط باستخدام بطاقة األداء المتوازن وأثره عمى تعزيز الميزة

األىداف -المعوقات -الرؤى المستقبمية

رقم الصفحة
1
22
41
57
76

أ.د .إبراىيم فضل المولي البشير الشكري

التنافسية في المصارف السودانية

د .عبد الفتاح عبد العزيز محمد ابراىيم

المشاريع السياحية بالوالية الشمالية – الحاضر والمستقبل

118

د .عمي محجوب عطا المنان

مقومات وامكانات صناعة السياحة في السودان

149

أ .أحمد سعيد عنيزات

داللة الفعل (كاد) منفيا

183

د .مرتضى بابكر أحمد عباس

القضايا االجتماعية في القصة الشعرية عند جميل الزىاوي

204

د .الرشيد حبوب محمد الحسين

التربية ودورىا في التغيُّير اإلجتماعي والثقافي

214

د .فيد عبد اهلل عمي ىاجر

تحقيق مقاصد الشريعة في التيسير و رفع الحرج من خبلل قواعد

Mohammed Ahmed Yousif
Moh., Elamin Ismael Hag
Elamin & Salaheldin Ali Osman
Tahiya Alshaikh Alhameem
Yousif
Yasir Hassan Satti

The effect of some medicinal and aromatic plant
residues on wilt and/ or root rot disease complex
incidence and mortality of chickpea (Cicer
arietinum) Plants grown in pots in greenhouse.
Problems That Encounter Undergraduate Students
in writing A research Paper (A case study of
)Gazira University
Comparing data results of locally manufactured
Proctor apparatus with standard one obtained from
the Northern State, Sudan
Studies on the effects of some insecticides
(carbosulfan and thiamethoxam) for the control of
potato insect pests

268

172

191
102

و

Daffalla E. Yousof & Ismail
Siddig

االغتفار دراسة تأصيمية تطبيقية

232
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التربية ودورىا في التغيُّير االجتماعي والثقافي
 الرشيد حبوب محمد الحسين.د

 جامعة الخرطوم/األستاذ المشارك بكمية التربية

مستخمص

 ما دور التربية في التغيير:ىدفت الدراسة إلي التوصل إلي اإلجابة عن السؤال الرئيس
االجتماعي والثقافي؟ ليذا الغرض استخدم الباحث المنيج العممي الوصفي الوثائقي المعتمد عمي

 وتحميل،جمع البيانات من خبلل مراجعة اكبر قدر من األدب التربوي المتعمق بموضوع الدراسة
 ومن ثم، آراء وأفكار الخبراء والمفكرين والباحثين التربويين واالجتماعيين حول الموضوع
 من أىم النتائج. تصنيف تمك البيانات وتحميميا والخروج منيا بإجابات عن سؤال الدراسة الرئيس

 تأصيل وتنمية القيم واالتجاىات في المؤسسات التربوية ىو الذي:التي توصمت إلييا الدراسة

 إن التغيير الجذري السريع في الحياة العصرية يحتم عمى.المفيد من التغيير االجتماعي والثقافي

. مؤسسات التربية تكوين األنسان ذي العقمية الشاممة ليستوعب التغيير ويوظفو في واقع الحياة

التفكير اإلبداعي بدالً من التفكير التقميدي ىو الذي يستجيب لمواقع ويغيره بما يتبلءم مع حياة
طمب التغيير ال يعني التنكر لمتراث الحضاري بل يعني. الناس في واقع آخر أحسن وأفضل
 و ىذا ال يتم إال بالتكامل الواعي بين،تطويره وترقيتو من خبلل سد الثغرات الموجودة فيو

. األصالة والمعاصرة
Abstract
The study aims at answering the main question of the study : What is the
role of education in social and cultural change?
For that purpose, the scientific descriptive documentary method was
used and based on collecting the required data by reviewing a great deal
of the available educational literature on the topic of the study, beside
analyzing various views and opinions of educational and social experts,
thinkers and researchers on the topic under study, and hence, the data
will be classified and analyzed in a way that helps in deducing the
relevant answers to the study main question.
The study has finally reached the following main results: inculcating and
developing values and attitudes in educational establishments generate
effective and useful social and cultural change. The rapid and radical
changes in modern life necessitate that educational establishment must be
concerned with building individuals with comprehensive mentality in
order to comprehend and function in real life. Creative thinking is the
only way that fits realities of the society, and therefore can change it for
the better. Asking for change doesn`t mean the denial of cultural heritage;
it means its development and excellence by bridging the gaps there are,
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and this will not be possible except through striking equilibrium and
balance between convention and modernization.
مقدمــــة:
التغير سمة مبلزمة لحياة الفرد والجماعة عبر السنين والقرون التي خمت .تنمو الثقافات البشرية
وتتطور عبر الزمان ،وان اختمفت في وقع ونمط سرعة نموىا وتطورىا ،كما أنيا تتعقد حيناً بعد
حين نتيجة ألسباب وعوامل مختمفة تتسم بالبطء والتعقيد ،فمنيا ما ىو داخل في صميم الثقافة

ومنيا ما ىو خارجيا.

التغير االجتماعي والثقافي الذي يط أر عمى حياة الجماعات ،سريعاً كان أم بطيئاً ىو
َ

يميز المجتمعات كل المجتمعات في األزمنة القديمة والحديثة عمى حد سواء ،فالمجتمعات
الذي ّ
البشرية في كافة مناحي حياتيا السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية والدينية لقد تغيرت فيما يخص
نمو العموم فييا وظيور الفمسفات األخرى والرؤى المختمفة في أشكال جديدة مختمفة ،حتى
الحروب التي نشبت في التاريخ اتخذت أشكاالً مختمفة .لقد تغيرت المجتمعات في عاداتيا
وتقاليدىا وفي طريقة استمتاعيا ،وفي نوع الحكم الذي ترتضيو لنفسيا ،وفي أيدولوجياتيا وفي

محاولة التحكم في مصائرىا وفي مقدارىا.

انطبلقاً من ىذه الحقيقة ،فالتربية يجب أن ينظر إلييا باعتبارىا عممية ميمة إلحداث

التكيف والتناغم بين الفرد وبيئتو االجتماعية والطبيعية التي يعيش فييا ،البيئة التي تتسم بالتغير

والتجديد المضطرد في جميع النواحي .في ضوء ىذه المعطيات ،فإن عمميات التغير تقابل دائماً

التغيير
بحذر شديد في الدوائر واألوساط التربوية ،ونسبة ألن السرعة والشمول ىي من سمات ّ
الرئيس في زماننا الراىن ،فان معظم العمماء في كافة المجاالت العممية يؤكدون عمى حقيقة أنو

التغير االنتشار السريع والتأثير
ال ثبات أبدي أو سرمدي في الحياة االجتماعية ،ثم إن من طبيعة ّ
في كافة جوانب الحياة األخرى.

عمميات التغير ميما كانت حدتيا وقوتيا ال تقابل دائماً بالقبول ،بل بالعكس فقد تكون ردة الفعل

من الجماعة أكثر رفضاً ومعارضة إلى درجة تصل فييا المواجية والرفض إلى درجات من
الصراع العنيف .ففي معظم األحوال التي تعترييا حاالت التغير ينشب الصراع وتحتدم المواجية

معدلة أو معاكسة
بين القديم والجديد من األوضاع إلى أن تستقر الحالة الجديدة سواء أكانت ّ
لمحالة االجتماعية أو الثقافية القديمة .ىدا ما ذىب إليو (ناصر1986 ،م ،ص  )138بقولو
(وتعتبر نقطة البداية في عممية التغير في أي مجتمع ينظر إلى عممية التغيير في أي مظير من

مظاىر الحياة ،وكأنيا عممية تحدي لمقيم والعرف والعادة المتبعة فتقابل بالرضا أو الرفض أو

المعارضة).

412

جمةل جامعة جنقل اجلةلحث جالةةلميجالةدنجالسمنسجعشرججينميرج-جج1029م ج
مشكمة الدراسة و تساؤالتيا:
في ىذا اإلطار تتمثل مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس :كيف يتسنى لمتربية – في مؤسساتيا

المختمفة – أحداث التغير االجتماعي و الثقافي اإليجابي في المجتمع القائم الذي تخدمو؟
من ىدا السؤال الرئيس تتفرع األسئمة الفرعية التالية :

 - 1ما مفيوم التغير االجتماعي والثقافي؟
 -1ما أنواع التغير االجتماعي والثقافي ؟

 -3ما مراحل التغير االجتماعي والثقافي ؟

 -4ما نظريات التغير االجتماعي والثقافي ؟
 -5ما عوامل التغير االجتماعي والثقافي ؟

 -6ما مظاىر التغير االجتماعي والثقافي ؟
 -7ما دور التربية في التغيير والتغير االجتماعي والثقافي ؟
أىداف الدراسة :

في اطار السعي إليجاد اإلجابة الكافية ليذا التساؤل فان الدراسة ىدفت إلي تعرف

الموضوعات التالية:

 -1مفيوم التغير االجتماعي والثقافي.
 -2أنواع التغير االجتماعي والثقافي.

 -3مراحل التغير االجتماعي و الثقافي.
 -4نظريات التغير االجتماعي والثقافي.
 -5عوامل التغير االجتماعي والثقافي.

 -6مظاىر التغير االجتماعي والثقافي.
 -7التربية ودورىا في التغيير والتغير االجتماعي والثقافي .
أىمية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة في أنيا تحاول الربط بين عمميات التربية في مؤسساتيا المختمفة وما
يصاحبيا من تغييرات اجتماعية وثقافية في المجتمع ،باعتبار التربية عممية ميمة ألحداث
التكيف والتناغم والتوازن بين الفرد و بيئتو االجتماعية والطبيعية التي يعيش فييا.
منيجية الدراسة:

الدراسة ذات طبيعة نظرية تحميمية تقوم عمي جمع البيانات من خبلل الرجوع إلى أكبر قدر من
األدبيات التربوية ذات الصمة بموضوع الدراسة مع التحميل آلراء الخبراء المفكرين والباحثين
التربويين واالجتماعيين حول الموضوع ،ومن ثم تصنيف تمك المعمومات وتحميميا والخروج منيا

بإجابة عن سؤال الدراسة الرئيس مفيوم التغير االجتماعي والثقافي:
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التغير االجتماعي – أياً كانت قوتو ومظاىره – ما ىو إال "االختبلف عن أنماط الحياة

المقبولة سواء أكان ىذا االختبلف راجعاً إلى التغير في الظروف الجغرافية أو في اإلمكانيات

الثقافية أو تكوين السكان أو في األيديولوجية أو نتيجة االنتشار أو االختراع داخل الجماعة.

وبذلك يتضمن ىذا التغير االجتماعي كل ما يحقق حاجات الفرد في الجماعات،

ويتضمن أيضاً طريقة الحياة واأليدولوجيات والعقائد الدينية والطرق المختمفة لتنظيم الحياة العائمية
وطرق تربية األطفال ،والعبلقات المختمفة بين أفراد المجتمع وبينيم وبين غيرىم من الثقافات

األخرى ،ويتضمن أيضاً الطرق الفنية لزراعة األرض والصيد ولبناء المنازل ولممحافظة عمى
المحاصيل المختمفة واالنتفاع بالحيوانات ،وطرق حماية اإلنسان من المرض ،ويتضمن التغير

االجتماعي أيضاً التغير في األيدولوجيات ،وااليدلوجية ىي نظام المعتقدات والتقاليد والنظريات
السائدة في المجتمع والتي ليا عبلقة بسموك األفراد فيو .ويتضمن (ذلك) أن التغيرات االجتماعية
قد تكون نتيجة النتشار عوامل ثقافية من ثقافة أخرى ،واختراع طرق جديدة لمحياة من داخل

الجماعة"(.)1

التغير الثقافي من جية أخرى ،يتصل بالتغير الذي يط أر عمى ثقافة المجتمع .فالثقافة

ىي كل ما صنعتو يد اإلنسان وعقمو من أشياء ومن مظاىر في البيئة االجتماعية ،أي كل ما
اخترعو اإلنسان أو ما اكتشفو وكان لو دور في العممية االجتماعية( .)2بيذا المعنى فان الثقافة
تشمل المغة والعادات والتقاليد والمؤسسات االجتماعية والمستويات والمفاىيم واألفكار إلى غير

ذلك مما ىو في البيئة االجتماعية من صنع اإلنسان.

كما أن الثقافة في أي مجتمع تأخذ معناىا من طبيعة السموك الذي يتعممو األفراد عن

عرف الثقافة بأنيا "وسائل الحياة
طريق التربية .إلى ىذا المعنى رمى كمكيون  Klukholnعندما ّ
المختمفة التي توصل إلييا اإلنسان عبر التاريخ ،السافر منيا والمتضمن ،العقمي والبلعقمي ،التي
توجد في وقت معين والتي تكون وسائل إرشاد توجو سموك األفراد اإلنسانيين في المجتمع"(.)3

وفي حدود ىذا المفيوم لمثقافة ،فالتغير الثقافي يعني أن الثقافة بكل عناصرىا تتغير

وتتحرك عمى شكل استجابات لحاجات اإلنسان وارادتو ،إما لعوامل داخمية كاالكتشافات

واالختراعات أو سيكولوجية متصل بالشخصية اإلنسانية ،أو لعوامل خارجيو تأخذ شكل االنتشار
واالرتشاح الثقافي المتمثل في تحرك عنصر مادي من مجتمع آلخر أو داخل المجتمع نفسو.

التغير:
أنواع ّ

ىناك نوعان رئيسان من التغير وىما التغير الفجائي (التغير الثوري أو الطفره) ،والتغير

التدريجي (التطوري).

 - 1التغير الفجائي:
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ىو ذلك النوع من التغيرات التي تحدث فجأة وبدون مقدمات ،أو إرىاصات واضحة .في

مجال السياسة مثبلً ىو الشيء الذي ينعكس بصفة واضحة وجميو في تحوالت سياسية كبرى
مؤثرة .ىذا النوع من التغيرات – إن كان اجتماعياً أو سياسياً -الشك يؤدي إلى نتائج إيجابيو
ممموسة أو نتائج سالبة يعتمد إلى حد كبير في حجم آثاره عمى طبيعة كل من المتغير والمغير.

في المقابل ينعكس ىذا التغير عمى كافة مناحي التربية ومؤسساتيا بما في ذلك مناىجيا

ومصطمحاتيا وفمسفتيا وأىدافيا وطرائقيا ،الشيء الذي ينعكس بصفو واضحة في ميول
واتجاىات النشء وتكوينيم العقمي والوجداني والعاطفي وغيره ،كما يعتبر ىذا التغير السريع سمة

من سمات األمم المتقدمة والذي ينعكس في مظاىر حياتيا االجتماعية والفكرية والعممية
ومخترعاتيا وابتكارىا الحديثة .المجتمعات األوربية والغربية يمكن اعتبارىا مجتمعات تتقبل

وتستوعب مثل ىذه األنماط السريعة من التغير.

 – 2التغير التدريجي:

ىو ذلك النوع من التغير االجتماعي الذي يستغرق حدوثو وقتاً أطول نسبياً ،كما يظير

بصفة متدرجة .تنطبق ظاىرة التغير ىذه عمى كل من النبات والحيوان باإلضافة إلى التغيرات

في المظاىر االجتماعية واإلنسانية .عمى سبيل المثال ،اإلنسان ينمو نمواً متدرجاً من الناحية

الجسمية ،العقمية ،العاطفية والنفسية ..إلخ.

يتسم التغير التدريجي بالبطء ،الشديد الذي ال يمكن مبلحظتو ،كما ىو الحال في التطور

الحضاري لمشعوب ،كما أنو يتصف أيضاً بصفة المرحمية التي تتخذ شكل التراكمات الجزئية في
مساحات زمنية طويمة ،مما ينتج عنو تغير كمي ونوعي واضح.

مراحل التغير:

باستقراء التاريخ ،يمكن الخروج بحقيقة مفادىا أن التغيرات المختمفة التي طرأت عمى

حياة األمم والشعوب عبر العصور لم تظير آثارىا عمى نمط وطبيعة الحياة لمجماعات إال بعد

أن مرت بمراحل عدة اختمفت في طوليا وقصرىا ،وقوتيا وضعفيا .ومن تمك المراحل التى يمر

بيا التغير:

 . 1مرحمة التحدي (مرحمة التشويش):
تمثل ىذه المرحمة مرحمة الرفض وعدم القبول بل محاوالت القضاء عمى كل مظاىر
التغير الجديدة .ويمكن اعتبار ىذه المرحمة مرحمة التشويش عمى صفة معينة يراد تغييرىا في

المجتمع ،وكمما كان التغير الحاصل متصبلً بصفة من الصفات الثقافية المتأصمة والواقعة في
نطاق العموميات الثقافية كانت المعارضة والمقاومة أشد وأقوى ،وكمما ابتعد التغير عن

المرتكزات الثقافية الرئيسة لؤلمة قمت المعارضة وضعفت .السبب وراء كل تمك المقاومة يرجاً إلى
ناحية سيكولوجية تتصل بطبيعة اإلنسان ،ذلك أن اإلنسان بطبيعتو – خاصة في المجتمعات
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األكثر محافظة – يخاف من التغير أياً كان شكمو ،بل يميل إلى المحافظة وابقاء األحوال
واألشياء من حولو عمى حاليا.

ذلك أن التغيير بالنسبة لو يشكل تحدياً قد يستوجب امتبلك أدوات وأساليب لممجابية وىو

ال يمتمكيا ،لذا يميل ميبلً طبيعياً تمقائياً لمعارضة ومقاومة ذلك الجديد الوافد من أجل المحافظة

عمى ما عنده من معطيات ثقافية .عمى سبيل المثال ،عندما ظير اإلسبلم ألول مرة كان

المجتمع في شبو الجزيرة العربية جاىمياً ،وكانت الممارسات الحياتية جميعيا جاىمية ،سواء أكان
ذلك في النواحي الدينية ،السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية والثقافية وغيرىا .عارض القرشيون
ىذا الدين أيما معارضة بل حاولوا القضاء عميو في ميده .كانت ردة الفعل تمك نتيجة الخوف

من ىذه الدعوة الجديدة الغريبة وغير المألوفة ،لكن بعد أن ثبتت القيم والمبادئ والتعاليم
اإلسبلمية الجديدة ،وشعر الجميع أنيا ال تتعارض مع مصالحيم بل تنسجم معيا دخل الجميع

في ىذا الدين أفراداً وجماعات.

في ىذا اإلطار ،يرى فيمسوف العموم كارل بوبر  )4( Karl Popperأن مقاومة التغير

والتمرد عميو تمثل سمة من سمات الجماعات أو المجتمعات المغمقة كالجماعات القبمية أو
جماعات المشعوذين أو المجتمعات الجماعية ،بينما يكون التفاعل مع المتغيرات الجديدة والتكيف

معيا سمة مبلزمة لممجتمعات (المفتوحة).والسبب في كل ذلك – في نظر بوبر – أن اإلنسان
في ىذا الكون محكوم بقانونين رئيسين في كل ما يقوم بو من نشاط ،أوليما القانون المعياري

وثانييما القانون االجتماعي .القانون المعياري  Natural Lawىو قانون الطبيعة ،بينما القانون
االجتماعي  Social Lawىو ذلك النوع من القوانين الذي يحكم حياة اإلنسان االجتماعية بما
فييا من عادات وتقاليد وأعراف وغيرىا.

قانون الطبيعة قانون مفروض ال يستطيع اإلنسان تغييره ،أما القانون االجتماعي غير

ثابت ويمكن لئلنسان تغييره وتعديمو .كمما كانت المجتمعات أكثر استعداداً لتغيير المعايير

االجتماعية الوضعية لتتناسب مع "الحرجية  "Criticalityالتي يسببيا وجود القانون الطبيعي جنباً
إلى جنب إلى القانون االجتماعي وما ينجم عن ذلك من صعوبات عممية حيث أن قوانين

الطبيعة في كثير من األحيان تعوق نشاطات اإلنسان استطاعت الجماعات أن تخطوا خطوات

كبيرة نحو التقدم .بمعنى آخر كمما استطاع اإلنسان أن يتحايل عمى القانون الطبيعي المفروض
لكي يحقق طموحاتو ،كان ذلك خطوة كبيرة تجاه التقدم .عمى سبيل المثال اإلنسان في المناطق

التي تعاني من شح المياه العذبة ومشكمة العطش ،يمكنو أن يخترع من الوسائل ما يعينو عمى
تحمية مياه البحر المالحة ويحوليا إلى مياه عذبة لمشرب واالستخدام اآلدمي والحيواني.
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 . 2مرحمة االنتقال (مرحمة التجديد):
ىذه ىي المرحمة التي يتم فييا قبول التغير أو األفكار الجديدة .ىي مرحمة حرجة من

مراحل التغير حيث تشتد فييا المواجية والصراع بين أنصار الجديد وأولئك الذين يعارضون ذلك
الجديد الوافد .فكل من الفريقين يحاول إبراز نقاط القوى واألسباب الوجيية لتقبل الجديد من
ناحية ،أو لمعارضة الجديد من ناحية أخرى .مع مرور الزمن تتكشف مبلءمة الجديد الوافد مع

المصمحة العامة لغالبية الناس ،ومن ثم تبدأ تدريجياً عممية قبول ىذا الجديد والتكيف معو مع
محاولة تطويره وتطويعو لينسجم أكثر مع أوضاع المجتمع القائمة .المؤرخ البريطاني آرنولد
توينبي  Arnold Toynbeeعندما حاول تفسير نشأة الحضارات وتحميل عوامل التقدم والتخمف

في حضارات الشعوب ،طرح سؤاالً ىاماً :لماذا تولد الحضارة؟ وما ىو العامل الذي يجعميا
تتطور من مجتمع بدائي إلى حضارة؟ أو ما الذي يبعث حضارة وليدة من أخرى ىرمة زائمة؟

ويخرج من تساؤلو ىذا بقانون اشتير بو ،ىو قانون التحدي واالستجابة .ويعني ذلك أن مدى قدرة
المجتمعات عمى االستجابة لمتحديات من حوليا ومن داخميا (الذي ينبعث بوجو خاص من

"المبدعين" "والنخب") ىو الذي يحدد قدرتيا عمى ولوج الحضارة أو عجزىا عنو(.)5

 . 3مرحمة التحويل (مرحمة الدفاع):

في ىذه المرحمة تصل المعارضة والمقاومة لمتغير الجديد الوافد إلى أقل مستوياتيا،

وتظير عبلمات واضحة من الضعف واالضمحبلل .في ذات الوقت يأخذ الكثيرون من أفراد
المجتمع وشرائحو بتبني ىذه األفكار أو االكتشافات أو القيم الجديدة التي تغمغمت في حياتيم

ويتحول بعضيم اآلخر من طرف المعارضة إلى طرف المؤيدين .ىذا يحتم عمى النخب

والقيادات التي تتبنى ىذا الجديد المزيد من اإلقناع لمبقية الباقية من الناس تمييداً لولوج مرحمة
تحويل ىذا الجديد الوافد إلى واقع ممموس يمشي عمى رجمين .الشك أن ىذه المرحمة تعتبر من
أىم مراحل التغير ألنيا تتطمب من أنصار التغير وقياداتو امتبلك قدرات نوعية مميزة لمدفاع

المقنع عن وجيات نظرىا ومبرراتيا ليذا التغير الطارئ عمى أوضاع المجتمع القائمة.

 . 4مرحمة التطبيق (مرحمة االستقرار أو التبني):

في ىذه المرحمة يستقر التغير بكل مظاىره ويصبح حقيقة عممية ال يختمف حوليا كثير

من الناس .سواء أكانت مظاىر ىذا التغير تأخذ شكل االكتشاف أو االختراع أو القيم أو المبادئ
أو األفكار ،فإنيا تستقر كعادة أو اكتشاف محدث أو نظام أو واقع معين ال جدل حولو،
وتدريجياً تدخل ىذه المظاىر – مادية كانت أم غير مادية – في نطاق الثقافة ،وقد تصل إلى
المب الثقافي وتصبح من العموميات الثقافية التي يتعارف عمييا ويعمل بيا جميع أفراد المجتمع،

مثل الدين والمغة.
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تجدر اإلشارة إلى أن مراحل التغير قد تطول أو تقصر ،وقد يكون من الصعب وضع

فواصل حديدية محددة بين مراحل وأخرى ،فيي جميعيا تتسم بالتداخل واالندماج ،كما وأنيا

تحتاج إلى وقت كبير نسبياً حتى تفرز نتائجيا المتمثمة في االختراعات أو األفكار أو القيم
وغيرىا .مثال ذلك جياز التمفاز الذي غير كثي اًر من الوسائل والمفاىيم والقيم ،بدأت فكرة اختراعو

عام 1922م وظير الى حيز الوجود عام 1934م أي أنو احتاج إلى اثنتي عشرة سنة ليصبح
ظاىره واقعة ،وىكذا ىو الحال بالنسبة لمعظم المتغيرات المادية الثقافية.

نظريـات التغير:

تواترت النظريات التي حاولت تفسير عممية التغير وأسباب حدوثيا ،ومن ثم أصبح ديدن
العمماء في ضوء تمك النظريات قياس التغيرات المختمفة التي تحدث في المجتمعات .من تمك

النظريات:

 – 1نظرية العبقرية:
ىي من النظريات الكبلسيكية القديمة التي فسرت التغير والظاىرات المرتبطة بو.

تتمخص النظرية في أن التغيرات التي تط أر عمى أحوال المجتمعات وثقافاتيا ترجع في المقام
األول إلى عبقرية بعض الرجال أو األشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التميز والعبقرية

واإلبداع العقمي ،الشيء الذي ينعكس بصفة جمية عمى أوضاع المجتمعات التي عاشوا فييا.

استطاع ىؤالء العباقرة المبدعون في تعديل وتغيير المفاىيم واألفكار والتقاليد والعادات واألنماط
السموكية .من أمثال ىؤالء المصمحون والقادة العسكريون والسياسيون والعمماء وغيرىم.

في ىذا اإلطار ،انتيى قسطنطين زريق من خبلل أبحاثو في التخمف والتقدم والمستقبل

العربي إلى أن مقياس التقدم يفترض دوماَ شرطاً أساسياً وىو "إيمان الحضارة بالعقل الكتشاف
الحقيقة ولتحقيق األغراض اإلنسانية(.")6عمى أنو يفضل الحديث عن مقاييس التحضر ويرى أن

أىميا ثمانية" :القدرة التقنية – والزخيرة العممية الخالصة – والقيم الخمقية – واالبتكار الفني
واألدبي – والحرية الفكرية – ومدى انتشار القدرات والقيم في المجتمع – والنظم والمؤسسات
السائدة وما تتضمنو من حريات وحقوق – واألشخاص الذين تتمثل القدرات والقيم في سيرىم

وفاعميتيم"(.)7

ويحاول من جديد أن يرد ىذه المقاييس الثمانية إلى مقاييس رئيسة أعم وأشد أصالة

تدور حول اإلبداع كما يقول ،فيري أنيا ثبلثة :مقدار اإلبداع – وتنوع أشكالو – ومدى انتشاره،
ونوع األشخاص الذين يتمثل بيم .كما يتبع طريقاً آخر في التحميل فيرد ىذه المقاييس الثمانية

إلى أصل واحد جامع :ىو المقدار الذي أحرزه أبناء الحضارة وأحرزتو الحضارة العامة.
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 – 2النظرية الحتمية:
في إطار ىذه النظرية أن التغير الزم وحتمي في كل المجتمعات عندما تتوافر العوامل

والظروف والقوى المساعدة.

عندىا يقع التغير بصفة مقررة وموضوعة وجبرية .والحتمية التي وراء كل تغير نوعان:

حتمية تطورية وحتمية اقتصادية .فمن زاوية الحتمية التطورية أن كل شيء البد أن يتغير
ويتطور ،أي أن الساكن البد أن يتحرك ،وفي الغالب إلى األحسن واألفضل .من منظور الحتمية

االقتصادية أن التغير ال محالة حادث وواقع نتيجة الضرورة االقتصادية .مثال ذلك أن

المجتمعات التي تكتشف فييا الثروات الطبيعية اليائمة والضخمة والتي بدورىا تنعكس عمى تغير
الميزان االقتصادي فييا البد أن تزدىر وتتطور.

 – 3نظرية االنتخاب الطبيعي:

استحوذت ىذه النظرية أفكارىا من نظرية العالم اإلنجميزي شارلس دارون Charles
1882-1809( Darwinم) في النشوء والتطور والقائمة بأن لبعض السبلالت أو الكائنات من
الصفات ما يجعميا أكثر مواءمة لظروف البيئة المحيطة بيا والتي تعيش فييا .وىذه الكائنات

ىي التي تتفوق عمى غيرىا في التنازع عمى البقاء .وىذا ما أشار إليو دارون " Darwinبالبقاء

لؤلصمح" .معنى ذلك أن التطور يحدث نتيجة لبلختيار الطبيعي .أي أن التغير في األنواع

يحدث بانقراض األفراد الضعيفة والتي ال تتبلءم والتي تعيش فييا .وبذلك تنقرض وال تورث
صفاتيا(.)8

في ىذا اإلطار الدارويني ،يرى أنصار ىذه النظرية أن التغير يحدث عن طريق عمميات

االختيار ومبدأ البقاء لؤلقوى واألفضل في كل األمور االجتماعية والبيولوجية والسموكية
وغيرىا(.)9

 – 4نظرية التغير الدائري:
تنطمق ىذه النظرية في تفسير ظاىرة التغير من أن التغير في سائر المجتمعات عبر
العصور سار في مسارات أشبو بمسار الطبيعة وسننيا الكونية من حيث عموميا ودواميا ،ذلك

أن المجتمعات تتطور وتزدىر وتبمغ شأواً كبي اًر من الحضارة والرقي ،لكن ما تمبث أن تعترييا
مظاىر الخور والضعف واالضمحبلل حتى تنحدر وتندثر .ولعل العبلمة ابن خمدون قد لخص
ىذه الفكرة عندما رأى أن الممالك والحضارات تشبو اإلنسان في دورتيا .فيي تبدأ قوية فتية في
شبابيا ثم ما تمبث أن ينتابيا الضعف في مرحمة شيخوختيا ،مما ينتج عن ذلك تنوع وتغير في

األحوال واألحداث المصاحبة ألنماط جديدة من االجتماع البشري وتعاقب الحضارات

والعمران(.)10
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 – 5نظريات التخمف االقتصادي واالجتماعي:
تقوم فكرة ىذه النظرية عمى االفتراض المتمثل في أن التخمف وعواممو المادية وغير

المادية ،باإلضافة إلى عدم قدرة المجتمعات عمى اإلنتاج كماً ونوعاً وبالتالي عدم القدرة عمى
توفير السمع الضرورية ،إلى جانب عوامل التخمف المرتبطة بالحياة الثقافية واالجتماعية في

المجتمعات ،تؤدي الى خمق الظروف التي تجعل من التغير نتيجة حتمية والزمة ،وعندىا ينتج
عن كل ذلك تغير في النظم والقيم واألنماط السموكية وبيذا يتغير المجتمع.

في الجانب االقتصادي ،تعتبر اليابان خير مثال حيث أنيا حتى نياية األربعينات من

القرن المنصرم لم تكن تممك أدنى مقومات النيضة الصناعية واالقتصادية ،وكانت كل الظروف

المحيطة بيا :السياسية واالقتصادية والطبيعية غير مواتية تماماً ،لكنيا رغم كل ذلك استطاعت
أن تقف عمى رجمييا وتمسك بزمام المبادرة والنيضة االقتصادية والصناعية والتجارية .تمثل سر

النجاح الياباني في االىتمام منقطع النظير بالتعميم التقني المتقدم المدعوم بالبحث العممي

واالستعانة بالخبراء الكثيرين في ميادين الصناعة والتصنيع الذين استقدموا من الغرب.

من الدروس المستفادة من التجربة اليابانية "أن مفتاح حضارة ىذا العصر يكمن في

الدور الرئيس الذي يؤديو التقدم العممي والتكنولوجي في تحديد درجات تطور المجتمعات ،فيو

السر في عظمة ما وصمت إليو الدول المتقدمة ،وىو العامل الحاسم وراء انتقال بعض الدول
التي كانت تصنف إلى وقت قريب بأنيا نامية ،مثل تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية ،إلى

عتبات الدول المتقدمة (.)11

أما عن التخمف الثقافي في المجتمعات ،فانو يتمثل في عدم قدرة مجتمع ما أو جزء من

مجتمع ما عمى استيعاب وتمثيل مظاىر التغير التي تحدث في الجيات أو المجتمعات األخرى.

"إن األجزاء المختمفة لمثقافة الحديثة ال تتغير بنفس السرعة  ...وحيث أن ىناك ارتباطاً واعتماداً

متبادالً بين ىذه األجزاء ،فان التغير في جزء من ثقافتنا يتطمب تكيفات جديدة بأحداث تغيرات

أخرى في مختمف أجزاء الثقافة المترابطة"(.)12

ىذا ي عني أنو إذا حدث تغير في جزء من أجزاء المجتمع الواحد ،فان بعض النواحي

األخرى التي ترتبط بيذه الناحية المتغيرة ،البد ليا أن تتغير أيضاً ،فاذا لم تتغير تكون قد أصابيا

التخمف الثقافي ( .) 13مثال ذلك أن المدن قد تنمو وعدد سكانيا قد يزداد دون أن يصاحب ذلك
تغير في القوانين والموائح ونظم الحكم واإلدارة .كما يمحظ مثل ىذا النوع من التخمف الثقافي في
المجتمعات التي تقبل التغير االقتصادي والتكنولوجي الحديث دون أن يصاحب ذلك تغير في

النواحي االجتماعية وفي المعتقدات والعادات واألفكار.

تأسيساً عمى كل ىذا الذي ذكر ،وحسب نظرية التخمف االقتصادي واالجتماعي البد وأن

تولد الدوافع والظروف التي تعزز التغير نحو األحسن واألفضل.
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عوامل التغير:
يمكن القول بأن ىناك جممة من العوامل والقوى التي تتضافر وتتداخل حتى تفرز التغير

في المجتمعات .بعض من ىذه العوامل يمكن وصفو بالعوامل النفسية الشخصية ،أو البيئية
المادية ،والبعض اآلخر يمكن أن ينسب إلى مؤثرات داخمية أو خارجية .من تمك العوامل:

 – 1التقدم العممي والنمو الفكري:

ال يختمف أثنان حول األىمية القصوى التي تولييا الدول المتقدمة لمعموم والبحث العممي.
"فقد أصبح التطور الكمي لمعمم والتقنية غاية في حد ذاتو ،بصرف النظر عن االعتبارات
اإلنسانية واألخبلقية .وبمغ االستحسان في ىذا التوجو أقصى مداه بعد الحرب العالمية الثانية،

حيث أخذت الدول المتقدمة تتسابق في اإلنفاق عمى صناعة العمم والتقنية باعتبارىا صناعة

ثقيمة ،يعول عمييا بصورة رئيسية في زيادة القدرات العسكرية والصناعية واالقتصادية"(.)14

وليس المستغرب إذن أن رصدت الواليات المتحدة األمريكية في فترة من الفترات ميزانية

لمبحث العممي فاقت ما رصدتو مجتمعات العالم كميا ليذا الغرض .وأدى ىذا بطبيعة الحال إلى

أن تحتل الواليات المتحدة األمريكية مكان الصدارة في ميادين البحث العممي والتقني ،لدرجة أنيا

استأثرت بكافة جوائز (نوبل) في ميادين الفيزياء والكيمياء والطب والفسيولوجيا عام 1986م.
 – 2التغير في أسموب اإلنتاج:

مما ال شك فيو أن اختبلف األساليب والطرائق في إنتاج السمع واالختبلف في استعمال

اآلالت يؤدي بدوره إلى اختبلف وتغير ممموس في طريقة العمل .كما أن استخدام اآلالت أو
(الماكينة) في اإلنتاج يزيد من كمية اإلنتاج مع االقتصاد في الوقت والجيد المبذولين ،وىذا بدوره

ينعكس في شكل تغير عام في مرافق الحياة المختمفة في المجتمع.

 – 3التقدم في وسائل االتصال واالنتقال:

إن التقدم اليائل الذي ط أر عمى وسائل االتصال والمواصبلت في وقتنا الراىن كان لو
األثر األكبر في إحداث كثير من مظاىر التغير عمى المستوى العالمي واإلقميمي والمحمي .ومن
أمثمة ذلك وسائل اإلعبلم المختمفة المرئية والمسموعة والمكتوبة وما صاحبيا من بث مباشر عن

طريق األقمار االصطناعية ،إضافة إلى تقنيات الحاسوب وما يتصل بو من ثورة معموماتية

ضخمة .كل ىذه الظواىر االتصاالتية والمعموماتية والتقنية جعمت العالم اآلن أشبو بالقرية

الصغيرة.

 – 4استغالل الثروات الطبيعية:
تختمف المجتمعات في حجم ونوع الثروات الطبيعية المتوافرة لدييا ،فيناك الثروات

الزراعية بما فييا األراضي الزراعية الخصبة الصالحة ومصادر المياه العذبة ،وىناك الثروات
المعدنية مثل البترول والفحم الحجري والحديد والذىب والنحاس وغيرىا ،إضافة إلى الثروات
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الحيوانية والمائية والغابية وغيرىا .إن االستغبلل لكل ىذه الثروات الشك أنو ينعكس عمى شكل
تغير نوعي ممحوظ في حياة الناس في مختمف نواحييا ،حيث أن التنمية االقتصادية ليذه

الثروات ما ىي إال "عممية شاممة تيدف إلى إحداث تغير حضاري يزيد من قدرة المجتمع الذاتية

عمى االستجابة إلشباع الحاجات األساسية :المادية والفكرية والروحية واإلبداعية المتجددة لكل
من الفرد والمجتمع عمى السواء" (.)15

 – 5ظيور القادة والمفكرين والمصمحين:
إن من عوامل التغير الفاعمة في أي مجتمع وجود أو ظيور تمك النخب المتميزة والقادرة

عمى التغيير وادارتو ،تمك النخب في المجاالت الثقافية المختمفة في المجتمع .فميما يكون شأن

األفراد في بناء مجتمعاتيم وحضاراتيم ،إال أن (المبادرة في اإلنشاء الحضاري ال تأتي من

الجماىير بل من النخبة" (.)16ذلك أن "قدرة المجتمع عمى التقدم ال يحددىا في النياية مجرد

المستوى الثقافي العام لمجماىير والوضع التعميمي الشامل لمسكان ،بل يحددىا فوق ذلك ومن قبل
ذلك ،ما يتوفر في ذلك المجتمع من نخبة ممتازة ،في شتى ميادين الحياة االجتماعية

واالقتصادية والثقافية والعممية والسياسية وسواىا .فأفراد النخبة ىؤالء يعبرون أوالً عن مدى عمق
المستوى الحضاري الذي بمغو بمد معين ،وعن مقدار شأوه وسموه .وىم بعد ذلك (الخمائر) الحية
الفعالة التي تحرك المجتمع وتحييو ،والتي تطمق حركة تكوين المستويات التالية ليا والمتتالية بعد

ذلك ،من القيادات واالختصاصات في شتى المجاالت" (.)17
 – 6الثورات:

المتتبع لتاريخ البشرية عبر العصور يمحظ بكل وضوح األثر الكبير اليائل الذي تخمفو

الثورات الكبرى في حياة األمم والشعوب .فالثورات التي حدثت وتحدث في الببلد المختمفة تعتبر
وسيمة ىامة في إحداث التغير الشامل والسريع والتحوالت الكبرى في أفكار ومفاىيم ومؤسسات

وأساليب وأنماط الحياة عند الشعوب ،الشيء الذي ينتج عنو تنحي وتبلشي النظم واألساليب
القديمة وابداليا بنظم أخرى تختمف اختبلفاً جذرياً وجوىرياً.

ومن أمثمة ذلك في أروبا وأمريكا خبلل القرن التاسع عشر الميبلدي أن "حدثت ثورتان

سياسيتان واجتماعيتان بارزتان ىما الثورة الفرنسية والثورة األمريكية المتان ليما تأثيرىما البالغ ال
في الحياة الفرنسية والحياة األمريكية فحسب ،ولكن في كافة أرجاء الحياة الغربية  ...ومن نتائج

الثورة الفرنسية واألمريكية أن بدأت تخف وطأة اإلقطاع والطبقية واالستبداد السياسي وبدأ

االىتمام بإصبلح أحوال العامة عن طريق تعميميم وبدأت تظير بوادر الحياة الديمقراطية

الحديثة"(.)17
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 – 7الحروب:
الحروب بكافة أشكاليا وأنواعيا قديماً وحديثاً ،وبغض النظر عن ساحتيا وأسباب

اندالعيا والمآسي اإلنسانية التي تخمفيا ،تمثل عامبلً ميماً من عوامل التغير في كثير من
أشكالو ومظاىره ،حيث أنيا تعطي الغمبة لممنتصر عمى حساب الميزوم ،وبالتالي يفرض

المنتصر سيطرتو وثقافتو وحضارتو عمى الميزوم .فمن خبلل االتصال والتبلقح – طوعاً أو كرىاً
– بين ثقافة المنتصر وثقافة الميزوم يحدث التغير الثقافي التدريجي ويرمي بظبللو عمى كافة
مناحي الحياة .عمى سبيل المثال الحروب وما صاحبيا من صراع سياسي وعقائدي واقتصادي
منذ أواخر الثبلثينات من القرن المنصرم بين النظم السياسية الديمقراطية والنظم الدكتاتورية

كالنظام الفاشي اإليطالي والنازي األلماني مثبلً ،وبين النظم الرأسمالية والنظم االشتراكية
والشيوعية كان ليا تأثيرىا البالغ في كافة جوانب الحياة األوربية واألمريكية ،مما أدى إلى ظيور

صور جديدة من أشكال التغير السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.

التغير:
مظاىر ّ

إن التغير الذي يط أر عمى المجتمعات – أياً كان أسبابو وعواممو – يحدث تغيي اًر نوعياً

ممحوظاً في حياة األفراد ذلك يمكن إرجاعو إلى درجة تفاعل األفراد في المجتمع مع أشكال

التغير التي طرأت عمى واقعيم االجتماعي والثقافي ،الشيء الذي يولد تدريجياً بعض المظاىرات

لتي ماىي إال نتائج وآثار لمتغير الذي حدث .إن عوامل التغير ترتبط إلى حد كبير ارتباطاً وثيقاً

بدور األفراد الجماعات ومراكزىم ومراتبيم والمؤسسات التي يعممون فييا ،ومن ثم استجاباتيم
وتفاعبلتيم مع التغير الحاصل بأشكال ومظاىر مختمفة يمكن مبلحظتيا الحكم عمى مدى تطور

وتقدم المجتمع .ومن أمثمة مظاىر التغير تمك:

 – 1التقدم العممي والصناعي:

أدى إلى التقدم العممي والمادي والصناعي في العالم بصفة عامة وما صاحب ذلك من

تطبيقات لؤلبحاث والدراسات العممية في المجاالت الحياتية المختمفة إلى الرخاء والتحسن الواضح
في مستوى الحياة العامة .عمى سبيل المثال أحدثت الثورة الصناعية وما صاحبيا من ثورة عممية

في الغرب تحوالت كبرى في الحياة بصفة عامة ىناك" .ومن ىذه التغيرات اتساع دائرة الطبقة

المتوسطة ،واتساع المدن ،اليجرة الواسعة إلى المدن ،واتساع قطاع العمال وزيادة االىتمام
برفاىية أسرىم ،واتساع نطاق التجارة العالمية ،وحدوث شيء من التوازن بين الزراعة والصناعة،
وزيادة الطمب عمى الميارات الفنية والتكنولوجية ،وزيادة االىتمام بعامة الشعب وبالحصول عمى

تأييدىم لمدولة وزيادة الشعور الوطني داخل كل دولة  ...واعداد المواطن الذي يؤمن بوطنو

ويحارب من أجمو".
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 – 2الحياة األسرية:
انعكست مظاىر التغير أيضاً في مجال األسرة من حيث حجميا ومستواىا التعميمي

والمادي االجتماعي وغيره ،كما انعكس ذلك عمى وضع المرأة في المجتمع وحقوقيا في التعميم
والعمل والمشاركة في العمل العام.

 – 3اليجرة بين المدن والريف:

التغير الذي ط أر في مجال الصناعة وعبلقات اإلنتاج الجديدة ونمو المدن وسيولة النقل

والمواصبلت أدى إلى اليجرة المتبادلة بين المدن والمناطق ،الشيء الذي أدى إلى المزيد من
الحراك االجتماعي والثقافي .بوجو عام ط أر كثير من التغير لؤلحسن في أدوار ووظائف

مؤسسات المجتمع المدني.

لكن عمى الرغم من كل ىذه المظاىر اإليجابية لمتغير في المجتمعات إال أننا نمحظ

بعض المظاىر واإلف ارزات غير اإليجابية التي صاحبت أشكال التغير ،ومن أمثمة سيطرة المادية

الصارخة في حياة األفراد ،التفكك األسري ،القمق عند الشباب ،إىمال النواحي الروحية والدينية،

ىذا باإلضافة إلى تفشي روح األنانية والفردية عبلوة عمى ظيور العديد من المشكبلت
االجتماعية مثل الجريمة ،تشرد األحداث ،الجنوح ،البطالة ،إنشار الطبلق ،وازدياد موجة العنف.

التربية والتغير االجتماعي والثقافي:

التربية في معناىا العام والواسع تمثل محاولة لترقية وتعديل السموك البشري بدرجة تتوافق
مع البيئ ة التي يعيش فييا اإلنسان ،البيئة بشقييا الطبيعي واالجتماعي" .معنى ىذا أن التربية
تعني بالسموك اإلنساني وتنميتو وتطويره وتغيره .أي أن ىدفيا أن تنقل إلى أفراد الجيل الجديد

الميارات والمعتقدات واالتجاىات وأنماط السموك المختمفة التي تجعل منيم مواطنين صالحين في
مجتمعيم متكيفين مع الجماعة التي يعيشون بينيا .أي أن التربية عممية تعميم وتعمم ألنماط

متوقعة من السموك اإلنساني"(.)18

من ىذا المنظور ،تعتبر التربية وسيمة ىامة وأداة لممجتمع في توجيو عمميات التغير

االجتماعي والثقافي ،وفي عقمنة ىذا التغير من خبلل إكساب األفراد الفيم والوعي الكافيين بأبعاد

التغير الثقافي ومدى موافقتو ومبلءمتو مع واقع المجتمع وأىدافو وتطمعاتو المختمفة.

في إطار مفيوم التغير وأسبابو والنظريات التي تفسر حدوثو ،يمكن القول أن التربية

والمحافظة عميو وتنقيتو وتطييره وتحديده .كما تقوم التربية بنفس الدور والوظيفة إزاء التغير

االجتماعي ،ولكنيا في نفس الوقت ال تتوقف عن إحداث التغيرات والمبلئمة في بنيتيا وطرائقيا

وأساليبيا ،وضعةً في االعتبار أن العبلقة بين التربية من ناحية والمجتمع ومالو من ثقافو من
ناحية أخرى تعتبر عبلقة جدلية ،أي أن لكل من الطرفين أثره في تطور اآلخر.
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خاتمة :
السؤال الممح الذي يطرح نفسو بصرامو ىو :كيف يتسنى لمتربية – في مؤسساتيا المختمفة –

إحداث التغير االجتماعي والثقافي اإليجابي في المجتمع القائم الذي تخدمو؟ .في سبل ذلك

التغير المنشود ،يمكن القول إذا كان لمتربية أن تمعب دو اًر فاعبلً في إدارة التغير وتوجيو لصالح
المجتمع ،فبلبد ليا في المقابل أن تعدل في فمسفتيا وأىدافيا ومناىجيا ووسائميا بالكم والكيف

المناسبين في ظل االعتبارات التالية:

 - 1بناء قاعدة فكرية مناسبة إلحداث وتفضيل التغير:
ذلك يعني أن من أول أولويات التربية بناء العقمية المناسبة التي تقيم أسس فكرية

واضحة ومدروسة ،العقمية التي تطرح معنى التقدم وسبل الوصول إليو .التربية ببل شك تعتبر
األداة األمثل لذلك .فيي التي تميد الطريق لمتغير االجتماعي والثقافي ،ومن أحد وظائفيا
االبتكارية أن تشجع االتجاىات الناقدة وتعد الناشئة لمتغيير ،ومن خبلل ذلك تييئ المجتمع لتقبل

الجديد ،ومن ثم يتبناه في منظومة قيمو االجتماعية .لكي تضطمع التربية بيذا الدور ،البد أن
تنتيج التربية منيج الديمقراطية والشورى كفكرة مثالية لتنظيم الحياة عمى منيج التوازن بين الحياة

والحرية ،وىي طريقة لمجيد الموجو نحو تطبيق المبادئ في مسارات عممية ،بقدر يكون فيو
إرضاء األغمبية واضحاً .الديمقراطية والشورى ليست فقط فكرة سياسية لمحكم بل إنيا بالدرجة
األولى صيغة مترابطة لحياة الفرد في نواحييا المختمفة السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية وتطمق

العنان لمواىبو وقدراتو وامكاناتو حتى يكون اإلرادة إلحداث التغير في المجتمع الذي يعيش فيو،
ويكون في ذات الوقت مستعداً لمتوافق والتناغم مع ذلك التغير وما يدخل من أشكال وأنماط

جديدة غير مألوفة في الحياة.

 – 2تنمية القيم واالتجاىات اإليجابية الالزمة إلحداث التغير:
حتى تتحول األفكار والكممات إلى أعمال وأفعال محسوسة وممموسة في واقع الحياة،

يتعين عمى التربية من خبلل مؤسساتيا وعبر إجراءاتيا ووسائميا تأصيل القيم واالتجاىات التي
من شأنيا تحفيز وشحذ اليمم إلحداث المفيد من التغير ،ومن أمثمة ذلك قيم العمل والعمل

اليدوي وحب العمل ،إتقان العمل ،احترام الوقت والزمن وحسن إراداتو ،تقدير مساىامات
اآلخرين ،حب العمم والبحث العممي ،اإليمان بثقافة الحوار كأسموب لحل المشكبلت ،توخي نتائج

البحث العممي وجعميا قاعدة لصنع القرار مع تأصيل قيم االنتماء واالعتزاز بالوطن.

 – 3التعريف المنيجي بالتغير وأبعاده:

ليس لمتغير شكل أو نمط واحد ،بل ىو يتخذ أشكاالً مختمفة وأبعاداً متباينة يظير أثرىا

أحياناً عمى الجوانب المادية في حياة الناس ،أي ثقافتيم المادية ،وأحياناً عمى جوانب ثقافتيم غير
442

جمةل جامعة جنقل اجلةلحث جالةةلميجالةدنجالسمنسجعشرججينميرج-جج1029م ج
المادية مثل القيم والمعايير واإلتجاىات السائدة ،كما وأن التغير تظير آثاره بوضوح عمى

المؤسسات والنظم االجتماعية والثقافية أحياناً أخرى.

ىذا كمو يمقي عمى المؤسسات التربوية المختمفة مسئولية بيان اآلثار والتداعيات االيجابية

والسمبية لمتغير عندما يقع ،بمعنى آخر أن عمى التربية أن توفر المعرفة الكافية التي تعين األفراد

عمى التنبؤ بنوع وشكل التغير وما يمكن أن تكون لو من آثار ونتائج ومضاعفات عمى حياة

األفراد.

 – 4تكوين العقمية الشاممة:
إننا نعيش اآلن في عصر سمتو الضاربة التغير الجذري السريع الذي لم يعرف لو
التاريخ مثيبلً ،والذي شمل شتى ميادين الحياة .بمغت معدالت سرعة ىذا التغير مبمغاً نستطيع
أن نقول معو أن اإلنسان اليوم يصبح ليجد نفسو أمام عالم غير الذي نام عنو باألمس.

ىذا العالم المتغير السريع ببل شك يمقي عمى التربية ومؤسساتيا مسؤوليات جسام في

التكيف والتوافق المدروس مع كل المتغيرات .عمى التربية أن تعمل إذن إليجاد اإلنسان

الموسوعي ،اإلنسان ذي االىتمامات والمواىب المتعددة ،اإلنسان الذي ال يكتفي بتخصصو فقط
بل ينظر ليذا التخصص في ضوء ارتباطاتو بسائر الفروع والتخصصات األخرى مع توظيف

ىذا التخصص لخدمة واقع الحياة االجتماعية والثقافية الجديدة.

 – 5تنمية التفكير اإلبداعي وطرائقو:

اإلنسان لكي يتحول من دائرة االستيبلك إلى دائرة اإلنتاج ،عميو أن يحرر نفسو من

أنماط التفكير التقميدية المحافظة .التفكير التقميدي المحافظ الذي يراوح مكانو حول المشكمة
ويحاول إيجاد المبررات والمسوغات لمتكيف معيا ال يخدم قضايا التغير الفاعل في المجتمعات

وال سيما مجتمعاتنا العربية واإلسبلمية .التفكير اإلبداعي أو الذكاء المباعد  Divergentكما

يحمو لمبعض أن يسميو – ىو وحده الجدير بإيجاد الطرائق والدروب والعوالم الجديدة وارتياد
اآلفاق والرؤى البعيدة .التفكير اإلبداعي الذي يجيب عمى التربية من الواقع والحاجة لتغيير ذلك

الواقع بما يتبلءم مع حياة الناس في واقع آخر أفضل وأحسن.

 – 6التكامل بين األصالة والمعاصرة:

طمب التغير ال يعني التنكر لمتراث الثقافي والحضاري ،بل يعني ترقية وتطوير ذلك
التراث من خبلل التعرف عمى النقائص والثغرات الموجودة من التراث أوالً ،ثم بعد ذلك محاولة
استكماليا ودعميا من خبلل االستعارة واالقتباس من خبرات اآلخرين المختمفة بالقدر الذي ال

يتعارض مع المرتكزات والثوابت الرئيسة المبدئية والعقدية وغيرىا .في ذات الوقت ىذا ال يمنع
من أن تقدم الثقافة المستفيدة خير ما عندىا لآلخرين .ىكذا يتم التكامل الواعي بين األصالة

والمعاصرة من ناحية ،وبين ماضي األمة وحاضرىا من ناحية أخرى دون أن تفقد األمة من
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سيادتيا وىويتيا الثقافية والحضارية .ليس عيباً أن يستعير اإلنسان من خبرات غيره ،ولكن العيب
أن يحجم عن ذلك ،مثمو في ذلك مثل النباتات والثمار التي ال تعطي أجود الثمار إال من خبلل

عمميات التيجين والتحسين والتطعيم.

من ىذا المنطق ،ولتعزيز ىويتنا العربية واإلسبلمية البد أن نطمق لثقافتنا العنان لبلنفتاح

الواعي عمى كل ما في العالم من معارف وخبرات حتى تتخير أحسن ما فييا ،وفي ذات الوقت

البد من ربط حاضرنا الثقافي العربي اإلسبلمي بكل جذور الماضي وانجازات الماضي حتى
نكون أكثر قدرة عمى مواجية كافة تحديات التغير وسرعة ىذا العصر من حولنا.
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