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لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)ا
.أمالخل رابدويا-اجامـةابسكــرةا-الجلزلئر
لمللخص:ا

Ce qui distingue les sociétés
contemporaine la vitesse du
changement social en présence de
systèmes sociaux différents soit au
niveau de la construction et de
fonction.En réponse aux exigences
des besoins urgents imposées par les
forces communautaires conduit par
la mondialisation et de ses
manifestations.
Dans cette vision Diverses
études sociologiques ont porté la
recherche dans les diverses théories
et facteurs conduisant à la
croissance de ce changement. Par
conséquent,
cet
article
se
concentrera sur l'étude du
changement dans la vision
sociologique.

ا

مقدمة:ا
مت
لتغي ر الريامسةالتريتري اضالازكاا صريرالحلياةامضاالترؤيةالتس غاتسكية احفاجاتا
ومـطلباتالحلياةاجالتامتييةا غجد ا س رلر اضاتغي راجالتامتي ايشلكالملظهرالدلينامييكا
للمج عاللإنسايناولحلرتةالتالطر يةالملس رةاولملغغابـةالتيتا متامااخاللالتغفا ؤاجالتامتي ا
ربالتزمااو متـرب ايااأمناطاماالتـملياتاوجالنغقالاولتغمنيةاولتغقدمالتيتا مت ايااطريقا
جالخـالضات اولتغـديالت اولدلورلت اولتغ ب ت التيت ا طرأ ايف التطبيـة اولمجلا اتا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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مــاازـ متـجملالت ـــاتالملـــاةةالــريا ــةالتغيــ را
جالتامتي التيتاتشهدهاخمغلفاللنظمةاجالتامتييـةا
ىلامس غريىالتبناءاولتريظيفةالس غجابةاللمغطلباتا
ولحلاجاتالمللحـةالتـيتاضراـقااقـريىاجم ـيـةا ـىلا
رأسهاالتـريملةاوجتلياهتـا ايفااـري اارتـزتاخمغلـفا
لدلرلســـاتالتسريســـ يريتريتيةالتبتـــ ايفاخمغلـــفا
لتنظــر تاولتـريلمــؤالمل يــةاتغنــاتال ـ لالتغيــ را
وأصـــبنامـــااأئالملســـاىنؤالتـــيتا ــــ ا لـــامتما
لتباحثني.ا
اذلل اسرتتز ال ه التريرقة ا ىل ا رلسة ا مت
لتغي را
مضا ارؤية اسريس يريتريتية اما اخالل التغـرضا
للمفهريم اولملصطلحات الملقاربة اهل اولئا
جالجتالاتالتفكريةالتيتابلريرتال لالملفهريمامضاا
س ياق ااترخي امريلزي اتغطرير امفهريم مت
التغي را
جالتامتي ا.ا

ا
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ولتـالقاتاجالتامتييةااكتسلريكاجالتامتي الذلياي ثؤايفالتـا لتاولليرلفاولتنظماوللليةا
خاللا غابعالتزمااحبي ازكاامالحظقااو قديرلا.ا

أول-التغحديدالملفالمي ا مت
للغي راللإتامتي اوبـضالملفالميالملقاربةا.ا
-1ا مت
لتغي راجالتامتي :اا
حظ امرياريع مت
التغي ر اجالتامتي ا لامتم التفالسفة اولتـلعاء اولتباحثني ا ىل الخـالفا
مت
اضقدايرفا"ل رقليطس" " :مت
ابقريهلالتغي ر الرياقانرينالتريتري ا
لتغي ر اجالتامتي
ختصصاهتم
مت
مت
وإلناجالس غقرلرامريتاو دم" اوش
بهالتغي ر اجبر نالملاءاضقال":أنتالا زنلاللهنرالتريلحدا
متمرني اضاإنامياهاجديدةاجتريامااحريكل")1(.اا
نـرجاللمدتريلاللليريياوجالصطاليح.
مااأجؤا رياينال لالملفهريماس مت
لتغي ر" ايف الملـامج التـربية امبـ التغتريل اولتغبدل ا
أا) لملدتريل اللليريي :اتر الكمة ا" مت ا
حتريل مت
اوغ ره:ا
وجالنغقالامااحاةلالإىلاحاةلاأخرى.يقريلالباامنظرير":ا مت َ
ي رالتيشءايااحاهل:ا مت
() 2
مت
لهلالملغي رة".
حريهلاوبدمتهل اكن متهاتـهلاغ راماااكن".او ِغ َ رالدللر:اأحري
تش راأترثالملفالميامعريمية ا مت
للغي ر ا يغبارهاحتريلايفاكيانامـنيامعامرورالتريقت اوماا
أجؤالتغأكيدا ىلالتطبيـةالدليناميكيةاته لالتكيانالخلاصالذليايشارالإتيها يغبارهاجم ـا)3(.اا
مت
تتالتغي راجالتامتي اأمكنناالتغريصؤالإىلا
ب) لصطالحاا:اماامج ةلالتقرلءلتالتيتا ناو
ا
للآيت:اا
مت
 لتري ة اللوىل :ارتزت ا ىل مت
اضاتغي را
التغي رلت التهيلكية ايف التبناء اجالتامتي
جالتامتي ايفال هالتمري ةايش رالإىلالتغتريلتاأوالتغبدلتايفابناءالت ع اأيايفالتهيالكا
للساس يةاضيهامثؤاجحمالت ع اوتركيباأتزلىنهالخملغلفة اولتغريلزنابنيال هاللتزلء اماا
مضاال هالتغـريفاتاجندا"تزنربج"ا" "Ginsbergلذلياح متد مت
التغي ر ايفالتبناءاجالتامتي ا
اكتغي رايفاجحمالت عاوتركيبهاومنطالتغريلزنابنياأتزلىنهاأوامنطا نظامي ه اومااللامث ةلا ىلا
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مت
اضاتغي ر اجالتامتي الري ا ي ر ايف الملكريانتا
 لتمري ة التثانية :اترتز ا ىل التريظاىنف
لتنسقيةاأوالتنظاميةايفالت ع اوماامثاضهريا متي رايفالتطريقةالتيتا ـمؤاهباالتنظماوللنساق ا
أو ايف انرييية الل لء التريظيف اته ه اللنساق اوما اللمث ةل ا ىل ال ه التغـريفات ا ـريف"ا
ضرنسيسالتني" "F.Allenالذلياي لبالإىلاأ مت
نالتغي رايش ؤا ىلالتغـديالتايفاللنساقا
جالتامتييةاوللنساقالتفريية ا لخؤالتبناءاجالتامتي اوت كلاأسلريبالل لءالتريظيف اهل.
يرىال لالملنظريراأناتلكانسقالتامتي اوظاىنفاحمد ةا ليهاأنايريلهجها اويندماا
حيدث مت
التغي ر اجالتامتي اضانهال احيدث ايف اللنساق اللساس ية التفريية احفسب اوتكنها
مت
يالتغي ر الإىلاأنايصبنالتنسقاأترثاتفاءةايفا
حيدثايفاوظاىنفال هاللنساق اضقداي
أ لءاوظاىنفه اوقداي يالإىلاأنايصبنالتنسقاأقؤاتفاءةايفاأ لءاوظاىنفه اذكلايـ دا ىلا
مت
يقةالتيتاحيدثاهباالتغي راولتـريلمؤالتفا  ةلاضيه اوطبيـيةالملـريقاتالتريظيفيةالتيتا فرزلاا
لتطر
()6
مت
معليةالتغي راجالتامتي  .اا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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مت
لالتنريعاماالتغي ر ا ضاؤلاجحمالل ةاوحتلؤاجالقـصا الملـييشا ىلاأثراظهريرالملدن ا
ل
()4
لتغتريلاماالتطريلىنفالملهينةالإىلالتطبقات.
و مت
اتعااقدايش رالتغي را-وضقال لالملنظرير -الإىلالتغتريلتايفاأمناطالتفـؤاجالتامتي ا
ولتغفا ؤ التيت اتشلك التـالقات اجالتامتيية الملنظمة التيت ايه اتريلر التبناء اجالتامتي ا
ويغضمااذكلالكاأشاكلالتغتريلالتيتاحتدثايفالتقمياولملـاي راوقريل دالتسلريكالتضابطةا
للغي ر :ابأنها
لمناط التغفا ؤ ابني اللضرل ا...جند ا ـريف ا"وتربت امرير" ا" "W.Mooreا مت ا
لتغبدلالجلريلريايفاللبنيةاجالتامتييةاأيايفاأمناطالتفـؤاجالتامتي امباايفاذكلالتنغاجئا
لملربطة اهب ل التغبدل اتعا ا نـكس ايف مت
التغي رلت التيت ا طرأ ا ىل التقمي اولملـاي ر اولملنغجاتا
لتثقاضيةاولترمريز اوسريلءارتزتا ىلالتهيالكاأوا ىلاأمناطالتغفا ؤ اضاإنالتغـريفاتاالتبناىنيةا
هتمتا تغتريلتالتكربىالتيتا طرأا ىلالت ـات اونقصدا تغتريلتالتك اربىا كلالتيتا أخ ا
()5
زمنااطرييالايفاحدوهثااولتيتا رتكاأآاثرلابـيدةالملدىا ىلالتهيالكالتثابغةاتبناءالت ـات.
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مت
 لتمري ةالتثاتثة:اترتزا ىلالملس غري تالخملغلفة ا مت
اضاتغي ر اجالتامتي ا
للغي ر اجالتامتي
يندما احيدث اضاإنه اي ثر ا ىل ابناء الت ع او ىل اطبيـة التـالقات اجالتامتيية اضيه او ىلا
وظاىنف اللنساق اوأخ رل اضانه اي ثر ا ىل اللضرل الإن مت
التغي ر النا امعلية اشام ةل امــد ةا
لملس غري تاوزكاالتنظرالإلاهاا ربال هالملس غري ت االإنال هالملس غري ت ا مت
للغي ر ازكااأنا
مت
متغداتتشمؤالتغي رلتالتكرينيةالتيتا ظهرا ىلالملس غريىالتـامل اومااأشهرالتغـريفاتالتيتا
مت
تالتغي ر اجالتامتي ا ـريفا"روبرتالور"ا":"R.H.Lawerا ىلاأنهايش را
هتمتامبس غري
لإىلالتغبديالتايفالتظريللراجالتامتييةا ربالملس غري تالخملغلفة اللتياةاللإنسانيةابدء اماا
()7
لتفر اولنقاءا تكرينالكه.
 لتمري ة الترلبـة :اهتمت ا ترتتجمل ا ىل التـناة التبناىنية اولتريظيفية اوبـنرص التزما ايفا
معليةالتغي راجالتامتي ال مت
مت
إنالتغي راجالتامتي امعليةاممغدةا ربالتزمااولايريجدا ي رالتامتي ا
بي ر ازما احيدث اضيه اوما ابني التغـريفات التيت اهتمت ابـنرص التزما ا ـريف ا"نسبت"ا
""R.Nisbetالذليايرىاأ مت
نالتغي ر اجالتامتي امبـناهالتريلسعابأنهامجمري ةامـغابـةاأوامـريلتيةا
ماالتغبديالتا(جالخـالضات) التيتاحتدثا ربالتريقتا لخؤاكيانامس رايفالتريتري ا
إنالتغي ر اجالتامتي ايش رالإىلامجمري ةاماالتـملياتالملغغابـةا ربالتزماا
مت ا
ويفااريءاذكلاضا
ولتيتا نـجاأشاكلامااجالخـالفاولتغباياالتيتا يالإىلا ي رالتبناءاجالتامتي اولتـالقاتا
() 8
جالتامتييةاولجلريلنبالتثقاضيةالخملغلفةااكتقمياولملـاي راولملـغقدلت.
 لتمري ةالخلامسة:اهتمتابغـد امظالرالتغي راأواجمال ه اوماال هالتغـريفاتاماايـد ا
لتغي رالتس يايس او مت
لتغي راجالقـصا ي او مت
الخملغلفةااكتغي راجاليكريترييج او مت
مت
مت
لتغي را
جمالتالتغي ر
لتثقايف اومهنا اما ايرتز ا ىل اجمال ابـينه ااكتغي رلت التيت ا طرأ ا ىل الل ة اأو ا ىل التبناءا
لتس يايساأواأياجمالاأآخرامااجمالتالحلياةاجالتامتيية اوغاتبااماامتيؤال هالتغـريفاتالإىلا
مت
التغي ر اجالتامتي او مت
نياماالتغي ر مت
مت
إىلالتغي رلتا
لتغي ر التثقايف اضالولايش رال
لتغفرقةابني انري
لتيت احتدث ايف التـالقات اجالتامتيية ابيامن ايش ر التثاين الإىل مت
التغي رلت ايف التقميا
غي ر اجالتامتي او مت
ولملـغقدلت..وماالذليااماتريلالإىلالتغفرقةابنيالتا مت
لتغي ر التثقايفا"بري ريمرير"اا
" Bottomoreا" الذليايرفالتغي راجالتامتي ا مت
تغي ر ايفالتبناءاجالتامتي اأوايفابـضا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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-2ا مت
لتغي راجالتامتي اولملفالميالملقاربة:اا
-1-2التغقدماجالتامتي (:)Progrés Socialاا
مت
املصطلنالتغي راجالتامتي اوقداجاءاذكلايفاتغا تا
أس غـمؤال لايفالتبدليةامكرل ضا
"أوغست اكرينت" ا" "Auguste Comteاو"كريندرس يه"" "Condercetاو"  رتري"ا
""Turgotوغ رئا.ا
يـرضه ا"لريهباوس" ا"": "Hobhousبأنه امنري التامتي اللجريلنب التمكية اولتكيفية ايفا
مت
حياةاللإنسان"ا
متيغّب اماامج ةلالتغـريفاتاأنالتغقدماجالتامتي ":يـينا طريرالجلريلنبالملا يةاولتفكريةا
للمج ع اولرياحيمؤامـ امـيار اقميياا"ا
تعاايـرفا ىلاأنها":لتـمليةالتيتا أخ الجتالا اولحدل احنرياللماماومـجهةاحنرياحتقيقا
مت
()11ا
لللدلفالملرسريمة اأياضـؤاولعاخمطط" .ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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مت
بيامنايش رالتغي ر التثقايفالإىلاصريرالتغنريعالتيتا طرأ ا ىلالتظريللرا
لتنظماأوالتـالقاتابيهنا.ا
()9
لتثقاضيةااكملـرضةاوللضاكراولتفااولمل للبالدلينيةاوللخالقية.
مت
ةاملفهريمالتغي راجالتامتي اجندالناكابـضالتنقاطالملشرتتةا
يفااريءالتطروحاتالملغـد
بيهناانريتزلاايفاللآيت:ا
* ا نظرال هالتطروحات ا مت
للغي ر اجالتامتي ابريصفهاحتريل اأوا بدل ايفاللبنيةاأوالتنظما
أوالتـالقاتاأوالتريظاىنف.ا
* ا ماال هالتطروحاتامبسأةلالتزما الإماابصريرةامبارشةاأوامضنية احبي الازكاا
مت
يزلالتغي رلتازمانيا اولاماكنيا اذكلالهنااحتدثايفاسلس ةلامــاقبةاومتسلس ةلالحللقاتا
أترثامااحدوهثاايفاشلكاأزماتاوقـية ايتبـهاامبارشةا إل ا ةالتبناء.ا
مت
حيدثالتغي رايفاأياجم عاوأياثقاضةاا ونالس غثناء ابرياريحاولس رلر.ا
*ا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضاتغي ر اجالتامتي اأوسع اما التغقدم اجالتامتي الن ال مت
لإذن مت
تغي ر ال ايغجه ا لمئا الإىلا
للحساا ىلالتـكساماالتغقدمالذليايـيناللحسا(.)11ا
-2-2التغطريراجالتامتي ا(:)Evolution Socialاا
يـينامفهريمالتغطريراجالتامتي اللمنريالتبط ءالملغدرجالذلياي يالىلاحتريلتامنغظمةا
ومـالحقة امترامبرلحؤاخمغلفةاتربطاضاهاالكامرح ةلالحقةا ملرح ةلالتسابقة.ا
قداأس غـمؤا"لربرتاس بنرس"ا""H.Spencerامصطلنالتغطريراجالتامتي اتيش را
مت
اوقدابنيايفاتغابها"اأصريلا ملا
لإىلا طريرالت عالذليايأيتا ىلاغرلرا طريرالتاكئاالتـضريي
ايرفالتغطريرابأنه":لحندلرا
جالتامتع"الملعاث ةلابنيا طريرالت عاو طريرالتاكئاالتـضريي احي مت
ساليلامـدلا ىلاحنريامـني"ا
ااااأماالملفكراللنرثوبريترييجا"اتيلر"ا""Taylorاضقداأس غـمؤامصطلنالتغطريرايفا
تغابها"لتثقاضةالتبدلىنيةا"بصريرةاغ را قيقةاضيقريل":اجندامااانحيةاأنالتامتثؤالذليايسري ايفا
لجلانب اللترب اما الحلضارة ازكا الإرجا ه ا–لإىل احد ابـيد -الإىل التغأث ر الملامتثؤ اتلس بابا
لملامتث ةل ابيامن انالحظامااانحيةاأخرىاأنالدلرجاتالملغفاو ة اللامتثؤازكااأنا ـغربامرلحؤا
للمنرياأوالتغطرير امتاثؤالكامهنااحمص ةلاترلثاسابقة اويهابصد اأ لءا ورلاالملناسبايفا
تشكيؤاأحدلثالملس غقبؤ")12(.ا
يـغربالتغطريراجالتامتي امفهريما اأترثا ـقيدل الإذايش رالإىلامعليةالتامتييةاتهااثالثا
خصاىنصاجم ـة:اضهريالجتايهاو لخيلاوحيدثا ىلامرلحؤازكاامتيجمللا او ليهاضانهاحيمؤا
تنا ا صريرلا ا حلاةل اللهناىنية اللمجال اجالتامتي التيت ا غترك التـملية احنري احتقيقها اوما ابنيا
للمث ةلا ىلال هالحلالتاللهناىنيةا:الت عاجالجيايب"اتكرينت" اولت عالتصناي ا ىلاحنرياماا
صريره"س بنرس" اولت عالتش يريي "ملاركس"او وةلالتغضاماالتـضرييا"ادلوراكمي"()13ا
-3-2اللمنرياجالتامتي (:)Croissance Socialاا
يش رامصطلناللمنريالإىلامعليةالتنضجالتغدرجي اولملس راللاكئااوز ةاجحمهالتلك اأوا
مت
مت
لتالتمكيةالتيتايـربايهناامفهريما
مث ةلالتغي ر
أتزلىنه اتعاايش رالإىلانريعاماالتغي رالتمك اومااأ
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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لل
منريالتغي رلتالتيتا طرأ ا ىلاجحمالتساكناوتثاضقماو مت
مت
لتغي رلتايفا د الملريلتيداولتريضياتا
كلالتغي رلتايفاقميةالدلخؤالتقريتاولدلخؤالتفر ياو مت
مت
لتغي رلتايفا
ومـدلتالخلصريبة اوت
()14
جحماللإنغاجابأنريل هالخملغلفةا ...ا
مت
إلايااتزءاماالتغي رالذليايش رالإىلاللضضؤ"لتغقدم"امعا
لإنامصطلناللمنريالايـربال
مت
خراماالتغي ر اضهرياغ رامـضمااذكلا
لحملاضظةا ىلاتريلرالتبناء ابشلكا ام اأماالجلزءالل
لجلزءالذليايش رالإىلالتغخلفاجالتامتي .ا
-4-2التغمنيةاجالتامتيية(:)Developpement Social
تش رالتغمنيةامبفهريهماالتـاما ىلايشءاولحدا ىلاللقؤ الريالتهروبامااظرفايفـقرا
لإىلالتريقارايسمىالتغخلف)15(.ا
تعا ايربطامفهريمالتغمنيةامبفهريمالتغحدي ا" "Modernisationاولذليايـينالتغتريلا
ماامنطالت عالذليايـ دا ىلاتكنريتريتياا قليديةاو القاتا قليديةاونظاماس يايسا قليدي ا
لإىلامنطامـطريراتكنريتريتيااولقـصا اوس ياس ياا)16(...ا
أماالتغمنيةاجالتامتييةاضهي الجلهري التيتا ب لالإحدلثاسلس ةلاماالتغي رلتالتريظيفية ا
ولتهيلكيةالتالزمةالمنريالت ع اوذكلابز ةاقدرةاأضرل ها ىلالس غياللالتطاقةالملغاحةالىلا
أقىصااحداممكا اتغتقيقاأترباقدراماالحلريةاولترضاليةاته لءاللضرل ابأ عاماامـدلا
للمنريالتطبيـ )17(.اا
لتغي راجالتامتي انريتزلاايفاللآيت:ا
لإنا القةالتغمنيةاجالتامتييةاو مت ا
 لإنامفهريمالتغمنيةاجالتامتييةالرياأقربالملفالمياللغي راجالتامتي امقارنةامبفالميالتغقدما
وللمنرياولتغطرير.
 لإنالملفهريمالحلدي ا مت
للغي ر اجالتامتي ايغطابقاومفهريمالتغمنيةاجالتامتييةا ترتريعالىلا
مضمرينالملفهريمني.

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تكاالملفهريمالملطلقا مت
للغي راجالتامتي ايـينالتغتريلاأوالتغبدلالذليايطرأا ىلالتبناءا
جالتامتي امـضمناا بدلالتنظاماجالتامتي اولل ولراولتقمياوقريل دالتضبطاجالتامتي ا(لإجيا ا
أو اسلباا) .ايف ال ه الحلاةل اضقط اخيغلف ايا التغمنية التيت ايه الحملص ةل اللهناىنية اذلت التبـدا
جالجيايب اأيالا غضماالتبـدالتسليب اأياأنالتغمنيةاجالتامتييةالجيابيةا لمئا ايفاحنياأنا
()18
مت
لتغي راجالتامتي اقدايكريناأيضاانكريصاا.
لتغتريلاجالتامتي :ا
-5-2ا مت
لري اأحد اأشاكل مت
التغي ر اولذلي اقد ايقع ايف اجم ع اما الت ـات ايف اوقت احمد اماا
مت
لالتغي رايكرينامس رلايفاحرتغهاويأخ الجتالااولحدلامـينا اوقدايكريناحنريا
للوقات ااول
لتغقدمالإىلاللمامامثؤامنريالتريحدةاجالتامتييةاماالل ةالإىلالملدينةامثالإىلالدلوةل اوقدا
التغي ر مت
التغتريل اترلتـا اأو انكريصا امثؤ مت
الذلي ايصيب ابـض امظالر التنشاطا
يكرين مت
جالتامتي اضبـداأنا غقدماو غطريرالإىلامرح ةلامااقداحتدثابـضالتظروفالتيتا صيهباا
لحناللاضـبدأايفالترتلتعاوالتغقهقر)19(.ا
-6-2ا مت
لتغي رالتثقايف(:)Culture Socialاا
التغي ر اجالتامتي او مت
يريجد اخلط ابني مت
لتغي ر التثقايف اول امتجمل ابـض التنظر ت ابنيا
لملفهريمني اورمباايرتعاذكلالإىلاجالرباطابنيامفهريتالتثقاضةابريصفهعااماالملفالمياللساس يةا
يفالدلرلساتاجالتامتيية)21(.ا
مت
مت
ياماالتغي رلتايفالتبناءا
اماالتغي ر اجالتامتي اأ
نالتغي ر التثقايفاأوسع انطاقا
لإلاأ
مت
مت
نقصدابغكلالتغي رلت ا كلالتيتا طرأ ا ىلااكضةاتريلنبا
ولتريظيفة اولتغنظمياجالتامتي او
مت
لالتنريعاماالتغي رلتالإمناا
لحلياة ايفالت عاويغضمااذكلالل ةاولدليااولتفاا...لخل اول
ينطرييا ىلا رجةا اتيةاماالتتسانداوجاليامت الملغبا ل)21(.ا
لإذناضا مت
تغي ر التثقايفالريالكاماايطرأ اماا بدلايفاجانيبالتثقاضةاسريلءاأاكناما اأما
مت
مت
مـنري ا.ا مت
اماالتغي را
التثقايفايضمالتغي ر اجالتامتي اأياأنال لاللخ رايصبناتزء
ضاتغي ر
لتثقايف ال مت
نالتغي ر اجالتامتي ايبقىايفاللإطارالتفكريا وناأناحيغريياللإطارالملا ي ايفا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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التغي ر التثقايف اضيتاغريي التلك .الإذن اتيست امجيع مت
حني اأن مت
التغي رلت اثقاضية ايه ا متي رلتا
لتامتيية اولتـكساحصين)22(.ا

اثنيا-اجالجتالاتالتفكريةاولتنظريةالملفرسةا مت
للغي راجالتامتي :ا
مت
-1التنظر تالتالكس
يكيةايفالتغي راجالتامتي :ا
1ا-1-انظر تالتغقدماجالتامتي :ال لاجالجتاهاي تداأنالتغفك راجالتامتي ايس رايفا
مرلحؤامــدمت ة اوأنالكامرح ةلاتكريناأضضؤامااسابققا.ايغفقاأنصارال لاجالجتاهامعا
أنصارالملدرسةالتغطريرية ايـدا"كريندرس يه" ا()1794-1743ارلىندلاماارول انظريةالتغقدما
جالتامتي احي اأتدا ىلاأنالتغقدماأمرارضورياومعليةامس رة اولريايرىاأنالحلياةا
جالتامتييةاقدا طريرتاماالتبدليةاللوىل الإىلاجالش غيالابرتبيةالحليريلناولتزرل ةامثالخرتلعا
لحلروفالتهجاىنية احىتاوصؤالت عاللإنسايناأخ رلالإىلايرصالتغنرييرا(لتقرنا )18اوقدا
حد ا"كريندرس يه"امرلحؤالتغي راجالتامتي ابتاسعامرلحؤامتثؤاخطاامس غقاميايغصا داحنريا
لتريق اتعاا صريرامرح ةلا ارشةاوأخ رةاينقي الإلاهاا ي راو قدمالتبرشية)23(.ا
يندرج احتت ال ل اجالجتاه ا"أوغست اكرينت" اولذلي اأشار ايف اتغابه ا"م لب ايفا
لتس ياسةالترياـية"الإىلامرياري اتا دوراحريل انظامالترتبيةالترياـيةاوجالتامتعايفاحاتغها
لتسكرينيةاولملغترتةالإذا ناولايفاحاةلالت عاجالس غا يكيةالدليااولمللكيةاولتغنظميالل يا
وللليةاولتطبقات اأماايفالحلاةلالدليناميكيةاضقداللمتا تغقدماولتغي ر)24(.ا
مت
إىلالتغي راجالتامتي ا ىلاأنها
-2-1انظر تالدلورةاجالتامتيية:ا نظرال هالتنظر تال
يس را جتاها لئري اومضااحرتةامنظمةاوأنا متي ر الت ـاتاتش بهامنريالتاكئاالحل الإلاأنا
لت عايـيدا ور هايكسالتاكئاالحل الذليا نقي ا ور هايندامري ه.ا
أا)-نظريةابااخدلون :امثؤال لاجالجتاها املاجالتامتعالتـريبا"لبااخدلون"ااحي ا
يرى اأن الت ع اللإنساين ااكتفر ازر امبرلحؤ امن اول ه احىت اوضا ه اوأن الدلول اأيعارا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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اظهرتا دةانظر تاتغفس رالتغي راجالتامتي اماامجيعاتريلنبهايهااكلآيت:ا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكلشخاص اوأنامعرالدلوةلايفالتـا ةاثالثةاأتيالامقدرل الجليؤابأربـنياس نةاضـمرالدلوةلا
تيالالتثالثةازرالت عامبرلحؤاثالثايه()25ا
لذناماىنةاويرشوناس نة اويفال هالل
مت
 مرح ةلالتنشأةاولتغكرييا :اويهامرح ةلالتبدلوةاحي ايقـرصاللضرل اضاهاا ىلاماالريا
رضوريامااأحريلهلمالملـيش يةاوت جملال هالملرح ةلاخبشرينةالتـيشاو ريحشاللضرل اوبسالقما
تعاات جملابريتري التـصبيات.ا
 مرح ةل التنضج اوجالتامتل :اويه امرح ةل الملكل اوضاها ايغتريل الت ع اما التبدلوة الإىلا
لحلضارةاوماالتشطفالإىلالترثوةاولخلصب اومااجالشرتلكايفالتدالإىلالنفرل التريلحدابه ا
وضاهااحيدثاترتجملالتسلطةايفايداخشصاأواأ ةاأواأمةاولحدةابـداأنااكنتا امةاوشاىنـة.ا
 مرح ةلالتهرماولتش يخريخة:اويهامرح ةلالترتفاولتنـمياأوالحلضارةاوضاهاايغخىلاللضرل ا
يا التبدلوة اولخلشرينة اوتسقط التـصبية اويبلغ الترتف اذرو ه اتعا اينىس اللطفال المحلايةا
ولدلضاع اولك ل اي ي التنـمي ا دلوةل الإىل اجالنقرلض اولتزولل اتس بقه احاةل اما التضـفا
وجالس غاكنةاوضسا الخللقاتسمىاجالمضحاللاوينقي اللمرا ت عالإىلالتهرم)26(.ا
تعاالل تال هالتنظريةا تغتريلتالتغقدميةالملس رةاأوالملطر ةالملريص ةلايفاللهنايةالإىلا
اوزر الت
عايفاحاةلاحتريهلاحنرياحتقيقال لالتهدفامبرلحؤاأواخطريلتااثبغة ا
مت
لدفاحمد مت
و ـغربال هالتفكرةاقدزةاظهرتايفالتفلسفةاللإغريقيةالتقدزة اوأييدالإحياؤلاايفايرصا
لتغنريير ا ىل ايد ا"ضيكري" ا Vicoا( )27الذلي ا احدمت امسار الت ـات ايف اثالث امرلحؤا
()28
أساس يةايفااريءا القةاللإنسانابقريىامااضريقالتطبيـةايه
*لملرح ةلالدلينية:اوضاهاايرتعالتناسالكايشءالإىلاللآتهة.ا
*لملرح ةلالتبطريتية:اوضاهاايرتعالتناسالكايشءالإىلالتـظعاءاوللبطال.ا
*لملرح ةلاللإنسانية:اوضاهاا صبنالمجلال راأوالتشـريبايهالحملركاللسايساولحلقيق ا
تلكايشءاويرىا"ضيكري"ايفانظريغهاأناللإنسانيةالاتس غقراوتكهنااتس راس رلا لئر ا.ا
ا
ب)-نظريةاشبنجلر: Oswald Spenglerا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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ج)-نظرية"أرنريدلا ريينيب"ا""Arnold Toynbeeا
ايـغربالملفكرالملـاةا"أرنريدلا ريينيب"اامااأئالملفكرياا رليةا تنظر تالدللئريةا
وأضضلهمامـرضةاهبا اويغضناذكلاجلياايفاتغابهالتشه را" رلسةالتغارخي"الذلياحاولاضيها
لتبت ايا اللس باب التـامة الرقاء اولحندلر الحلضارلت الإذ ا تد اأن اضكرة التغحديا
وجالس غجابةامتثؤاسبب انقؤ التقريى اض رىاأناجالس غجا تالتنامجة اللغحد تا نـجايهناا
يناةاللمنري اوتس رالحلضارلتالجلديدة اومعليةاجالحناللا بدأ احنيا فقدال هاجالقلياتا
ينامكيقااولاتس غطيعاجالس غجابةاللغحد تالجلديدة)31(.ا
-3-1انظر تالتغطريراجالتامتي :اا
لي دتا كلاجالجتالاتا ىلالملفهريما(لدللرويين)الذلياش بهالت عا تاكئاالحل ايفا
طريره.اواكناتكـابا لرونا"أصؤاللنريلع"ا اما1859اأثراكب رالإذااكنتانظريغهايفالتنشريءا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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زثؤالتـاملاللملاينا"لوزضادلاشبنجلر"الجتالااخاصاايفالدلرلساتاجالتامتييةالتغارخيية ا
ويف انظريةالتغي رالدلوريالجلزيئامضاالإطارالتنظر تالتالكس يكيةايفال مت
تغي ر اجالتامتي ا
وقداأحدثاتغابه" دلريرالتيرب"ا" "the Decline of the Westالذلياواـها اما
1918اجضةاكب رةا اوت كلاتغابا"لدلوةل"الذليانرشها اما1933ايرشحاضيهاحقيقةالدلوةلا
و طريرلاالتغارخي اوأهنااذلتاثقاضةا نرصاضاهااجتربةالت ع)29(.ا
مت
يغهايفالتغي ر امبنيةا ىلاأنا
للمتا"شبنجلر"ابغكريياالتثقاضةاوأنريليهااو طريرلا اونظر
مت
إنامعليةالتغي ر الا
لتثقاضةاخاصية اللمج ـات اوأنالكاجم عاثقاضـهالخلاصةابه او تغايلاضا
تكريناولحدةايفالت ـاتااكضة اوإلمنااتلكاجم
مت
عامنطهالخلاصايفالتغي راوضقاثقاضـه اوم تدلا
مت
كرايفامعليةالتغي ر اوأناتلكاثقاضةا
أنالتـالقاتالملغبا ةلابنيالتثقاضاتاتيساتهااأمهيةا
طابـهاالمل متمجملايفالتشلكاولجلريلر ...معريما ا اضقداسامهت انظريغهايفا ريتيهالتـلعاءادلرلسةا
لتغي مت رلت التثقاضية اوصياغة انظر ت اأترث امشريتية اوما ال لء ا" ريينيب" او"سريروتني"ا
وغ رلعا)31(.ا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجالرقاءاولتغطريراولتغقدما قريما ىلامبدأ الترصلعامااأجؤالتبقاءاولتبقاءاتلصلناوأنا
لتظريللراجالتامتييةاتس راحبسباقريلننيالتظريللرالتبايلريتيةامااحي اللمنرياوجالتامتل.اا
يـدا"لربرتاس بنرس"اأولاماامث متؤال لاجالجتاهالتغطريرياحي ايرىاأنا متي رالت عا
يفااريءانفسالتقريلننيالتيتايغتريلاهباا املالملا ةالتيتا غتريلامااحاةلالتالجتانساولتالحتد ا
لإىلاحاةلاماالتغجانساولتغحد اوجالنغظام اتقداليغقدا"س بنرس"اأنال هالتقا دةازكااأنا
نطبق ا ىل ا طرير التكرين اوللرض اولتاكىننات التبيريتريتية اولتـقؤ التبرشي اولت عا
لتبرشي اضاتـاملالتاليضريي ا( املالملا ة)اولتـاملالتـضريي ا( املالتاكىنناتالحلية) اولتـاملاضريقا
لتـضريي ا( املالت ع)امجيـهااختضعاتنفساقريلننيالحلرتةاولتغطرير اويفااريءال هالتفرايةا
نظرا"س بنرس"الإىلالت عا ىلاأنهاكيانالكمت ايغكرينامااوحدلتام جملةا نـظماوضقاتريباتا
مت
إنهايندماايغي را
مـ متينةايفاماكناحمدمت او متيش بهالت عايفاتكريينهالتاكئاالتـضريي اوذلكلاضا
خيضعاتنفسامنطقا طريرالتاكىنناتالتـضريية اضات عايمنريايفاجحمه اولريايندماايمنريايفا
لحلجما تباياامكريان هاو صبناغ رامتشاهبةاولناايظهرارضباماالتغباياالتبنايئ اوتكاا
ل لالتغباياالايفقدالت عاتاكمهلاضهريايطريرا لمئا اأشاكل اجديدةاتغاكمؤاأتزلىنهالملغبا ةل ا
يغتريلالملركبا
ولك لاضاإنالت ـاتا بدأ ابس يطة او غتريلا تغدرجالإىلاجم ـاتامركبة او مت
لإىل امركب الملركب الإىل اأن ايظهر الت ع التصناي الذلي اي متجمل ابتباينه او دم اجتانسها
()32
لتشديدلن.

مت
تالملـاةةايفالتغي راجالتامتي :
-2التنظر
-1-2لتنظريةالتبناىنيةالتريظيفية :ال مت
إنالتغي ر اجالتامتي امااوهجة انظرالتريظيفيةايغطلبا
لتغريقفايندابـضالتصريرالتريظيفيةاولتيتاظهرتاماالتقرنالتغاسعايرشاحىتاللآن.ا
أا)-لتريظيفيةالتالكس يكية:ا
نس غخدمالتريظيفيةالتالكس يكيةات إالشارةالإىلاللإسهاماتاالتريظيفيةالملبكرةاتعاامتثلتا
يفاأيعالا"لإميؤا وراكمي" او"ماكساضيرب" او" ريغري" اولحملققاأنال هاللإسهاماتا ىلاماا
بيهنا اما الخـالف ا امتيؤ الإىل التنظر الإىل مت
التغي ر اجالتامتي اأو ا بديهل اوإلمنا اي ي الإىلا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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-2-2التريظيفيةالحلديثة:ا
أا) -رسرينز اونظرية التغريلزن الدلينات :اتقد اأتد ا" رسرينز" ا الإن اللإطار التغصريريا
للغحليؤالتنسق اجيباأاناحيغرييا ىلالملقريلتالتيتاتس غطيعاوصفاوحتديدالملكريانتا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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مت
اضاتغي ر اجالتامتي ايظهرايفاشلكالإااضات ايفالحلجما
لس رلرهايفاحاةلامـاكم ةلاومـريلزنة
و باياايفالملكريانتايصاحبها لمئاامعلياتاللغاكمؤاولتغريلزن)33(.ا
ب) -وراكمي:النطلقايفارؤيغها مت
للغي راماامنظريراوظيف ايغأسسا ىلاضكريتالتغبايمتاا
ولتغضاما اويغضناذكلاماالتـالقةالتيتاأقاهماابنيامفهريما قس ميالتـمؤاومفهريمالتغضاماا
جالتامتي اضـقس ميالتـمؤا صاحبهارضوباخمغلفةاماالتغبايااجالتامتي ايهالتيتاجتـؤا
قس ميالتـمؤارضورة اولريايفاتريلرها ـب راياال لالتغبايااو لةلا ىلاحدوثه اضات ـاتا
لإذن امتيؤايفا متي رلاالإىلاأنا تبايمتاايفامكريانهتا الإناحدوثاأشاكلاماالتغبايااي يالإىلا
حدوثاأشاكلاأخرىامصاحبة اضاتغبايمتاالتساكيناي يالإىلاز ةالتكثاضةاللخالقيةا( نريعا
لتقمياوجالجتالاتاولمليريلاولملـغقدلت) اول هابدورلاا يالإىلا قس ميالتـمؤ)34(.ا
ج) -ريغرياولتغريلزناجالتامتي :ااا
ضقداأظهراأنالتغريلزناجالتامتي اقريباماالتغريلزنالذليايسري ايفاجالقـصا الإذلاماا
أمهلنااأنالتغريلزناجالقـصا ي ايستندالإىلاأضـال امنطقيةاويقالنية ايفاحنياأنالتغريلزنا
مت
ضـالالتيتالايريهجهاالتـقؤاضقط)ابؤا وما ا
جالتامتي ايغضمااأيضااأضـالاغ رامنطقيةا(لل
تعاايفالتفجمل ءالتنيري نية ايمتالحلصريلا ليهايااطريقالإتياءالتقريىالملغريلهجة امماايسمنا
حملاضظةا ىلالترتل ف ابؤالتغنامغ ايفالملـ ابنيالتغريلزناولتنظام(جالنغظام)ا ordreماا
هجة او دمالتغريلزناوجالاطرلبامااهجةاأخرى.ا" ريغري"اولحضاحنيايقريلا":جالقـصا ا
لخلاتصاتيساضقطاشباهاا ملياكنيك الإنها تغـب رالدلقيقانريعاماالملياكنيك".اومعاذكلالناكا
لخـالفاكب رابنيالتغقاتيداجالقـصا يةاولتسريس يريتريتية اضف اجالقـصا اسريلءامااهجةا
لتالكس يكيةالجلديدة.اضاإنالتامنذجاتستندا وما الإىلابـضالملـا لتالتبس يطةالتيتاحتد ا
ريلزانا.اأماايفالتسريس يريتريتيا اضاإنالترياعاأترثا ناقضاالنالناكاأيضااماكانالمنريذجاحقيق ا
()35
تـدمالتغريلزن.
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لتبناىنية اللنسقاجالتامتي اوطبيـةالتـالقاتالملغبا ةلابيهنا اولملقريلتالتيتاتربطابغحليؤا
مت
إحدلثالتغي ر ايفا
لتـملياتالدللضـيةا لخؤالتنسقا لإااضةالإىلالتـملياتالتيتا يالإىلال
بناءالتنسقاجالتامتي .اا
يصريغ ا" رسرينز" الإشاكتية مت
التغي ر ا لإجابة ا ىل التتساؤتني التغاتيني :املاذل اي ي ا ي را
مـنيايفالتظروفالملربطةا تنسق الىلا ي رالتنسقابطريقةامـينة؟اوملاذلايفشؤالتنسقا
يفالإحدلثا يي رلتاملريلهجةا بدلتايفالتظروف؟اوبناءا ىلاذكل مت
ازجمل ا" رسرينز"ا متبنيا
مت
اومعلياتالتغي ر التيتاحيدهثاالتنسق احي ازكاالمجلعا
لتـملياتالتيتاجتريا لخؤالتنسق
بنيالا نيالتـمليغنياحتتامفهريما ينامياتالتغريلزن اولريامفهريمامش غقاماامفهريماأخرالريا
صيانةاحدو التنسقا.ا
ينبي اللإشارةالإىلاأنا ينامياتالتغريلزنامتثؤالتريساىنؤالتيتايس غطيعامااخالتهاالت ع ا
أناحيققاوظاىنفها ونا ي رلتابـيدةالملدى اومـ اذكلا تنس بةاتبارسرينز الإهناالامتسا
منظريمةالتقمي اذلكلايريحض:الكامناقشتنا ا مت
للغي ر اتستندالإىلالضرتلضااأساساي تداأنامنطا
مت
مت
ابرمغاحدوثالتغي ر ايفابناءالتنسق اولرياللمرالذلياي تدا
لتقميايفالتنسقااثبتالايغي ر
أن مت
التغي ر الذلي احيدث ايف ابناء التنسق اينبي اأن ايكرين امـريلضقا امع اجالتزتلمات التقمييةا
مت
لالتغي رايفانطاقاس يطرةانسقالتثقاضةا لمئا.ا
للساس ية اوأنايظؤال
مت
صؤاقريىالتغي ر الإىلاأ ىلا رجةاممكنةا لخؤالتغدرجالتس يربنطيق ا
ذلكلاجيباأنا
()36
حبي ايصؤالىلامس غريىالترمريزاولتقمي اضهناكاتمكااأ ىلاقريىالتضبط .ا
لإذلاملا صؤاقريىالتغي رالإىلال لالملس غريىامفاالحمل ؤاأناتس يطرا لاهاالتـريلمؤالتيتا
التغي ر ا تنس بة اتبارسرينز اضاإن التقرية الدللضـة ا مت
للغي ر اربمتعا ا أيت اما امنظريمة اللمناطا
قاوم مت ا
لتثقاضية اورمباا أيتامااخالل مت
التغي رلتالتساكنيةاأواماالملناخ اأوالتغكنريتريتيااأواغ را
ذكل اوأمهية اأاحد ال ه التـريلمؤ ايقرره التريلقع اتكا اما التريلحض اأن الناك اصرير ني اماا
لمؤالتغي رايندا" رسرينز" اولعا:ا مت
مت
لتغي رلتالخلارتيةالتيتا قعايفالتبيئةالخلارتيةاللنسق-
يري
و القـه ا لنساق اللخرى -امفا احيدث اما ا متي رلت ايف انسق التشخصية ازكا اأن ا ثرا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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 إل لرةالتغريتر:الس غـا ةالتغريلضقااكمؤاولتغريقـاتالملـيارية.ا
 للإيقافاأوالتـزل:ابـد اضشؤاجالحامتلاللول اقدا متالملريلضقةا ىلالإجنازاأقؤاماا
جالجنازالتـا يامااقبؤالتريحدلتالملـيبة او ىلالتريحدلتاللخرىاأنا غتمؤا
يبءال لالتفشؤ اوتكاالتغريترالايزللاقامئا.ا
 فريغالتغريترايااطريقالتغيي رايفابناءالتنسق اويـينالإستبدللاأوا يي رالتثقاضةا
لملـيارية التيت احتد التغريقـات التيت احتمك التـالقة الملغبا ةل ابني التريحدلت التفرييةا
للنسق اوي تدا" رسرينز"ابأنهالايريجدانسقا ريتيهاقمي اذوالس رلريةااكم ةلايفا
منطه احبي ازكا اأن اي أسسابشلك ااكمؤ ايف اجم ع امـني الإذ اس يكرين الناكا
س رلر ا ريزيع امـفاوت ابني اللتزلء الخملغلفة ايف الت ع اوسريف ايكرين الناكا
ةل اتاقمييةاوةل اتا ور اونتيجةاذكلالريالتغاكمؤاغ رالتغام التالثبات ا
()37
للغي ر.
وماالناا نشأالتقابليةا مت ا
ب-اتسيلالريليت"" Leslie Whiteاونظريةالتطاقة:اا
يـدالكامااتسيلالريليتا( املاللنرثوبريتريتيا) اواتتكريتا رسرينز امااأبرزاولاـ ا
لتنظر تالحلديثة اوللذللناقاماابغطرييراأوا ـديؤاشلكالتغطريرالتثقايف اويغفقالكامهنعاا
ىلاأنا لعاءالتغطريرالتثقايفاللولىنؤاقداواـريلالإسهامااملتريظاايفاضهمالتثقاضاتاللإنسانية ا
بيامناخيغلفاأحصابالتنظر تالحلديثةاياالتنظريةالتغطريريةالتبس يطةامثؤا"ترييس الرنيا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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بصريرةاطبيـيةايفالتنسقاجالتامتي ا او مت
لتغي رلتايفالتنسقالتثقايف ازكااأنا ثرايفانسقا
لتشخصية اولك لايمتا با لالتغأث رابنياللنساق.ا
خبصريصالتـريلمؤ لدللخليةايقريلا" رسرينز":الناكامصدرامـأصؤ اللغريتراماالتندرة ا
ول ل اما ايغـ ر التـيازه ايف الل يجمل ابني التشخصية ا(لملنظمة احريل امنطلقات الحلاجة) ا
ولملس غري ت اجالتامتييةا(لملنظمةاحريلا ريقـاتالدلور).اأنامتفصؤالتشخصيةاوللنساقا
جالتامتييةايظهرامساحةايس غريطااضاهاالتغريتر.ا
لذلاوقعالتغريترايفابناءالتنسقاضهناكاثالثةامياكنزماتاللغصدياقبؤاوقريعالتغي ر:ا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مريجان" احي اأ ركالكامهنعااأناجمرىالتغطريرالتثقايفايكريناأترثا ـقيدل اولاينشأ ايفا
لكالت ـاتابنفساجالجتاه اوتكنهايغجهاماالتبس يطالإىلالملـقدايفالت ـاتاللإنسانية ا
وماامثاضلكمةا طريراتكرينامالمئة اتعااي تدا" رسرينز"ا ىلاأناقدرةالت ـاتالملغقدمةا
ىلاجالستيـاباتكرينايظمية اواكنا"لريليت"ايغفقامـهايفاذكل الإلاأنهايضعاللمهيةا
لتـظمىا ىلاجالخرتلعاولتغكنريتريتيا)38(.ا
ت ثؤالتنقطةالحملريريةايفاحتليؤا"لريليت"ا ىلا"نظريةالتطاقة" او قريما كلالتنظريةا
ىلاضكرةاأساس يةاحفريللااأنهالكعااأيطىالتناسامريلر اأترث اللطاقة امفـ اذكل اأنهايطريرا
هجداأترباتغقدمالتثقاضة اضف التريقتالذليااكنتاتسخراضيه"قريةالحليريلن"الإجنازاالتـمؤا
للإنساين اظلتا كلالتطاقةاطريللال لالتريقتااتس غخدم اللتصريلا ىلاس بؤالتـيش ا
وظؤايس غخدهماالكالتناسايفالإنغاجالتطـام اوأيضاايفالتصيداولتزرل ة اوتكاامعا قدما
لتطاقةالملغاحةاأصبتتاضرصةالخـالفالتـعاةلاممكنة اضقداختىلالتـديداماالتفالحنياياا
معلهماللصيلاتيـملريلابـضالملهااللخرىالتيتاحيغاهجاالتغطريرالتثقايف ا ىلاسبيؤالملثالا
لجلهد الملنظم ا قدم التفنرين اتيريش المحلاية...وما الإىل اذكل اوما امث ايرى ا"لريليت" الإنا
إنسايناقدامر ابفرت نياماالتغطرير:اللوىل:احيامن اربطريلالتثريرايفالحملرلث ابيامنا
لتغارخيالل
مت
جاءت التثانية امع التثريرة التصنايية اويف الحلقيقة اي تد ا"لريليت" ا ىل اأن الناك امصا را
أخرىاخمغلفةايفاللإماكنياتالتثقاضيةاتش ؤا ىلامس غريىالتغنظمياوللآلتالحلديثة اولتبيئة ا
وذلكلاأس غخدمالملـا ةلالتغاتية()39اا
E ×T × V = P
مبـ اأن:ااااااالتطاقةا×الل ولتا×التبيئةا=الجلهداا
اضاتثقاضةا الوةا ىلاأهنااتزو انابأساتيبالدلمعاجالقـصا ي اضاإهناامتنناللضرل التقميا
ولتـا لتاولملـغقدلتاونسقالتغنظمي اوملاييفؤا"لريليت"اأبدل ال هاللضاكر اتعااقاماأيضاا
بدرلسةالتغطريرالتثقايفايفال ات ـاتالتقدزةاوخباصةا"جم عالتكنيسة" اولنقيىالإىلاأنامـظما
ل هالت ـاتا نـظماحتتاس يطرةالملكلاللش بها لإهلاويصاحبامثؤال لالتبناء انسقا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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-3انظر تالترصلع:اا
ي تدامنريذجالترصلعارضورةالتنظرالإىلالت عا ىلاأنهامركبامااتعا ةااداتعا ة ا
وي خرابغـارضالملصاحلاوتفاحالتقريىالملناضسةاأما اللتفاظا ىلالتقريةاأوالل سكاهبا.اماا
مت
يتالتغي ر الذليايكريناضقطاحمغريماابؤاومس غتقا اويكرينالت عايفاظؤا
ل لالتكفاحايأ
لترصلعا يناميا اوي ياتفاحالتقريىالإىلا إل ا ةا ريزيعال هالتقريىالتيتا ـدامبثابةاأضضؤا
لنـاكس املصاحل اأيضاء الت ع اوتكا ايظؤ ال ل التكفاح امس رل اومع الك اللقرية مت
ايغي را
ت ()41ا
ل ع.
يـدا"ااكرلاماكس"امااأبرزالملمثلنياتنظريةالترصلعاومعاأنهاقداوقعاأساساايفالتنظريةا
لتغطريرية-لتيتا نا يابأنالت ـاتا غتركاجتاهاللضضؤ-الإلاأنهايـغقداأنال هالتـمليةالتيتا
يااطريقهاا مت
غي رالت ـاتاو غطريراتكرينامااخاللالترصلعالذلياينترصاأساساايفالتالا
جالقـصا ي( )42احي اترىالملاركس يةاأنالت عايغأسسا ىلاأساسالقـصا ياينترصايفا
القاتاللإنغاجاوأمناطاللإنغاجالتساىندةايفالملرح ةلالتغارخيية اأياأناجالقـصا الريالترتجملةا
للساس يةايفالملرح ةلالتغارخييةاوذلكلاضانهايشلكالكايناةالتبناءاجالتامتي اللخرىا
ولتيتاأطلقا لاهااماركسايناةالتبناءالتفرييقااكتقانريناولدلوةلاولل ةاولتثقاضة.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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لملـغقدلت اولتريظاىنف التيت اجتـؤ التنسق اجالتامتي ازغد اتيشمؤ اما اورلء اتعا ة التقبي ةلا
ويـطاهاانسقامـريلزن اوغاتباامااختغف الحلريةايفا كلالت ـاتالملبكرة.ا
يرص"لريليت"ا ىلاأنالت ـاتالاتس غطيعابأياحالامااللحريللاأناتمنريابدونا
ا مت ا
لتساعايفامقدلرالتطاقةالملغاحةاتالس غخدلماللإنساينامااأجؤاز ةاللإنغاج اوجتـؤاماا
لملمكا ا قس مي التـمؤ اولتامتيز التطبق اجالتامتي اي متجمل امثؤ ال ل التشلك الحلدي اماا
لحلضارةابز ةامس رةايفالتطاقةالملمكنةاتيساضقطامااأجؤالإنغاجاخضم ابؤالإجنازال لا
للإنغاجابدوناقيمتداأواقريل دا ينية ال لاضضالاياا دخؤاللإنسانايفالتغنظمياولتتشكيؤا
بصريرةاأترباماالت ـاتالملبكرة اوماامثاينظرالإىلالتـريلمؤالتغكنريتريتية-اوخباصةالتطاقةا
مت
لملغاحة-ا يغابارلااأئالتـناةالترىنيس
يةايفالتغي راجالتامتي )41(.اا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تغي ر اجالتامتي احيدثايفالتا عااكنـاكس ا مت
تعااترىالملاركس يةاأنال مت
للغي ر الذليايطرأا
ىلاأساسالتبنيةالتغتغيةاللمج ع اضف امرح ةلاماامرلحؤا طريرال هاللخ رةا دخؤالتقريىا
للإنغاتيةايفالت عايفا ناقضامعا القاتاللإنغاجالتساىندة اأياأنا القاتاللإنغاجا صبنا
غ رامالمئةاللغطريرلتالتيتاحتدثايفاقريىاللإنغاج اوذلكلاضالبداأنا مت
غي را القاتاللإنغاجا
مت
وأنا مت
لالتغي ر الجلديداوحتميه اولنااحتدثا
غي ر امـهاالكايناةالتبناءالتفرييقاتغديميال
لتثريرة التيت ا نقؤ الت ع اما امرح ةل الىل امرح ةل اأخرى اويشهد الت ع ايف الك امرح ةل اماا
مرلحؤا طريرهاوتري اطبقـنيامـناقضغنياولحدةاماتكةاتقريىاللإنغاجاوللخرىاتشيؤال ها
مت
يالتغي ر اماامرح ةلالإىلامرح ةلاأخرىا
لتقريىاو نـجاضاىنضا ايـري ا ىلالتطبقةالملاتكة اوي
مت
اثريرةالتغي راتغصبنايها
ظهريرا متي رايفالترتكيبالتطبق امااخاللاظهريراطبقةاجديدةا قري
()43
لتطبقةالملاتكةاأوالملهمينةايفالملرح ةلالجلديدة.

-4التنظر تالتس يكريتريتيةاجالتامتيية:اا
ترتز التنظر ت التس يكري-لتامتيية ا ىل ا ور التفر ايف مت
التغي ر اجالتامتي او ىل ا ورا
للضاكر التيت احيملها اللضرل ايف ا متي ر اأمناط الحلياة اومسارلا او غأسس ال ه التنظرية ا ىلا
ضرايةاأ مت
نالتغي ر الذليايصيبالت عاحيدثاأساساايفاللضرل اضالضرل ائالذلياايي رونا
مت
وئالذلياايغي رون اوهب لاضاإنالناكاماكان اللـريلمؤالتنفس
يةايفاحرتةالتغي ر اجالتامتي ا
مت
يناميةالتغي ر اجالتامتي اضهي التيتا دضعالت عالإىلا
بؤالإنال هالتـريلمؤارضوريةاخللقا
لحلرتة اضاتـريلمؤالتنفس يةايهالتيتاختلقاللضرل اذويالتقدرلتالخلاصةاويهالتيتا دضعا
أيضاءالت عالإىلالخللقاول إالبغاكر اوتقدا بلريرال لاجالجتاهامااخاللاأيعالا"ماكساضيرب"ا
و طريراضاميابـدايفاصياغاتاحديثةااكلآيت:ا
مت
حدلثالتغي ر اجالتامتي امااخاللا
لدلورالتغي رياتلضاكر(نظريةاضيرب):اظهرتايفاأرلسةا"ماكساضيرب"ايااللخالقالتربوتس غنـيةاوروحالترأسعاتية اتقدالضرتضاضيربايفال ها
لدلرلسةاأنالترأسعاتيةالتصناييةاقداظهرتالإىلالتريتري ابسببالحلاةلالتس يكريتريتيةالتيتا
ظهرت ايف اأورو التيربية ايف التقرن التسا س ايرش اولتيت اتربت ا ىل النتشار التزن ةا
لتربوتس غنـية اتقد اأ ت ال ه التزن ة ا(ويه امجمري ة اما اللضاكر الجلديدة التيت اطريرتا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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-5انظريةالتشخصيةالت متد ةا"ليفرتالاتا":ا
رتزا"لاتا"ا ىلا ورالتد ياايفالإحدلثالتغي راجالتامتي اتقدانظرالإىلالت ـاتا
لتغقليدية ا ىل اأهنا اجم ـات اساتنة ارلتدة ا ـرف انظعا اجامدة اللماكنة اجالتامتيية ا(وتري ا
تعال راماالتفالحنياوصفريةاحامكة) احتمكهاا القاتاغ رامبد ةاوغ را لضـة اللغجديد ا
وينـكساذكلا ىلاللضرل الذلياايـيشرينايفال هالت ـات احي ايغصفرينابـدمالتقدرةا
ىلالتغجديداو دمالتقدرةا ىلاابطاوحتليؤالتـاملالذليايـيشريناضيه الإنامثؤال لالت عا
مت
اوقدالايـرفالتغي راتـدةاقرون اويفرتضا"لاتا"اأنامثةا القةاقرييةابنيا
يـداجم ـااساتنا
طبيـةالتبناءاجالتامتي اوبنيامنطالتشخصيةاحبي ازكاالتقريلاأنالتبناءاجالتامتي اتاا
مت
يفالتغي ر اجالتامتي اض كلا
يغي رالإلالإذلا متي رتالتشخصيةاوماالناا بدأ انظريةا"لاتا"ا
لتغي رايربطابـريلمؤ انفس يةالياخيلقالمناطالتشخصيةالتقا رةا ىلالتغجديد او تسمامثؤا
ل هالتشخصيةا لبغاكريةاولتفضريلاوجالنفـاحا ىلالخلربة النامثؤال هالتشخصيةاتسـىا
لىلالبغاكراحلريلاجديدةاولا قبؤاماالرياقامئامهنا اتعاالهناا نظرالىلالتـاملامااحريتهاا ىلا
لنها املايقريما ىل انظامامـنياقابؤ اللفهم اوتكرين-ماامثاقا رةا ىلاحؤالملشالكتالتيتا
مت
إنالتغي ر ايفالتبناءالتغقليدي اللمج ـاتايبدأ ايندماا
ريلهجهاايفالتـامل اويفرتضا"لاتا"ال
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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لملس يتية)الإىلاخلقاروحالترأسعاتيةالهنااأ تالإىلاظهريرالتغفك رالتـقالينالترش يداحبي ا
أصبتتالتـقالنيةايهاللساسالذلياتهنضا ليهالحلياةاجالتامتيية)44(.ا
لإنال هالتزن ةالتـقالنيةايهالتيتاخلقتالدللضـيةاتالجناز اولتـمؤاولترحب اتعااخلقتا
لدللضـيةاحنريالز رلءالحلياةالملليئةا ملغـة اضاحلياةاجيباأناتكرس اللـمؤاوجالجنازاوخللقا
أ ىلامس غريىاماالتكفاءةايفالكاهعا امعالتسـ ا لمئااتغتقيقالتقمياولملثؤالتـلياالملربطةا
لمانةاولترشفاولتغقشف اولك لالس غطايتالتربوتس غنـيةامبااحتمهلامااقمياوأضاكراأنا
ضعاأساساقياماروحالترأسعاتية ا-تعاا بدوايفاأخالقياهتاالتـملية -ا طابقايفالتريلقعاروحا
لتربوتس غنـية.اضاإذلااكنتال هالدل نةاهتمتابغنش ئةالتفر ا نش ئةايقلية اومتننالملهنةاقميةاكب رةا
و قدس التـمؤ اوجتـهل انري ا اما التـبا ة اأو التريلتب الملقدس اضاإهنا اب كل امتاغكل التب ورا
لتفكريةاللرأسعاتية)45(.ا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهرامجمري اتامااللضرل اتهاال هالخلصاىنصاهتد ابناءالملاكنةالتقامئاوتستبالتبساطاماا
حتت اأقدلمه اومثؤ ال ه المجلا ات ا ظهر ا تغدرجي اوما اخالل امعليات امس رة اماا
جالنسحاب اويربطاظهريرلااوتاكثرلاابظهريراظروفالتامتيية ا(تربطا ل ةاولتغنش ئةا
مت
لاحيدثالتغي رابشلكا درجي اضينغقؤالت عامااحاةلالتتسلمتطيةالإىلاحاةلا
جالتامتيية) اولك
()46
للإبغاكريةامرورلابـملياتاوس يطةاتربطابغحديانظمالملاكنةالتقامئةاوجالنسحابامهنا .ا

-6انظريةالت عالملنجز( يفيدامالكيالند):ا
مت
مت
مت
الريالتغي ر اجالقـصا ي ا
اماالتغي ر
بنريعامـني
للمتا"مالكيالند"امثهلامثؤا"لاتا"ا
مت
ايفاحتليهلاتـمليةالتغي ر ايفالت ـاتالتغقليدية ا
ومال-مثهلامثؤالاتا -اميال اس يكريتريتيا
واكنتانقطةاجالرتاكزايندهايهالدللضـيةاتالجناز اتقداأتدا ىلاأنامعليةالتغمنيةاجالقـصا ية-
مت
ىلاظهريرامـي ر اسابقا لاهاالريا
سريلءايفالت ـاتالتقدزةاأوالحلديثة -ا ظهرا لمئا ابناء ا
مت
ىلالتغي را
لحلاجةالإىلاجالجناز اوماامثاضاإنالت عالذليا ظهراضيهال هالحلاجةايكريناأقدرا
مااغ رهالنهايمن التقدرلتاجالبدلييةاوختلقاضيها لضـيةاقرييةاتالجناز اوبناءا ىلاذكلاضقدا
رضعا"مالكيالند"اشـاارل ايقريلاضيه"الستمثرايفاصنا ةارجؤاولاتستمثرايفاصنا ةاطائرة"ا
ويقصدا"مالكيالند"ا حلاجةالىلاجالجنازالتقدرةا ىلاجالجنازاجالقـصا يالتفر يالذلياينـجا
للمنرياجالقـصا ي اويالحظالتقارئ اللصفاتالتيتايغصفاهباالتشخصاصاحبالدللضـيةا
لتقرييةاتالجناز اأنال هالتصفاتا تشابه امعالتصفاتالتيتاحد لاا"ماكساضيرب"اتقريىا
لضـةاتنشأةالترأسعاتية اضاتفـؤالملنجزالريالتفـؤالذليايغأسسا ىلالحلسا تالدلقيقة ا
ولذليايغجهاحب راوشفاضيةاحنرياحتقيقالتنجاةاجالقـصا ي احبي ايغجاوزالتريتري الملـييشا
لتقامئا ىلالتكفاف اتعاايغجاوزالتريتري التغقليديالملربطا تنشاطالحلريف اوذلكلاضاإنهاقدا
ليغرب اأن اترلمك التنقري ايه اأحد امقاييس الدللضـية اتالجناز اأو الحلاجة الإىل اجالجناز اوماا
لملقاييس اللخرى الدللةل ا ليه ا فضيؤ الليعال التصـبة او فضيؤ الدلخريل ايف الخملاطرلتا
لحملسريبة اووتري انشاطاجتديدياخالق اووتري اقدرامااحتمؤالملس وتية اوميمتؤاحنريا
ختطايطاللضـالالتفر ية.ا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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-7الجتالاتالتغحدي :
يرتعالس غخدلمامفهريمالتغحدي ابطرقاغامضةالإىلاصـريبةالل يجملابنيالتظريللرا
لخملغلفةالتيتا بت ايف:ا
التغي ر اجالتامتي الخملغلفة اوليغبار اأشاكل ال مت
* احتديد التغحدي ابأنريلع مت
تغي را
لخملغلفةاأنريل ااماالتغحدي .ا
* الرباط امفهريم التغحدي ا تتساب التطابع التيريب اظالر اومضنيا اوزكاا
مالحظة اذكل ايف ا ـريف ا" اأرنريدل ا ريينيب" المل رخ اجالجنلجملي الذلي اأوحض ايف ال لا
لتصد ا اما":1889اأنالتـاملالكهايغجهالنايكرينايرص ".ا
* احتديدالتغحدي اأمناطالحلكريماتالدلزقرلطيةاولدلس غريريةالتيتاترتكزاأساساا
ىلاللمنريذجالل اورويبالتيريب.ا
*الترتتجملا ىلامعليةاولحدةاوليغبارلاالحملريرالتالزماتـمليةالتغحدي اولتيتا ظهرا
يف التغحديد التضمين الملربط ا لمنريذج التيريب الذلي ايـ د ا ىل التـامؤ التصناي ا
ولترأسعاتيةايفالت عالتيريباكـناةارضوريةايفامعليةالتغحدي )48(.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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يفرتض ا"مالكيالند" اأن الحلاجة الإىل اجالجناز ا ـد الحملرك اللسايس اتـملية مت
التغي را
مت
ىلاجحمالتغي ر ايفاجم عاماالت ـات اضاإنا
جالتامتي اوبناء ا ليهاضاإذلاأر اناأن انغـرفا
لينااأن انغـرفا ىلاوتري اجحمالدللضـيةاتالجنازابنياأضرل ه اوذكلامااخاللاقياسها ا ربا
لمل رشلتالدللةلا لاها اتعاازكاالتغـرفا لاهاامااخاللالإحصاءا د اللضرل الملنترضنيايفا
أنشطةا نظميية اويفرتض"امالكيالند"اأنامثةا القةابنيالحلاجةالإىلاجالجنازاوبنياأساتيبا
لتغنش ئة اجالتامتيية اضادلولضع ازكا التتساهبا ا تغـمل ايف الملس غقبؤ اتعا اأن الملهارلت التيتا
يغـلمهاالتفر ابـداذكلازكااأناختلقادليهالدللضـيةاتالجنازاأواتسلبها إل لا اوذلكلاضاإنا
لت ـاتالتيتا فـقدا ولضعاجالجنازا لاهااأناترتزا ىلامعلياتالتغنش ئةاجالتامتييةاتيكاختلقا
للضرل التقا رياا ىلاحتمؤالملس وتيةاو ىلامريلص ةلاحتقيقالللدلفابقدراكب راماالملثابرةا
وجالجناز)47(.ا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مت
ل لاجالجتاها-لجتاهالتغحدي  -ايرىاأنامعليةال مت
إىلالتغي را
تغي ر اجالتامتي ا ـري ال
لتغقينالذليايـدمت التغطريرالتغكنريترييجامقةالتغقدماولتغترضاوماايتبـهاماا طبيعاوظريللرا
لتامتييةاو متي ر ايفالتقمياولتـا لتاولتغقاتيداولدلمت قةايفالتـمؤ.اوليامت التنظاماولتغنظميا
احنريالتغي راجالتامتي او قبهل الإذاأنامعليةالتغحدي ا
مت ا
ل إل لرياومااي ثرايفاخشصيةالتفر
لبداأناتكرينامربطةالرباطااجدتياامعاظالرةالتغصنيع.ا
تعا اأن امفهريم التغحدي الربط ا تغمنية اجالقـصا ية اأيضا اوذكل المهية الجلانباا
مت
يايفامعليةالتغي ر اجالتامتي اوقدرةالدلوةلاوم سساهتاا ىلاقبريلالتغجديدا
جالقـصا
ولتغكيف امع ال مت
تغي ر اولنا ايش ر ا امل اجالتامتع التفرنيس ا"لإميؤ ا وراكمي" الإىل اأنا
لتغحدي الريامعليةا متي راخمططةاومقصري ةامااأجؤاجالنغقالامااحاةلالإىلاحاةلاأضضؤا
يااطريقاوساىنؤالتغكنريتريتياالحلديثةاو طبيقالتريساىنؤاولتطرقالمل يةالإىلالتغجديدا
يفاللنساقاجالتامتييةامااأجؤارضاليةالت ع اويفال لاجالجتاهاس يكرينالترتتجملا ىلا
مت
جالجتاهالذلياجاءابها"أوتربتامرير"الذلياربطابنيالتغحدي اولت
غصنيعايفامعليةالتغي را
جالتامتي اوجالقـصا ي اولذلي اأشار الإىل اأن التغحدي الري احتريل الت ع اما اجم عا
قليدي الإىل اجم ع امـقدم القـصا اولتامتييا امـ دل ا ىل التغكنريتريتيا اولتغصنيع اوي غعا
لس غقرلرالتس يايس.تعااأوحضا"أوتربتامرير"ايفاتغابها" مت
لتغي ر اجالتامتي "امج ةلاماا
لترشوطالتالزمةاتـمليةالتغصنيعامثؤا متي رالتقمياو متي رالمل سساتاو متي رالتغنظمي)49(.ا

مت
لحؤالتغي راجالتامتي .ا
اثتثا :يريلمؤاومر
مت
لمؤالتغي راجالتامتي :ا
-1ايري
مت
لمؤالتغي ر اجالتامتي اتعاالخـلفا
ـد تاجالجتالاتاوللآرلءايفاحتديداأس باباويري
لعاءاجالتامتعاضاميابيهنما ىلاأمهيةا كلالتـريلمؤ امفهنمامااأشا ابأمهيةالدلورالذليا لـبها
مت
إحدلثالتغي ر اول لامااجندهايف انظريةالتهريةا
لتـريلمؤالتغكنريتريتيةاولتثقاضيةاولملا يةايفال
لتثقاضية يندا"وتميالوجربن" ابيامناأشا ا"اكرلاماركس"ايفا فس رهالملا ي اللغارخيابدورا

خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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لإناتث رلاماالتـامةايغحاىماغرسالتنارجنا دلور"()51ا
* التـامؤ اجالقـصا ي:اتقداأ ركاتيدل اأنالتس ياسةاجالقـصا يةالتفاش ةلاولتقامئةا ىلا
هنباأمريللالتناساومطار هتمايفاأرزلقهماومزلمحقمايفاأمريلهلم او دما ريض رالتفرصالملناس بةا
للـيش التكرمي اهلم اسريف اختلق ال ه التظروف اتربة اصاحلة اللهزلت اجالتامتيية اومهناا
ظالرةالتغيي ر)52(.اا
الناجشرالتنارجنايس غخدماللزينةاولاطـمااولاضاىندةاترىجامنهاغ رالتزينة ااضهريا لةلا ىلالتغفننايفالترتفالذليايفيضالإىلاضسا ا
للخالق...

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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مت
إحدلثالتغي ر اتعاا
لتـريلمؤاجالقـصا يةاولتقريىالملنغجة اولتـالقاتاولترصلعالتطبق ايفال
إحدلثالتغي ر....لخل.اا
مت ا
أبرزا"ماكساضيرب"ا ورالتـريلمؤالليديريتريتيةاولتقا ةالمللهمنيايفال
ضلكا ح احاولاأنايشخصايريلمؤالتغي راجالتامتي اماامنطلقا هالتفكرية احماولا
قدميارؤيةا يداطروحا هامثؤامااضـؤا"وتميالوجربن" الذلياربطهاابـدةايريلمؤاتعااأرشانا
أآنفا ايفالملقابؤاجندا"اكرلاماركس"اربطهاا تـامؤالملا ياحتتامقريتغهالتشه رة:ا"لإنااترخيا
لتشـريبالريااترخيالترصلعالتطبق "ا
مت
لمؤالتغي را
إالااضةالإىلال لاايلمتخصا"لبااخدلون"ام سسا ملالتـمرلنالتبرشي ايري
يفاثالثايريلمؤايه:ا
* التظمل :اي تد ابرياريح اأن التظمل اي ثر ايف ابنية الت ع اومتاسكه اويفيض الإىل ا دم را
نس يجه:ا
"لنالتظملام ذناخبرلبالتـمرلنالملفيضاتفسا التنريعا" اامماايدضعاأبناءال لالت عالإىلا
لملطاتبةا تغيي ر امريحضا اأنالتـدلاأساساقيامالدلولاوجناحاس ياسةالحلامكا":الترييةايبيدا
يكنفهمالتـدل التـدلامأ ٌ
تريفاوبهاقريلمالتـامل")51(.ا
*الترتف:احي اأتدا"بااخدلون"ايفاتغابها ىلاخطرالترتفا ىلاألهلاممااي يالإىلا
يي رايفاأحريلهلم ايفاقريهل":الإنالملدينةالإذلاترثاضاهااغرسالتنارجنا أذنتا خلرلب ااحىتا

لتغي راجالتامتي ا(رؤيةانظرية)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أماالتغ متي رايفالملرح ةلالترللنةايرتـها"لنطرييناغيدنز"الإىلاثالثايريلمؤارىنيس يةام يةا
()53
مت
للغي راجالتامتي ايهااكلآيت
 -1-1التـامؤ اجالقـصا ي :اختغلف التصنا ة الحلديثة ابصريرة اتريلرية ايا اأنساقا
للإنغاجالتسابقة الهناا فرتضا ريس يعاجالنغاجابشلكا لمئامعالترتلمكالملزتليداللرثوة اضف انظما
جالنغاجالتغقليديةااكنتامس غري تاجالنغاجاساتنةالىلاحدابـيدالهناااكنتاهتدفالإىلا لبيةا
جالحـياجاتاجالس قالكيةالملـغا ة اولترأسعاتيةاتشجعا إل ا ةالتنظرايفا قانةاجالنغاجالتيتا
جترياضاهاا طبيقاجالتتشاضاتالتـلميةاولس غخدلهمااتغتسنيالملنغجات الإنامـدلاماايربزا
لتصانا اتالحلديثةاماالبغاكرلتا قنيةايغجاوزابكث رامااظهرايفالتنظماجالقـصا يةالتسابقة.ا
لإنا أث رالتـملاولتغقانةا ىلاأسلريباحيا نااقدايكرينانتيجةاتـريلمؤالقـصا يةا اغ راأنها
يغجاوز التنطاق اجالقـصا ي اضاتـمل اولتغقانة اي ثرلن ايف التـريلمؤ التس ياس ية اوجالقـصا يةا
ويغأثرلناهبعاامـاا.الإنالتغطريرلتالتـلميةاولتغقانية ا ىلاسبيؤالملثال اقداأسهمتايفالجيا ا
أشاكلالل صالاولتغريلصؤالحلديثة امثؤالمل ع اولتغلفازاولتها فالجلريلل اوللنرتنت اوقدا
أحدثتاوساىنؤالل صالاجالتكرتونيةامثؤالتغلفازاوجالنرتنتاقداأسهمايفاتشكيؤا فك رانا
ومشايراناجتاهالتـامل.اا
 -2-1التـامؤالتس يايس :ا ندرجالتـريلمؤالتس يايسايف انطاقالتنريعالملهمالتثايناماا
مت
إىلالتغي ر ايفالملرح ةلالحلديثة اواكنالترصلعابنيالدلولامااأجؤ ا ـزيزا
لتـريلمؤالمل يةال
مت
التغي ر اولتغيي را
نفريذلااوتمنيةاثرولهتااوحتقيقالتنرصالتـسكريا ىلامناضس اهااماابريلي
مت
تقدااكنالتغي رالتس يايسايفالحلضارلتالتغقليديةا
خاللالتـقديااأوالتثالثالتـقري الملااية.ا
يقـرصايفالتـا ةا ىلالتنخب الإذاحتؤالإحدىالتـاىنالتاللرس غقرلطيةاحمؤاأخرىاتغرييلا
لتسلطةاو دب راش ونالحلمك ابيامنا ظؤاأوااعاأغلبيةالتساكناوحياهتمامس غقرةانسبياا ومناا
يي ر.اولايصدقاذكلا ىلالتنظمالتس ياس يةالحلديثةاحي ا ثراأنشطةالتقا ةالتس ياس ينيا
ولملس وتني الحلكريميني ا ىل الدلولم ايف احياة المجلال ر اومص رلا .اتعا اي ي الخت التقرلرلتا
لتس ياس ية ا ىل التصـيديا الخلاريج اولحمليل اأترث امما ااكن ايف الملايض الإىل احفز مت
التغي را
جالتامتي او ريتاههاوهجاتامـينة)54(.ا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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-4-1التـامؤالتطبيـ ا(لجليرليف):ايقصداهباالكالتظريللراغ رايضرييةالتيتا ثرا ىلا
حياةالتبرشيةامثؤ:الملريقع اولملناخ اولتغضاريس اولتشمساولتنجريماولحلرلرةاولتر حا...لخلا
لإااضة الإىل التـريلمؤ التطبريغرلضية التيت ات ثؤ ايف الترتكيب التكمييايئ اللرتبة التزرليية اويفا
وتري امنامجالتفتماولحلديداولذللباحقريلالتبرتولايفا طااللرض اولتقريةالملاىنيةا ىلا
مت
إحدلثالتغي را
للهناراولتبح رلت اوتيسامااشكايفاأنالكال هالتـريلمؤا لـبا ورلاايفال
جالتامتي ا اضاملريقعا ىلاسبيؤالملثالاقدايكرينا امالالامااماالتـريلمؤالتيتا متي راللوااعا
جالتامتيية اوجالقـصا ية التساىندة ايف اجم ع اما  ...اوقد اللمت التـديد اما ا لعاء اجالتامتعا
بدرلسة اأثر التبيئة الجليرلضية ا ىل الحلاياة اجالتامتيية اأمثال ا"يبد الترحعان ابا اخدلون"ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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مت
ثرتايفامعليةالتغي راجالتامتي ا
-3-1التـامؤالتثقايف:اماامج ةلالتـريلمؤالتثقاضيةالتيتاأ
يفالملرح ةلالحلديثة اأسهما طريرالتـلريماو لمنةالتفكرايفاتمنيةالتنظرةالتنقديةاللإبغاكريةايفا
املناالحلدي .الإذاأننااملانـدانفرتضاأننااس نقبؤا تـا لتاولتغقاتيداتر اأهنااقداحتدرتاأوا
نقلتالإتيناايااطريقالتغقاتيداالملغريلرثةايااسلطةاما.او ىلالتـكسامااذكلاضاإناأساتيبا
حيا نااقدابدأتا غطلبابصريرةامزتليدةاأسساا(يقالنية).اضـصمميامستشفىاماا ىلاسبيؤا
لملثالاملايـدايـ دابشلكاأسايسا ىلالذلوقالتغقليديابؤالإنهاس يأخ ا ليغباراقدرةال لا
لملستشفىا ىلا لبيةاحاجاتالملرىضاماالتـنايةالتصتيةالتفـاةل ا لإااضةالإىلالتنتريالذليا
نفكراضيه اضاإنامضمريناللضاكراقدا متي رات كلا.ا
لإنا صريرل ناالملثاتيةاياالحلياةالتفضىل اولحلريةاولملساولة اولملشارتةالدلزقرلطيةايها
لكهااما انغاجالتقرننياأوالتثالثةالملااية.اومثؤال هالتغصريرلتايهالتيتا ضـتابـملياتا
مت
لتغي ر اجالتامتي اولتس يايساقدما الإىلاللماماوأ تالإىلاقيامالتثريرلت.اولازكااربطامثؤا
ل هالتغصريرلتاوللضاكراا تغقاتيد ابؤاينبي اليغبارلاامرلتـةاوإل ا ةالتنظرايفاأساتيبا
حيا نااوحماوتغنااومساييناالإىلالحلياةاللضضؤ.اورمغاأنال هالتامنذجالتـليااقد ابرزتايفا
مت
ىلالتغي رايفاأترثاأرجاءالتـامل)55(.ا
لتيرب اضاإهنااغ تا امليةاوشام ةلايفا طبيقهااوحاضزلا
مت
لمؤالتغي رايفاثالثايريلمؤارىنيسة الإلاأنها
إالناطروحاتا"أنطرييناغديزن"اخلصتايري
مت
اكتالتغي راويهااكلآيت:ا
زكاالإبرلزابـضالتـريلمؤاللخرىاولتيتا ـغربامااحمر
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و"مرينتسكيري" اللذليااأوحضااأنالتبيئةالجليرلضيةاتهاا أث رلاالتقرييا ىلالتنظماجالتامتييةا
وجالقـصا يةاولتس ياس ية او ىلالتـا لتاولتغقاتيد تعاارتز"Eilsworthا"Huntingtonا
ىلاأثرالتبيئةالجليرلضيةا ىلالت عاللإنساين اوزمع اأ مت
نالتغي ر ايفالملناخالريالتسببالتريحيدا
طريرالملدنياتاولتثقاضات.ا
يفاحتريلاو مت
مت
مت
لـبهالملغي رلتاولتـريلمؤالتطبيـيةالجليرلضيةايفا
أخ رلا...ضاإننا ان ماابأمهيةالدلورالذليا
مت
مت
إحدلثالتغي ر اجالتامتي او فس را
لتغي ر اجالتامتي الإلاأنناانرىاأهنااغ رااكضيةاوحدلاال
لتغارخيا...وي تد ا""Robert Bierstedtاذكلابقريهل :الإنالتنظر تالجليرلضيةا ىلالتـمريما
هتمتا مت
تغي رلتالتيتاترتعالإىلالتـريلمؤالجليرلضية امثؤالملناخاولملريقعاولتشمساولتنجريم ا
وحنا ان ماابأهناايريلمؤارضوريةاوتكهنااتيستااكضيةاوحدلاايفا فس رالتبناءاجالتامتي ا
و مت
لتغي راجالتامتي )56(.ا
-5-1التـامؤالدلزريغرليف:اينظرالتبـضالإىلاللمنريالتساكينا يغبارهاأحدالتـريلمؤالتهامةا
مت
إحدلثالتغي راجالتامتي اوذكلايفااريءالتنظرةالتيتاتر مت
بطابنياللمنريالتساكيناو ريض رالتقريىا
ل
لتـام ةلالملريدلة اللرثوة اويفال هالحلاةلاينظرالإىلالتـنرصالتبرشيابأنهاينرصاأسايساماا
يناة اللإنغاج اويف الملقابؤ اته ه التنظرة الناك اوهجة انظر اانبـة اما انظرية ا"ماتغريس"ا
" "Maltusاللساكن اولتيت ا نظر الإىل اللمنري التهاىنؤ اللساكن انظرة اتشاؤمية اطاملا اأنه الا
يصاحبهامنريايفاجحمااجالنغاجاأوايفايناةالتي لء...اوهب لايكريناللمنريالتساكينالملزتليدا
مت
اتنريعاماالتغي راجالتامتي اغ رالملرغريباضيه)57(.ا
ينرصلامدمرلاللغقدماوخاتقا
-6-1التـامؤالتغكنريترييج:أظهرتالدلرلساتاوللحباثالتسريس يريتريتيةاأنالتغكنريتريتياا
مت
نالتغي رلتالتغكنريتريتيةا نـكسابصريرةا
إحدلثالتغي ر اجالتامتي اوأ
لـبا ورل الاما ايفال
مت
ولحضةا ىلالتبناءاجالتامتي اوقداصييت انظر تاس اريس يريتريتيةا مت
ريحض اذكلالدلورالتهاما
مت
تريتياايفالتغي رامثؤانظريةا"لتهريةالتثقاضية"التيتاقدهماا"أوجربن".اا
متلذليا لـبهالتغكنري
-7-1التـامؤالليديريترييج:ال متإنا ـدمت المل للبالتفكريةايفالت عاي ثرايفاأساتيباحياةا
أضرل هاويفامعليةال مت
تغي ر اجالتامتي اضيه اضالضاكرالدلينيةاولترأسعاتيةاوجالشرتلكيةا ثرايفا
()58
نشاطاللضرل اولمجلا اتاوتشلكامنطاامـينااماالتغفا التاولتـالقات .ا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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مت
يغهاياالتغي ر اجالتامتي الدلورا
وتقداأشا ا املاجالتامتعاللملاين"اماكساضيرب"ايف انظر
مت
إحدلثالتغي راجالتامتي )59(.ا
لذليا لـبهالتـريلمؤالليديريتريتيةايفال
-8-1اجالتتشاضاتاوجالخرتل ات :ا لـباجالتتشاضاتاوجالخرتل اتا ورل احيري ايفا
مت
لتغي راجالتامتي )61(.اا

مت
لحؤالتغي راجالتامتي :ا
-2امر
ل مت
إنالتغي رالحلا ثالاحيد ها امؤاولحداتعاامتاجالشارةاسابقا اوإلمناايكرينابغدلخؤامعا
مت
لحؤالتيتامتراهباامعليةالتغي راجالتامتي ا
دةايريلمؤاأخرى ال لاماايقري اناللحدي اياالملر
ولذلياحد متلاا"لربرتاتيرينربتر"ا" "Herbert Lionbergerايفاأنالناكاسلس ةلاماا
لملرلحؤازراهباالتفر اقبؤاأنايأخ ا لمنطالجلديد)62(:ا
-1-2امرح ةلاللإحساس:اويهات ثؤايفاأولاسعاعاأوامـرضةا ملرياريعالجلديد.ا
-2-2امرح ةلاجاللامتم :اويهامرح ةلاجتميعالملـلريماتاحريلالملرياريعالجلديد ابيرضا
حتديدا رجةاضاىند ه.ا
 -3-2امرح ةلالتغقيمي :اويه امرح ةلالخـبارالملـلريماتالملس غقاةاياالملرياريعالجلديد ا
و فس رلااوضقالتظروفالتساىندة او رلسةامدىامالمئقاامااأجؤاللخ اهبا.ا
-4-2امرح ةلالحملاوةل:اويهامرح ةلالخـبارالتفكرةاو رلسةاكيفيةا طبيقها.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
39

جم ةلالتغي راجالتـــــــــــعاي اااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتــــــــــــد الخلامس

 -9-1التثريرلتاجالتامتيية:ا ـغربالتثريرةاجالتامتييةاماالتـريلمؤالمل يةالإىل ا يي را
لتبناءاجالتامتي الياجم عاماالت ـاتالتبرشية اولتغارخيازلخرا تثريرلتالتـديدةالتيتا
غ رتاشلكالحلياةايفالت ـاتالتيتاحدثتاضاها امثؤالتثريرةالتفرنس ية )61(..اومماالاشكا
ضيه اأنالتريطاالتـريبايشهداحلظةااترخييةاجديدةامن الندلعالترشلارةاللوىلاحلرتةالتغيي را
يفالتقطرالتـريبالتغرينيسا(اكنريناللولا2111م).اضقدالنغفضتاجم ـاتااكنتاترزحاحتتا
حمكالستبدل ياأضقدلاالتكث راماالإنسانيقا اوقداحمكا لاهاا ذللاوجالس غاكنةاولخلضريع ا
خل رامثالا ىلاذكلا.
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-5-2امرح ةلالتغبين:اويهامرح ةلالتتسلميا ملرياريعالجلديداوليامت ه اتيأخ اماكنةايفا
للمنطالتساىند.ا
لإنال هالملرلحؤالمخلسالتسابقةالا أيتا لمئاامربة اوإلمنااقدايطرأ ا لاهاا يي را إااضةا
يناةاجديدة اأواح فابـضها اوقدا غدلخؤابـضالملرلحؤامعاللخرى احسبا أث را
و دلخؤالتـريلمؤالمل يةالإىلالتغي راجالتامتي اضقداجت عا دةايريلمؤاحمدثةا ي رايفابنيةا
ووظيفةاللنساقاجالتامتيية اتعاازكااأنايكريناتغأث را امؤاولحدااكضيةالحدلثال ها
لتغي رلتا لخؤاجالنساقاجالتامتيية.ا

خامتة:ا
يغضناماالتغصريرالتنظريالذلياأطرامسأةلالتغي راجالتامتي أهنا ا ـد تا ريهجا ها
بـاالخـالفاللطرالتفكريةالتيتاحاوتتاأنا قدما فس رلا لميااللغي راجالتامتي ايفااريءا
لملسلعاتاالحلاانةاتلكا ريجه امرتكزةاب كلا ىلامج ةلاماالتـريلمؤاولملرلحؤ ام تدةاب كلا
ح يةالتغي راجالتامتي اولتيتا غفقايفامجملهاا ىلالتغبدلالذلياينقؤالت ـاتامااحاةلالإىلا
أخرى ايفااريءاقريلننيا امةاحتمكال لالتغي راجالتامتي .ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
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قامئةالملرلتع:

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجامـةامحمداخيرضابسكرةاا
خمربالتغي راجالتامتي اولتـالقاتالتـامةايفالجلزلئر
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