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  ملخص البحث

الدراسةةةةةة  عتمدتأ وقد دور التصةةةةةنيع في التغيير االجتماعي في المجتمع المحلي  تناولت هذه الدراسةةةةةة
اقة السةةةاننير بمنطية الصةةةدعلى منهج المسةةةال االجتماعي عر قراق الةينة اليصةةةدخة ر ااتصةةةرت الةينة علي 
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( 100ةدد)ببمحلية الحصةةاحيصةةا ة الخة الجزارن  الا  ياا هذا المصةةنع ادم لذياا هذه المنطية ااتيرت الةينة 
عر قراق استبانة اتبع المنهج ال صفي والتحليلير (, وجمةت البيانات 2019مفردن وقت إجراء الدراسة عاا )

أا التصةةةةةةةةةنيع أنر في البناء االجتماعي و ه ر  ةةةةةةةةة   وت صةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةة إلى عدد مر النتا ج مر أةر ها  
الةالقات االجتماعية المبنية على المهنة والتخصةة، ر اما أا التصةةنيع أنر في  ةة   االسةةرن واليرابة وتيسةةي  

ال والت سةةةةةةةع و دا , المحلية المصةةةةةةةانع فيتأهي  مر النتا ج, اما ارجت بةدد مر الت صةةةةةةةيات أهمها  و  الةم 
  بالمحلية  . جديدن صناعات

 . التصنيع , المجتمع المحلي, التغير االجتماعيالكلمات المفتاحية: 
 

 
This study dealt with the role of industrialization in social change in the local 
community. The study relied on the social survey method through the intentional 
sampling. The sample was limited to the residents of Al-Sadaqa area in Al-
Hasahisa locality in Al-Jazirah state, because the establishment of this factory led 
to the establishment of this area. The study was in (2019), and the data was 
collected by means of a questionnaire that followed the descriptive and analytical 
approach, and the study reached a number of results, the most important of which 
are: that manufacturing affected the social structure and the emergence of the form 
of social relations based on profession and specialization, and that industrialization 
affected the form of family, kinship and division of labor Among the results, it also 
came out with a number of recommendations, the most important of which are: 
rehabilitation of factories in the locality, expansion and introduction of new industries 
in the locality. 

Keywords: social change, local community, industrialization. 
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 مقدمة:

مجتمةات عامة والمجتمع الس داني بصفة البشرم في الخةد التصنيع مر مظاهر التط ر 
ع في تغير األوضاع االقتصادخة واالجتماعية والثيافية بجانب يصنتر وقد ساه  إنتاج ال ااصة

تح ل مةظ  الةاملير فيه أدى إلي  ه ر المجتمع الصناعي و  الذمر تغير في قبيةة الم اا
ر اادن في دا  الفرد ورفع مست م المعيشةوترتب عليه    صناعيرال ليإمر اليطاع الزراعي 

حيث خةتبر التصنيع منهجًا وعملية فنية تتبنى الصناعة ا سيلة للتغير االجتماعي في المجتمع 
المحلير فه  التطبيق األمث  للمةرفة الةلمية عر قراق تح   الةي  واالةتةاد عر المةتيدات 

 المحلية وغيرها. 

 

 مشكلة البحث :

جتماعي الذم أحدنته عملية التصنيع في المجتمع المحلي بمنطية الصداقة نتيجة للتغير اال
بمحلية الحصاحيصا ة الخة الجزارن ر وماتلعبه الصناعة مر تغيرات اجتماعية واقتصادخة في 
المجتمةات المحلية تحاول هذه الدراسة الت ص  لمةرفة إذا ااا  ياا مصنع الصداقة للغزل 

وتداا  وت اص  المجتمةات المحلية مع بةضها البةضر   ماعيتغير اجت والنسيج أدم إلى
والكشف عر إذا اانت هنالك تغيرات حدنت في البناء االجتماعي عليه تكمر مش لة البحث في 

 ماه  دور التصنيع في التغيير االجتماعي علي المجتمع المحلي .
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 تساؤالت البحث :

 اآلتية:يسعى هذا البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت 

 ؟ه  التصنيع أنر علي البناء االجتماعي بالمجتمع المحلي  .1
هي التغيرات االجتماعية التي افر ها التصنيع علي     االسرن واليرابة في المجتمع ما  .2

 ؟ المحلي 
 ؟ه  انر التصنيع في     الةالقات االجتماعية  .3
 ؟ه  ادم التصنيع لربط المدينة بالمجتمةات االارم  .4
 ؟التصنيع في تيسي  الةم  في المجتمع المحلي  أسه إلى أم مدى  .5

 أهمية البحث: 

مر الدراسات التي لها دور التصنيع في التغيير االجتماعي علي المجتمع المحلي دراسة  دةت
- اآلتيوذلك على النح   والةملية المست اات الةلميةاألصةدن و أهميتها على مختلف   

 :ةاألهمية العلمي

 البحث في بةده الةلمي في اآلتي تتلخ، أهمية هذا 

  مر ن عها التي تحل  دور التصةةةةةةةةنيع في  -حسةةةةةةةةب عل  الباحث-ن نه مر البح ث اليليلة
التغيير االجتماعي علي المجتمع المحلي في منطية الصداقة بالحصاحيصا , وتسه  في 

 إنراء الم ض ع, وسد بةض الني، الةلمي في هذا المجال. 
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 الدراسةةات التتبعية التي خم ر أا تأاذ أعماًقا أنثر ااتصةةاصةةية,  تمهيده إلجراء المزاد مر
وتتنةةةاول متغيرات أارى لتحةةةديةةةد دور التصةةةةةةةةةةةةةةةنيع في التغيير االجتمةةةاعي علي المجتمع 

 المحلي.
  يل  مر خ لدور التصةةةنيع في التغيير االجتماعي علي المجتمع المحلي, مماالةلمي  هتفسةةةير

أجرات على مث  هذه المشةةةةةةةةةةةةةة لة في مجتمةات االعتماد على البح ث والدراسةةةةةةةةةةةةةةات التي 
 .عر بةضهااالجتماعية واالقتصادخة  األح العر  أح الهاأارى تختلف في 

 : ةاألهمية العملي

 الةملي في اآلتي  ةبةدهتكمر أهمية هذا البحث 

  إم انية إسةةةهاا هذا البحث وما سةةةيتمخض عنه مر نتا ج وت صةةةيات في إنارن الطراق أماا
 المتةلية بالصناعة وتانيرها علي المجتمع المحلي . واضةي السياسات

   يت قع أا تحفز نتا جه اليا مير على صةةةنع اليرارات وراسةةةمي السةةةياسةةةات المتةلية بانشةةةاء
المصةةةةةةةةةانع وال ق غ علي التغيرات التي تطراء نتيجة لذياا هذه المصةةةةةةةةةانع في المجتمةات 

 الس داا. والنه ض ةها بما خسه  في تنمية المجتمةات المحلية في

  :البحثأهداف 

 تتخلص أهداف هذا البحث في محاولة التعرف على اآلتي:

 .دور التصنيع في التغيير االجتماعي بالمجتمع المحلي بجن ب الخرق ا   .1
 .ة في المجتمع المحلياالقتصادخ التنميةفي  التصنيع  إسهاا  .2
 .المحلي المجتمعفي  االجتماعية التنميةفي  التصنيع  إسهاا .3
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 حدود البحث:

 تحدد هذا البحث بالحدود اآلتية  

 .م ض عًيا بالتةرغ على دور التصنيع في التغيير االجتماعي علي المجتمع المحلي 
 .بشرًاا ةتطبييه على عينة مر س اا منطية الصداقة بالحصاحيصا 
 م انًيا   منطية الصداقة ة الخة الجزارن محلية الحصاحيصا 
  ا 2019سبتمبر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دخسمبر  مانيَا في الفترن مر  هر 

 مفاهيم الدراسة:

تستخدا هذه الدراسة مفاهي ر التصنيعر المجتمع المحلير التغير االجتماعير واذلك مفاهي  ترتبط 
 بالتغير االجتماعي. 

 التصنيع :

مر المفه مات التي  هرت في الةصر الحديثر  industrialization خةتبر مفه ا التصنيع
نه عملية ةناء المصانع على نطاق واسع أواةرغ ب روب جه ااص بةد الث رن الصناعية األولى 

بحيث خصبال النشاط الصناعي مسيطرًا في ةنية االقتصاد على حساب النشاقات االقتصادخة 
ةر فيد عرَّغ ابراء األم  المتحدن ستخراجياألارى االزراعة والتجارن والخدمات والنشاقات اإل

عملية تط ار الهي   االقتصادم الداالي المتةدد الفروع والمجهز ةتيانة حديثةر  التصنيع بأّنه
ى خملك وانتج وسا   اإلنتاج وسلع االستهالكر واليادر عل والذم يتميز بيطاع تح الي دينامي ي

مح ر فهي الصناعة (رأما 17  1953ر ضماا مةدالت نم  عالية لالقتصاد اله) راف
فطر النشاقات االستخراجية مث  الن الصناعة مفه ا أع  مر التصنيع إذ تشم  هالكن رالتصنيع
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مر النشاقات التح الية أم  تح ا   الغا ر اامات المةادار الفح  والمياه الج فية وغير ذلك
ة الغا  تاج الكهرباء ومةالجالخامات إلى بضا ع لالستهالك النها ي أو ال سيط أو الرأسمالير و ن

التصنيع اما ذار آنفًا خيتصر على النشاقات و (ر 10  1985الطبيةي و نتاج بخار الماء)رس مر 
 التح الية دوا النشاقات االستخراجية .

 المجتمع المحلي:

نه مجم عة مر الناس الذير أخةرغ مةج  مصطلحات الةل ا االجتماعية المجتمع المحلي ب
 وله  نشاط منظ  وفق ق اعد اً رض وتربطه  عالقات دا مة نسبيلي رقةة مر األخذيم ا عادن ع

هذا ا اال منه  ينتمي لأنماط متةارغ عليها وتس د ةينه  روح الجماعة تشةره  بأساليب و أو 
 (.73  1986المجتمع )ةدومر 

  التغير االجتماعي: 

تدل المة تغير في اللغة الةربية على مةنى التح ل والتبدلر فتغير الشئ ه  تح ل وتبدل هذا 
في اللغة االنجليزاة أخضًا إلى مةنى االاتالغ في أم   changeالشئ بغيرهر واشير المصطلال 

 (. 10  1997 ئ خم ر مالحظته في فترن  منية مةينة)الج النير 

 س عل  االجتماع بأنه خشير إلى أوضاع جديدن تطرأ على البناء ُخةرغ التغير االجتماعي في قام
االجتماعي والنظ ر الةادات وأدوات المجتمع نتيجة لتشراع قاعدن جديدن لضبط السل كر أوانتاج 
لتغير إما في ةناء فرعي مةير أو جانب مر ج انب ال ج د االجتماعي أو البيئة الطبيعية أو 

اما خةرغ التغير االجتماعي بانه ه  ا  تح ل خطرأ علي  (ر382  2006االجتماعية)غيثر 
البناء االجتماعي في الك  والجزء وفي     النظاا االجتماعير و لهذا فإا األفراد خمارس ا أدوار 
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اجتماعية مختلفة عر تلك التي اان ا خمارس نها االل حذبة مر الزمرر وافه  جينزبييرج التغير 
حج  المجتمع وترايب الي ن و الت ا ا ةير األجزاء أو نمط االجتماعي ة صفه تغيرًا في 

 (.Ginsberg, 1979: 40التنظي )

خةرغ بانه ا  تح ل خطرأ في مجتمع مر المجتمةات اال فترن  منية محددن خصيب األنساق 
والنظ  والظ اهر والتنظيمات االجتماعية س اء ااا ذلك في البناء أو ال  يفةر اما أنه خشم  

 (.267  1991تغير في السل ك واألفكار والمةتيدات)الحسينير أخضًا ال

مما سبق وبصدد هذه الدراسة نيصد بالتغير االجتماعي ا  تح ل خحدث في وحدات البناء 
االجتماعي والمرانز واألدوار االجتماعيةر األنساقرالنظ ر  ي  الةم ر األفكار والمةتيدات في 

 المجتمع المحلي.

 ير االجتماعي:مفاهيم ترتبط بالتغ

هنالك عدن مفاهي  تداالت بةضها ةبةض نتيجة للتيارب ةينها في المةنى والمدل لر وتشترك 
بةض هذه المفاهي  في صفات مشتراةر ولكر في ال قت نفسه خحم  مر ا  هذه المفاهي  
اص صية مةينة خجب أا تستخدا أم منها فيما نراد أا نةبر عنهر وهذه المفاهي  التي نةنيها 
وتستخدا للتةبير عر التغير االجتماعي لت ضيال الفروق ةينها مع التغير وهي  التنمية االجتماعيةر 

 النم  االجتماعير التط ر والتيدار التحديث. 

 أ/ التنمية االجتماعية والتغير االجتماعي:

التنمية االجتماعية هي الجه د المبذولة باإلجراءات و الةمليات المتتالية لتحييق  اادن سراةة 
ترانمية ودا مة عبر فترن مر الزمرر والتنمية عملية إرادن وم جهة بطراية ر يدن تحتاج إلى دفةة 
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الذم  رليخرج المجتمع بميتضى ذلك مر حالة التخلف إلي التيدار و التغي      Big Pushق اة
(ر وذلك ةزاادن 89  2001خحدث مر التنمية فه  تغير ابير و ام  وسراع في المجتمع)حسرر 

قدرن أفراد المجتمع على استغالل الطاقة المتاحة لتحييق أنبر قدر مر الحراة و الرفاهيةر ةينما 
إلى   التغير االجتماعي سبق تةرافه ه  عملية تح ل وتبدل في المجال االجتماعي مر وضع قا 

 حالة األفض  أو التخلفر والتنمية عملية وقراية ر يدن نح  األفض .

 

 

 ب/ النمو االجتماعي والتغير االجتماعي: 

النم  عملية النضج التدراجي والمستمر للكا ر الحي و اادن حجمه الكلي أو أجزاءه في سلسلة 
ب مةير مر يًا ومستمرن وفي جانمراح  قبيعيةر الفرق ةير النم  والتغير ر النم   اادن ناةتة نسب

ج انب الحيانر ةينما التغير االجتماعي فه  أ م  في البناء االجتماعي أو في وحداته أو في 
(ر النم  االجتماعي فيط اخجاةي وناةت ر في حير أا التغير االجتماعي 90  2001أدواره)حسرر 

عليه  الغ التغير االجتماعي خغلبقد خ  ا إخجابًا أو سلبًار النم  خغلب عليه التغير الكمي بخ
 الطابع الكيفي. 

 ج/ التطور والتقدم والتغير االجتماعي: 

ااتلطت مفاهي  التط ر والتيدا والتغير في اتابات مفكرم اليرا التاسع عشر أمثال ساا سيم ا 
وغيره ر وهؤالء المفكروا اان ا في   Sepence وهربرت سبنسرCompte وأجست ا مت 
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ذه المفاهي  ال خفرق ا ةينهار ة  خةتبرونها مصطلحات مرتبطة ارتباقاً منطذيًا)غيثر استخدامه  له
 (ر لكر في الدراسات الحديثة هنالك فروق ةير تلك المصطلحات. 383  2006

خشير التط ر االجتماعي إلي التح ل المنظ  في المجتمةات مر األ  ال البسيطة إلى األ  ال 
ل صف التط ر الطبيةي والتدرج على مراح  بطراية تليا ية دوا أا  األنثر تةييدًار فه  خستخدا

(ر اما خيصد 25  2002خ  ا هنالك تدااًل ميص دًا أو تخطيط خسبق هذا التط ر)الضبعر 
بالتط ر التغير التدراجي الهادمر وادل علي الطراية التي تتغير ةها األ ياء مر حالة إلى أارى 

(ر واةني 68  2001قف ر  والنبات يتط ر مر ةذرن)التابةير  بطئى ورقة مث  الرج  يتط ر مر
 مفه ا التط ر االجتماعي  التط ر البطئ المتدرج الذم يؤدم إلي تح الت منتظمة  مالحية. 

أما التيدا االجتماعي فييصد به أا المجتمع خشهد في فترن  منية مةينة ن عاً مر التغير االجتماعي 
التيدا في جميع مظاهر الحيان و قد خ  ا جز يًا في المجتمع فتظ  نح  األماار و قد خ  ا هذا 

(ر ةينما التغير قد خ  ا تيدمًا أو تخلفًار 69  2001األارى في حالة  تخلف نسبي)التابةير 
وبالتالي خ  ا مصطلال التغير أنثر علمية ألنه يت افق مع ال اقع االجتماعير  فالمجتمةات ليست 

 فإنها خةثر ةها التخلف جنبًا إلى جنب. دا مًا في تيدا مستمرر 

 مصادر التغير االجتماعي: 

مصادر التغير االجتماعي عديدن على سبي  المثال المجتمع الياباني ااا إقطاعيًار وبةد سن ات 
مر الحرب الةالمية الثانية تح ل إلى مجتمع حديثر واستطاعت الياباا أا تكتسب التكن ل جيا 

الذم يتمث  في الدخميراقية والنظ  البيروقراقية في اإلدارن مر المجتمةات ونظامًا جديدًا للح   
 ,Light,Kellerالغربيةر األمر الذم دفع الياباا أا تك ا تحت ضغط تغير داالي واارجي)

(ر واراز علماء االجتماع المحدن ا والمةاصروا على أا مصادر التغير االجتماعي 55 :1990
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ي والتحضر والتصنيع وتط ر ةنم  المؤسسات الرسمية وغيرهار تكمر في التط ر التكن ل ج
 والمصادر األساسية للتغير االجتماعي ن عير هما المصادر الداالية والخارجية. 

 / مصادر التغير الداخلية: 1

ُخصةب وضع الس اا واثرته مصدراً للتغير االجتماعير ولكر خم ر جةله  ياساً لل اقع االجتماعي 
في التط ر التاراخي للمجتمةات هنالك عالقة ةير الس اا والتط ر والتيدا ةدءًا مر  المتغيرر ألا

مرحلة جمع الثمار والصيد ومرورًا بمرحلة استئناس الحي اار وتط رت المجتمةات وانتشفت 
الزراعة التي تةد مرحلة االستيطاا واالستيرار لإلنساا وأسرتهر و  ه ر نظاا تيسي  الةم  على 

  (. Light, Keller, 1990: 55ةمر وت  اع األدوار ةير أفراد األسرن )الن ع وال

أو الفكرم مصدر التغير الداالي الثاني الذم خةم  لحماخة   Ideologyخةد الجانب األيدي ل جي
النسق االجتماعي وامتيا اتهر وذلك لبل رن ن ع مر ال عي الداعي والياة  للتغير االجتماعي ر مث  

راة والتةلي  والمشروعات الكبرىر واذلك بةض الحراات الداعية للتجديدر وارى اليرارات اإلدا
أا مةظ  الناس ينظروا في مةظ  األوقات بطراية قبيعية  Light, Kellerالةالماا اليت والير 

ةير الناس  inequalityمع إحساسه  ةرعبر مما خةني أا التغير مستمر قبيعيًار اما أا التفاوت 
امة مصدرًا للتغيرر لكر ليس مر الضرورم أا خ  ا هنالك أ خاص في أسف  خةتبر بصفة ع

النسق االجتماعي خةارض ا التغير لضةف مي له  نح هر ولكر عندما خ  ا للناس سبب اعتيادم 
في حاله  للتحسر واملك ا ابرات لفترن مر الزمر ترتفع الت قةات واحدث انة اس  مفاجئ وغير 

 (.Light, Keller, 1990: 552مت قع وال خطاق )

ربما تةد أنثر المصادر الداالية للتغير في المجتمع المةاصرر  Technology أما التكن ل جيا 
التكن ل جيا الحديثة والمةرفة التي ت جه بالتطبييات الةلمية في المادن وج انب الحيانر حيث أا 
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فيًا التنظي  االجتماعي و االنتشافات ال تنحصر في الج انب المادخة فحسب ة  تتةداها إلى 
للمةايير الحديثةر واذلك الحال لالقتصاد و أنماط المسانر الحديثة واله اء الذم نتنفسه تحت 

 (.Light, Keller, 1990: 552تأنر حراة السيارات )

 / مصادر التغير الخارجية:2

مر جي   مامًا ألنثرنادرًا ما يبيى اإلنساا في م اا واحد لفترن ق الةر ذلك بأا ال خ  ا مةزول ت
واحد فه  أمر غير مأل غر والمصدر الخارجي خأتي مر اارج النسق االجتماعي نتيجة انفتاح 
المجتمع واتصاله بغيره مر المجتمةات األارى ةنسب مختلفةر وذلك ضرورن اجتماعية لحدوث 

 (. Light, Keller, 1990: 554التغير في مجتمع واحد أو اال المجتمةير )

ه  مصطلال خشير إلى التغيرات االجتماعية نتيجة المتداد االتصال acculturationف  التثاق 
ةير نيافتير ر واتمث  في مديرم االستةمار والجن در التجارر المهاجرارر الةلماء الزا رارر الفنانيرر 
وتبادل قالب البةثات الدراسية وحتى السا ح ا وواال ه  جميةًا خساهم ا في عملية 

  transculturation(ر واذلك الحال لمصطلال التثذيفLight, Keller, 1990: 555التثيف)
الذم خشير إلى التأنير الثيافي المتبادل ةير جماعتير دااليتير في م قف مةيرر ومةنى ذلك أا 

  2006الجانباا خسهماا في التح ل بحيث يندمج ا  منهما في واقع حضارم جديد)غيثر 
453 .) 

االحتكاك ةير المجتمةات قد ينتج عنه تغير اجتماعي أو ما خةرغ باالستيالء نما أا االتصال و 
ر على سبي  المثال المستةمرار اله لنديير ح ل ا المجتمع االندونيسي مر  takeover  الثيافي 

مجم عات صغيرن اانت تعيش في حيان الكفاغ إلي مجتمع قبيي قا   على التنافس نح  اقتصاد 
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ر جهة أارى االتصال قد خساعد الناس  في  استةارن وانتساب تياليد بةضه  الس ق الةالمير وم
 (. Light, Keller, 1990: 555البةض)

مر مجتمع إلى آار مصدرًا للتغير االجتماعير مع  cultural diffusionخةد االنتشار الثيافي 
ي ير االجتماعأا ا  مجتمع خياوا التغيير لمحافظة نظامه االجتماعير ورغ  ذلك خحدث التغ

باستةارن الةناصر الثيافية عر قراق االنتشارر فالثيافة ةتضاغ إليها عناصر جديدن  باالحتكاك 
مر الثيافات األارى المةاصرنر واالنتشار ه  الةملية التي تنتي  ةها سمة مر نيافة مةينة وتنال 

اب التغير لتي تحم  أسباليب ل في منطية أارىر فه  خشم  أنماط االتصال و أساليبه المختلفة ا
االجتماعير والنظ  االقتصادخة والسياسية تنتي  بةيدًا وبسرعة مر االل عمليات 

 (.98  1997االنتشار)الج النير 

س اء اانت المصادر داالية أو اارجية هنالك آليات محددن تتمث  في االاتراع واالنتشاغر 
ووسا   االتصال والم اصالت ومختلف  بمةنى اةتكار أ ياء جديدن ل  تكر م ج دن مث  النفط

التينياتر واذلك الذااء والبيئة الثيافية وال ك أا االةتكار يتطلب الذااء المرتفع والمبادرات ال اعية 
مر األ خاص والجماعةر وأخضًا االنتشار خةني قب ل الم تشفات والتفاع  مع المخترعات 

 والتجديدات ال افدن. 

  عوامل التغير االجتماعي: 

إا ع ام  التغير االجتماعي اثيرن ومتةددنر و ذا نظرنا إلي أوجه الحيان المختلفة نالحظ تغيرات 
نثيرن تحث في األدوات التي نتةام  ةها س اء في الحيان الي مية أو علي مدار الزمرر ف سا   

لم اليدر ااالتصالر وسا   الني ر وسا   المةامالت الي مية مر المباني والش ارعر في الس اا و 
الحراك الس اني مر هجرات داالية واارجيةر وفي المةامالت االجتماعيةر خم ر لإلنساا أا 
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يالحظ تلك الة ام ر وارى علماء االجتماع أا ع ام  التغير ومثيراته خم ر أا تك ا نتيجة تفاع  
 رابط ةيرع ام  داالية واارجيةر حيث تزداد أهمية الة ام  الخارجية با دخاد التداا  والت

(ر وأه  ع ام  التغير 78  2001المجتمةاتر وا  هذه تحدث تغيرات اجتماعية ونيافية)صديقر 
 االجتماعي تتمث  في اآلتي  

 أ/ العوامل البيئية:

تحدث البيئة أنرًا ابيرًا في تط ر الحيان االجتماعية ونظمهار فالناس في ا  م اا ينظم ا أنماط 
حياته  وفيًا لظروغ المناخ والطيس والرق بة واألمطارر ومر أه  الة ام  البيئية المؤدخة للتغير 

يؤدم إلى  ا مااالجتماعي المستحدنات واالنتشافات البيئية مث  البترول أو الم اد الخاا في م ا
تغير المجتمع تغيرًا ملم سًا مث  ما حدث في السة دخة وباقي دول الخليج الةربي)عثماار د.ت  

(ر واذلك الك ارث واأل مات البيئية مث  الزال ل األرضية والبارايرر الفيضاناتر األعاصير 324
 واألوبئة واألمراض.   

 ب/ العوامل الديموغرافية: 

ة وهي حج  الس اا ومةدالت نم ه  وهجرته ر اص بته ر نسبة الن ع والةمر الة ام  الدخم غرافي
 إلى غير ذلك مر الة ام  الس انية تلةب دور في التغير االجتماعي. 

 ج/ العوامل الثقافية: 

تةم  وسا   االتصال في مةظ  ةلداا الةال  على نشر الثيافةر فالمجتمةات التي تيع عند ملتيى 
الطرق اانت وما  الت مراز للتغير االجتماعير حيث أا مةظ  السمات الثيافية الجديدن تنتي  
مر االل االنتشارر فإا هذه المجتمةات ونيية االتصال بغيرها مر المجتمةات هي أنبر عرضة 
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لتغير السراعر واالتصال ه  تلك الةملية التي تنتي  ة اسطتها الرسالة والفكرن أو االاتراع مر ل
 (.326المصدر إلى المستيب )عثماار د.ت  

 د/ عوامل التحديث: 

التحديث اما سبق تةرافه ه  عملية مةيدن تستهدغ إحداث التغيرات في ج انب الحيان االجتماعية 
يدول جية وه  أحد ع ام  التغير االجتماعير وللتحديث أ  ال مختلفة والسياسية والثيافية واأل

نالتحديث الصناعي واالجتماعي والزراعير وفي مفه ا التحديث خأتي التغير االجتماعي مر 
الخارج متمثاًل في تيارات الثيافة الحديثة ال افدن مر المجتمةات المتيدمة إلى المجتمةات الناميةر 

تماعي عر قراق عمليتير أساسيتير هما االتصال الثيافي ن  االنتشارر يترتب وابدأ التغير االج
على الةملية األولى أا تتص  الثيافة التيليدخة في المجتمةات النامية بالثيافة الحديثة ومرازها 

(ر و 13  2008المجتمةات الغربية المتيدمةر وبةد عملية االتصال تأتي عملية االنتشار) ايدر 
جتماعي الذم يت  ةهاتير الةمليتير بحاجة إلى تبني  ي  جديدن الستةارن وانتساب األ ياء التغير اال

التي ل  خ ر الفرد خةرفهار وهذه األ ياء الجديدن قد تك ا مادخة ااآلالت والمةدات التينيةومةن اة 
 ندا ل التةلي  وتبني أفكار جديدن واليدرن على االةتكار.

 ه/ العوامل االقتصادية:

ة ام  االقتصادخة وهي     اإلنتاج والت  اع واالستهالك ونظاا الملكية السا د في المجتمع ال
والتصنيعر وتلةب هذه الة ام  دورًا مهمًا في إحداث التغير االجتماعير وترتبط الة ام  

(ر واةد الةام  15 2010االقتصادخة بة ام  أارى االس اا والبيئة والتكن ل جيا)حمدمر 
ي السبق في التةج  بسرعة التغير على سبي  المثال أصبال الكمبي تر له الدور في تغير التكن ل ج

في  basic needsحياتنا في الزمر الحالير اما ه  في بحث الناس عر حاجاته  األساسية 
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المحال التجاراة االبياالت والس برمارات وغيرهارخستخدم ا الكمبي تر في تحديد  يمة األسةار 
التي تي ا  Cash register  األصناغ مسجلة إلكترونيًا بماننة المدف عات النيدخة  لأل ياءر وا

ةدقة لتلك ال  ا فر واذلك ف اتير المدف عات التي تستلمها ل  تستخرج يدواًا ة  إلكترونيًار وفي 
بةض المحال إذا انت ال تملك بالفة  بطاقة اال تماا وفي ذلك ال  ك فيه قرابًارحيث أصبال 

ي تر في اليطاعات المختلفة ةبرامج متةددن حسب الحاجات اإلنسانيةر واذلك الكمبي تر الكمب
الذاي الحالي المتط ر تكن ل جيًا له اليدرن  على الحفظ ومتابةة المةل مات أنثر افاءن عر 

 (. Light, Keller, 1990: 552الساةق)

اراته وأصبال الطالب يتةلم ا مه صار الكمبي تر عاماًل حديثًا ومةاصرًا في التغير االجتماعير
في ح  اثير مر مش الته  االجتماعية عبر  ب ات الت اص  االجتماعي مث  الفيسب ا أتسابر  
ت تيرر س ايبر  والبراد االلكتروني وغيرها مر  ب ات الت اص  في االنترنتر اذالك اله اتف 

جة الكمبي تر الحديث أصبال م   الذاية مر الة اماللحديثة للتغير االجتماعي ر وام ر الي ل أا
 التغير االجتماعي. 

 النظريات المفسرة للدراسة:

إا منظرم اتجاهات التغير االجتماعي ل  ي ضح ا التغير بأم حال مر األح ال بص رن قاقةةر 
ة  تحدن ا عنه بأوجه متةددن الةملياتر وااتلف هؤالء الةلماء فيما ةينه  ح ل وحدن دراسة التغير 

 ,Lightر لكنه  جميةًا يتفي ا في محاولة فه  عملية التغير االجتماعي وتفسيره )والمفاهي 
Keller, 1990: 55 ر أما علماء االجتماع المحدن ا اهتم ا بالناحية المنهجية أنثر مر النظراة)

  2001وصاغ ا مفاهي  التغير أنثرتحديدًا وتصنيفًا وأنثر مال مة مع ال اقع االجتماعي )صديقر 
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واعتمدت هذه الدراسة لتفسير التغير االجتماعي علي نظراتير لما عليهما مر اليدرن التحليلية (ر 80
 والتفسيراة لم ض ع الدراسة ر وهي نظراة الةام  التكن ل جي 

 ( نظرية العامل التكنولوجي: 1)

التنظيمية و تةرغ التكن ل جيا بأنها مجم ع المةارغ والخبرات المترانمة والمتاحةر ال سا   المادخة 
التي تستخدا في مجاالت مختلفة بغية إ باع الحاجات البشراة المتزايدنر س اء على صةيد الفرد 
والمجتمعر وترتبط التكن ل جيا بالمجتمع ارتباقاً ونييًار فهي انة اس لثيافة المجتمع المادخة والفكراة 

(Light, Keller, 1990: 552ر وتتلخ،  الةالقة ةير المجتمع والت)  كن ل جيا في اآلتي 

 / يؤدم الم قف الس سي ل جي إلى االاتراع المادم الذم خستخدا في المجتمع. 1

/ يؤنر االاتراع التكن ل جي في حيان المجتمع مر االل استةمالهر وتظهر عالقات اإلنتاج 2
رات ياالجتماعي فهي عالقات تنشأ ةير الناس في عملية اإلنتاج في تبادل وت  اع واستهالك الخ

المادخةر وهذه الةالقة تنيس  إلى ن عيرر عالقات فنية وهي ترتبط مبا رن مع التينية وتنظي  الةم ر 
 واألارى الةالقات اإلنتاجية وهي عالقات امتالك وسا   اإلنتاج ومنتجات الةم . 

 / تؤنر التكن ل جيا في مجتمةات ل  تساه  في عملية االاتراع أو االنتشاغ عر قراق عملية3
 االنتشار الثيافي. 

يرى أصحاب النظراة التكن ل جية أا التغير االجتماعي سببه الةام  التكن ل جير بمةنى 
التكن ل جيا هي علة التغير في المجتمعر حيث خظهر نظاا التخص، في الةم ر وتي ا التكن ل جيا 

جية أهمية لتكن ل  ة  ا ف متةددن وتص  إلى انجا  عملها ب فاءن عاليةر وتكتسب  االاتراعات ا
نبيرن في المجتمةات المةاصرنر والث رن الصناعية التي أدت فا ض في اإلنتاج الصناعي و لى 
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مخترعات متف قةر التغير في المةايير والذي  االجتماعية مث   ي  السيارن ابدي  تكن ل جي للدوابر 
ها صناعية وسرعة تيدموارتفاع   يمة  حيان االستيرار والتحضرر و ه ر أهمية المجتمةات ال

 ميارنة بالمجتمةات ألارى.

 Culturalالذم صاغ مصطلال التخلف الثيافي  William F. Ogburn يرم ولي  أوجبروا  
Lag  في الةام  التكن ل جي لتةبير عر الفارق الثيافي المادم والمةن مر والمش الت التي تنشأ

عندما يبدأ جزء مر النسق االجتماعي في التغير السراع نح  األجزاء األارى للتكيفر ن  خخلق 
  يعدا الت ا ا ةير التيدا التكن ل جي السراع والبطء في الج انب المةن اة مث  المةتيدات والذ

واألعراغر واشير أوجبروا إلي ضرورن دفع الج انب المةن اة في عملية التغير االجتماعير اما 
يرى ا  مر أوجبروا وهاولي أا التكن ل جيا المتغير األساسي مر حيث التأنير على س اا المدا 

 (ر صف ن الي ل النظراة التكن ل جية ترى أا التغير214  1997ومناقق إقامته )الج النير 
 االجتماعي خة د إلى الةام  التكن ل جي.

 

 نظرية الدور: (2)

شاط على الدور الذم يؤدخه الفرد في نهذه النظراة في ةداخة اليرا الةشرارر وتراز  هرت 

الدور أحد عناصر التفاع  االجتماعير وه  نمط متكرر مر األفةال  خجة أو عم  مار 

)الحسرر  هتلك النظراة حسب ما ذار  وتتضمر في م قف مةير. الفردالم تسبة التي يؤديها 

  تيةالفرضيات اآل (75ر2005
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  إلى عدن أدوار  هي أخًضا تتحل و يتحل  البناء االجتماعي إلى مؤسسات اجتماعيةر

 اجتماعية.

  الدور االجتماعي الذم يؤدخه الفرد مجم عة مر ال اجبات حسب مؤهله وابرته  ض

 و خصيته.

 مر األدوار االجتماعية ال  يفية في وقت واحدر وهي ةذلك  يؤدم الفرد في مجتمةه عدًدا

 تحدد م انته االجتماعية في ذلك المجتمع.

 فلر خ  ا هناك تناقض في األدوار., عندما يؤدم األفراد في مجتمع ما مهامه  أداء جيًدا 

 .خجة  هذا الدور الفرد متصاًل بالمجتمع 

النظر إليها مر ب ر التةلي  الةالي في الجامةاتدو ةناء على فرضيات نظراة الدور خم ننا تفسير 

 قةة تؤدم أدوارها المتو ر تيدا نشاقات في مجاالت مختلفة ومتن عةر مجتمعيةحيث ا نها منظمة 

 تخراج أجيال مر الشباب قادرار علىر وتسةى إلى لها منهار وتحيق أهدافها واططها المرس مة

ية في مجتمةاته , وتسه  في تنمية مجتمةاته  المحلتحم  المسؤولية, وتحييق التنمية المستدامة 

وا   رعبر تيلده  ال  ا ف واإلدارات المختلفة التي خحتاجها المجتمع في مسيرته االجتماعية

بالمتخصصير في مختلف المجاالت. والما لبنة تثرم المجتمع  الجامةاتذلك مر أج  أا تك ا 
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عية رقيه  في السل  االجتماعي مر الناحيتير االجتماالتحق الطالب بالتةلي  الةالي أدى ذلك إلى ت

 واالقتصادخة.

 تطور الصناعة في السودان:

ة ال في منتصف اليرا الةشرار ااصإل  خةرغ الس داا الصناعة والتصنيع بالمفه ا الحديث 
 رلي  ال ابير في احتياجات األس اق في الس دااإبةد  ياا الحرب الةالمية الثانية التي أدت 

 أالذم هي األمر رصة في السلع االستهالنية التي اانت تأتي مر الدول التي  غلتها الحربواا
لذياا بةض الصناعات الصغيرن لسد حاجة البالد مر السلع المختلفة علي الرغ  مر عدا ت فر 

يفة في ذلك ال قت فيد نشأت بةض الصناعات الخف رالدعا   األساسية التي ترتكز عليها الصناعة
وأاذت تلك الصناعة ىر ار يرن في بةض المدا لتلبية حاجات الس اا واليطاعات األوالصغ

ا الذم 1939ص رتها الحديثة عندما ت  إنشاء مشروعير  راعيير هما مصنع اسمنت عطبرن 
لذم اانت تملكه ا نانت تملكه  راة ة رتالند لالسمنت البراطانيةر ومصنع البيرن بالخرق ا بحرم 

 (.54  2006ر نبل كة الةاملة في مجال التيطير)المصانع البراطاني

حيث  جةت الح  مة في ذلك ال قت  را1956جاء االهتماا الكبير بالصناعة عيب االستيالل 
اليطاع الخاص المحلي واألجنبي  لالستثمار والذم عرغ بيان ا الميزات الممن حة  وقد  هدت 

 اليطاعير ا  ياا الةديد مر الصناعات المختلفة التي قاا1968 ىلإا 1958الفترن في الفترن مر 
والذم سبيه  ياا  را1967أصدرت الدولة قان ا تنظي  االستثمار الصناعي لسنة و ةاا والخاصرال

 1970ةةةةةةةةةة1960استنادَا على الخطة الةشراة  را لدع  الصناعة1962البنك الصناعي في عاا 
الصناعة في الس داا وقامت على انرها عددا مر المشروعات في  وهدفت الى تر ية و اادن حج 

نفس الفترن وبةدها مصانع الس ر وااللباا ر الفانهة والخضروات ر تجفيف البص  ر صناعة 



 

 

21 
 

مر  نما قامت الةديدالكرت ا ر صناعة النسيج والكهرباء ر صك الةملة وغيرها مر الصناعات ر
ا لإل راغ علي 1995في عاا سسة التنمية الصناعية المؤسسات التي تهت  بالصناعة مث  مؤ 

دراسة و عداد المشروعات الصناعية الجديدن المناسبة لت سيع اليطاع ةالمصانع الح  مية 
ا للذياا بإجراء البحث والدراسات 1967الصناعي الةاا ر اما أنشئ مةهد البح ث الصناعية 

ار حيث 1966صلة للصناعة والتةدير عاا الال مة ووضع الخبرات الفنية اما أقامت و ارن منف
فترن الستينات نشاقا ابيرا مر قب  اليطاع الخاص في مجاالت صناعة الزا ت والنسيج   هدت

 (.154  1998ة)السيدر واألحذخة وبةض الصناعات الغذا ية الصغيرن المختلف

ةا تتبع مصن (38)ا صدر قان ا التأمي  والمصادرنر الخاص ةتح ا  ملكية 1970في عاا ف
مصنةًا إال  )47 (لليطاع الخاص إلي اليطاع الةاار وبذلك ارتفع عدد مصانع اليطاع الةاا إلي

أا قرار التأمي  ااا له أنر سلبي علي االستثمار الصناعي ومستيبله حيث أدم  إلي هروب 
 نفسه ةااوفي ال (ر20  2006ومخاوغ اليطاع الخاص واألجنبي مر االستثمارالصناعي)علير 

لي  اادن حج  اإلنتاج الصناعي بميدار إا والتي هدفت 1975 -1970ضةت الخطة الخماسية و 
  مر غلر وعلي ا رلي تشغي  المصانع المت قفة و اادن اإلنتاجية للمصانع الةاملةإوهدفت  57%
تأنر  بةدن ع ام  داالية واارجية منها علي سبي  ًا صناعيَا اذلك ا هذه الفترن  هدت تط ر أ

  2001ارتفاع مةدالت التضخ  و اادن أسةار الم اد المست رن الال مة للصناعة) يخر المثال 
123). 

في محاولة لتفةي  اليطاع الصناعي والتغلب علي بةض المشان  التي ت اجه الصناعة في 
لي هذا الهدغ وااا اةر  السياسات اليرار إالس داا اتخذت الدولة بةض السياسات لل ص ل 

ا والخاص بح  مؤسسات اليطاع الةاا الصناعية الصادر في 1981ر عاا الجمه رم الصاد
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لي إالتابةة ليطاعات الس ر والنسيج والزا ت والصاة ا  وت  تح ا  المصانع را1981مارس 
لي تأهي  المصانع ومر ضمنها مصانع الس ر باعتبارها عاما عملت الدولة  ح  مةر  راات

ا  هدت 1999 -1996في الفترن و لغزل والنسيج ر أه  الصناعات في الس داا مع صناعة ا
ناعات و هرت ص رالةديد مر االنجا ات التي  ملت الصناعات الغذا ية واستغالل الطاقة الةاقلة

تيرار اليطاع (حديثة متط رن  في مجال االلكترونيات وقطع الغيار مع تزايد إنتاج الذهب
 (.18ر 1997الصناعير 

 ياا عدد مر الصناعات  الس داا  هد را1970ةاا الصناعية ل  قاتمةالتلك آنار علي الرغ  مر 
زل والنسيج والملب سات الجاهزن ودباغة الجل د والسبانة غالمختلفة في قطاعات الس ر وال

 را1976وغيرهارنما  هد  ياا مصنع الغزل الرفيع ةبحرم بالتةاقد مع الح  مة الرومانية في عاا 
ا اأنبر 1979اما قاا مصنع س ر انانة  را1978زن ةبحرم ومصنع الصداقة للمالبس الجاه

في التسةينات مر اليرا  دا  الس داا مجال الصناعات الحديثةرحيث مصنع س ر بالس داا
بمجمع  الطا راتو  بمدينة جياد الصناعيةصناعة السيارات وغيرها ب   أة اةها مث   الةشرار
 .الصافات

 اآلثار االجتماعية للصناعة :

نها  اهرن اجتماعية تؤنر وتتفاع  مع الظ اهر االجتماعية األارىر وليد أصناعة بت صف ال
لة  البخاراة  حدث تغير في البناء االجتماعي بسبب الث رن الصناعية في الغرب فااترع اإلنساا اآل

مما صاحبه ضةف في الروابط اليراةية وفي األسرن الممتدنر األمر الذم أدم إلي  ه ر األسرن 
ةناءر وانشغلت األسرن الحديثة بالةم ر واذلك اروج المرأن ألالن ان التي تتك ا مر الزوج والزوجة وا
 (.21  2011)الخ لير في المجتمةات للةم  مما أنر علي النظ  االجتماعية
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يع ت الصناعية ر فالمجتمع المحلي ال خستطآفيه المنش أتؤنر الصناعة علي المجتمع الذم تنش
را مع التغيرات الصناعية وال خستطيع أا خحتفظ بصفته التيليدخة لفترن ق الة مر أا خصمت اثي

الزمر وااصة بةد تط ار األساليب التكن ل جية الحديثة التي تةم  علي صبغة المجتمع بالكثافة 
تؤنر الصناعة  حيثالس انية الةالية ونظاا التخص، وتيسي  الةم  وارتفاع المست اات المعيشيةر

نه عندما تتةدم الصناعة نيطة مةينة مر النم  والتط ر إجتمع في ن احي أارم أهمها علي الم
ا مث  لي ق ن أجنبية وتستخدإوتحتاج  رسرعاا ماتمت، اافة الي م الةاملة الم ج دن في المجتمع

تمع لها المجنفس لي  ه ر حضارات مختلفة في إمما يؤدم  رهذه الي م األجنبية في المصانع 
 ك المجتمعتماستؤنر فيووج د مث  هذه الحضارات   رتياليدها و يمها وأدخانها ولغتهاعاداتها و 
  (.198  2005)الحسرر المحلي

 التصنيع وتغير المجتمع المحلي: 

تةتبر عملية التصنيع حجر الزاواة في عملية التغير االجتماعي والتنمية االقتصادخةر وات قف 
ا تبطة بظاهرن التخلفر بمةنى اتساع الياعدن في المجتمع ممعلى تحييق االاتالفات البنا ية المر 

يؤدم إلى رفع مست ى وحج  ق ى اإلنتاج المستخدمةر اذلك أا تط ر ق ى اإلنتاج المصاحبة 
لةملية التصنيع خصاحبها تغير في الةالقات االجتماعية وهذه تدفع عملية التصنيع إلى األماار 

لحديث أا خ  ا مغليًا أو ناةتًار ة  خ  ا في حراة دا مة لذلك ال خم ر للمجتمع الصناعي أو ا
وتغير مستمر للمهر التي خشغلها األفرادر وتحتاج عملية التصنيع إلى أا تت  في اتجاه لها لكي 
تنتجر اما أنها تؤدم إلى تغيرات في البناء الثيافي و رساء  ي  وعادات وتياليد جديدن في المجتمع 

  : ق ى مؤ ر للتغير في المجتمع الصناعي والجدول التالي يبير ذلك المحلير واةد التةلي  أ

 إجراءات البحث المنهجية.



 

 

24 
 

 : البحث ومنهجه نوع -1

دراسةةةةةةةة وصةةةةةةةفية تحليلية تهدغ إلى التةرغ على دور التصةةةةةةةنيع في التغيير االجتماعي علي    
 اليصدخة.المجتمع المحلي باستخداا منهج المسال االجتماعي عر قراق الةينة 

 أداة جمع البيانات: -2

صةةةةةةم  الباحث اسةةةةةةتبانه لجمع البيانات الال مة لهذا البحث, تة س واقع المشةةةةةة لة المدروسةةةةةةة    
ُحسةةةب صةةةدق األدان عر قراق صةةةدق المحت ى, وذلك بةرض األدان على بةض المتخصةةةصةةةير 

االجتماع  ( مح مير في اقسةةةةةةةةةةةةةةةاا عل 7في عل  االجتماع والخدمة االجتماعيةر وااا عدده  )
واالنثرب ل جيا والخدمة االجتماعية بالجامةات السةةةةةةة دانية المختلفة حيث قلب منه  إعطاء رأيه  
الةلمي في مدى صالحية العبارات, ومدى ع سها أهداغ الدراسةر وبلغت النسبة المئ اة التفاق 

أغراض (ر وهي نسةةةبة مناسةةةبة لتحييق %89المح مير على صةةةدق عبارات االسةةةتبانه وأسةةةئلتها )
الدراسةةةر واعتمدت امةام  صةةدق مناسةةبر أّما نبات االسةةتبانه فحسةةب باسةةتخداا مةام  مةادلة 

وهذا يدل على أا االسةةةةةةةةةةةةتبياا يتمتع ةدرجة عالية (’ %0.86ألفا ارومباخ وبلغ مةام  الثبات )
 مر الثبات.

 مجتمع البحث وعينته: -3
السةةةةةةةةةةةاننير  بمنطية الصةةةةةةةةةةةداقة بمحلية تك ا مجتمع هذا البحث مر عينة مر افراد المجتمع     

 . ( فرد100) الحصاحيصا ة الخة الجزارن محلية ااتيرت الةينة اليصدخة بةدد
المستوي التعليمي ألفراد عينة البحث يوضح  (1جدول رقم )  

 النسبة العدد المستوي التعليمي
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 ا2019المصدر  الدراسة الميدانيةر 

وهي نسبة ضعيفةر مما خةني أا في  %5( أا نسبة األميير تساوم 1يتضال مر الجدول رق  )
الذير تلي ا تةليمه  األساسر أما  %10المجتمع الصناعي قد تختفي فيه األميةر وتمث  نسبة 

ومر المبح نير الذير نال ا حظًا في الدراسة الجامعية ر %20الذير نال ا تةليمًا نان اًا نسبته  
ر وهي أعلى نسبة وتةد مر اصا ، المجتمع الصناعي الذم خي ا علي التخص، 50%

 .%15المهنير ونسبته  في الدراسات الةليا في مجال التخص، الدقيق تمث  

 ( يوضح الوظيفة لألفراد المبحوثين 2جدول رقم )

 %5 5 أمي

 %10 10 أساس

 %20 20 نان م 

 %50 50 جامةي

 %15 15 ف ق الجامةي

 %100 100 المجموع

 النسبة   العدد مدينة جيادفي  الوظيفة التي تشغلها

 %25 25 مهندس

 %20 20 تيني

 %5 5 م  ف
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 ا2019المصدر  الدراسة الميدانيةر 

مر المبح نيرر وه  خمثل ا أعلي نسبة  %50( أا الةمال خمثل ا نسبة 2يتبير مر الجدول رق  )
  %20تتطلب عدد ابير مر الةمالر أما نسبة   وهذا نتاج قبيةي ألا قبيةة الةم  في المصنع 

ر والجدير بالذار أا بةض الةمال  %25تمث  التينيير أو الفنييرر ةينما المهندسير خمثل ا نسبة 
أميير لطبيةة عمله  مث  عام  النظافة أو مراسلة وهذه  المهر ال تحتاج لمؤه  علمير أما نسبة 

 ا ف يؤاده دورااخ  أا المجتمع الةض م يتك ا مر تمث  الم  فيرر وهذا التباير في ال   5%
جماعات مهنية لك  جماعة دور تلعبه في الحيان االجتماعيةر وهذا الدور يتغير مع تغير األدوات 

  االجتماعية داا  البناء االقتصادم واالجتماعي.

ي يؤدم عاالعتماد المتبادل ةير الجماعات المهنية المتخصصة داا  المجتمع الةض م أو الصنا
إلي اعتماد هذه الجماعات على بةضها البةضر حيث تحتاج ا  جماعة مهنية إلي مجم عة 
جماعات متخصصة في تةاملها االجتماعير وبذلك تضمر الجماعة المهنية صفة الت الي 
واالستمرار وترتبط مع بةضها البةضر ةينما يؤدم تيسي  الةم  إلى االاتالغ والت ا ا في مست ى 

(ر اما ي ضال Durkheim, 1984: 69ومرازه  واتجاهاته  وتةاليمه  نح  الةالمي )األفراد 
ألا الرم    رخمتزج تيسي  الةم  بالةالقات االنيسامية خ  ا له تأنير ابير ل اس وارث أنه عندما

التي تشير إلى م انة الشخ، االجتماعية تصبال ميننة لما لها مر فا دن واضحة مر الناحية 
واةتيد "وارث" أا التينير خةم  على تدعي  الثيافة المشتراة في المجتمع ألنه ي حد  راالقتصادخة

 %50 50 عام 

 %100 100 المجموع
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الج النير )م  نات الثيافة المادخة وبير رم  ها التي خشترك الناس جميةًا في تيييمها أو تيديرها
1997  79.) 

 

 

 

  ( يوضح العالقات االجتماعية بين المبحوثين3جدول رقم  )

 النسبة العدد :علي  قائمة الجتماعيةفي رأيك العالقات ا

 %50 50 علي أساس المهنة والتخص،

 %30 30 علي أساس التياليد الس دانية

 %20 20 عالقات اجتماعية ضعيفة

 %100 100 المجموع

 ا2019المصدر  الدراسة الميدانيةر 

االجتماعية التي مر المبح نير خيروا أا الةالقات  %50( أا نسبة 4يالحظ مر الجدول رق  )
أقروا أا الةالقات االجتماعية  %20تربط الةاملير قا مة علي أساس التخص، المهنير ةينما 

أقروا أا الةالقات االجتماعية حميمة ومفةمة  %30ضعيفة إل غال الناس بالةم ر أما نسبة 
 بالتياليد الس دانية علي أساس نسق اليرابة والجيرن والصداقة.
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يتبير مما سبق ارتفاع نسبة الةالقات اليا مة على أساس التخص، المهنير مما خةني تغير 
الةالقات في نسق اليرابة واالتجاه نح  الةالقات االجتماعية التي تي ا على األاالق المهنية 

Professional Ethics ر وهذا ما يؤاده دورااخ  حيث خميز اذلك ةير التضامر االجتماعي
م خس د األسرن والذم يرتبط ة حدن الدا واليرابةر وبير التضامر االجتماعي الةض م اآللي الذ

الذم يبنى في تيسي  الةم ر وقد فصلت ال  ا ف األسراة في المجتمع الحديث تدراجيًا عر 
األسرنر وأصبحت تي ا ةهذه ال  ا ف جماعات مهنية متخصصة اارج نطاق األسرن مث  رااض 

يرها مر المؤسسات االجتماعيةر والةالقات الةصبية أصبحت تنتفي ةهذه األقفال والمدارس وغ
(ر واذلك الحال لألسرن الممتدن أصبحت تتيل، Durkheim, 1984: 68الطراية في المدينة )

 تدراجيُا وتنتشر األسرن الن واة والجدول اآلتي يبير ذلك 

 

 ( يوضح اإلقامة في المنزل للمبحوثين 4جدول رقم )

 النسبة العدد في المنزل هم:المقيمين 

 %70 70 أةناءأو دوا  األةناءالزوج والزوجة و 

 %30 30 ... جدوأقارب آارار مث  األخ أو  األةناءالزوج والزوجة و 

 %100 100 المجموع

 ا2019المصدر  الدراسة الميدانيةر 

تمث  األسرن الن ان  وهي أعلي نسبةر وتياة  نسبة ضعيفة  %70( أا نسبة 4ي ضال الجدول رق  )
ر وانتشار األسرن الن واة سمات المجتمع الحديثر األمر الذم %30جدًا حيث األسرن الممتدن 
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 نأدى إلى تغير تيسي  الةم  في األسرن الممتدن التي اانت تي ا على الن ع والةمرر و ه ر األسر 
الن ان التي تيس  الةم  علي التخص، المهني ألفرادهار واةتبر تيسي  الةم  في فكر دورااخ  
 اهرن ضروراة مر   اهر التط ر في الحيان  االجتماعيةر واي ل "أا ج هر تيسي  الةم  ومصدره 
ه  التضامر"ر بمةنى خجب التةاوا ةير الجماعات المتخصصة في أداء مهامه  المهنيةر و ذا 

  ي جد هذا التةاوا يدل ذلك على أا الةالقات ةير تلك ال  ا ف ل  تنتظ  بةضها ةبةضر مما ل
خةني أا التنظي  عام  أساسي في تيسي  الةم ر ألا التنظي  خجة  مر صاحب الةم  وعماله 
أسرن واحدنر والتضامر في رأم دورااخ  ه  أا خ  ا فراق الةم  على اتصال بةضه  ةبةض 

طبيةير أما إذا  غ  الةمال في عزلة عر بةضه  ول  خ  ن ا في الت اص  الفةلي فه  ال ضع ال
وال جداني ةينه  مر ناحية وبير رؤساءه  مر ناحية أارىر فإا ذلك يؤدم إلى فساد نظاا تيسي  

 (.52  1994الةم  )علير 

جة التغير تيهنالك ع ام  أدت إلى تيسي  الةم  في األسرن والمجتمع الحديثر وهي ةنم  الةم  ن
الم رف ل جي للبيئة االجتماعية مر حيث ايفية تجمع الس اا وت  اةه  على المساحة التي 
ي  ف نهار والخطط التي تسير عليها هجراته  الخارجية وال سا   المتةلية ةنشأن ال حدات المحلية 

تيدا في تيى و لذياا المدا الصناعيةر والما ابر حج  المجتمع و ادت اثافته الس انية الما ار 
مست اه الحضارمر ومظهر التيدا الحضارم عند دورااخمه  االنتيال مر التضامر اآللي إلى 

وهاولي  ماننزم الةالماا اؤاد(رو Durkheim, 1984: 71الةض م أو مر البسيط إلى المراب )
أا درجة التحضر للمجتمع تتناسب قردخًا مع قبيةة نظاا تيسي  الةم ر بمةنى الما ا دادت 

ع درجة ترف ديثدرجة تيسي  الةم  االجتماعي نتيجة سيادن النظاا الصناعي في المجتمع الح
التحضرر اما أا هذه الدرجة تتناسب قردخًا مع التط ر التكن ل جي السا در وهي نتيجة منطذية 

 (.216  1997)الج النير الصناعة تتسق مع نمط نظاا
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ة التصنيع الشام ر اما نالحظها في المجتمةات خةد الحراك االجتماعي  اهرن أساسية في عملي
المةاصرن وااصة المجتمةات الصناعيةر ونتج عر ذلك اتساع وسا   الم اصالت 
واالتصاالترسه لة الت اص  االجتماعير  اادن اثافة الس اا ةتزايد التخص، ونم  وسا   الةم  

 (50  1994)علير 

أا هنالك حراك س اني واسع في مجتمع البحثر حيث ترتفع نسبة حراة االنتيال إلى مدينة  
الحصاحيصا ومدينة ودمدني بش   منتظ  ليرب مسافتها ليضاء اثير مر االحتياجات ر واتضال 
مر االل المياةالت في الدراسة الميدانية أا عدد مر المبح نير خيروا أا  ياا مصنع الصداقة 

لنسيج أدى إلى تنمية المجتمع المحلي التي تتمث  في ت فر فرص عم  جديدنر ر و ه ر للغزل وا
ادمات تةليمية وصحية جديدنر ومر المالحظة الميدانية أخضًا أا هنالك الةديد مر  الذبا   
واألجناس خةمل ا في المصنع ر مما خةني انفتاح المجتمع المحلي علي الةال  الخارجير األمر 

 لى تغير اجتماعي عر قراق االحتكاك الثيافي ةير الجنسيات والذبا   المختلفة.الذم أدى إ

  

 النتائج:

 الصت هذه الدراسة إلى أا عدن نتا ج منها 

هنالك تغير اجتماعي حدث في المجتمع المحلي ر في الترايب البنا ى للمجتمع وحدنت   -1
 تغيرات ةنا ية .

عي نت وسيلة أساسية في تغير البناء االجتمات صلت الدراسة أا عملية التصنيع فةاًل اا -2
 السا د في المجتمع المحلي.
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نما أوضحت الدراسة أا هنالك فروقَا فردخة جاءت نتيجة لتغير البناء االجتماعي في  -3
المجتمع المحلي مر الش   البسيط إلي المرابر األمر الذم أدى به  تيسي  الةم  إلى 

ًا والذم أصبال سببًا في وج د التدرج االجتماعي وفيالتفراق ةير الةم  اليدوم والفكرمر 
 للتخص، المهني.

وهذا  لن نرخغلب عليها مر ن ع األسرن افي المجتمع المحلي أا األسرن  دراسةالت صلت  -4
 يؤاد أا هنالك تغير قرأ في البناء األسرم 

نذلك ت صلت الدراسة أا  ياا المصنع أدى إلى حراك س اني واسع وتداا  وت اص   -5
 المجتمةات المحلية مع بةضها البةضر وذلك ةرصف الطرق وانتشار وسا   الم اصالت.

نما ةينت الدراسة أا الةالقات االجتماعية التي اانت قا مة علي أساس نسق اليرابة أو -6
الةالقات األولية تغيرت إلى عالقات م ض عيةروأصبحت تي ا على أساس التخص، 

 المهني
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 ة باالهتماا وتشجيع  ياا المدا الصناعية ت صي الدراس -1
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