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 تمهيد

ان فلسفة التغيير فلسفة عميقة من الصعب : "Heraclitus"هيرقليطس الفيلسوف اليوناني  يري

متغير وأن التغير سابق  شيءأن كل و ،مؤلف وذلك المتدادها الزمني منذ وجود الخليقة أوتحديدها في سطور 

أما عالمنا الذي  ينتظرنا.عالمنا الذي نعيش فيه والعالم الذي  ،ن العوالم عالمان: "إأفالطونويري للثبات. 

هو العالم الذي ال فالعالم اآلخر أما ، (نعيش فيه فهو عالم التغير ويستمد طاقته من عالم الثبات )عالم المثل

المليئ بالكمال والخلود والمثالية وهو العالم المناظر للعالم المتغير،  الثبات.هو عالم يوجد فيه تغير بل 

كما أنه تعبير عن حركة دائمة  ،والمتطلع للحياة يجد التغيير سنة من سنن اهلل في الكون، وهو ضد الثبات

 .تكتنف المخلوقات على شكل تراتبية تنازلية وتصاعدية

مقدار الحركة وهو ما يسمى "بالنقلة" حيث أن الزمان مرتبط التغيير  أن Aristotle" "أرسطوقال  ومن جانبه

يتم بها تحقق الزمان وتغيره فالزمان يكون  إنماآخر  إلىبالمكان وهذه الحركة التي يتم االنتقال بها من مكان 

نه اعتباري نسبي وان هو مقدار الحركة وهذه الحركة أنما تنوجد بوجود المكان والذي يوجد بوجود األجسام وأ
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جعل للزمان محدودية ووعاء بما يتالئم مع مادية الجسم فأن الزمان ذلك الجزء الجوهري  الذيالبدن البشري هو 

 . (1) المادةمن العالم ال يمكن للبشر أن يشعر بجوهريته أال من خالل ألتجرد من 

 سياسيًا، وذلك باعتباره فيلسوفًا االقتصادي،فقد ربط التغيير االجتماعي بالعامل  ""كارل ماركسما أ

واقتصاديًا. لقد زعم ماركس أن وراء كل تلك التغييرات والتحوالت االجتماعية عوامل اقتصادية  واجتماعيًا،

وذلك حسب نظريته المادية  لألمام،بحتة. مدعيًا أن هناك ثالث عوامل اقتصادية تحرك المجتمع وتدفعه 

  .(2) التاريخية

أن جل الفالسفة قد ، ومهمة الفالسفة هي تغيير التاريخ أن، منها: فرضياتعدة من  (اركسمتنطلق مقولة )و

ن المهمة الصحيحة ، وأقد اكتفوا بمهمة فهم التاريخأن جل الفالسفة ، وتخلوا عن مهمة تغيير التاريخ

التاريخ وبين مهمة أن هناك قدر من التضارب بين مهمة فهم ، وحاليا هي تغيير التاريخ ال فهمه المطلوبة

 .التاريخ ربما يعيق تغيير التاريخأن فهم ، وتغيير التاريخ

أن التغيير المطلوب للتاريخ هو مسألة واضحة ، وفهم التاريخن تغيير التاريخ أهم من وأضاف ماركس: إ

ع وقت ييا، دون تضومحددة ال تتطلب سوى التركيز عليها. فهي لم تعد تتطلب فهم، بل تتطلب البدء فيها فور

حاح هو تغيير لمن، بحيث أصبح المطلوب حاليا وبإأن فهم التاريخ هي مهمة عفا عليها الز، وفي تلكؤ الفهم

 .(3) العالمأنه بإمكان الفالسفة تغيير العالم بدل اإلكتفاء بتفسير وفهم ، والتاريخ وليس فهمه

وضها المجتمع بعمومه لالنتقال إلى لمصطلح التغيير يقصد به حاالت التحول التي يخ هوهكذا فإن استخدام

وهذا يدخل في باب  األفضلأوضاع أفضل تمكنه من االنطالق إلى المستقبل، لكن ليس كل تغيير يكون نحو 

وان حاالت التحول التي يخرج منها المجتمع  .بديل أمكون هذا التغيير خيار  أو ،التغيير المقصود وغير المقصود

ابية إيج أكثر-مركز قرار الدولة والتفاعالت الدولية في النسق الدولي  إلىوصوال ومؤسساته وهيئاته  رادهبأف-

ى التصدي لمحاوالت وفاعلية وقوة وقدرة على إدارة شئونه، وعلى محاسبة قيادته ومكافئتها ومعاقبتها، وعل

 .(4) قهرهكبته أو 

                                  
 .7711بيروت،  2جيترار جهامي، فهوم السببية بين المتكلمين والفالسفة بين الغزالي وأبن رشد : )دراسة وتحليل(، منشورات دار المشرق، ط (1)
 طالراب، 23/1/2177(، 3333) العدد، ، الحوار المتمدن3تفكيك الماركسية ج  -أمير الغندور، مهمة ماركس: التغيير ال الفهم  (2)
 الرابطعلى شبكة المعلومات الدولية على  النص متاحنظرية التغير االجتماعي عند مالك بن نبي وكارل ماركس،  (3)
 .2177، 23/23، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، العددان مجلة قضايا سياسيةمنعم صاحي العمار، في فلسفة التوجه نحو المستقبل، ( 4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=268552
http://30dz.justgoo.com/t535-topic
http://30dz.justgoo.com/t535-topic
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 :التغيير أواًل: مفهوم

فالتغيير مصدر يعبر عن صيغة ، على غير ما كان عليه"جعل الشيء تغيير لغة في المعجم الوسيط هو "ال

مبالغة مشتق من الفعل )غّير( الشيء بمعنى حوله وبدله بآخر، وأيضا جعله غير ما كان عليه في السابق، 

  .(5) وتبدلوتغّير: تحول 

تحول فقد ( أما التغير أو ما يترجم في أحيان عديدة على انه Changeليزية هو )جالتغيير في اللغة اإلنو

بالنسبة و (.Mutation( أي القدرة على التغيير، وأيضا مصطلح )Changeabilityاستخدم له مصطلح )

( وغيرها من Modify-التحسن( وكذلك )Alter– )التعديلللكلمة األولى نجد أنها تحمل معنى يختلف عن 

هو استمرار حالة االختالف والتي تطبع  ليزيةجالمعاني التي تفيد معنى التمييز. وعليه فالتغيير في اللغة اإلن

سمات ظاهرة معينة مقارنة بمدة سابقة للظاهرة نفسها وليس لغيرها، وهنا يكمن المعنى الحقيقي للتغيير 

ة حالة اختالف مقارنة بالمدة السابق إلىفهو مرتبط بظاهرة أو نظام ما تتعرض سماته العامة أو أجزاء منه 

، أما االختالف كمصطلح فيستخدم للمقارنة بين سمات حالة وحالة أخرى ال نيله بغض النظر عن األمد الزم

فيقصد بها الحالة المقصودة التي طرأ عليها نوع من  تتشابه معها في صفاتها الكلية، أما كلمة تعديل

االختالف في بعض سماتها وليس في مجموعها الكلي، حتى وان كان التعديل طفيفا كونه بشكل عام يعبر 

فيعني أن التغيير الذي طرأ على الحالة المعنية إنما نحو األفضل وليس  حدوث حالة تغيير. أما التحسنعن 

  عنها. األسوأ، عكس الحالة التي تعني التغيير نحو األسوأ التي يستخدم مصطلح التراجع للتعبير

( لهذا هو يقترب كثير من Changeabilityومن المصطلحات المقاربة جدا لمفهوم التغيير هو التغير بداللة )

فالتغيير مسالة غير  ،لكنه في الواقع يختلف من الناحية اللغوية ،مفهوم التغيير من الناحية االصطالحية

الحدوث بمعنى ان التغيير سلوك واعي في التغير وهذا ما  إراديةفي الحدوث عكس التغيير فهو مسالة  إرادية

  .(6) التغيير الغير مقصودالمقصود و سنتحدث عنه في موضوع التغيير

فن التحول جديد بمعنى ) أخرحال  إلىن حال التغير م أي( convertingتي بمعنى التغيير التحول )أوكذلك ي

 أخذه أوبداللة تغيير صورة الشيء ذاته،  األولىفيؤخذ بصورتين  ،أخرىنقطة معلومة  إلىمن نقطة معلومة 

                                  
 ، بال.األولم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء ، المعجوآخرون إبراهيم مصطفى  (5)
 .72-7، ص 2112، بيروت، 7لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط الديني والفلسفي وفلسفة العلم، المطبعة احسام األلوسي، الزمان في الفكر ( 6)
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( developing( والتطور)reform) اإلصالحب مفهوم التغيير من كما يقترباعتبار استبدال الشيء بغيره( و

  .(7) تبادليالتي تستخدم بشكل 

. (8)إلى األفضل" في المظهر أو المضمون الملحوظ التحول" أنه على االجتماعية العلوم في واصطالحًا يعرف

من الزمن فيحدث تغير في  ةفترالبناء االجتماعي خالل  على أكل تحول يطركذلك هو "التغير االجتماعي و

"انتقال المجتمع كذلك  هوو .(9)"في المجتمع السائدةنماط العالقات أو واألعرافدوار والقيم الوظائف واأل

، وهذا التعريف يتضمن عدد من العناصر (10)بإرادته من حالة اجتماعية محددة إلى حالة أخرى أكثر تطورًا"

 األساسية:

شري كالدول أو المؤسسات أو الحركات أو األحزاب من حال إلى حال، من الحاضر إلى وأي تجمع ب المجتمع انتقال-1

 مارإع في دورها وتمارس المستهدفة، والنهضة التنمية وتحقق األحداث، في فاعاًل طرفًا المستقبل، لتصبح

ب، بل واألحزا والحركات والمؤسسات الدول مستوى على الفعل ليشمل التعريف نطاق يتسع وهكذا .الكون

 ومجموعات العمل الصغيرة.

 : أي بعموم الرغبة واإلرادة الجماعية للمجتمع بمؤسساته وهيئاته وأفراده. بإرادته-2

حالة اجتماعية محددة إلى حالة أخرى: وتشمل كلمة الحالة االجتماعية أنماط العالقات االجتماعية  من-3

والسياسة والنظم التشريعية والقضائية والدينية، ومن والنظم االجتماعية المختلفة كنظم األسرة واالقتصاد 

ثم فإن هذا اختيارنا لمصطلح الحالة االجتماعية يجعل نطاق التعريف يتسع ليشمل عمليات التغيير في 

  .(11) المختلفةمناحي الحياة 

على الفعل.  * أكثر تطورًا: فمصطلح التغيير يعني عندنا االنتقال بأي تجمع بشري إلى األمام، وبناء قدرته

وبالتالي فإن انتقال المجتمع إلى وضع أكثر تخلفًا أو ارتداده خطوة إلى الوراء ال يدخل في نطاق تعريفنا، ألنه 

 ال يمكن أن تتالقي إرادة المجتمع بعمومه على االنتقال لوضع متخلف.

المجتمع بعمومه  مصطلح التغيير يقصد به حاالت التحول االجتماعية التي يخوضها فإن استخداموهكذا 

-لالنتقال إلى أوضاع أفضل تمكنه من االنطالق إلى المستقبل. وهي حاالت التحول التي يخرج منها المجتمع 

                                  
 http://www.almaany.com: اإلنترنيتقاموس المعاني، على شبكة المعلومات الدولية  (7)

(8) Berch Berberoglu, Class Structure and Social Transformation,  Praeger Publishers, Westport, CT. 1994, P. xi. 
 .2-3، ص (2112، كلية العلوم السياسية ،ة النهرينجامع)بغداد، دارة التغيير، ا  منعم صاحي العمار، التفكير االستراتيجي و  (9)
 .22-71، ص (7772 القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية عشر،)حسن، أصول البحث االجتماعي،  عبد الباسط محمد (10)
 .13، ص 7772د. مصطفى الخشاب، المدخل إلى علم االجتماع، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،  (11)

http://www.almaany.com/
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إيجابية وفاعلية وقوة وقدرة على إدارة شئونه، وعلى محاسبة قيادته  أكثر-وهيئاتهومؤسساته  بأفراده

ومن ثم فإن حاالت التحول التي يتم فيها استبدال ، و قهرهومكافئتها ومعاقبتها، وعلى التصدي لمحاوالت كبته أ

 .(12) المختلفةقلة مسيطرة متحكمة بقلة أخرى دون المشاركة اإليجابية والفعالة من قبل وحدات المجتمع 

 

 :مفهوم التغيير السياسي: نيًاثا

اسي التغير السيو ديموقراطي.اطي استبدادي إلى وضع االنتقال من وضع ال ديموقر"ير السياسي إلى يشير التغي

 السلمي قد يطلق عليه مصطلح )إصالح( ويمكن اعتباره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو إلعادة بناء

 .(13) المجتمعالتأثير السياسي داخل 

 ةطبيع أو المجتمع في السياسية البنى لها تتعرض قد التي التحوالت مجملهو " كذلك السياسي التغييرو

 راكزم على تأثير من ذلك كل يعنيه بما األهداف، وتغيير السياسية القوى بين والتفاعالت السياسية ياتالعمل

  .(14) دول عدة بين أو نفسها الدولة داخل والنفوذ السلطة توزيع يعاد بحيث القوة

 :أهمها عوامل لعدة استجابة السياسي التغييرويأتي 

 إلى األحيان من كثير في تتحول لن المطالب هذه لكن السياسي، النظام من األفراد مطالب أو العام، لرأيـ ا1

 .(15) والضغط المصالح وجماعات األحزاب قبل من تبنيها يتم لم إذا مخرجات

 أو الحزبية األهداف تحول يعنيه بما المصالح، وجماعات واألحزاب الحركات بعض وقوة نفوذ في تغيرـ 2

 .الدولة إطار إلى الحزب إطار من الخاصة

 اتلقائي يعني كاالنقالبات، أخرى حاالت في األدوار توزيع إعادة أو الديمقراطية، الحاالت في السلطات، تداولـ 3

 .الجديدة القيادة منطق وفق تتشكل، بدأت جديدة سياسية حياة أن

 واقتصادية سياسية أشكال، بعدة الضغوط هذه وتكون منظمات، أو دول قبل من خارجية، ومطالب ضغوطـ 4

 .وعسكرية

                                  
 الخيار الثالث، موقع أكاديمية التغيير على شبكة اإلنترنت الالعنف.أحمد عبد الحكيم، د. هشام مرسي، م. وائل عادل، حرب  (12)
، ير منشورةدكتوراه غ أطروحةنموذجا، البشرية  التنمية-عماد مؤيد جاسم محمد المرسومي، أثر دراسة قوى التغيير في استشراف مستقبل الدولة القومية  (13)

 .21( ص 2113كلية العلوم السياسية،  ،جامعة النهرين)العراق، 
 .31، ص 7773الكويت،  جامعة: الكويت. السياسية العلوم موسوعة: محمود ربيع مقلد ومحمد صبري  إسماعيل (14)
 .211-233(، ص 7721والتوزيع، الطبعة الثانية،  للنشر الكرمل دار: السياسة، )عمان علم مبادئ: )وآخرون( نظام بركات، (15)
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 السياسات صياغة إعادة في تؤثر قد الدولية، التوازنات طبيعة في أو اإلقليمي المحيط في خارجية تحوالتـ 5

 .(16) الدولية السياسة في الجديدة المدخالت مع التعامل إطار في والخارجية الداخلية

 

 والتحديث السياسي ير السياسييالتغثالثًا: 

فإن كان التغيير إيجابيًا محمودًا، يهدف إلى ، السياسي بناًء على صفة هذا التغيير التغييريتحدد مفهوم 

"تغيير  وهو:محاربة الفساد وإزالته، وتحقيق اإلصالح، فينطبق عليه تعريف اإلصالح السياسي نفسه، 

ائل مختلفة، وتعديل في نظام الحكم سواء أكان جزئيًا أو جذريًا، ومحاربة مظاهر الفساد والضعف فيه، بوس

أمَّا إن كان التغيير السياسي ال يهدف إلى هذه األمور، بحيث  ".بحيث يحقق المقاصد الشرعية المرجوة منه

يهدف إلى تكريس الفساد، أو محاربة الخير، فإنَّه يقصد به " تغيير وتعديل في نظام الحكم سواء أكان جزئيًا 

 ".ر إلى المقاصد الشرعية المرجوة منهأو جذريًا، بوسائل مختلفة، بحيث يتحقق دون النظ

اإلصالح السياسي خالفًا للثورة ليس سوى تحسين في النظام السياسي، فهو تطوير غير جذري في شكل و

الحكم، دون المساس بأسس هذا النظام. ولهذا يخرج منه االنقالب ألنه يشمل أدوات غير سلمية للتغيير، 

 رةالثو أنَّ البعض يرى بينما  أكثر من كونه يهدف إلى إصالح النظام.ويهدف إلى تغيير القائمين على النظام 

 رلتغيي االنقالب أنَّ كما وسريع، راديكالي سياسي إصالح عن تعبير أنَّها إالَّ السياسي، اإلصالح أشكال أحد

صالح اإل أشكال أحد هو باإلصالح، يقومون من ليأتي السلطة استعمال أساؤوا ألنهم النظام على القائمين

 . (17) لإلصالحشكل راديكالي غير سلمي  السياسي، إالَّ أنَّه

التحديث السياسي مفهوم مركب من مفهومين: ومفهوم التحديث السياسي، بيرتبط التغيير السياسي كذلك 

األول، مفهوم التحديث والثاني، مفهوم "سياسي"، ويقصد بالتحديث االنتقال من وضع إلى آخر على وفق معيار 

وبوصفه السياسي أنه التغير الذي يشمل كل ما له صلة بالعملية السياسية، إذن مفهوم التحديث  معين،

السياسي مفهوم له عالقة بجوانب الحياة السياسية كافة، ونظراً للتنوع الكبير في أنماط النظم السياسية التي 

لتي يسعى إليها كل نظام كان يعرفها المجتمع المعاصر سواء من ناحية التنظيم أو العالقات واألهداف ا

 .(18)طبيعيًا انعكاس ذلك التنوع على االتجاهات التي تناولت دراسة التحديث السياسي وأبعاده

                                  
 .32-31محمود ربيع، مرجع سابق، ص  مقلد ومحمد صبري  إسماعيل( 16)
 الرابط. 22/3/2172، عدد بصائر، مجلة الحقيقة والمفهوم السياسي.اإلصالح والتغيير ، د. أنس جراب( 17)
في العلوم السياسية، ، رسالة ماجستير غير منشورة 7722–7732ولى، منألة ايرجنتين في الفترة البيرونألاسي في ايالتغيير السجابر سعيد عوض،  (18)

 .1 ( ص7727، قسم العلوم السياسية، )القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية

http://basaer-online.com/basaer/feker/40-mfaheem-fekrya/1827-2012-06-25-11-34-56.html
http://basaer-online.com/basaer/feker/40-mfaheem-fekrya/1827-2012-06-25-11-34-56.html
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 ن في دراسة التحديث السياسي:يان رئيسااتجاهيوجد و

 ينطلق في شرحه لمفهوم التحديث السياسي عن القيم الديمقراطية في المجتمعو :ول: االتجاه الليبراليألا

هدته كما ش، التحديث السياسي ن الديمقراطية هي المسار الوحيد والنتيجة الطبيعية لعمليةإيرى  إذالليبرالي، 

 ،بنية والوظائف السياسيةألاتساع مركزية السلطة الحكومية، والتمايز والتخصص لتضمن: وربية ألالدول ا

 الوحدة القومية ودمج، والسياسية بوجه خاص المساواة مبدألى إوالتي تستند  ،المشاركة الشعبية المتزايدةو

 .(19) بهفراد بصورة متزايدة في النظام السياسي وربطهم عاطفيًا ألا

 

ن الطريق الوحيد لعملية التحديث السياسي أينبع من الفلسفة الماركسية التي ترى  :الثاني: االتجاه الماركسي

لى التحديث السياسي إنهم ال يسعون أ على ونلى الثورة ويؤكد الماركسيإ يؤدي الذي الطبقي هو الصراع

ي والتحديث السياس ،دور قيادي له في عملية التغيير إيجادو اإلنسان طبيعةلى تحديث إبل واالقتصادي فحسب 

 نأي أ ،جذريًا هو الثورة الشاملة التي تسعى لتغيير خريطة المجتمع تغييرًا ةاالشتراكيالذي شهدته الدول 

تحت  يالثقاف وعية والتحديثتتابعة التحديث بالمثم  ةجراء تحديث في البناء التنظيمي للدولإنقطة البدء هي 

  .(20)قيادة الحزب الشيوعي

عملية صنع السياسة العامة  في التغير حدثالتحديث السياسي انطالقًا من العوامل التي ت   ()روميعالج وقد 

حيط فكار مع العالم المل الساسة والمؤسسات السياسية واألتفاعبالتي تتأثر بالتحوالت المادية واالجتماعية و

 إلى بدورها تؤدي جميعًا ، وهذه العوامل(.... الخالبيئة: اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية ودستورية) بهم

"عملية صنع السياسة العامة التي تتأثر بالتحوالت  حدوث تحديث سياسي، وبذلك يصبح التحديث السياسي هو

 .(21)فاعل الساسة والمؤسسات السياسية واألفكار مع العالم المحيط بهم"بتالجتماعية والمادية وا

 اً المجتمعات من حيث مصدر التغير الذي قد يكون داخلي لدراسة التحديث السياسي داخ "كارل دويتش"حاول و

ة حاول دراس كماو نتيجة الحتكاك ثقافي بثقافات مختلفة، أنتيجة تحديات خارجية  خارجياً و أتيجة الصراع ن

لى إو من العاصمة ألى الريف إمن الحضر  تبدأن أزاوية دينامية انتشار التجديدات ك السياسي منالتحديث 

                                  
ر منشورة الة ماجستير غي، رسالنموذج المصري  دور النخبة في التنمية السياسية: دراسة مع محاولة للتطبيق على الدول النامية،عبد الغفار رشاد محمد، (19)

 .737ص (،7712)القاهرة: كلية االقتصاد والعوم السياسية، 
( 7712 وم السياسية،لنشورة )القاهرة: كلية االقتصاد والعم ، رسالة ماجستير غيرالثورة الثقافية البروليتارية والتغيير السياسي في الصينمحمد نعمان جالل،  (20)

 .33-33ص
(21) Rome, Eric, Modern Politics: An Introduction to Behavior and Institutions (London: Routledye & keyan, lmtd ., 1969) p.99 
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تغير ثوري  هو لى جانب دراسة نوعية التغير هلإلى الطبقات الدنيا، هذا إو من الطبقات العليا أقاليم، ألا

وبين التغيرات في القيم واالتجاهات  وما هي العالقات بين المتغيرات السياسية؟ تدريجي بطيء أم ئمفاج

 .(22) المجتمعات؟والسلوك السياسي داخل هذه 

التكنولوجية والعلم األسباب : منهاذكر لى التحديث السياسي، وإدي ؤسباب التي تألتوضيح ا "ليدز"وحاول 

فراد ألاوجود ( وزماتألهلية والدولية واألالحروب ا :مثل) واالجتماعي يالسياس باالضطرا ، ومراحلوالتصنيع

طبيعة ( وويرغبون في التحديث ،وقوة سياسية ًاساسيأ ًاذوشخاص الذين يملكون نفألوهم ا) نيالحركي

عات مالمجتب للتحديث مقارنة كثر تقباًلأفرادها أنجاز يكون إلفالمجتمعات التي تؤكد على ا)السائدة  االتجاهات

المثل العليا كذلك طبيعة ( وفرادها للحفاظ على الوضع الراهنأيسعى  من ثمو ،نجازإلالتي ال تؤكد على ا

 . (23)و وضعيأ ساس دينيأوالتي قد تكون ذات  ،يديولوجيات السائدة في مجتمع ماألهداف التي تطرحها األوا

 "ستونآيديفيد "تناول . بينما (24)؟ اسيةيالستغير النظم تلماذا  :روالتحديث السياسي من منظ "ابتر"وتناول 

ورأى أن النظام السياسي هو مجموعة من التفاعالت  التحديث السياسي من منظور فكرة النظام وتحليل النظم،

 أساسية:لى خمسة عناصر إالعملية  هوتشير هذ تم من خاللها عملية التخصيص السلطوي للقيم،تتي لا

 .(25) السياسيبيئة النظام ، وسترجاعيةإلالتغذية ا، ولمخرجاتا، وعملية التحويل، والمدخالت

بالمدخالت وتنتهي بالمخرجات وتقوم  أة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدروهكذا يبدو النظام السياسي كدائ

لى كل إدخالت والمخرجات، ولكن النظام السياسي ال يستجيب مترجاعية بمهمة الربط بين الإلسالتغذية ا

لى عجز إؤدي إذ تذا ازداد حجم هذه المطالب إتي تواجهه بل يقوم بعملية اختيار لهذه المطالب والمطالب ال

 مر الذي يؤديألا ،من عدم التوازن بين مدخالت النظام السياسي وقدراته ًاليها يحدث نوعإالنظام عن االستجابة 

 لى حد العنف وانقطاع قنوات االتصال السياسي.إلى توتر سياسي قد يصل إ

                                  
 .722 -723( ص7712)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  بناء القوة والتنمية السياسية: دراسة في علم االجتماع السياسيد. نبيل السمالوطي،  (22)

(23) Leeds, C. A., Political studies (London: Macdonald & Evan Ltd.,1975) p.211. 
(24) Apter david E., Political change: collected Essays (London: Frank &cass  co., 1974) p.110-111. 

سياسية، كلية االقتصاد والعلوم ال :السياسية )القاهرة   العلومسم ققيت على طلبة أل، محاضرات مدخل في النظم السياسية المقارنة ،د. علي الدين هالل(  25)
 .12-13( ص7712/7713
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لك هم وتمثير الأو ذات التأبين حجم التحديث ومداه واتجاهه، فيفرقون بين التغيرات العميقة  "آبليوم"ويميز 

غير تتؤدي إلى  وبين التغيرات طويلة المدى والتغيرات قصيرة المدى وبين التغيرات التي ،الفرعية والثانوية

 .(26) البنيةالمحافظة على  إلىغيرات التي تؤدي توبين ال ،البنية

 

 رابعًا: التغيير الثوري واإلصالحي:

ط يرتب حدهما ثوري يرتبط بالعنف واآلخر تطوريأ عن وجود نمطين للتحديث السياسي: "نكروبويلش "تحدث 

ويؤكد كل من النمطين على  وهو التحديث نحو األفضل، ،كال النمطين يتفق مع اآلخر في الهدفو اإلصالح،ب

كاألحزاب السياسية والنخب السياسية والبيروقراطية والجيش وتقوم بمهمة وجود أدوات وقوى معينه  أهمية

 :(27) التحديث

 : نمط التغير الثوريـ 1

نه يستلزم إدخال العنف في العالقات أل ،ير الثوري "بأنه نمط خاص للتغير االجتماعيغعرف جونسون الت

تغير القيم ، واالجتماعية ةتغير البني :تياآلو حبعاد التغير الثوري على النأويمكن تحديد  ."االجتماعية

، وتغير النظام القانوني، القيادة وأساسها الطبقيتغير في تكوين ، وتغير المؤسسات، وومعتقدات المجتمع

 .(28) النظاماستخدام العنف في األحداث التي تؤدي إلى تغير و

الثوري ال يقتصر على التغير  غيرن التأأبعاد التغير الثوري من نقطة هامة هي عن ويكشف هذا التحديد 

ظام في الن ةونوعي ةن تكون اجتماعيه فتحدث تغيرات كميأوتنتهي ب يةاسيس تبدأ ةهو صيغ انمإالسياسي، و

 ن العنصر المميز للتغير الثوري هو االعتماد على العنف. أإال  الثقافي واالجتماعي واالقتصادي،

ير األوضاع ييقترن بمشروع جماعي واجتماعي يستهدف تغ نسانيإنشاط " في أحد تعريفاتها هيالثورة ف

يمثل  اً واجتماعي اً جماعي ًامشروعبوصفها والثورة  .(29)"نحو المستقبل ممتداً  نوعياً  يراً ياالجتماعية القائمة تغ

وقد أكد ماركس على أهمية المشروع بالنسبة للثورة من خالل تأكيده  عمق للثورة،أم هجل تقديم فأمحاولة من 

على أهمية األيديولوجية االشتراكية بالنسبة للثورة، والهدف النهائي الذي يقترن به المشروع الثوري هو ليس 

 مثل في تغيير العالقات االجتماعية.تحداث نتائج سياسية فحسب بل نتائج اجتماعية تإ

                                  
(26) Appelaum , Richard  P. Theories of social change. (chicago: markham publishing co., 1970) p.7-9 
(27) Welch, Ciande E., and Bunker, Maris, Revolution and political change (California  :Duxury press ,1972 ) p .34 
(28) Johanson, Chalmers ,op .cit . , p .1 . 

 .23-22ص ،7711 (،3)العدد  ول،ألالمجلد ابغداد، ، والسياسية ةمجلة العلوم القانونيمساهمه في دراسة مفهوم الثورة"،  " بد الرضا الطعان،عد.( 29)
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خ المجتمع عند ماركس ضرب من يرأماركسي للثورة نمطًا للتغير هو التغير الثوري العنيف، وتويقدم التصور ال

لى إله، فالتغير نوع من االنتقال من عصر  ساسًاأنتاج إلالتغير الثوري نتيجة لصراع الطبقات تمثل طريقة ا

 .(30) تغير بنية العالقات االجتماعية ينتاج التإلتغير في طريقة البا أعصر يبد

 

 :التغير التطوري نمط-2

يتضمن معنى السلمية والتدريجية والعمل من خالل المؤسسات أو التغيير السياسي لتحديث لسلوب أالتطور ك

يضا تغير أوهو  ،وفق القوانين والمؤسسات القائمة في المجتمععلى هو تغير سلمي شرعي يتم والقائمة، 

الزمن، بل تغييرات تحدث نتيجة تراكمات بطيئة  تدريجي ال يتضمن تغيرات جذرية في وقت محدود من

 سلوبألن الوقت هو عنصر هام في التمييز بين اإومن هنا ف ،طويلة من الزمن مرحلةلتغيرات جزئية تتم عبر 

اني ن الثإف حديثسراع بعملية التإللى اختصار عامل الوقت واإول ألسلوب التطوري، فبينما يسعى األالثوري وا

ة الحياة نراها ّنه الكاملة، والعالقة بين الثورة والتطور هي عالقة جدلية، فالتطور هو س يترك للوقت فرصت

 وضاع مؤسسات تتعارضأ أنسانية، ولكن عندما تنشإلفي الطبيعة وفي الكون وفي العالقات االجتماعية وا

يق قنوات االتصال ضتمع استمرار التطور تصبح الثورة ضرورة اجتماعية، على سبيل المثال عندما  مصالحها

حزاب أية من سياسو عندما تفشل المؤسسات الأعجز عن نقل مطالب قوى جديدة في المجتمع تالسياسي و

وبرلمان عن التعبير عن مصالح قوى اجتماعية صاعدة في مثل هذه الحاالت تسد قنوات التطور ويصبح 

 .(31)من خالل الثورة :أي ،طر المؤسسات والقوانينأالتغيير خارج 

خرى ذات خصائص وصفات مختلفة ألى إمعينة  وصفات والتطور هو عملية انتقال من مرحلة ذات خصائص

حالة من حاالت التوازن  ساسًاأولى، ويتم هذا االنتقال بطريقة سلمية وتدريجية ويفترض ألفضل من اأتعد 

وضع مظاهرة السياسية ن الأساسي هو أواالستقرار والتغير المنظم، ويعتمد مفهوم التوازن على افتراض 

و أذا اختل أي جزء إخرى، وألجزاء األا فيويؤثر كل جزء  ،جزاء المتفاعلةألمجموعة من ا :، أيون نظامًاالدراسة تّك

 لى نمطإو ينتقل أولى أللى حالته اإصالح نفسه ليعود إن النظام يعيد إخرى فألجزاء األاختلت العالقة بين ا

ولكن االستقرار السياسي ال يعني غياب التغير  ،مرغوباً  يئًاشطار إلي هذا اقرار فتجديد مستقر، ويبدو االس

المنظم، فالنظم االجتماعية واالقتصادية والثقافية لها طبيعتها الخاصة ويفرض نمو هذه النظم على النظام 

                                  
 .72-71ص (7712ترجمة منير شفيق )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، دليل الحرب الثوريةكروما، نامي و ك( 30)
 .71( ص7717، )القاهرة: مكتبة عين الشمس،الثورة والتغيير السياسي مع التطبيق على مصرفاروق يوسف،  .( د31)
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ل معللحفاظ على استمراريته و بوصفهاقدر على التغير أوان يحل محله نظام  ،لها ن يتغير طبقًاأالسياسي 

  .(32) النظام السياسي وطريقة اإلجراءات والتنظيمات السياسية وشبه السياسية في المجتمع

ول، البنية السياسية للمجتمع أل: ا(33) هما ن وجود مصدرين للتحديث في المجتمعات الناميةغتووقد اقترح هنت

 يفًاكثر تكأخرى، فهي ألمن النظم السياسية النامية ا سيساً أكثر تأالنامي، فبعض النظم السياسية النامية 

مشاركة ذج الالنم كثر اتساعًاأو ،للتحديث ستيعابًااكثر أن تكون أ، فمن المتوقع واستقالاًل وتماسكًا وتعقيدًا

ة يالعمل فيثيرها أ، والعسكريون، والثوريون( بحكم تاألوتوقراطيةالثاني، القيادات السياسية ) السياسية.

 للتحديث في المجتمعات النامية. ن تكون مصدرًاأالسياسية يمكن 

في مجال التكنولوجية تنتقل  ربع عمليات:أن التطور الذي شهدته المجتمعات النامية تضمن أسميلر  ورأى

وفي مجال  لى استخدام المعرفة العلمية.إليب البسيطة والتقليدية اسألالمجتمعات النامية من استخدام ا

وفي الزراعة  لي.آللى العمل اإنسان والحيوان إلمن استخدام طاقة ا ة تشهد المجتمعات النامية تحواًلالصناع

وبالنسبة للتنظيمات  نتاج المحاصيل النقدية.إلى إتنتقل المجتمعات النامية من زراعة االكتفاء الذاتي 

 .(34) الحضرية لى المراكزإتتحرك المجتمعات النامية من المزرعة والقرية  األيكولوجية

 

 ًا: أبعاد عملية التغيير:خامس

 كني لم والمنهج التفاصيل في لكنه الجمود، وعكسه الثبات وعدم الحراك معنى يحمل العام، إطاره في التغيير

 مناهجه حتى أو وأسسه هدفه من انطالقا بالتغيير تعنى التي المختلفة المدارس فظهرت إجماع، نقطة

 .(35) وطرقه

 :في تغيير عملية أي في االختالف نقاطوتتمثل 

                                  
 .71-7، ص (7717/7712اسية )القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، لقيت على طلبة قسم العلوم السيأ، محاضرات نظرية التحليل السياسيد. حامد ربيع، ( أنظر: 32)

(33) Huntington, Samuel P."The Change to Change",  op . cit., pp. 413-419. 
(34) Smelser , Neil  J., "Mechanism of change & Adjustment to change", in: Finkle  Jason l.,7 Gable, Richard W., 
Political Development & Social Change, (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1968) p.28 

قدمة م نموذجا"، أطروحة حماس غزة: حركة وقطاع الغربية الضفة في السياسي اإلسالم حركات منظور من السياسي الشوبكي، التغيير محمد محمود بالل (35)
 .33-27، ص ص 2111العليا،  الدراسات الوطنية، كلية النجاح السياسية، جامعة والتنمية التخطيط في الماجستير درجة لمتطلبات استكماال
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 القوى بين النظر وجهات في واالختالف التنوع مع منسجم طبيعي أمر فيه واالختالف: التغيير من الهدفـ 1

 حيز ىإل ومبادئها بأفكارها للوصول المجتمع في الفاعلة القوى تتبعه كمنهج فالتغيير. مجتمع ألي المشكلة

 .فيه التغييرية الجهود على سينعكس المجتمع في الرؤى تنوع من انطالقا األهداف واختالف. التنفيذ

 :يف األسس، أهمتتمثل و مشروعها، في التغيير قوى منه ستنطلق الذي المجال به ويقصد: التغيير أساسـ 2

 اساألس، والقانوني األساس، ووالتعليمي والتربوي األخالقي األساس، والسياسي األساس، واالقتصادي األساس

 .(36) الفكري

 أو يالسلم التغيير، والالثوري أو الثوري التغيير، والعكس أو األعلى إلى األسفل من التغيير: التغيير مناهجـ 3

 والمناهج الطرق من للعديد إضافة .االنقالبي أو التدريجي التغيير، وخارجية أو داخلية بقوى التغيير، والعنف

 .المرحلة ظروف وطبيعة للتغيير، الساعية القوى ومبادئ لفكر طبيعي كنتاج الغالب في تأتي التي

 وجهات بين المشتركة القواسم إطار في الموضوع معالجةيتطلب  التغيير، مدارس بين الخالفومن هنا فإن 

 جزئياته، لبعض أو لواقعه الرافض المجتمع حراكعن  يعبر التغيير فإن األساس هذا وعلى المتباينة، النظر

، "كانتر موسى روزابث" تشير كما هو أو . التغيير عملية هدف تمثل جديدة مرحلة نحو به االنتقال ىإل ويسعى

 إلى ضرةحا حالة من التحرك ويشمل للمستقبل، المطلوبة الحالية التصرفات الستنباط الماضي تحليل عملية

 .(37)"المستقبل في المنشودة الحالة إلى نصل حتى انتقالية حالة

 من األول فالشق النظر، وجهات في الخالف عن تعبر عديدة تفرعات يضم للتغيير والعام المرن التعريف هذا

 قوف تنوعها إلى أشير حسبما ومتنوعة مختلفة تكون قد والوسائل للوسائل، إطارا التغيير يعتبر التعريف

 ةالمشارك من متفاوتة وبدرجات القوة، من متفاوتة بدرجات المجتمع حراك عن تعبر أنها كما. واألسلوب المنهج

 أو للواقع كرفض يأتي التعريف في الوارد المجتمع حراك. وغيرها واألفراد والنخب والمؤسسات القوى بين

 على والقائمة الراغبة القوة لتصل الحياة، جوانب كافة وفي اجتماعية، أو اقتصادية أو سياسية لجزئياته

 .التغيير لعملية الخاضعة الجوانب في مسبقا المحددة األهداف إلى التغيير

 

 

 : أنماط التغيير السياسي:سادسًا

                                  
 .3-3ص . 2113والتوزيع، الطبعة األولي،  للنشر اإلسراء دار: اإلسالمية، عمان النهضة مفاهيم: يوسف السباتين نجاح (36)
 الرابطااللكتروني، على  المركز النص متاح على موقعالتغيير، األردن،  الحكومية، إدارة غير للمنظمات التميز مركز (37)

http://www.ngoce.org/content/changem.doc
http://www.ngoce.org/content/changem.doc
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في إطار أنماط التغير السياسي تبرز رؤي هنتنجتون ووليم متشل )التغير بالمكونات( الموند وروستو )التغير 

 :بريور )التغير المعقد(وباألزمة( وبرنر 

 التغير بالمكونات:النمط األول: 

عالقة يمكن بوضوح  وهيين المشاركة السياسية والمؤسسية السياسية. اهتم هنتنجتون بالعالقة ب

تجريدها عن دراسة التحديث. وهذا التحديث قد يكون أحد المصادر التاريخية الكبرى للتغيرات فى المشاركة، 

مشكلة تشهدها المجتمعات عند  هيلكنه ليس المصدر الوحيد. ومشكلة التوازن بين المشاركة والمؤسسية 

شارك فيها الزنوج والطالب فى الواليات المتحدة فى أواخر الستينات  التيستويات التنمية. فاالضطرابات كل م

المدن الرئيسية وفى الجامعات واجهت البنية ـ  ففيمن الممكن تحليلها بشكل مثمر خالل هذا اإلطار: 

الجديدة أن تشارك فى اتخاذ  تستطيع هذه الجماعات لكيالمؤسسات ـ القائمة تحديات، لتفرز قنوات جديدة 

 تؤثر فى حياتهم من خاللها. التيالقرارات 

يركز فى األصل على العالقة بين )المؤسسية + المشاركة(  الذيـ لصمويل هنتنجتون ـ  النظريهذا المقترب 

ددها ، وكما حالسياسييمكن توسيعه ليتضمن متغيرات أكثر عددًا وتنوعًا. فالخطوة األولى فى تحليل التغير 

 .(38) التغيريتناولها  التيتحديد "األغراض" أو "المكونات"  هيوليم متشل 

تحملها  التيالعالقات  هي، ثم بعد ذلك ما السياسيوتحديد ماذا تكون )أو ماذا ربما تكون( مكونات النظام 

 يمكن أن نتناوله السياسيوالنظام  ،ج يركز على التغير فى المكوناتأن هذا المنه أيالتغيرات )إن وجدت أصاًل(. 

باعتباره تجميعا لمكونات عديدة كلها آخذة فى التغير، بعضها بمعدالت سريعة، والبعض اآلخر بمعدالت 

تتضمن: التركيز على ما يبدو أنه مكونات رئيسية للنظام  السياسيأبطأ. وهنا يمكن القول بأن دراسة التغير 

اه التغير فى هذه المكونات، وتحليل العالقات بين التغيرات فى أحد ، وتحديد معدل ونطاق واتجالسياسي

 المكونات والتغيرات فى المكونات األخرى.

، القيادة، والجماعات، واألبنية، والثقافة فالنظام ينظر إليه على أنه يتضمن مكونات عديدة، من بينها:

عالقة ، والحليل التغيرات فى هذه المكوناتبتبشكل مثمر يمكن أن تبدأ  السياسيودراسة التغير  .السياساتو

 بين التغير فى أحد هذه المكونات، والتغير فى المكونات األخرى. 

                                  
(38) William C. Mitchell, The American Polity, New York, 1962.  
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يمكن تحليله على كال الصعيدين: األول فيما بين المكونات وصعيد آخر للتغيرات فيما بين  السياسيوالتغير 

تغير. وأنماط التغير فى أهداف ال هي عناصر كل مكون من مكونات النظام. إن المكونات والعناصر إنما

 .وفى العناصر، المكونات

فالتغير فى القوة هو أحد أنماط التغير ذات الصلة بالظاهرة السياسية، ويعتقد بأن التغيرات فى القوة 

 . لكن التركيزالسياسييجدر بها أن تصبح موضع اهتمام المحلل  التيالتغيرات الوحيدة  هيأن تكون  ينبغي

 وة وحدها هو نتيجة لتبنى تعريف معين للسياسة. على الق

كل يتش التيقد يكون موجهًا إلى التغيرات البسيطة فى قوة المكونات والعناصر  السياسيإن تحليل التغير 

ـ المكونات السياسيمنها النظام  . لكن األكثر أهمية هو العالقة بين التغيرات فى قوة األفراد المكونين للنظام 

محدودًا ليقتصر على  السياسييمثلها األفراد ـ والتغيرات فى مضمونها. وإذا كان التحليل  التيوالعناصر 

 التغيرات فى القوة، فإنه لن يستطيع أن يوفر فهما شاماًل لألسباب والنتائج.

" و"اتجاه التغير". نطاق التغيريمكن تحليله وفق ثالث مستويات: "معدل التغير" و" السياسيإن التغير 

التغير فى أحد المكونات يمكن مقارنته بمعدل، ونطاق، واتجاه التغـير فى المكونات األخرى، ومن خالل هذه ف

 الذي، وعلى المدى السياسيالمقارنات يمكن إلقاء الضوء على أنماط االستقـرار وعـدم االستقرار فى النظام 

رتباط، بالتغير، أو غياب التغير، فى المكونات وصلت إليه التغيرات فى أحد المكونات استنادًا إلى أو نتيجة اال

 .(39) األخـرى

 التغير باألزمة:نمط  :النمط الثاني

 يعتقد الموند بأنو إطار عام لتحليل الديناميات السياسية.كر باألزمة يالتغينموذج يفترض الموند وروستو 

اذج مدى تتضمن نم أيأولهما: إلى  النظريات المبكرة للسياسة المقارنة، والتنمية، يمكن تقسيمها وفق بعدين

 مدى تقيم تنبؤاتها استنادًا إلى الحتمية أو االختيار؟ أيللتوازن أو نماذج تنموية؟ ثانيهما: إلى 

 السياسييفترض روستو أن التغير ، وموذج الموندجاء روستو فى محاولة مناظرة بنموذج مشابه نوعًا لنوقد 

فى الواقع  هيالسياسية  وعدم الرضا يؤدى إلى حركة سياسية. فالحركةهو نتاج عدم الرضا بالموقف القائم، 

، أو الجماعات ذا ما نجحت فإن التنظيم، والحركةنتاج عدم الرضا دائمًا. وهذه الحركة قد تفشل وقد تنجح. فإ

من  األخرى المسئولة عن النجاح تقوم كلها بتطوير أهداف جديدة أو قد تذبل وتتالشى أما إذا فشلت جهودها

                                  
 .27-32(، ص 7777/2111السياسية، ، )القاهرة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم نظريات التنمية السياسية، عبد الغفار رشـاد محمد( د. 39)
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أجل التغيير، فإن الجماعة المسئولة عن هذه الجهود: أما أن تتفكك وتحل، أو تستمر فى متابعة هدفها 

 القديم، مع توقع آخذ فى التناقص باحتماالت تحقيقه.

شاركت بجهودها فى خلق الحكومة، أو فى االستحواذ على  التييعتقد روستو باإلضافة إلى ذلك أن القوى و

تحافظ على إبقاء الحكومة قائمة على قيد  التيماعة أو فرد، تختلف تماما عن تلك القوى السلطة من خالل ج

الحياة، أو تحفظ وضع فرد أو جماعة فى السلطة خالل فترة زمنية ممتدة ـ حتى يتغير االتجاه ـ وأن نظريته 

وهكذا فإن روستو،  يًا.يجب أن تأخذ فى اعتبارها هذه االختالفات وتسبغ عليها طابعًا نظام السياسيللتغير 

 السياسيةيجب أن تصنعها القيادة  التيشأنه فى ذلك شأن الموند، يضع أهمية أولية تؤكد على االختيارات 

(40) . 

 :(Ronald Brunner & Garry Brewer) بـرورو برنـرعند  ر المعقديالتغينمط  ثالث:النمط ال

ان يتضمن اثن والذيالمعقد  تغييرنموذجًا لل"برنر وبرور"  عن الجوانب السياسية للتحديث طورفى دراستهما 

 :ًا، وعشرين مقياسًاتغيروعشرون م

 ات وثمانية من المقاييس وزعت على أساس القطاعات الريفية والحضرية.تغيرعشر من هذه الم 

 الديموجرافي الفرعيوثالث مقاييس شكلت النظام  ثالثة متغيرات. 

 االقتصادي الفرعي ات وستة مقاييس للنظامتغيرتسع م. 

 السياسي الفرعيات وأحد عشر مقياسا للنظام تغيرعشر م. 

عشر معادلة مشتقة من النظريات العامة  أثنيات والمقاييس تم التعبير عنها فى تغيروالعالقة بين هذه الم

 تخضع ال التي والمتغيراتيمكن أن تتأثر مباشرة بحركة الحكومة،  التي المتغيراتللتحديث، ويتضمن النموذج 

 لمثل هذا التأثير. 

فانه يوفر نموذجًا على درجة عالية نظريًا: قد حقق مقترب برنر بريور أفاقًا جديدة فى التحليل السياسي. و

مغزى من  ذويمن التبسيط، وعلى درجة عالية من الدقة، للنظام السياسي، وهو نموذج يتسع ليشمل عددًا 

فانه يشير إلى معالجة عملية فى عمليًا: ، والعالقات بينها. والديموغرافيةاالقتصادية والسياسية  المتغيرات

السياسات ويذودهم بوسائل لتحلل النتائج المحتملة  لصانعياتجاه يجعل من الممكن فى النهاية أن يوفر 

                                  
 .32-27(، ص 7777/2111، )القاهرة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، نظريات التنمية السياسية، عبد الغفار رشـاد محمد( د. 40)
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 : فان بناء هذاوفى الواقعالختبارات صنع السياسة، من أجل نتائج تكون مالئمة بشكل مباشر ألغراضهم. 

ساد طوياًل، قبل  والذي، المتغيراتالنموذج يدخل إلى علم السياسة نمطا من التحليل المعقد للعالقات بين 

 ذلك، فى علم االقتصاد.

كان محدودَا بافتراضاته النظرية األولية ومالءمة هذه االفتراضات للنظم السياسية  "برور/ برنر "لكن مقترب 

عشر معادلة مرشدًا جيدًا وعلى نحو  االثنيويمثل النموذج ذا  لها أصاًل.كان النموذج موجهًا  التيالواقعية 

والمقاييس فى تركيا والفيليبين فى الخمسينيات والستينيات ـ من القرن  المتغيراتمعقول لتفاعل 

 الالعشرين ـ ومالءمة النموذج للمستقبل تقوم على أساس االفتراض بأن هيكل النموذج وأهمية المقاييس 

ات الرئيسية فى السياسة الحكومية تغييروالنموذج يوفر طرقًا ووسائل الختبار نتائج ال عبر الزمن. تختلف

ات غييرتأنه ال يوفر وسائل للتنبؤ بالإال  تسببها أدوات أخرى. التياألخرى  المتغيراتات الرئيسية فى تغييروال

ى ف المتغيراتفى بعض  تغييرات انعكاساتها فى شكل تغييرتحدث هذه المتى الرئيسية فى النظام أو حتى 

 . (41) النموذج

من االفتراضات  السياسيتميل بطريقة أو بأخرى إلى تحرير التحليل  يري الباحث أنها األنماطوفي إطار هذه 

قيدته فى المرحلة المبكرة السابقة، ومن االهتمامات الغائبة بالتحديث والتنمية، والتى شغلته فى  التي

 تغييرودراسة ال السياسي تغييرتشير إلى قدر متزايد من التناظر أو التوازن فى دراسة ال وهيرحلة الحقه. م

 السياسية. للتحوالتفى اتجاه صياغة نظريات عامة  مهمة. واألكثر أهمية، أنها تمثل خطوات االجتماعي

 

 

                                  
 .23-32، ص المصدر السابق، عبد الغفار رشـاد محمد( د. 41)


