
التربيت والتغير االجتماػي والثقافي



إن التغير والتطىر أصبح سمت مه سماث 
.الحياة

هل اإلنسان بنا أوتً من , إذا كان التغٌر سمة وطبٌعة الكون والحٌاة •

طاقات عقلٌة وجسمٌة القدرة على تعدٌل وتوجٌه مسار التغٌرات التً 

.تحدث فً المجتمع

.وما تفسٌر المتغٌرات التً تنتاب المجتمع •

, وهل التربٌة تعد تعد عامال من عوامل التغٌر االجتماعً والثقافً •

. أي تقوم بدور إٌجابًٌ هذا التغٌر أم أنها تابعة



التداخل بيه مفهىمي التغير االجتماػي 
:والتغير الثقافي

تجدر اإلشارة إلى الترابط الوثٌق بٌن مصطلحً التغٌر االجتماعً  •

.والتغٌر الثقافً

والنظام االجتماعً للمجتمع ٌتكون من مجموعة من النظم الفرعٌة  •

جمٌعا اإلطار  بهاوٌحٌط , التً تتفاعل مع وتتبادل التأثٌر فٌما بٌنها

.الثقافً

وهذا اإلطار الثقافً ٌتأثر بعدد من العوامل التً تأتً من داخل ثقافة •

.أو من خارجها فتعمل على تغٌره, المجتمع

وٌفرق علماء االجتماع بٌن نمطٌن من الثقافة الثقافة الدٌنامٌكٌة •

. والثقافة الجامدة“ المتغٌرة”



أوماط أو أوىاع الثقافت
:ثقافة جامدة راكدة

ثقافة ديناميكية متحركة

.ال نلمح اتجاه للتطور أو اإلصالح •

مع , اهتمامات الناس حول أشٌاء معٌنة •

.قبول األوضاع الراهنة

ألن خبرة الكبار هً , ٌقل التجرٌب أو ٌنعدم •

.المفضلة

.ال ٌسمح بإطالق قوى اإلنسان وإبداعاته•

.التغٌر االجتماعً أقل أثرا  •

.ٌزداد فٌها معدل االختراع واالكتشاف•

.تكون القوانٌن دائمة التغٌر •

.العادات والتقالٌد مرنة •

وحرٌة , ٌتمتع فٌها الفرد بحرٌة الرأي •
.التفكٌر

هً ثقافة متحررة تنظر إلى المستقبل أنه •
فتضع له األهداف , أفضل من الحاضر
.والوسائل الالزمة

وهً ثقافة تفتح نوافذها على الثقافات •
.األخرى فتأخذ منها وتعطٌها

وهً الثقافة التً نالحظ التغٌر االجتماعً  •
.فٌها سرٌعا متسعا وعمٌقا



:مفهىم التغير االجتماػي

التغٌر فً معناه ٌشٌر إلى تغٌر فً أنماط الحٌاة نتٌجة للتغٌر فً  •

الظروف الجغرافٌة أو فً اإلمكانٌات الثقافٌة أو تكوٌن السكان أو 

وبذلك ٌتضمن هذا , نتٌجة النتشار التقنٌة أو االختراع داخل المجتمع

.التغٌر كل ما ٌحقق حاجات األفراد فً الجماعة

تغٌرات تلحق بالبناء االجتماعً وبالثقافة “ وهناك تعرٌف آخر هو•

السائدة وتختلف فً عمقها ومداها باختالف عوامل متعددة فً داخل 

.الثقافة ومن خارجها

والتغٌرات االجتماعٌة التً تصٌب أي مجتمع تعد نافعة واٌجابٌة فً  •

.جوهرها إذا ما حققت متطلبات وحاجات األفراد فً بلوغ التقدم



الىظرياث والؼىامل المفسرة للتغير 
:االجتماػي

وقد ٌشترك واحد أو أكثر , تختلف عوامل ومسببات التغٌر االجتماعً

:ومن هذه العوامل, فً تحقٌق التغٌر

كأن ٌسعى إلى , العوامل السٌكولوجٌة المرتبطة بشخصٌة اإلنسان 1.

.التغٌر االجتماعً بدافع إشباع حاجاته ومتطلباته

أو أن ٌكون الصراع والتنافس بٌن األفراد والجماعات هو المحرك  2.

.إلحداث التغٌر

كذلك مطامح األفراد وبزوغ الزعامات والشخصٌات الفذة لها  3.

.وزنها وتأثٌرها فً حركة التغٌر االجتماعً

.  كذلك عوامل مرتبطة بفكر الجماعة أو العقائد الدٌنٌة 4.



بل أن بعض العلماء , وكال العوامل السابقة على صلة وثٌقة بالتربٌة •

, والمفكرٌن اعتبر أن التربٌة فً ذاتها تعد قوة دافعة للتغٌر والتقدم

وأن التجدٌد وتنمٌة واستحداث أسالٌب وطرائق جدٌدة فً تربٌة 

األفراد ٌفضً فً النهاٌة إلى تحقٌق تغٌر اجتماعً وثقافً فً حٌاة 

.المجتمع



بؼض الىظرياث التي تفسر التغير االجتماػي 
:وػىامله

ٌفسر التغٌر االجتماعً على أساس فكرة تعاقب األطوار  :ابن خلدون •
وذهب إلى أن , االجتماعً وفق قوانٌن أو سنن ثابتة تكاد تشبه سنن الطبٌعة

من بداٌة نشأتها وتطورها وازدهارها إلى , الدولة تمر فً خمسة أطوار
.وركز على دور السلطة السٌاسٌة فً ذلك, بداٌة تفككها ومن ثم انحاللها

ذهب إلى وجهة قرٌبة من نظرٌة ابن خلدون حول تعاقب  :توينبي أرنولد •
األطوار حٌث شبه الحضارة بالحٌاة اإلنسانٌة من طفولة إلى مراهقة 

واختلف عن ابن خلدون فً أهمٌة لٌس فقط القوى , وشباب ثم هرم وتحلل
.والسلطة السٌاسٌة وإنما العوامل االقتصادٌة أٌضا

محصلة النمو الفكري فهو ٌرى أن التغٌر االجتماعً هو  :أوجست كونت •
وهنا نجد أن كونت ٌعطً وزنا كبٌرا للعلم فً تحقٌق أٌة تغٌرات , اإلنسانً
.اجتماعٌة



:وجهت الىظر الماديت في التغير االجتماػي

هً تعتمد على أن القوى االقتصادٌة هً األساس المحوري فً  •

.إحداث التغٌر االجتماعً

وهً تعتمد , فاألولوٌة للتغٌرات التً تقع فً األساس االقتصادي •

وٌتبع التغٌرات , على القوانٌن العلمٌة ذات الطبٌعة السببٌة أو الحتمٌة

االقتصادٌة تغٌرات فً البناء الفوقً المتمثل فً األفكار والعقائد 

.والقانون والنظرٌات



:مفهىم التغير الثقافي وطبيؼته

حتى نفهم طبٌعة التغٌرات الثقافٌة البد من إٌضاح الثقافة ومكوناتها  •
.وتقسٌماتها

:ومن أشهر تقسيمات عناصر الثقافة ما يلي •
وهً الجوانب من الثقافة التً تتسم بالثبات الكبٌر : العموميات 1.

وهً التً تنتشر لدى كافة أبناء الثقافة وتجد ( والقٌم واللغة, كالعقائد)
.منهم قبوال واحتراما

وأنواع النشاط , واللهجات, كالجوانب المهارٌة والفنون): الخصوصيات 2.
إذا ٌعترٌها التغٌر بفعل عوامل , وهً أقل ثباتا من العمومٌات( العملً

.التقدم الحضاري العملٌة والتقنٌة
المذاهب واألفكار التً , أسالٌب التفكٌر): بديالت الثقافة أو المتغيرات 3.

وهذه البدٌالت هً العناصر ( تأتً عن طرٌق االقتباس من ثقافات أخرى
.األكثر تغٌرا من بٌن كافة عناصر الثقافة



:وسوف نعرض الثقافة العربٌة كنموذج لتقسٌم عناصر الثقافة كالتالً •

عموميات

وال تتأثر , ألنها تتصف بالثبات والدٌمومة

بثقافة المجتمعات  كثٌرا باالحتكاك

األخرى

اإلسالمً الدٌن

اللغة العربٌة 

القٌم واآلداب اإلسالمٌة

خصوصيات 

ألنها تتغٌر ببطء شدٌد بسبب عوامل من 

ومن خارجها داخل الثقافة

العادات 

المحلٌة اللهجات

أو المتغيرات بديالت الثقافة

ألنها سرٌعة التغٌٌر فً داخل كل ثقافة 

استنادا إلى معدل قبولها وانتشارها

أنماط التكنولوجٌا

(التلفاز, السٌارة ,اآلالت)المخترعات 

المتجددة موجات الفنون والمعارف



:الىظرياث المفسرة للتغير الثقافي

:نظرية االنتشار الثقافي •
ٌرى أصحاب هذه النظرٌة أن هناك ثقافة محورٌة مركزٌة تتمكن من االنتقال 

.من الثقافات األخرى خالل فترة االحتكاك الثقافً
وأنه كلما طالت فترة االحتكاك الثقافً بٌن أي مجتمعٌن وتنوعت مظاهر 

.وفرص االتصال بٌنهم زاد التغٌر الثقافً
:نظرية التخلف الثقافي •

فالعناصر , ٌرى أصحاب هذه النظرٌة أن عناصر الثقافة تتغٌر بنسب متفاوتة
ومثال , المادٌة فً التراث الثقافً تتغٌر بسرعة أكبر من العناصر المعنوٌة

فهناك تغٌرات ثقافٌة تحدث داخل ( عنصر مادي)ذلك إذا ظهر اختراع جدٌد
(عنصر معنوي)الثقافة وتصٌب جوانب القٌم والعادات

لذلك من الواجب على المجتمع أن ٌعٌد تنظٌم نفسه بعد كل اختراع أو تقنٌة 
.وإال حدثت فجوة بٌن جانبً الثقافة المادي والمعنوي, جدٌدة



الؼىامل المشتركت المؤثرة في تشكيل 
:التغير االجتماػي والتغير الثقافي

قد ٌحدث مثال أن تتغٌر األهمٌة الجغرافٌة : العامل الجغرافي •

, أو اكتشاف طرق تجارٌة, لمنطقة معٌنة نتٌجة فتح قنوات مالحٌة

مثل )فتتغٌر ظروف الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً تلك المنطقة 

ورغم ذلك فإن العامل الجغرافً ٌظل ( وقناة السوٌس, مصر

.محدودا وذلك نظرا للتأثٌر المتزاٌد لإلنسان فً التحكم فً البٌئة

عدد السكان إذا زاد أو تقص نتٌجة لعدد الموالٌد : العامل السكاني •

فمن المتوقع أن تتغٌر تبعا لذلك نسب األطفال والشٌوخ , أو الهجرة

وهذا من شأنه أن ٌغٌر من , والشباب وكذلك نسبة الذكور واإلناث

. حالة المجتمع المادٌة والفكرٌة واالجتماعٌة



, تتأثر المجتمعات بشدة بالمخترعات المادٌة: العوامل التكنولوجية •

مثال , وقد كان لكل اختراع جدٌد أثر ظاهر فً البناء االجتماعً

أحدثت انقالبا فً البٌئات الصغٌرة المنعزلة وٌسرت وسائل ( السٌارة)

وانتقل أرفراد المجتمع , التبادل فاتسعت دائرة العالقات االجتماعٌة

.الواحد من منطقة إلى أخرى

ٌذهب بعض المفكرٌن االجتماعٌٌن إلى اعتبار : العوامل االقتصادية •

ذلك أن , العامل االقتصادي هو العامل الحاسم فً التغٌر االجتماعً

األنشطة االقتصادٌة لها أهمٌة أساسٌة فً تحدٌد أنماط الحٌاة فً 

.المجتمعات



ونظرٌات  افكارللجوانب الفكرٌة بما تشتمل علٌه من : العوامل الفكرية •

وعقائد وعلوم وآداب أثر كبٌر فً التغٌر االجتماعً فالدٌانات السماوٌة 

ثم هناك , جمٌعها أترث بشدة فً إحداث تغٌٌر إٌجابً على اإلنسانٌة

والثورات , المذاهب والفلسفات الوضعٌة كحركات اإلصالح الدٌنً

السٌاسٌة كلها أحدثت تغٌٌرات كبٌرة فً مختلف الظواهر والنظم 

.االجتماعٌة

كلما كثرت وسائل االتصال بٌن المجتمعات : العوامل المرتبطة باالتصال •

والصحف , مثل اإلذاعة, نشطت عملٌات التغٌر االجتماعً والثقافً

والسٌنما والفضائٌات والكمبٌوتر كلها ساعدت على تبادل األفكار , والتلفاز

.والخبرات مما ٌؤدي إلى التغٌر االجتماعً والثقافً



: القادة والزعماء •

ٌرى بعض التربوٌٌن واالجتماعٌٌن أن المجتمع ٌتغٌر نتٌجة أفكار 

فهم , وأفكارهم التً تسمو على الظروف الواقعٌة, العظماء والقادة

قادرون على دفع المجتمع وتوجٌه الناس توجٌها ٌؤثر بعمق فً 

.اتجاهاتهم وآرائهم وسلوكهم العام



دور التربيت الحديثت إزاء إحداث تغير اجتماػي 
:ثقافي إيجابي في المجتمغ

إن التربٌة هً األداة الرئٌسٌة لنقل التراث الثقافً فً المجتمع والمحافظة علٌه  
وكذلك , وهً بذلك تقوم بوظٌفتها هذه فً التغٌر الثقافً, وتنقٌته وتجدٌده

ودور التربٌة الحدٌثة إزاء التغٌر االجتماعً , بالنسبة للتغٌرات االجتماعٌة
:والثقافً ما ٌلً

.بناء الرؤٌة الفكرٌة الدافعة للتغٌر والتقدم فً المجتمع 1.
.فً إحداث التغٌر وتقبل نتائجه المسهمةإكساب األفراد القٌم واالتجاهات  2.
.تعرٌف األفراد بطبٌعة التغٌر ومداه والمغزى منه 3.
.التربٌة للتغٌرات االجتماعٌة والثقافٌة عقلنة 4.
.تكوٌن العقلٌة الشمولٌة 5.
.تعلم طرائق التفكٌر 6.
.  الموائمة بٌن األصالة والمعاصرة 7.
  


