
 د. عيد سعد عوجان                                         التغيرات االجتماعية والثقافية وانعكاساتها على التنشئة 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

291 

 التغريات االجتماعية والثقافية وانعكاساتها على التنشئة 
 االجتماعية األسرية

 

                                   )*(عيد سعد عوجاند. 
                           

 ملخص:

 التغيةيا األسةيةة   التنشئة االجتماعيةة يبيان مفهومتهدف هذه الدراسة إلى 

 التنشةةةئة علةةةى  الثقافيةةةة االجتماعيةةةة التغيةةةيا ،  توضةةةين ااسااسةةةا  االجتماعيةةةة

 مةا مة   عالقته لألسية االجتماعي البناء استسياضمن خالل  األسيةة االجتماعية

 األسةةية علةةى  ااسااسةةاتها  أثيهةةا  ثقافيةةة اجتماعيةةة تغيةةيا  مةةن بةةالممتم  ةوجةةد

 السياسية  السوامل االقتصادةة السوامل ،  استسياضألفيادها االجتماعية  التنشئة

 الضوء إلقاءم  ، األسيةة االجتماعية التنشئة عملية في تؤثي التى الدةنية  السوامل

  داخةةل آخةةي، لممتمةة  ممتمةة  مةةن االجتماعيةةة التنشةةئة أامةةا  فةةي التبةةاةن علةةى

 القةةي  فةةي تحةةد  التةةي التغيةةيا  خةةالل مةةن الواحةةد البنةةاء فةةي المختلفةةة القطاعةةا 

 ي من أه  عوامل التغيي االجتماعي السامل الثقافي  السامل األةدةولوج االجتماعية

  السامل االقتصادي  السامل التانولوجي.
 :مقدمة

تتاون هوةة اإلاسان  ثقافته على أساس المساةيي  القي  االجتماعية لثقافة 

فق أاظمة غيةزةة فيه.  إذا كان تايف الاائنا  الحية ةميي  الممتم  الذي ةسيش 

، فإن اإلاسان هو الاائن الوحيد في مملاة الاائنا  الحية الذي مسملة في فطيتها

تارةخه ةتايف  ةتواصل  فقا لمساةيي ثقافية شسورةة أ  ال شسورةة مسملة في 

اائن الوحيد الذي ،  اإلاسان في اسق هذا المفهوم هو الالثقافي  سمله السصبي

 .بالتيبيةةغد  إاسااا بالثقافة   

 اتيمة لهذا التداخل  المدل بين اإلاسان  الثقافة تظهي التنشئة 

الثقافية التي  التى ةتشال فيها اإلاسان  ةنمو على صورة المساةيي االجتماعية

على . فالتنشئة هي األسلوب الذي ةتبناه ممتم  ما في بناء اإلاسان تحددها الثقافة

 فسل ، كما  تفايي  يق   قي    لنماذج ، حيث أاها اكتسابصورة الثقافة القائمة

 مسين. اجتماعي في محيط موجودة اجتماعية اكتساب ثقافة أاها

                                                 
 .     دولة الكويت -علم االجتماع -مساعد: أستاذ عيد سعد عوجان )*(
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 المتبسةة لألسباب تتسيض التي الهامة المواضي  من االجتماعية التنشئة تسد 

 األداء ةتوقةف علةى تمة  هةذالمما داخةل مسةين د ر  تهيئتةه ألداء الفةيد إعةداد فةي

 تنشئته. كما تستبي التنشئة ركيةزة هامةة مةن ركةائز  تيبيته التي اتبست فى الطيةقة

التيبية  أساس هام من األسس التي ةقوم عليها فاإلاسان  وةل الطفولة حين ةواجه 

 بيسية  فيزةائيةة  كيميائيةة  جودةةة  إاسةااية ةحةا ل  الحياة  ما فيها من مؤثيا 

أن ةتايف مسها  فق متطلباتها  شيائطها  ظي فها فةإذا امةن فةي هةذه عةاا  امةا 

 تطور  إالّ ااقةيض  هلة ، فسمليةة التنشةئة قائمةة علةى أسةاس مةن محا لةة إعااةة 

مةن تميةةي الخبةية السةابقة  شيءالفيد على حسن التايف م  محيطة  هي قبل كل 

جيل إلى جيل  تماين الميل المدةد من البقاء  الحفاظ علةى الةذا  الفيدةةة  الةذا  

 االجتماعية.

تستبي من أخطي السمليا  شأااً فى حياة الفيد ألاها تلسب  االجتماعيةفالتنشئة 

ً فى تاوةن الشخصية االجتماعية للفيد ،  التنشئة االجتماعية فى  د راً أساسيا

ً للمؤمسناها السام هى الس ً  مستميبا يا  ثمليا  التى ةصبن بها الفيد  اعيا

االجتماعية بال ما تشتمل عليه هذه المؤثيا  من ضغو   ما تفيضه عليه من 

،  ما من تغييا   اجبا  ، من خالل عمليا  التنشئة االجتماعية  ما ةحد  للفيد

ية غيي يا  اجتماعية كلما دخل فى د ر من األد ار االجتماعثةتسيض له من مؤ

 .اكتساباً ألاما  جدةدة من السلوك، أ   التى تتطلب منه تسدةالً لسلوكه ،المؤلفة له

 التنشئة االجتماعية األسيةة من أه  السمليا  تأثيياً على األبناء فى مختلف 

مياحله  السميةة، لما لها من د ر أساسي في تشايل شخصياته   تااملها،  هي 

تسد إحدى عمليا  التسل  التي عن  يةقها ةاتسب األبناء السادا   التقاليد 

 التنشئةعية التى ةسيشون فيها،  عملية  االتماها   القي  السائدة فى بيئته  االجتما

االجتماعية تت  من خالل  سائط متسددة،  تسد األسية أه  هذه الوسائط، فاألبناء 

ةتلقون عنها مختلف المهارا   المسارف األ لية كما أاها تسد بمثابة اليقيب على 

ل ،  ةبيز د ر األسية فى توجيه  إرشاد األبناء من خالاألخيى سائط التنشئة 

 .أساليب تتبسها فى تنشئة األبناء عدة

الذى تسيش فيه  االجتماعيد ر المناخ  إااارباإلضافة إلى ذل  ال ةمان 

تميزه األسية  ما ةتس  به من بسض الصفا   الخصائص  الثقافة الفيعية التى 

أهمية عن د ر تأثيي ال ةقل  ،  التي ةاون لهاعن غييه من سائي الممتمسا 

، فالمناخ االجتماعي ةسه  بما ال ةدعوا للش  فى تبنى أساليب ادهاأفياألسية على 

اختالف الثقافة الفيعية مسينة فى التنشئة االجتماعية تختلف من ماان آلخي ب

 .للممتم  

لذل  امد أن ما ةحد  حول األسية  ماوااتها من تغييا  اجتماعية  ثقافية 

،  الذى به ااسااسا  ة االجتماعيةى على أساليب التنشئةاون لها التأثيي القو إاما
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هو ضار  ما ةؤثي بتأثييا   هو ااف   ما متسددة تختلف  تتنوع من حيث ما

على التنشئة  إةمابية أ  سلبية على أفياد األسية  ما ةسد ااسااسا  لها صدى  اس 

 .االجتماعية األسيةة

 

 أهمية الدراسة
 عدة محا ر : تتيكز أهمية هذه الدراسة فى 

خطورة التنشئة االجتماعية كمزء هام من ثقافة المماعة إلقاء الضوء على  -

 . اإلاسااية 

ةوجد بالممتم  من  م  ما  عالقته لألسية االجتماعيالبناء  استسياض -

ية  التنشئة تغييا  اجتماعية  ثقافية  أثيها  ااسااساتها على األس

 . االجتماعية ألفيادها

تصادةة  السوامل السياسية  السوامل الدةنية سوامل االقال إلقاء الضوء على -

 .التى تؤثي في عملية التنشئة االجتماعية األسيةة

التباةن في أاما  التنشئة االجتماعية من ممتم  لممتم   إلقاء الضوء على -

  التي داخل القطاعا  المختلفة في البناء الواحد من خالل التغييا آخي، 

 .تحد  في القي  االجتماعية

 

 أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم  أبساد التنشئة االجتماعية  ما لها من د ر 

التنشئة   توضين أ جه تأثيقوى  هام فى بناء الفيد فى الممتم  داخل أسيته، 

،  أه  هذه التغييا  هى ةحد  حولها فى الممتم  من تغييا األسيةة بال ما 

   الثقافية .التغييا  االجتماعية  التغييا
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 التنشئة االجتماعية األسرية :أوالً: 
 مفهوم التنشئة االجتماعية :

لمصطلن التنشئة االجتماعية،  من هذه  تسدد  المفاهي   التسيةفا 

 :التسيةفا 

عملية تسل   تسلي   تيبية  تقوم على فتسيف التنشئة االجتماعية بأاها: "

ً فياشداً فشيخاً( التفاعل االجتماعي،  تهدف إلى اكتساب  الفيد ) فالً فمياهقا

سلوك  مساةيي  اتماها  مناسبة ألد ار اجتماعية مسينة تمانه من مساادة جماعته 

ه االادماج في الحياة  التوافق االجتماعي مسها،  تاسبه الطاب  االجتماعي  تسيي ل

 .(1)"االجتماعية

 التفاعل على تقوم  تسلي   تيبية تسل  عمليةكما تُسيف على أاها: "

 ألد ار مناسبة  اتماها  سلوك  مساةيي الفيد اكتساب إلى  تهدف االجتماعي

 دةنامية عملية هي   االجتماعية في الحياة االادماج له  تيسي مسينة اجتماعية

 فيما  ةسطي ةأخذ المماعة أفياد م  تفاعله الفيد في إن . التغيي التفاعل تتضمن

 في الناتمة الشخصية   النفسية  االتماها  االجتماعية األد ار  بالمساةيي ةختص

 .(2)التفاعل" لهذا اتيمة  هي النهاةة

ً مصطلن ا هى التي ةت  من " لتنشئة االجتماعية ةسيف على أاها: أةضا

خاللها التوفيق بين د اف  الفيد  رغباته الخاصة  بين مطالب  اهتماما  

الثقافي الذي ةسيش فيه الفيد، أ  السملية التي اآلخيةن  التي تاون متمثلة في البناء 

 .(3)تتنا ل الاائن اإلاسااي البيولوجي لتحوله إلى كائن اجتماعي"

عملية تشايل السلوك االجتماعي للفيد  عملية استدخال كذل  تسيف بأاها: "

ثقافة الممتم  في بناء الشخصية  تطبي  المادة الخام للطبيسة البشيةة في النمط 

اعي  الثقافي  بمسنى آخي هي عملية التشايل االجتماعي الخاصة االجتم

 .(4)بالشخصية"

 بسداً كبيياً  تسطي أن تحا ل االجتماعية الموضحة لمصطلن التنشئة التسيةفا 

 حتى لها الفيد االمتثال على ةمب  التي  اسقه، االجتماعي للبناء بالغة  أهمية

 .الالحقة لألجيال  تميةيه عليه المحافظة من ةتمان

السابقة تستبي عملية جوهيةة في  التسيةفا بناء على  االجتماعيةفالتنشئة 

 راثية  بيئته  استسدادا حياة البشي، فهي عملية تفاعل تت  بين الفيد بما لدةه من 

في الممتم  من جهة   اادماجهليت  النمو التدرةمي لشخصيته من جهة  االجتماعية

الفيد  ارتقى ةتمس  بمحتواه، حيث كلما  أخيى ضمن إ ار ثقافي ةؤمن به

لتنشئة أكثي.  هي أساسية ألاها ال تنتهي  أحتاج تقدمت  سائل الحضارة لدةه 
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ميحلة الطفولة فحسب، بل هي مستمية إلى غاةة الشيخوخة، كما أاها  بااتهاء

أ  ال تسمل على بناء شخصية تشتمل على كافة األساليب التي من شأاها أن تسمل 

 .الفيد

 ةماننا القول إن التنشئة االجتماعية ببسا ة هي السملية التي ةتحول من 

 من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي .  اإلاسانخاللها 

 مفهوم التنشئة األسرية :
اإلجياءا   األساليب التى ةتبسها  تُسيف التنشئة األسيةة على أاها: "

أى تحوةلها من مميد كائنا   الوالدان فى التطب  أ  تنشئة أبنائها اجتماعياً،

اها  توجه سلوكهما فى هذا بيولوجية إلى كائنا  اجتماعية  ما ةستنقاه من اتم

 .(5)"الممال

ً تماه للتنشئة األسيةة هى السلوك الذى ةصدر من الوااف ً أ  لفظيا دةن مادةا

،  ذل  بهدف إكسابه  مختلفة تحد  خالل الحياة اليوميةأبنائهما فى مواقف 

ا  السلوكية  القي   المساةيي الصحيحة لاى تاون تنشئته  صحيحة على األام

.  تاون هذه التنشئة األسيةة عن  يةق عدة أساليب تتبسها سليمة اجتماعيةأسس 

، فياون التسلي  تسليماً أاما  شخصياته  علىاألسية حيث تاون تنشئته  ألبنائه  

 .(6)لألبناء  تاوةن قيمه   اتماهاته  االجتماعيللسلوك 

 أهمية التنشئة االجتماعية :
للتنشئة االجتماعية أهمية بالغة لحياة الفةيد  الممتمة  علةى حةد سةواء ، الفةيد 

الصحيحة  التنشئة، لذا ةمب تدرةبه  تسليمه  تنشئته يءعند الوالدة ال ةسيف أى ش

،  تامةن هةذه أهمية التنشئة االجتماعيةة للفةيد ،  هنا تتضنفى الممتم  ذ ةه سط 

 :(7)األهمية فى عدة اقا 

، فبالتنشئة االجتماعية ةتسل  اإلاسان اللغة  السادا  اكتساب الفيد إاساايتهـ 1

 .  ةتساةش م  الثقافة الموجودة به، قاليد  الِقي  السائدة في ممتمسه الت

  الثقافة، فتسل  الفيد اللغة فى ممتمسه التوافق بين الشخص  ممتمسهـ 2

 السائدة فيه تسه  في اقتيااه بسالقا   يبة بأبناء ممتمسه  موافقته إةاه .

،  ةاون ذل  عن  يةق اقل اء الممتم   المحافظة على ثوابته سيلة لبقـ 3

 .افية  االجتماعية من جيل إلى جيلالقي  الحضارةة  الثق

،  بذل  ةتحقق النمو الشامل السليمة فى األفياد ها  السلوكيةبناء االتماـ 4

 .سب الخبيا   المهارا  االجتماعية تُات

، فالتنشئة االجتماعية هى التى تسةاه  فةى البداةةة االجتماعيتأسيس التغيي ـ 5

 . 8بالتغيي فى المفاهي   القي   المستقدا  ث  السلوك
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 :التنشئة االجتماعية أهداف
لاى تقوم  (9)إلى تحقيق ممموعة من األهداف تسسى التنشئة االجتماعية

 : على أكمل  جه،  من أه  هذه األهداف االجتماعيبد رها 

ً  إاما التنشئة  ، فالفيد الالصفة االجتماعيةإكساب الفيد  (1 ةولد اجتماعيا

الصحيحة هى التى تهدف إلى إكسابه هذه الصفا   السما   كذل  الحفاظ على 

 .شخصيته اإلاساايةالسليمة  تاوةن فطيته 

تنشئة الفيد على أسس سليمة لضبط سلوكه  إشباع حاجاته بطيةقة تساةي  (2

 .( 10)االجتماعيةالقي  الدةنية  األعياف 

قة الوثيقة بين الثقافة ، حيث الساليس ثقافة الممتم  فى شخصية الفيدغ (3

 .هاقافة  بالتغييا  التى تطيأ علي، فالتنشئة االجتماعية تتأثي بالث التنشئة

إةمابية ليحافظ الممتم  على بال  االجتماعيتماين الفيد بقيامه بد ره  (4

 .(11)السن  ثقافة الممتم  باختالف،  تختلف تل  األد ار ذاته

، حيث ةنغيس الفيد فى قواعد  قي  ممتمسه بواسطة االجتماعيالتماس   (5

 بهذا  التنشئة األسيةة  بالتالى فإاه ةشتيك مشاركة  جدااية م  أبناء ممتمسه

 .(12)االجتماعيتتحقق أبساد االاخيا  

، حيث أن الفيد باالستقالل الذاتى ةنمى قدراته  ةز د االعتماد على النفس (6

 .تسامل  التفايي  ةحدد امط شخصيتهبأساليب ال

عملية متشسبة األهداف  الميامي حيث  االجتماعية بذل  ةتضن أن التنشئة 

، فهى تسمل الوسائل تحقيق ما تصبوا إليهتلف تستهدف مهام كثيية  تحا ل بمخ

، فالفيد ةاتسب ثقافة لمتماثلة م  قي   اتماها  ممتمسهعلى بناء شخصية الفيد  ا

،  ةبقى محتوى  مضمون عملية بواسطة عملية التنشئة االجتماعيةممتمسه 

ةختلف من ممتم  إلى آخي  تاون الشخصية الفيدةة كمسطى  االجتماعيةالتنشئة 

يا  ذا  أاما  مختلفة باختالف تل  الثقافا  التي تحدد مضمون التنشئة من المسط

 .(13)االجتماعية

 
 

 خصائص التنشئة االجتماعية :
تستبةةةي التنشةةةئة االجتماعيةةةة عمليةةةة تسلةةة  اجتمةةةاعي ةةةةتسل  فيهةةةا الفةةةيد أد اره 

عةةن  يةةةق التفاعةةل االجتماعيةةة  المسةةاةيي االجتماعيةةة التةةي تحةةدد هةةذه األد ار 

هةا المماعةة  ةوافةق ،  ةاتسب االتماها   األاما  السلوكية التةي تيتقياالجتماعي

. فالتنشئة االجتماعية ال تسني صب أفةياد الممتمة  فةي بوتقةة  احةدة عليها الممتم 
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بل تسني اكتسةاب كةل فةيد شخصةية اجتماعيةة متميةزة قةادرة علةى التحةيك  النمةو 

.   بهةذا تتسة  يةة  بيئيةةامةل  راثاالجتماعي في إ ار ثقةافي مسةين علةى ضةوء عو

 التنشئة االجتماعية بسدة خصائص أهمها:

،  كةذل  بةاختالف الطبقةا  االجتماعيةة تختلف بةاختالف الزمةان  الماةان (1

 داخل الممتم  الواحد  ما تساسه كل  بقة من ثقافة فيعية.

 قائمة على التفاعل المتبادل بينها  بين ماواا  البناء االجتماعي. (2

المستمية في مواقف جدةدة تتطلب تنشئة مستمية ةقوم بها الفةيد  المشاركة (3

بنفسه  لنفسه حتى ةتمان مةن مقابلةة المتطلبةا  المدةةدة للتفاعةل  عملياتةه النةي ال 

 اهاةة لها.

ةاتسب الفيد من خاللها  بيسته اإلاسااية التي ال تولد مسه  لانها تنمو من  (4

 .ةلحياخالل الموقف عندما ةشارك اآلخيةن تمارب ا

 .ف من بناء اجتماعي  اقتصادي آلخيتختل (5

 التغريات االجتماعية والتغريات الثقافية :ثانيًا: 
 التغريات االجتماعية :

 :االجتماعيمفهوم التغير  -

عمليةةة  فسةةييه لمفهةةوم التغيةةي االجتمةةاعي أاةةهفةةي ت Lundbergةةةيى لنةةدبيج 

تشيي إلى تباةن في السةلوك االجتمةاعي  عواملةه المادةةة أ  الثقافيةة أ  عةن  يةةق 

البحث عن  سائل جدةدة في الطاقة  بفسل إرادة التغيي عند اإلاسان أ  ما ةمان أن 

  (14) ماعية إلحدا  التغيي االجتماعي.اسميه بالطاقة االجت

البيئية الخاصة  السامةة  ةقصةد هي السوامل الخارجية التغييا  االجتماعية  

بهةةا ممموعةةة الظةةي ف  السوامةةل التةةي تحةةيط باألسةةية فةةي بيئةةة مسينةةة  تةةؤثي فةةي 

،  تصيفاته كسالقته بأسيته،  أصدقائه  جييااه.  هي ال تقتصي فقط الفيد  سلوك

م المااةةب المسنةوي للبيئةةة كالثقافةةة  علةى الظةةي ف المادةةة الملموسةةة بةةل تشةمل أةضةةا

 (15) فاار السائدة. التسلي   األ

، فضال عةن ااةه ظةاهية عامةة  خاصةية التغيي االجتماعي حقيقة  جودةةأذن 

أساسةةية تتميةةز بهةةا اشةةا ا    قةةائ  الحيةةاة االجتماعيةةة بةةل ااةةه ضةةي رة حياتيةةة 

تغيي ةتهيأ لها التايف مة   اقسهةا، ، فبالالبشيةة فهو سبيل بقائها  اموها للممتمسا 

السةةتقيار فةةي أبنيتهةةا  أاشةةطتها  عةةن  يةةةق التغيةةي ا بةةالتغيي ةتحقةةق التةةوازن  

،  قةد لسةب التغيةي د را دها  حاجةاته  المتسةددة  المتمةددةالمماعا  متطلبا  أفيا

 الدراسا  اإلاسااية.شأة الاثيي من السلوم الطبيسية  اةمابيا في ا
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، فقةد واهي التغيةي فةي الممةال االجتمةاعيث  ما لبث أن استدعت اهتماماتةه ظة

لتغييا  الاثيية التي ميز  الحياة االجتماعية لقةد كةان مةن اقةيب الظةواهي راعه ا

المتغيية إلى مالحظة اليجل البدائي السةادي مةا تمسةد منهةا فةي الةد را  اليئيسةية 

 المتواتية التي شهدها في تساقب األجيال  تبةدل مظةاهي النشةا  االجتمةاعي علةى 

المواسة  الدةنيةة لتةي تشةمل األعيةاد  اامتداد مفهوم الزمن االجتماعي تل  الد را  

بما تتميز به من متطلبا  االاقطاع عن السمل الي تيني  التفةي  للنشةا  الطقوسةي 

الطبيسةةة التغيةةي بةةين الطبيسةةة السلماايةةة   ممةةا بلةةور فةةي الوجةةدان اإلاسةةااي مظةةاهي

 االقدسية إن النظية التبسية ألي تنظي  اجتماعي كفيلة بان تاشف النقاب عن مدى م

، فلقةةد اعتمةةد  الممتمسةةا  التقليدةةةة علةةى أصةةابه مةةن تغيةةي كمةةي  تطةةوةي اةةوعي

األسية  المؤسسا  الدةنية في تحقيةق مطالبهةا  تنظةي  شةؤ اها السمياايةة  تنسةيق 

 .(16)أاشطتها االجتماعية  ل  ةان تنظيمها السياسي قائما على سلطة ميكزةة

حيةث ةماةن  ،الحياة المسيشةية أ جهفي جمي   االجتماعي التغيي أاما  تظهي 

تغيةةةيا    ،  سةةةائل النقةةةل  االتصةةةال األد ا تغيةةةيا  فةةةي  اإلاسةةةانةالحةةةظ  أن

 ،الماااةا   األد ارفةي السالقا  االجتماعيةة  تغييا  في قد ةالحظ   ،تانولوجية

 أنفةةي الوقةةت افسةةه ةماةةن   ، الفنةةون األذ اقفةةي  تغيةةيا  فةةي المسةةاةيي  القةةي   

 ،غيي ملحوظ ببطءبينما هناك جوااب تتغيي  بسيعةهناك جوااب تتغيي  أنةالحظ 

الموااةةب المادةةةة ةاةةون  فةةي التغيةةي أمةةا ،القةةي  تاةةاد تاةةون ثابتةةةالمسةةااي   إنحيةةث 

الحيةاة  أ جةهعدم االاتظام بةين  ةؤدي هذا التفا   في السيعة   ،ملحوظا  سيةسا

 .االجتماعية

 :طبيعة التغير االجتماعي

اشةةا ا  إن التغيةةي االجتمةةاعي ظةةاهية عامةةة  خاصةةية أساسةةية تتميةةز بهةةا 

البشةيةة فهةو سةبيل  ، كما أاه ضي رة حياتيةة للممتمسةا االجتماعية  قائ  الحياة 

تغيي ةتهيةةأ لهةةا التايةةف مةة   اقسهةةا،  بةةالتغيي ةتحقةةق التةةوازن ، فبةةالبقائهةةا  اموهةةا

،  عةن  يةةق التغيةي تواجةه المماعةا  متطلبةا   االستقيار في أبنيتها  أاشةطتها

شأة الاثيي ي د را اةمابيا في ا،  قد لسب التغيدها  حاجاته  المتسددة  المتمددةأفيا

 .(17)الدراسا  اإلاساايةمن السلوم الطبيسية  

تصةيب الةنظ  ل كل مقومةا  الحيةاة االجتماعيةة  التغيي حقيقة تارةخية تتنا  

 السالقا  اإلاسااية التي تتفاعل  تتيابط  تتاامل فيما بينها فال صورة من صور 

االجتماعية ةمان لمسها في كل لتارةخية  ه الحقيقة الوجودةة البيولوجية  اتغيي هذ

 .ممتم  من الممتمسا  البشيةة

ال ماةان بسينةه بةل هةو و ليس مقصورا علةى  قةت مسةين،  ال فئةة مسينةة  ه 

  هةةذا التغييةةي،  ةتسةة  بالحيكيةةة مةةيتبط بمةةا ةتةةوفي مةةن عوامةةل  شةةي   إلحةةدا

http://www.jnob-jo.com/vb/t19536.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t19536.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t19536.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t19536.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t19536.html
http://www.jnob-jo.com/vb/t19536.html


 د. عيد سعد عوجان                                         التغيرات االجتماعية والثقافية وانعكاساتها على التنشئة 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

299 

االجتمةاعي قةد ذل  تبسا لظي ف الممتمسا ،  هةذا التغيةي  الدةنامياية  السيعة  

 ةأخذ مسارا ثابتا أ  متذبذبا.

 دة حاال  محةدلنطاق ال ةشمل إال بسض الظواهي  قد ةاون التغيي محد د ا 

يةة،  قةد ةتسةداه األزةةاء  بسةض السةادا  االجتماعاألثي كما ةحد  في الموضةا   

إلةةى مةةا هةةو أبسةةد  أعمةةق  ةةةيتبط بةةالثورة كمتغيةةي أساسةةي،  ةتضةةمن مسنةةاه تغيةةيا 

 .(18)استبداله بنسق جدةدا فالثورة رمز لنهاةة اسق قدة   ،  بهذشامالجذرةا 

 :( 19)بأاه  تتحدد سما  التغيي كما أ ضحها  " لبي  مور"

 .ةتس  باالستميارةة  الد ام  -1

 .ةطا ل التغيي كّل ماان، حيث تاون اتائمه بالغة األهمية -2

تيتبةة علةى االبتاةارا  ةاون التغيي مخططاً مقصوداً، أ  اتيمة لآلثةار الم -3

 . المستحدثا  المقصودة

تةةزداد قنةةوا  االتصةةال فةةي حضةةارة مةةا بغييهةةا مةةن الحضةةارا ، بازدةةةاد  -4

 .إماااية حد   المستحدثا  المدةدة

تاةةةون سلسةةةلة التغيةةةيا  التانولوجيةةةة المادةةةةة،  الموااةةةب االجتماعيةةةة  -5

سةةية  لةةبسض المخططةةة، منتشةةية علةةى اطةةاق  اسةة ، علةةى الةةيغ  مةةن المنةةو  ال

 .الطيق التقليدةة

 :االجتماعيصور التغير 

،  ال ةماةةن أن ةاةةون هنةةاك ة التغيةةي عمليةةة ضةةي رةة ألي ممتمةة إن عمليةة

، ألن الممتمسةةا  اإلاسةةااية دائمةةة فنةةاءالثابةةت ، إذ أن الثبةةا  هةةو المةةو    ممتمةة 

 :  فإن التغيي ةتميز بسدة صور  هىالتحول  التطور  اليقى،  على ذل

  الةذي قةد ةقة  فةي ممتمة  مةن هو أحد أشةاال التغيةي    :االجتماعيالتحول

ا التغيةةي ةاةةون مسةةتميا فةةي حيكتةةه هةةذمتمسةةا  فةةي  قةةت محةةدد مةةن األ قةةا   الم

ةأخةةذ اتماهةةا  احةةدا مسينةةا،  قةةد ةاةةون احةةو التقةةدم إلةةى األمةةام مثةةل امةةو الوحةةدة  

ول تياجسةةا أ  االجتماعيةة مةةن األسةةية إلةةى المدةنةةة ثةة  إلةى الد لةةة،  قةةد ةاةةون التحةة

نشةا  االجتمةاعي، فبسةد أن تتقةدم ااوصا، مثل التغيي الذي ةصيب بسض مظاهي ال

ها بةاالاحالل فتبةدأ فةي تتطور إلى ميحلة ما قد تحد  بسض الظي ف التةي تصةيب 

 .(20)التقهقيالتياج   

  ةأخذ صورة النمو الطبيسةي الهةادا الةذي ةةت  تلقائيةا   :التطور االجتماعي

،  التطةور ن تدخل مقصودالممتمسا  خالل فتية زمنية محد دة د في ممتم  من 

لةى االجتماعي ةحد  تلقائيةا اتيمةة لتطةور الحيةاة االجتماعيةة افسةها مةن البسةا ة إ

 لاةن ةحةد  عاةس ذلة  بالنسةبة لسمليةة  -ال تخطةيطالتسقيد، فهنةا ال ةوجةد تةدخل  
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لتطةةوةي الحيةةاة  التقةةدم فهةةي تةةت  بطيةقةةة مقصةةودة موجهةةة إلحةةدا  تغيةةيا  هادفةةة

 .(21)االجتماعية في الممتم 

  هو تغيي ةتمه احو األمام دائما، ةتمه احةو أغةياض   :ماعيالتقدم االجت 

،  هةذا التقةدم قدم المستمي فةي ميةدان االختياعةا غاةا  تقدمية مقصودة، مثل الت 

تقةةدم فةةي شةةتى قةةد ةاةةون عةةام فيشةةمل جميةة  اةةواحي الحيةةاة فةةي الممتمةة  فيحةةد  

الثقافية  الفايةة إلةى غيةي ذلة ، أ  ماعية  االجتالسياسية  االقتصادةة  المماال  

قد ةاون جزئيا فال ةشمل إال بسض الطبقا  االجتماعية أ  بسض مظاهي الحيةاة أ  

 .(22)أجزاء من الممتم 

 :االجتماعيمراحل التغير 

اعي التغيةةي االجتمةةاعي تغيةةي ةحةةد  فةةي السمليةةا   التفاعةةل  السةةلوك االجتمةة

ستمية ، فالتغيي ال ةحد  بصورة فمائية أ  بصورة ميتب على هذا التغيي ذاتهالمت

،  لان ةحد  بصةورة اسةبية حسةب  بيسةة البنةاءا  أ  ةحد  بمسدال  بطيئة جدا

ال ة علةةى اخةةتالف التفاعةةل  السالقةةا  االجتماعيةةة عةة  أاسةةاقاالجتماعيةةة  الةةنظ  

 .  بيسة الممتمسا 

مسيفةة مسةتوةا   ةةت  خاللهةا (23)أساسيةبسدة مياحل  االجتماعي ةمي التغيي 

 :التغيي  هي

:  هةةي اقطةةة البداةةةة فةةي كةةل عمليةةة تغيةةي،  تةةت  مةةن قبةةل مرحلةة االنطةة   (1

القيمةةي كلمةةا زاد  ميحلةةة  الممتمة  التقليةةدي،  كلمةةا زاد تمسةة  الممتمةة  بةةالمحور

تالف ثقافاتهةا اخ، فهذه الميحلة اختلف شدتها  مدتها باختالف الممتمسا  بالتحدّي

 . إةدةولوجياتها

،  ذلةة  لبقةةاء الصةةياع تةةدرة : حيةةث تةةت  هةةذه السمليةةة بالمرحلةةة التجديةةد (2

المشتد بين القدة   الحدةث،  تستبي هذه الميحلة من أخطي المياحل على األفاةار، 

قةي  الفةيد  الممتمة ،  بالتةالي قةد هةذه األفاةار قةد تحةوي مةا ةتسةارض   ذل  ألن 

  .هدامة تطول سائي الممتم تنحيف إلى أفاار 

ي :  هي ميحلة التحوةل  التي ةت  فيها إعادة التنظي  المةذرمرحلة التفكك (3

 .للبناء المتغيي من جمي  جواابه

هةةي الميحلةةة أ  الحالةةة المدةةةدة التةةي آل إليهةةا التغيةةي، :  التطبيةة مرحلةةة  (4

اابسةة مةن  هي ميحلة تمسيد األفاار على الواق   إقامة التنظي  على أسس جدةةدة 

 . عملية التغيي

 :االجتماعيمصادر التغير 
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،  من الغالب ناء على عدة مصادر تؤثي فى ظهورهالتغيي االجتماعي ةحد  ب

االاتقةال ية بشةال مسةتمي  هةادف فةي التحةول  أن تاون هذه المصادر قوةة  مةؤث

 :متسددة،  منها االجتماعيمن حال إلى حال،  لذل  فإن مصادر التغيي 

 هةةو ةمثةل أحةةد أشةةاال عةةدم االتفةاق بةةين األفةةياد فةةي  :االجتمةةاعي الصةراع ♦

مسلهةة  د افسهةة ، ممةةا ة ذلةة  الخةةتالف مصةةالحه   غاةةةاته    جهةةا  اظةةيه ، 

 .(24)، ةنتهي بهيمنة أحده  على اآلخيةنةدخلون في صياع فيما بينه 

 الةذي ةقةود إلةىثةاال مأسةا ةا للصةياع االجتمةاعي   هى تشال م :الحروب ♦

شاملة فالحيب ما هي سةوى إقنةاع سياسةي عبةي تغييا  اجتماعية عدةدة  عميقة  

 . سائل غيي سياسية

 هةةي تسمةةل علةةى تغيةةي البنةةاء االجتمةةاعي، إذ ةاةةون  :الحركةةات االجتماعيةةة ♦

اقتصةادةة، ل داخل الممتم  من أمور سياسية  بسض الناس غيي مقتنسين بما ةحص

إدراك  رغبة في تأسةيس أ  تشةايل شسور   ةق احتااكه  ةتبلور عنده أ  عن  ي

 .(25)جماعة اجتماعية منظمة تطالب بتغييي األمور التي ال تتفق م  قناعاته 

 عوامل التغير االجتماعى :

هناك الاثيي من السوامل التى تتضافي مساً  قد تحد  في الممتمسا  عدداً من 

خدمها فةي مسيشةته  كةأفياد التي ةسةت  األساليب  األد ا التغيي في الوسائل  ألوان

 : من هذه السوامل،  جماعا 

 :العامل الثقافي -أوالا 

قد تختلف اظية كةل امةة للحيةاة عةن اظةية غييهةا مةن األمة   لهةذا كااةت قةي  

الحياة تختلف من ممتم  لألخي  لمةا كااةت القةي  تتولةد عةن ثقافةة الممتمة   اظةية 

القةي  االجتماعيةة عةامال مةن عوامةل  أفياده لطبيسة الحياة التي ةسيشواها، لذا كااةت

 . التغيي االجتماعي

 ةؤدي االاتشار الثقافي عن  يةةق تقةدة   سةائل االتصةال الفايةةة إلةى كثيةي 

، ممةا ةةنساس علةى البنةاء االجتمةاعي ا  في اظ  الممتم   أفاار أفةيادهمن التغيي

علةى إةمةاد الدةمقيا يةة فةي ممتمسةا  كثيةية سةاعد ذاته في ااتشار فاية الحيةة  

 .(26)تغييي في حياة هذه الممتمسا   اظمها السياسية  االقتصادةة  التسليمية

ا   :األيديولوجيالعامل  -ثانيا

تستبي اإلةدةولوجية قوة فايةة تسمل على تطوةي النمةاذج االجتماعيةة الواقسيةة 

،  تسةةاادها عةةادة تبيةةةيا  تااملةةة تتخةةذ أسةةاليب   سةةائل هةةادف فقةةا لسياسةةة م

 من هنا تةيتبط . (27)أ  اظيةا  فلسفية أ  أحاام عقائدةة أ  أفاار تقليدةة اجتماعية

اإلةدةولوجيةةةة بالحيكةةةة االجتماعيةةةة فهةةةي ليسةةةت ممةةةيد ممموعةةةة مةةةن األفاةةةار 
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 المستقدا   االتماها  التي تصور جمساً مسيناً من الناس سواء كان هذا الممتمة  

ذهباً مةن المةذاهب أ  مهنةة مةن امة من األم  أ   بقة من الطبقا  االجتماعية أ  مة

المهةن أ  حزبةاً مةةن األحةزاب  إامةا هةةي فاةية هادفةةة لهةا فساليةة اةمابيةةة فةي البيئةةة 

االجتماعية،  في السالقةا  االجتماعيةة  تةنساس ر حهةا علةى التنشةئة االجتماعيةة 

لما ةحةد  تغييةيا فةي القةي  االجتماعيةة  فةي النظةية الطبيسيةة  التةدرجا  الطبقيةة 

أن ااتشار المذهب االجتماعيةة  التيةارا  الفايةةة جتماعية المختلفة  ا  اال السملي

، تنمةةيط ألسةةاليب الحيةةاة االجتماعيةةةالمتسةةددة أدى  ةةةؤدي إلةةى تشةةيةسا  جدةةةدة  

بغييه  بالمماعا  التي ةسيش فيها،  بالمؤسسا  التي ةتسامةل  تقدةي لسالقة الفيد 

ر متمسه السام  من هنا ةاون اابثاق األفاابالتالي ةمان تقدةي عالقة الفيد بممسها  

الفئا  االجتماعية الصادرة عنها عةامال محيكةا  اآلراء المحيكة من الوضسيا   

 .لاثيي من التغييا  في الممتم 

ا   :االقتصاديالعامل  -ثالثا

ةستبي السمل االقتصادي ذ  اثي كبيي في إحدا  التغيي االجتماعي حيةث ةةيى 

اإلاتةةاج االجتمةةاعي تمسةةل األفةةياد ةةةدخلون فةةي عالقةةا  محةةددة مةةاركس إن عمليةةة 

مسينةةة مةةن مياحةةل تطةةور القةةوى المادةةةة لواتةةاج  هةةي تحةةوي الايةةان االقتصةةادي 

الةذي ةسةيف بالبنةاء الفةوقي أي م   هي األساس للبنةاء القةااواي  السياسةي  للممت

ليهةا القةااون بسبارة أخيى ةستبي ماركس الايان االقتصادي كقاعدة أساسةية ةقةوم ع

 .(28) السياسة  غييهما من الظواهي االجتماعية األخيى

ا   :التكنولوجيالعامل  -رابعا

فالتغيي التانولوجي له أثار  اسةسة النطةاق فةي تحدةةد شةال   ظيفةة الممتمة  

، أ  السمياايةةة  لقةةد أسةةفي  المدةنةةة لنةةواحي االقتصةةادةة أ  االجتماعيةةةسةةواء مةةن ا

تانولوجيةةا آليةةة  اقتصةةاد تسةةوةق  ممتمةة  صةةناعي كمةةا أدى الصةةناعية عةةن قيةةام 

األسلوب الصناعي في اإلاتةاج إلةى قيةام تنظةي  اقتصةادي ةةؤثي علةى جمية  أجةزاء 

خضةةوع لتةةأثيي التغيةةي الممتمةة  فلةة  ةاةةن هنةةاك مفةةي أي مؤسسةةة اجتماعيةةة مةةن ال

 ةار االقتصادي للممتم  فالمدرسة  المنزل  غييها تتأثي جميسا باإلالتانولوجي  

 .التي تتيكه التانولوجيا الحدةثة المادي

 :التغيرات الثقافية

 :الثقافيمفهوم التغير  -

لال ممتم  ثقافته التى تميزه عن غييه من الممتمسا  كما أاها توجه  تضبط 

 ةتمثةةل فةةى  الثقةةافي التغيةةي  ،سةةلوك األفةةياد فةةى المواقةةف االجتماعيةةة المختلفةةة

 تحليةل مةن ذلة  بوضةو   ةظهةي ،الةزمن مةي علةى الثقافة تشهدها التسدةال  التى

 االجتماعية. الحياة في األساسية  السمليا  المواقف
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 مسين جااب على ةطيأ تغيي على أاه هو أى الثقافي ةمان أن ةُسيف التغيي  

 أ  ف،الحةذ أ  اإلضةافة  يةق عن سواء ،المادةة  غيي المادةة الثقافة من جوااب

 تغيةي كةل عةن الثقافي التغيي مصطلن  ةسبي .الثقافيةالميكبا   أ  ،السما  تسدةل

 بنةاء علةى ةةؤثي هةذا التغيةي كةان  المةا ،الثقافيةة السناصةي أ  الظي ف على ةطيأ

 .(29)الوظيفي أدائه على أ  الممتم 

 

 :الثقافيطبيعة التغير  -

، إذ البد أن تحتفظ أى ى  جود ثوابت  سما  عامة للثقافةال ةنف الثقافيالتغيي 

السصةور  تسةدد   اختلفةت، مهما شخصيتها الدالة عليها على الد امبهوةتها  ثقافة 

.  ةحةةد  التغيةةي (30)المتغيةةيا   المسةةتحدثا  فةةى أى جااةةب مةةن جوااةةب الثقافةةة

 إلةى تةدخل التةي  المختيعةا  المحدثا  أ  ،بثقافا  أخيى االتصال بفسل الثقافي

  لهةذا ٬ناإلاسةا ُصةن  مةن لثقافةةا ألن ةتغيةي الممتمة   ،الثقافة . فبتغييمسينة ثقافة

 كان مهما ثقافة  كل  .الخالق الفاي ةنميها ٬إاسااي تفاعل عملية الثقافي التغيي كان

ً  الثابتةة الممتمسةا   فةي .التغيةي لسمليةا  تخضة   ابسهةا عةن  المنسزلةة اسةبيا

ً  التغيةي األخةيى ةاةون المماعةا   الممتمسةا  فةي التغيةي ةاةون بينمةا ،جةداً  بطيئةا

ً  الدةنامية   االتماها . ٬ السادا  ٬التانولوجيا مثل ٬كثيية في ميادةن جداً  سيةسا

 :الثقافيصور التغير  -

تاةةون علةةى مسةةتوى النةةواحى المادةةةة  االجتماعيةةة  الثقةةافيإن عمليةةة التغيةةي 

،  للتغيةةي بينهةةا الفايةةةة  التةةى تاةةون متيابطةةة  متداخلةةة  مةةن الصةةسب الفصةةل 

 :اآلتيتتلخص فى  (31)عدة صور الثقافي

 ا  التى تتسارع فى الظهةور : حيث ظهور المختيعالتغيرات التكنولوجية

 هةةى التةةى تساةةس  متفا تةةة،  ظهةةور هةةذه المختيعةةا  ةاةةون فةةى فتةةيا   تتطةةور

 .لهذه الفتيا   الفايي الثقافيالمستوى 

 بمظةةاهي  تحيكةةا  غيةةي مسةةتقية:  هةةو الةةذى ةاةةون التغيةةرات المتذبذبةةة ،

 .المماال  االقتصادةة بصفة أكبيى  ةاون ذل  ف

  لذى ةسيي حسب أاظمةة  قواعةد ثابتةه:  هو االمنتظمة الدائريةالتغيرات ،

بصةورة  اضةحة فةى الشةئون ،  ةاةون ذلة  افة تولد ث  تنضة  ثة  تابةي فتنةدثيفالثق

 .اإلاسااية

 

 :الثقافيمراحل التغير  -

بسدة مستوةا   مياحل لاى ةاةون لةه التةأثيي فةى الممتمة   الثقافيةمي التغيي 

 : ةلي،  أه  هذه المياحل ما (32) األفياد
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، لقةي   السةادا  الموجةودة بةالممتم : فالتغيي ةاون تحةدى لالتحديمرحلة  (1

 عندما ةحد  التغييي لهذه المستقدا  فإاهةا تُقابةل بةاليفض، لةذل  كلمةا كةان التغيةي 

.  عليةه الثقافية المتأصلة، كلما كاات المسارضة أقةوى  أشةدصفة من الصفا  فى 

 .قوةة ألى تغييا  تحد  فى الممتم تاون المسارضة 

ه ةقابلةه : حيث عند حد   التغيي  ظهةور أفاةار جدةةدة فإاةمرحلة االنتقال (2

ة أ  د،  ةد ر النقاا  الذى ةصل إما لقبول الثقافة المدةةمن الممتم  ةيفضواه فئة

 .رفضها

ةةيد  هةو قةوى  مةا : فسند ظهور الثقافة المدةةدة  تةأتى بمةاالتحويل مرحلة (3

بهةا  اإلقنةاع، ةبةدأ القبةول لهةذه الثقافةة  ةةت  بةه الفئةا  المسارضةة لهةا ةةأتيعلى مةا 

 .لمموع أفياد الممتم 

ى : تصبن الثقافة المدةةدة مقبولةة لةدى الممية   مطبقةة فةمرحلة االستقرار (4

من الثقافةةا  تصةبن  اقةة   تةدخل ضة  بالتةالي، الممتمة   مسةتقية ال ةيفضةها أحةةد

 .   الموجودة فى الممتم 

 :الثقافيعوامل التغير  -

الثقةافي  تتقسة  هةذه السوامةل إلةى  تتسدد السوامل التى تؤدى إلى حد   التغيي

 :(33)خارجية  أخيى داخلية عوامل

 الزةةادة مثةل ،المورفولةوجي التغيي على تطيأ التي : هيالداخلية العوامل*  

 أ  ٬الوفيا  مسدال   ااخفاض المواليد في مسدال  للزةادة اتيمة  تاون ٬الساااية

 التنموةةة ذلة  بالمشةي عا   ارتبةا  ٬ اسةتثماره الةنفط  ظهةور ٬الداخلية الهمية

 .الخدما   زةادة

السيقيةة  الثقافةا  من السدةد   جود ،الهمية في :  تتمثلالخارجية العوامل *

   .الثقافي االتصال زةادة ث   من ٬المتباةنة الثقافا  ذا 

 لان بالتمسن فى التغييا  الثقافية ال استطي  الفصل بين تل  السوامل  تحدةد 

إاةه مةن  بةل ،ل إلةى السوامةل الخارجيةةأةهةا ةئةول إلةى السوامةل الداخليةة  أةهةا ةئةو

ً  السوامل هذه بين التفاعل الواق  حصاد في هى أن كل المتغييا  الصحين  .جميسا

 االجتماعية على التنشئة االجتماعية انعكاسات التغريات -ثالثاً 
 األسرية:

إن التنشةةئة االجتماعيةةة، ليسةةت بالسمليةةة اليسةةيية   إامةةا هةةي عمليةةة مسقةةدة، 

متشاباة السوامل، متداخلة التأثيي. فإذا ما أخةذ  فةي الحسةبان الخصةال البيولوجيةة 

الفيةد للشخص   المهاز المسيفي المتغيي، الذي للنوع اإلاسااي   الطاب  الوراثي 

ةتصل من خالله الطفل اإلاسااي، أثناء اموه  ارتقائه في بيئته، فإن عمليةة التنشةئة 
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االجتماعية، ال ةمان أن تقتصةي علةى غةيس االتباعيةة لمسةاةيي الثقافةة  البيئةة. إن 

لثقافةة،  بةين كواهةا ثمة فارقاً كبيياً بةين قصةي التنشةئة االجتماعيةة علةى أاهةا اقةل ل

ً عملي  .ة، ةصبن الميء من خاللها إاسااا

فالتنشئة االجتماعيةة ليسةت صةياعاً دائمةاً بةين الفةيد  المماعةة   إامةا عمليةة 

أخذ  عطاء بينهما. فالمماعة تسسى إلى تشايل الفيد،  إكسابه خصائص ممتمسه، 

مةاء إلةى المماعةة،  تشيةبه ثقافته.  في الوقت عينه، ةسسى الفةيد إلةى تحقيةق االات

لاي ةشسي باألمن  االاتماء  االحتماء النفسي. فةإذا التةزم قِةي  جماعتةه  مساةييهةا، 

حقق تايفاً: شخصياً  اجتماعياً، ااجحاً. أما إذا خيج عليها، مارست عليةه المماعةة 

ضةغو اً، تةيدّه إلةى اإل ةار السةام، الةذي ةالئة  أهةدافها  تيكيبهةا  بناءهةا  أصةول 

 .لاي تحافظ على  حدتها  استميارهاا  الحياة فيه

 مةن النةواحي المختلفةة فةي التغيةيا  مةن عةدد بظهةور ةتس  السصي الحدةث 

 غييها من النواحى الممتمسية المختلفةة،   التانولوجية االجتماعية  الثقافية الحياة

الةذي  االجتمةاعي التغيةي أن بالةذكي  جةدةي  التقةدم، التطةور إلى التغيي ةفضي هذا

  اس  عميق المذ ر  مستمي سية  تغيي هو المتساقبة األجيال تشهده  الذي اسيشه

 المقصد. هادف النطاق

 فهةو سةبيل االجتماعيةة الحيةاة بهةا تتميةز أساسةية خاصةية االجتمةاعي فالتغيي

 المتسددة، أفيادها  حاجاته  متطلبا  المماعا  تواجه  يةقه  عن  اموها بقائها

 المةن حيةث ةتغيةي  ال ةوجةد ممتمة  ال أاةه مفادهةا حقيقةة إلى اصل أن ةمان حيث

  الفنةون االتماهةا  األعةياف، التقاليةد السةادا ، األفةياد، شةيء كةل ةمةس التغييي

 فةي  ظائفةه إامةاز فةي  سةائياً  مسةتقياً  ةبةد  الممتمة  فقةد األةةدةولوجيا    حتةى

 ةبةدأ الحضاري التمم  من درجة إلى ةصل حين متساقبة  لانه أجيال  وال هد ء

 جدةةدة، اظة  لتأسةيس أ  األاسةاق لتمدةد أعماقه في تحول بسبب  جود التغييي في

الحضاري  بالنمو ةتسلق فيما خاصة ظواهيه  تغيي الممتم ، حيكية هنا تبد   من

 مةن األسةية األسةيي التغيةي  حتى الساااي، للتغيي المصاحب السميااي التغيي أ 

 البيت دائية الميأة من خي ج  كذا الحدةثة، المصغية األسية إلى التقليدةة الابيية

 لألسةية اقتصةادي من تدعي  ذل  إليه أدى  ما  اإلاتاج  السمل ممتم  إلى الضيقة

 بسالقة ةتصل فيما المختلفة الممتم   قيمه حياة في تطورا  إلى  أةضا  الممتم ،

  .(34) تنشئته   أ فالها بز جها الميأة

، مدخال  عقول األفياد في الممتم  كاصطال  اجتماعي هي كلالثقافة  تسد 

يةةه مةةن مادةةةا  ذا  أشةةاال مختلفةةة  اسةةتسماال  محةةددة   سةةائل  أسةةاليب ممةةا ف

 مسدا  مسينة إلاتاجها  مةا فيةه مةن حيةوان  ابةا   ظةواهي  بيسيةة مميةزة،  مةا 

يةةة تماعمسةةاةيي  عةةادا  اجتنتشةةي فيةةه أةضةةا مةةن أفاةةار  أراء  قةةي   مستقةةدا   

غيةي ذلة   أعياف  تقاليد  ممارسا ، فضال عن  سائل االتصال  المواصال   
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عناصةةي ثقافيةةة   فةةقتشةةال مةة  المةةدخال  تالمةةدخال  الدةنيةةة  الخلقيةةة التةةي مةةن 

، فتمسل له  شخصية بنوعيها المادي  المسنوي  التي تختيها عقول أفياد الممتم 

، التةي تنتقةل الممتمسةا  األخةيىة كشةسب مةن شةسوب   نية تميزه  فةي ممموعة

،  ربما كان لال طة الوالدةن  الابار في األسية  المدرسين في المدرسةإليه  بواس

ي ةياهةةا القةةائمون مناسةةبة لسقةةول ميحلةةة مةةن المياحةةل النمةةو الةةداخال  الثقافيةةة التةة

ناسةةةبة لسقةةةوله  م، فةةةان ميحلةةةة الشةةةباب مةةةداخالتها الثقافيةةةة ال حاجةةةا  أفيادهةةةا

 .(35)حاجاته  

 عملية اقل المداخال  الثقافية إلى عقول األفةياد فةي كةل ميحلةة مةن مياحةل 

، هةذه السمليةة و بما في ذل  ميحلة الشباب ذاتها، هي التنشئة االجتماعية بسينهاالنم

، تةةت  مةةن قبةةل الوالةةدةن جتماعيةةة علةةى الةةيغ  مةةن أهميتهةةا  خطورتهةةاالنفسةةية اال

ةختلةةف الشةةباب فةةي اتمةةاهه  التقليةةدي.  علةةى شةةاكلته  مةةن  الابةةار فةةي األسةةية  

ون فةةي أسةةية السيبةةي عةةن الشةةباب األجنبةةي مةةن عةةدة  جةةوه فالشةةباب السيبةةي ةنشةةئ

تتخلةةى عةةنه  مهمةةا كبةةي ا  حتةةى حينمةةا ال حنةةان أكثةةي تحةةيطه  بيعاةةةة اكبةةي  

اسومةةة ةصةةبحون بةةد ره  أربةةاب أسةةي  الشةةباب السيبةةي ةيبةةون منةةذ ةتز جةةون  

  ةتلقون توجيها  دةنية في أسةيه ،  ةتسلمةون ، ذل  أاهأظفاره  على اإلةمان باهلل

خاصةة  ،الاحةيافةسصمه  مةن ادةنه  في مدارسه   ةتغيي من الماء في افوسه   

 .اإلاا 

، تُةةؤمن مةةي ر الثقافةةة بةةين األجيةةال فالتنشةةئة االجتماعيةةة بمثابةةة القنةةاة التةةي

 الممتم  عبةي تشةيبه   االجتماعية بين األفياد  المالئمة إحدا  حالة من التناغ  

، (36)،  مادامت ثقافة الطفل هي اللبنة األ لى لثقافةة اإلاسةان  الممتمة لمتواضساته

أن اقدم هذه الثقافة إلى أبنائنا في صورة هداةا ااعمة تستثيي رغبته  منةذ بنا ي ةمدف

صغيه  لمزةد من جيعاتها في صةورة إمتةاع  جةدااي عقلةي ةسةسى إليةه  ةصةبن 

السةيما   ال ةُمبي عليةه فياةون قيةدا ةسةتسمل لحظةة الفاةاك منةه. بة له،التزاما بالنس

 ،ية اإلاسةةةان الحضةةةارةة التةةةي تُةةةؤمن جةةةذره فةةةي الماضةةةي أن الثقافةةةة تشةةةال ذاكةةة

فهةةي بحةةق بوصةلة ضةةابطة إلةقةةاع   حضةوره فةةي الةياهن،  ُر ةتةةه فةةي المسةتقبل،

مةدركاً  مليةاً،لةذل  تمةد المفاةي مالة  بةن ابةي كةان رجةال ع حيكة الفيد  الممتمة .

 .المستقبل متحسساً ببسد اظيه  ثاقب فايه لتحدةا  

 لقد منيةت األسةية السيبيةة بالسدةةد مةن التغيةيا  فةي اآل اةة األخيةية  كفاهةا 

التغيةةيا  المصةةاحبة لثةةورة االتصةةاال  حيةةث أصةةبن اقةةل المسلومةةا  سةةيةساً جةةداً 

الغةيب علةى الةد ل   با  السال  كله أشبه بقيةة صغيية،  حد  تةأثيي ثقةافي لةد ل

السيبيةةة  هةةو مةةا ةسةةيف بالسولمةةة، ممةةا أاساةةس بةةد ره علةةى امةةط السالقةةا  داخةةل 

إلعةةةالم مثةةةل التليفزةةةةون األسةةةية  قلةةةة التفاعةةةل بةةةين أفيادهةةةا  التةةةأثي بوسةةةائل ا

 ،  ااتشار قي  مغاةية في األسية  بسد األبناء عن اآلباء.  االاتيات
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جدةي بالذكي أن هذا التغيي ةختلف من ممتم  آلخي  لان ثمةة اسةق عةام لهةذا 

التغيي في الممتمسا  المداية السيبية ةختلف قليال عن الممتمسا  اليةفية السيبيةة، 

 ةسةةد امتةةزاج الثقافةةا  مةةن األمةةور التةةي تةةؤثي علةةى قيةةام األسةةية بوظيفةةة التنشةةئة 

 االجتماعية. 

أةضةةاً علةةى القةد ة لةةدى األبنةةاء، ممةا ةصةةسب مةةن   ةةؤثي هةةذا التةةداخل الثقةافي

عملية التنشئة االجتماعية داخل األسية حال تقدة  قد ة خا ئة،  من أه  عيوبه هو 

عدم تماةن األسةية مةن ضةبط سةل  األبنةاء عةن  يةةق مياقبةة رفةاق األبنةاء، ففةي 

  الوقةت الحةالي ةماةةن لألبنةاء التسةيف علةةى رفةاق مةن كافةةة أرجةاء السةال  د ن علةة

األسية،  قد تاون ثقافاته  مغاةية لثقافة الممتم ، أ  أن ةاواوا مةن افةس الممتمة  

  لان عنده  تخلل قيمي،  األمثلة على ذل  كثيية.

 االجتماعيةة انعكاسات التغريات  مما سبق ةماننا أن استخلص إن أهة 
 ةمان أن تتمثل في عدة محا ر تتضمن:  األسرية االجتماعية على التنشئة

ا  - : حيث إن التغييا  االقتصةادةة فةي الممتمة  تةنساس علةى البنةاء اقتصاديا

، مثةل يامهةا بوظيفةة التنشةئة االجتماعيةةاألسيي به ممةا ةةؤثي بةد ره فةي ق

ارتفاع المستوى االقتصةادي فةي الممتمة  ةةؤثي فةي المسةتوى االقتصةادي 

 هةذا لألسية ممةا ةسةمن لهةا باقتنةاء أجهةزة أكثةي  قضةاء أ قةا  لليفاهيةة 

 . ثي في قيامها التنشئة االجتماعيةبد ره ةؤ

ا  - :  حيث سبقت اإلشارة إلى إن الثقافة تشمل كةالً مةن المااةب المةادي ثقافيا

 الملموس  المااب المسنوي المحسوس فيمب توضين: 

ا  : تغيةةي أامةةا  المبةةااي  الشةةوارع  مؤسسةةا  الممتمةة  ةةةنساس علةةى ماديةةا

 حةةةدة بنةةةاء الممتمةةة   تتصةةةل  البنةةةاء األسةةةيي بةةةه حيةةةث إن األسةةةية هةةةي

بالممتم  من عدة  يق أهمها االتصال المادي عن  يةق المحةيط المشةيد 

 فيه،  بالتالي تغييي هذا المحيط المشيد ةؤثي على أداء األسية لوظائفها. 

ا  : فإن اسق القي   السادا   التقاليد  األعياف  اللغة السائدة هي من معنويا

يةةة التنشةةئة االجتماعيةةة،  أي تغيةةي فةةي تلةة  أهةة  مةةا ةاتسةةبه الفةةيد فةةي عمل

األبسةةاد ةةةؤثي علةةى عمليةةة التنشةةئة االجتماعيةةة لةةيس فةةي مؤسسةةة األسةةية 

 فحسب بل في كل مؤسسا  التنشئة االجتماعية. 

: أن تغيي  تطةور  سةائل االتصةال فةي الممتمة  ةزةةد مةن وسائل االتصال -

الةبسض  بةين  سيعة اقل المسلوما   التواصل بين أفياد الممتم  بسضه 

الممتمسا  األخيى مما ةزةةد مةن كميةة المسلومةا  التةي ةمةب أن تاسةبها 

 األسية للفيد في عملية التنشئة االجتماعية. 
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 جدةي بالذكي أن هذه المحةا ر متصةلة  متداخلةة  ال ةةت  الفصةل بينهةا  لاةن 

 الفصل هنا للتوضين. 

 

 :اخلامتة
 عيضةنا  مفهةوم التنشةئة االجتماعيةةتسيضنا فى هذه الدراسة إلةى تحدةةد  لقد

حيةاة  فةي هةام عنصةي االجتماعيةة التنشةئة أن إلةى توصةلنا  قةد لسةدة مفةاهي  لهةا،

ممةتمسه    ثقافةة شخصةية اكتسةاب علةى األفةياد تسةاعد فهةي التةي الممتمسةا 

كتحقيةق  النفسةية حاجةاته   تشةب  الممتمة  مسةاةيي  قواعةد  فق سلوكاته   تضبط

 حاجةاته   اآلخةيةن تقةدةي  كسةب االجتماعيةة الميجةوة الماااةة  كسةب الةذا 

 .مظاهي الشخصية من مظهي كل تمس  هي االجتماعية

ا  فالتنشئة االجتماعية هي عبارة عن السمود الفقيى الذي ةيبط مختلف ماوا

، مةن خةالل إعةادة إاتةاج منظومةة القةي   المسةااي النسق االجتماعي بسضها البسض

فالفةةةاعلين االجتمةةةاعيين   تيسةةةيخها فةةةي افةةةوس الناشةةةئة، المسةةةاةيي االجتماعيةةةة، 

ةيتبطون م  بسضه  من خالل جملة من األد ار توجهها قي  ثقافية ت  إاتاجها عبةي 

آليا  التنشئة االجتماعية،التي هي بمثابة بناء شخصية الاةائن اإلاسةااي مةن خةالل 

ضمون هةذه السالقةا   كذا م ،القائمة بين األد ار االجتماعية تمثله لشباة السالقا 

 مساايهةةةا ألاةةةه علةةةى ضةةةوء ذلةةة  تتحةةةدد  بيسةةةة السالقةةةة القائمةةةة بةةةين المسةةةتوةين 

 .لثقافي المشاالن للنسق االجتماعياالجتماعي  ا

 التغيي هو مسيار حقيقة الوجود فالتغيي موجود في كل ماان فبدال مةن الاةون 

الحةةد د  األبسةةاد،  المطلةةق أصةةبن اآلن ةقةةدم لواةةاً مةةن الحيةةاة غيةةي متنةةاه  مةةن حيةةث

اليوم ةسيش في عال  مفتو   متنوع خالفاً لما عاشه فةي الماضةي فيصةبن  فاإلاسان

ا   التطةورا  الحاصةلة فةي مسه لزاماً علي أفةياد الممتمة  أن ةتايفةوا مة  التغيةي

 .الممتم 

لذل  فةإن التنشةئة االجتماعيةة األسةيةة تتةأثي باةل مةا ةمةول فةى الممتمة  مةن 

،  هةةذه التغيةةيا  ةاةةون لهةةا الةةد ر الابيةةي فةةى اإلضةةافة  ثقافيةةة إجتماعيةةةتغيةةيا  

 .ن خالل األسية  حماةتها ألفيادهالسملية التنشئة بال ماهو جيد  صالن  ذل  م
 

 :هوامش الدراسة

                                                 

عةين  -التيبيةةتمةاعي، عةال  الاتةب، كليةة ( حامد عبةد السةالم زهةيان، علة  الةنفس االج1)

 .201، ص1974شمس، مصي، 
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، دار الممتمة  السلمةى، جةده، السةسودةة،  االجتماعيمختار حمزة ، أسس عل  النفس  (2)

 .173، ص1979

، 2002( عبةةد ز زاهةةي اليشةةدان، التيبيةةة  التنشةةئة االجتماعيةةة، دار  ائةةل، األردن، 3)

 .17ص

، دار الميسةةية، 1االجتماعيةةة،  صةةالن محمةةد علةةى أبةةو جةةاد ، سةةياولوجية التنشةةئة  (4)

 .5، ص1999عمان، 

، تنشةةةئة الطفةةةل  حاجاتةةةه بةةةين النظيةةةةة سةةةليمان شةةةحاتةأحمةةةد ( أحمةةةد سةةةهيي كامةةةل  5)

 .8، ص2002إلساندرةة للاتاب للطباعة  النشي، اإلساندرةة،  التطبيق، ميكز ا

، 1،  ( عمي محمد سيد خطاب، كيف تتوافق م  الممتم ؟ أسس السالقا  االجتماعيةة6)

 .29، ص2007دار الفاي السيبى، القاهية، 

المدرسةةة الثااوةةةة،  ، التنشةةئة االجتماعيةةة  السةةلوك االاحيافةةى لتلميةةذ( عةةامي مصةةبا 7)

 .45 -44، ص2003شيكة دار األمة، المزائي، 

، دار قي بةةةة للنشةةةي  التوزةةةة ، 1،  االجتماعيةةةة( مةةةياد زعيمةةةى، مؤسسةةةة التنشةةةئة 8)

 .12، ص2007المزائي، 

الصةفاء للطباعةة  النشةي  ، دار1، التنشئة االجتماعيةة للطفةل،  عمي أحمد الهمشيى( 9)

 .23، ص2003ن ، عما التوزة 

السزةز خواجةه، مبةادا فةى التنشةئة االجتماعيةة، دار الغةيب للنشةي  التوزةة ،  ( عبد10)

 .30، ص2005 هيان، المزائي، 

 .49، ص( عامي مصبا ، ميج  سابق11)

السمةةي، التنشةةئة االجتماعيةةة، دار الشةةي ق للنشةةي  التوزةةة ، األردن، ( مسةةن خليةةل 12)

 .61، ص2004

 .19، ميج  سابق، صن محمد على أبو جاد ( صال13)

غيةةب إبةياهي  السةيد، التغيةي االجتمةاعي  أثةيه علةى السةلطة، رسةالة ماجسةتيي،   (14)

 .1986 كلية اآلداب جامسة عين شمس،

الجتمةةاع، الهيئةةة المصةةيةة السامةةة للاتةةاب، محمةةد عةةا ف غيةةث، قةةاموس علةة  ا ( (15

 .61، ص 1980

  .7، ص1971لخشاب، التغيي االجتماعي، الماتبة الثقافية، مصي، ( أحمد ا16)

 .6، ص ( أحمد الخشاب، ميج  سابق17)

إبةةداعا  أدب الشةةباب، الملتقةةى ( مميةةد قةةيي  زرقةةان عةةز ز: التغيةةي االجتمةةاعي  18)

 .2009الميكز المامسي بيج بوعيةية ، الو ني حول التغيي االجتماعي، 
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(19) Moore, W.E., Social Change, Prentice Hell, New. Jersey, 

1963, p152. 

( محمةةد  لسةةت عيسةةى، دراسةةا  فةةي التخطةةيط االجتمةةاعي، ماتبةةة القةةاهية الحدةثةةة، 20)

 .11، ص 1971القاهية، 

االجتمةةاعي، مسهةةد التخطةةيط التغيةةي ( محمةةد علةةي الشةةنا ي،  دةناميةةا  الممتمةة   21)

 .3، ص 1967القومي، 

 . 4، صمحمد علي الشنا ي، ميج  سابق (22)

التوزةة ، ، ماتبةة دار الثقافةة للنشةي  1،  ، علة  الةنفس االجتمةاعي( جودة بني جةابي23)

 .162، ص 2004عمان، 

التوزةة ، عمةان، ، دار الشةي ق للنشةي  1جتمةاعي،  ( مسن خليل السمةي، التغيةي اال24)

 .113، ص 2004األردن، 

 .120، صتغيي االجتماعي، ميج  سابق، ال( مسن خليل السمي25)

 .60، ص( محمد علي الشنا ي،  ميج  سابق26)

عي بةةين علةة  االجتمةةاع البيجةةوازي  علةة  ( محمةةد احمةةد الزغبةةي، التغيةةي االجتمةةا27)

 .72ص ،1978االجتماع االشتياكي، بيي  ، دار الطليسة، 

دراسةةا   -اية فةةي الةةو ن السيبةةيللمشةةالة السةةاا االجتماعيةةة، األبسةةاد ( السةةيد ةاسةةين28)

 . 28-23، صالمملس األعلى لتنظي  األسية  الساان، القاهية -ساااية
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