
موضوع الدراسة:                                                                    الفصل األول  

 9

  1اإلشكالیة 

عودا    ا ص ا طبقاتھ ت فیھ را ت تحرك ات وتغی اة تقلب ة الحی ذ بدای ات من ت المجتمع د عاش لق

اس    ة الن ونزوال حیث فرضت الحیاة االجتماعیة على اإلنسان العیش جنبا إلى جنب مع بقی

رات مستمرة ومتواصلة فمن         ا تغیی ھ وتغییرھ األمر الذي دفع بھ إلى السعي لتحسین حالت

 ...حالة ومن موضع داخل المجتمع إلى موضع أخر تستمر حیاة اإلنسان حالة إلى 

ھ        ر حیات ات عب ن التقلب ة م ذه الحال اش ھ ات ع ن المجتمع ره م ري كغی ع الجزائ والمجتم

الطویلة ، فالفرد الجزائري طموح إلى تحسین حالتھ والرقي بھا ضمن سلسلة من العملیات 

 ..ي االجتماعیة ھي ما یعرف  بالحراك االجتماع

ل     ي ك ع ف ن المجتم ریحة  م ردا او ش س ف ذي یم ر ال ك التغی و ذل اعي ھ راك االجتم والح

توى      كن ومس دخل والس ك ال ي ذل ا ف اد بم ة واقتص ة وتربی ن ثقاف ة م ا االجتماعی مظاھرھ

ھ         ؤثر فی ا ت ا أو جزئی لبیا كلی ا او س ك إیجابی المعیشة وطریقة التفكیر والتصرف و یكون ذل

ى       عوامل الحروب والحركات  ین إل ع أحرارا أو منتم راد المجتم ھ أف اإلصالحیة ویعمل فی

ي          ذ ف ل تأخ ة وإستراتیجیة عم اعي منھجی ي أن الحراك االجتم جماعات اجتماعیة مما یعن

ف        ة ،وتتوق ا االجتماعی ة ومعادالتھ یم األم حب ق اعتبارھا بعدي الزمان والمكان ، وتستص

یس م        ألق واإلنجاز لتق رات الت ات فت د مقوم در     طویال عن ف بالق ا تتوق حبھا كم ا وتستص نھ

دد       أتھا ،وتح ي أنش باب الت ي األس ث ف ف ،لتبح ر والتخل ع والتقھق رات التراج د فت نفسھ عن

ھ        ا ، وتكون فی ر بھ ة فتعتب داف المأمول مواطن الخلل والقصور التي حالت دون بلوغ األھ

لمسألة ھي شرائح صاعدة وأخرى نازلة وأخرى تتحرك تحركا أفقیا ومما یلفت النظر أن ا

ي أي       ع وف ي أي مجتم ة ف معدل ھذا الصعود والھبوط وما ینتج عنھ من تطورات اجتماعی

داھما          1عصر من العصور ع في صورتین إح اعي داخل المجتم ، ویكون الحراك االجتم

ع بعضھا    صورة حراك تناقض تتناقض فیھ آراء ومصالح األفراد والشرائح االجتماعیة م

ة الوسطى ھي      البعض ویدار بطریقة سلمیة وتفھمیھ بعیدا عن العنف والقوة وتكون الطبق

ؤدي      ا ی مولد الحراك االجتماعي صعودا ونزوال وھي التي تنتج ثقافة صراع المواقف مم

                                                
یة ،عمارة یعقوبیان تصویر للحراك االجتماعي الشاذ ،ندوة لمناقشة روایة عمارة یعقوبیان لعالء االسواني ،القاعة الشرقیة الجامعة االمریك   
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رارة    اص ح ة امتص ى محاول لطة عل ھ الس ل فی دیمقراطي وتعم افي وال ار الثق ى االزدھ إل

م      الرأي األخر،وأما الصورة األخرى ھي صورة حراك التعارض       ة تحك ھ طبق تكون فی

ا   آراء تخالفھ ا ب ارع معھ رى تتص ات أخ ا وطبق ا وأحكامھ ھ قوانینھ رض علی ع وتف المجتم

ذه الصورة              ى ھ جن لآلخر ھي الجو السائد عل ر ، الس ف ، القھ وة والعن تماما وتكون الق

للحراك االجتماعي ویكون كذلك في ھذه الصورة تدمیر للحراك االجتماعي بتدمیر الطبقة 

 .ى الوسط

 ..  وتتحكم في الحراك االجتماعي عدید من العوامل والمؤثرات ومن أھمھا التعلیم

ى الصغار أو       ار أو المعلمون او المصلحون عل والتعلیم ھو تلك العملیة التي یمارسھا الكب

ذلك     ھو نقل ارث المجتمع من تقالید وثقافات وقیم وإصالحات ونصائح وتوصیات وھو ك

ن   د          عملیة صقل لمواھب ال اءات وی ع من كف ا تقتضیھ حاجات المجتم د حسب م شء الجدی

ة       ھ الخروج من األزم ى عاتق عاملة ویھدف إلى تخریج مجتمع من النشء القادم یحمل عل

ھا    ي یعیش ام الت ن األوھ ع م ار المجتم ر أفك ار تحری ذ بمس ھ واألخ اء قبل ا اآلب ي واجھھ الت

ھ      وجعلتھ ال یتقدم نحو مسار الحضارة و التعلیم الرسم ذي تشرف علی یم ال ك التعل ي ھو ذل

ھ             ي المؤسسات الخاصة ب تم ف ذي ی وزارة الوصیة وال الدولة بوضع برامجھ من خالل ال

ي      ز ف ذي یتمی وبمراحلھ المعروفة من االبتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي وال

ة من سن الساد      واطنین و اإلجباری ل الم ي سن    الجزائر بالمجانیة وتكافؤ الفرص لك سة إل

ا أصالتھا                یم لھ ھ من ق ا یحمل ل م ھ من إصالحات وبك ا ادخل علی ل م السادسة عشر وبك

 .وعالقتھا بالمجتمع الجزائري والمجتمع العالمي وبكل ما یفتحھ للمتعلم من آفاق مستقبلیة 

  :وتحاول الدراسة الحالیة االنطالق من تساؤل رئیسي ھو

 حراك االجتماعي في مجتمع الجنوب الجزائري؟ھل ھناك عالقة بین التعلیم الرسمي وال

واألسئلة الفرعیة التي یمكن ان تكون مناط تحلیل یساعد في اإلجابة عن التساؤل الرئیسي  

 :ھي

وب     ع الجن ي مجتم ادي ف اعي االقتص الحراك االجتم ة ب مي عالق یم الرس ل ان للتعل ھ

  الجزائري؟

  قافي في مجتمع الجنوب الجزائري؟ھل ان للتعلیم الرسمي عالقة بالحراك االجتماعي الث
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:أسباب اختیار الدراسة  2 

  التخصص في المجال) 1

 2ـ الدراسات في ھذه الموضوعات في المجتمعات الصحراویة ال زالت في طور المبادأة

 3ـ كشف العالقة القائمة بین التعلیم والحراك االجتماعي في مجتمع الجنوب الجزائري  

  .یر والتعلیم من أھمیة في مجال التخصصلما یحتلھ موضوع التغی -4

 

 3أھداف الدراسة

وب      ع الجن ي مجتم اعي ف راك االجتم مي والح یم الرس ین التعل ة ب ى العالق رف عل التع

  .الجزائري

ع     ي مجتم ادي ف اعي االقتص راك االجتم مي والح یم الرس ین التعل ة ب ى العالق رف عل التع

  .الجنوب الجزائري

وب    التعرف على العالقة بین التعلی ع الجن ي مجتم م الرسمي والحراك االجتماعي الثقافي ف

 .الجزائري

 4:الفرضیات 

یة  یة الرئیس ع  : الفرض ي مجتم اعي ف راك االجتم مي والح یم الرس ین التعل ة ب د عالق توج

  .الجنوب الجزائري

ھناك عالقة بین التعلیم الرسمي والحراك االجتماعي االقتصادي الفرضیة الفرعیة األولى 

  .الجنوب الجزائريفي مجتمع 

افي       : الفرضیة الفرعیة الثانیة  اعي الثق یم الرسمي والحراك االجتم ین التعل ھناك عالقة ب

 .في مجتمع الجنوب الجزائري
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 5ـ    الدراسات السابقة 

ب    "القیم التنمویة في المدرسة الجزائریة  الدراسة األولى  1ـ5 وى كت ة لمحت دراسة تحلیلی

من التعلیم االبتدائي مذكرة ماجستیر مقدمة من طرف الطالب عریف القراءة للطور الثاني 

  2005عبد الرزاق جامعة بسكرة 

  :وتھدف الدراسة إلى 

ي المدرسة             ل التنموي ف ى الفع جعة عل ة والمش ى التنمی ة عل یم الحاث الوقوف على واقع الق

  الجزائریة

ة الت     اب المدرسي بنی ي الكت ي      محاولة الكشف على القیم التنمویة ف رة ف ذه األخی ى ھ ھ إل نبی

  إعداد الطفل ذو الوعي التنموي

  إبراز أھمیة التعلیم بصفة عامة والمدرسة بصفة خاصة التنمیة

ددات السلوك          دد من مح ة كمح یم بصفة عام ھ الق تسلیط الضؤ على الدور الذي تضطلع ب

  اإلنساني

في القیم والجانب  محاولة الكشف عن االرتباط بین كل من الجانب السیكو اجتماعي متمثال

ة      ة كغای ة التنمی ي خدم التربوي متمثال في المدرسة من جھة ومدى توظیف الجانبین معا ف

  قصوى من جھة أخرى

یم      ن التعل اني م واختار الباحث لدراستھ ھذه عینة عمدیة متمثلة في كتب القراءة للطور الث

غ مجموع صفحاتھا      6-4األساسي أي من السنة  ي یبل ا  صفحة اس  651والت  110تبعد منھ

ى       ل عل ل لیحص ن نطاق التحلی ا ع ى    541صفحة لخروجھ وي عل ص  300صفحة تح ن

  طبق علیھا منھج تحلیل المضمون

  وخلص على النتائج التالیة

  حلت مجموعة قیم التنمیة المرتبة القیمیة الثانیة) 1

  مرتبة القیم التنمویة ال تعني مطلقیھ قوتھا) 2

  ھ متساو بالكتب الثالثإن للقیم التنمویة حضورا شب) 3

  إن التوزیع الداخلي للقیم التنمویة لم یكن متساویا في الكتب الثالثة)4

  إن القیم التنمویة الست كانت جمیعھا حاضرة في الكتب الثالث)5
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ا       )6 ثالث وھم ب ال ائدة بالكت یم الس ة الق من قائم ھرتا ض ط ش ین فق اك قیمت ل (إن ھن العم

  )والمثابرة ،التغییر والتطور

ي      )7 ة االستقاللیة الت ع قیم إن بعض القیم تكاد تكون غیر حاضرة إطالقا كما ھو الحال م

  بالمائة)0.69(لم تحقق في معدل نسبتھا للسنوات الثالث الواحد الصحیح 

ط      ) 8 غ متوس م تبل ة ل یم التنموی ة الق ا مجموع ي تحتویھ ت الت ل الس ن أص یم م ع ق إن أرب

ة   ل    )2.77(حضور القیم ة وھي تحم المشاركة وروح الجماعة   ).1.69(المسؤولیة  بالمائ

  0.78االستقاللیة  1.81بالمائة تقدیر الوقت 2

ة  )9 أن خمس قیم من الست التنمویة بكتاب السنة الرابعة لم ترق إلى متوسط حضور القیم

ابي  ( ط الحس ي )2.77المتوس دیر     (وھ ة ،تق اركة وروح الجماع ؤولیة ،المش ل المس تحم

  )غییر والتطور الوقت ،االستقاللیة ،الت

س     ) 10 ى نف ة إل إن نفس القیم في كتاب السنة الخامسة لم ترق إلى متوسط الحضور للقیم

  المتوسط الحسابي

جلت حضور دون المتوسط      ) 11 إن ثالث قیم من الست التنمویة بكتاب السنة السادسة س

  )یة وھي تحمل المسؤولیة ، المشاركة وروح الجماعة ، االستقالل 2.77لحضور القیمة 

ورا  ) 12 جلت حض تقاللیة س ة ، االس اركة وروح الجماع ؤولیة ، المش ل المس یم تحم إن ق

  في كتب القراءة الثالث 2.77دون المستوى المتوسط العام للحضور 

یم     ) 13 عف الق ین اض ن ب ت م ا كان ت إال أنھ دیر الوق ة تق ة قیم ن أھمی رغم م ى ال ھ عل ان

میة أو ضمن  تسلسل القیم العام حیث لم حضورا على اإلطالق سواء ضمن مجموعتھا القی

  )0.67) (0.67(تبلغ نسبتھا الواحد الصحیح في كتابي الرابعة والخامسة 

  14.إن المجموعات القیمیة كانت ممثلة بقیمة واحدة على األقل ضمن قائمة القیم السائدة )

ت ف  ) 15 ث حقق ة حی یم التنموی بة للق ن بالنس ان األحس ة ك نة السادس اب الس ر إن كت ھ اكب ی

تكرارا ولیس ذلك فحسب بل وأكثر ظھور بین القیم السائدة بین الكتب الثالث 59 حضور 

دیر  :بظھور ثالث قیم ضمن قائمة القیم السائدة وھي  العمل والمثابرة ،التغییر والتطور ،تق

یم      اھمة الق ى مس ر عل ي الجزائ یم ف ة التعل د  أھمی ي تأكی ة ف ادت الدراس د أف الوقت،وق

  في إشاعة روح التغییر لدى األفراد االجتماعیة
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:الدراسة الثانیة  2ـ 5   
دي   ة    المنظومة التربویة الجزائریة والتنمیة  رسالة ماجستیر قدمھا عبد الباسط ھوی جامع

 2004بسكرة 

  :وتھدف ھذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالیة 

ا   ي     ما ھي العالقة بین تذبذب المنظومة التربویة وعدم توفیرھ ة ف وارد البشریة والتنمی للم

  الجزائر ؟

  ھل أن اإلھدار في المنظومة التربویة سبب في ضعف المشروع التنموي في الجزائر ؟

  ھل أن أخطاء المخطط الجزائري انعكست سلبا على المشروع التنموي الجزائري ؟

 7.39إطار وھو ما یشكل 200واستخدم لإلجابة عن ھذه األسئلة عینة تتمثل في 

  . 2704مجتمع البحث المتكون من  من

ا             ة بنوعیھ ھ للمعلومات كل من أداة المقابل وطبق علیھا المنھج الوصفي واستخدم في جمع

  المقابلة الحرة العفویة1

  المقابلة المنظمة المقننة 2

  صحیفة االستبیان  3

  :وخلص في دراستھ ھذه إلى النتائج التالیة 

ھ   1 ا حققت ا         ھناك عدم واتفق  بین م ر مم ي الجزائ ة ف ھ التنمی ا تتطلب ة وم ة التربوی المنظوم

  انعكس سلبا على المشروع التنموي الجزائري

  .عجزھا عن الوصول إلى أھدافھا التي تخدم التنمیة  -ا:    ویتضح ذلك في 

  .عدم وجود توافق تام بین االختصاصات العلمیة وسوق العمل  -ب

  .خدم رصیدھا المعرفي إن معظم اإلطارات ال تحتاج وال تست  -ج

  المنظومة لم تسھم بالقدر الكافي في توفیر اإلطارات الفنیة الالزمة لمختلف القطاعات -2

  :إن إھمال دور التعلیم حال دون تفعیل دور المنظومة في التنمیة ویتضح ذلك في  -3

ة متطورة و    -ا ا وطنی لھ  عجز قطاع التعلیم العالي عن تھیئة الظروف البتكار تكنولوجی فش

  في نقلھا من الخارج

  .ب عجز البحث العلمي عن حل مشكالت الواقع 
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اھرة اسنادیة        -ج ة م دي عامل ف القطاعات بأی عجز التعلیم الثانوي التقني عن تزوید مختل

  وعجزه عن إعداد التالمیذ لمراحل التعلیم التالیة

میة ویتجلى ذلك في عدم استقرار المنظومة أدى  إلى الحیلولة دون تفعیل دورھا في التن-4

  .عدم إجراء اإلصالحات والتعدیالت وفق متطلبات التنمیة -ا:

  التخطیط للمناھج الدراسیة منفصل تماما عما تھدف إلیھ التنمیة في الجزائر -ب

د       -ج ت ج ة ال زال ة التربوی ي المنظوم االعتمادات المالیة المخصصة للقطاعات المكونة ف

  .منخفضة 

ك من         إن اإلھدار التربوي -5 ري ویتضح ذل ى المشروع التنموي الجزائ انعكس سلبا عل

  .ھجرة األدمغة أدت إلى فقر البالد إلى الكفاءات والمھارات  -ا:خالل 

وب ووو       ي والرس رب المدرس ن     ...ب ـ التس د م ة بالعدی ل الدول ال كاھ ى إثق خ أدى إل ال

  .المصاریف الزائدة

  .اإلھدار المادي والمالي -ج

 

  :ثالثة الدراسة ال  3ـ 5
اثر محو األمیة في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة دراسة میدانیة عن اثر محو أمیة 

د           ا محم ام بھ راق ق ل الع ي محافظة باب ة ف الدارسین في أوضاعھم االقتصادیة واالجتماعی

  العید مطمر

  :وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على

  .اثر محو األمیة في ارتفاع دخل األسرة  -1

  .اثر محو األمیة في الكفاءة اإلنتاجیة -2

  .اثر محو األمیة في الرفاھیة االقتصادیة -3

  .اثر محو األمیة في مكانة الدارس في العائلة والمجتمع -4

  .اثر محو األمیة في العالقات االجتماعیة  -5

  .اثر محو األمیة في األوضاع االجتماعیة والحضاریة للمرأة- 6



موضوع الدراسة:                                                                    الفصل األول  

 16

دارس ودارسة   120ھذه األھداف عینتین مقیدتین تتكون األولى من  واختار للوصول إلى

ن    ون م ة تتك ة وعین ریة والریفی عبیة الحض دارس الش ي الم ي   80ف ین ف ة مقیم ي وأمی أم

  المناطق الحضریة والریفیة

ي   ري والریف التوزیع الحض ق ب ة تتعل وابط علمی ب ض ین بموج ث العینت ار الباح واخت

ي          ات یسكنون ف ین وأمی ین ودارسات وأمی ار دارس التوزیع الجنسي أي اختی للدارسین وب

ؤدي      د أن ت دھا الباحث الب المناطق حضریة والمناطق الریفیة مثل ھذه الضوابط إلي اعتم

  صادقا  وأمینا إلى تمثیل العینة للمجتمع تمثیال

  وطبق على ھذه العینة منھج المسح المیداني

اركة          ة بالمش ة والمالحظ ي المقابل ل ف ات فتتمث ا المعلوم ع یھ ي جم ن األدوات الت ا ع أم

  :النتائج الممثلة في الجدول التالي:واالستبیان ،وخلصت الدراسة إلى 

  یبین نتائج الدراسة السابقة الثالثة) 1(جدول رقم 
 الفرضیة نعم ال ال یعرف

تخدام        62% %26 %12 ن اس ع م اء المجتم مح ألبن ة ال تس ة العالی بة األمی إن نس

 وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي تؤدي إلى زیادة اإلنتاج والدخل

  إن تعلم الكاسب یرفع من كمیة إنتاجیتھ المادیة %72 %17 %11

 ھإن تعلم الكاسب بساعد على رفع نوعیة إنتاجیت %80 %12 %8

 یساعد التعلیم على رفع أجور العاملین والكاسبین %72 %18 10

 انتشار التعلیم یمكن األسرة  من تحقیق رفاھیة اقتصادیة %70 %20 10

ى          %62 %23 15 ة إل و األمی الل مح ن خ یم م ة والتعل ة والتربی ؤدي الثقاف ت

  ترشید االستھالك

 

ا     ارتفاع إنتاجیة العامل المتعلم ا %82 %18  ھ مم ع إنتاجیت ى رف لتي تؤدي إل

 یؤدي إلى فائض في أموالھ

ؤولیة    %67 %33  ب بالمس ل أو الكاس عور العام ق ش ة یعم و األمی إن مح
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 االجتماعیة الملقاة على عاتقھ

د    %63 %27  ى توطی اعد عل واطنین یس ین الم ة ب ة والتربی ار الثقاف انتش

 عالقاتھم االجتماعیة

  

24% 

%79 

 59الدارسین

 21یناالمی

ل       ى تحوی ؤدي إل د والمتوسط ت إن محو األمیة غلى المدى البعی

 العوائل من الحجم الكبیر إلى عوائل زواجیھ صغیرة

ة   %64 %25 %11 ة والطبقی وارق الفئوی ف الف بب تخفی واطنین یس ة الم و أمی مح

 بینھم

 %32 

 

ین   الدارس

%68 

%20 

 األمیین

ى تحسین أوضاعھن االج     ؤدي إل ي   محو أمیة النساء ت ة ف تماعی

 المجتمع وتطویر مستویاتھن الحضاریة

 %33 

 

 

%52 

ین  %الدارس

67 

 

 48%األمیین

الي       ت وبالت ارج البی ل خ ى العم جعھا عل رأة یش ة الم و أمی مح

ا       املین ھم اعیین متك ن اجتم ت   : یمكنھا من أشغال دوری ة بی رب

 ،موظفة خارج البیت

  

  الدراسة الرابعة   4ـ 5
ى    التعلیم وإشكالیة التنمیة  دف عل ة تھ قام بھا حسن بن إبراھیم الھنداوي وھي دراسة نظری

  :التعرف على 

  اثر التعلیم في التنمیة والخروج بالعالم اإلسالمي من مغبة التراجع الحضاري

  اإلصالحات التي یحتاج إلیھا التعلیم كي یقوم بدوره الحضاري

  ره الحضاريالمعوقات التي تمنع التعلیم في العالم اإلسالمي من إعطاء دو

  وقد تطرق إلى محورین في دراستھ ھما
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ركز ھنا على التراث العلمي الذي درس أھمیة العلم وفضلھ على :  المعرفة مفتاح التنمیة

  كل میادین الحیاة

  :وبین في ھذا المحور :اثر التعلیم في التنمیة 

  مفھوم التنمیة-

یم       - ة التعل الم اإلسالمي تنمی ة الع ن التراجع      اثر التعلیم في تنمی بوصفھ سبیل للخالص م

  الحضاري

  :وخلص الباحث في دراستھ ھذه إلى النتائج التالیة 

  التعلیم لھ اثر كبیر في التنمیة والخروج بالعالم اإلسالمي من مغبة التراجع الحضاري

  التعلیم یحتاج إلي اإلصالحات كي یقوم بدوره الحضاري

ى العدی  خ إل المي یرض الم اإلس ي الع یم ف اء دوره التعل ن إعط ع م ي تمن ات الت ن معوق د م

  الحضاري ومن أھم ھذه المعوقات االستبداد الفكري والسیاسي

  

  ملخص االستفادة من الدراسات السابقة

ا     ة وعالقتھ ة التربوی ي المنظوم ائدة ف یم الس ى الق رف عل ي التع ى ف ة األول ادت الدراس أف

  بالتغییر والتنمیة

ي الت  ة ف ة الثانی ذه الدراس ادت ھ ات  و  أف ذه العین ة ھ ث وحال و البح ى ج رف عل ة  ع نوعی

  األسئلة السائدة في مثل ھذه الدراسات

الل       ن خ ك م اعي وذل راك االجتم ي الح یم ف ة التعل ات أھمی ي إثب ة ف ة الثالث د الدراس وتفی

  .موضوع األمیة كونھا تتسبب في عرقلة مسیرة الحراك االجتماعي المرغوب

ى الحراك    وتفید الدراسة الرابعة كونھا تراث فكري یمثل توجھ الباحثین في اثر التعلیم عل

  .االجتماعي
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 6   تحدید المفاھیم

 6 1ـــ   الحراك االجتماعي

ث      ،لقد عالج ابن خلدون مسألتي الحراك والثبات  دو والحضر حی ة الب وذلك بواسطة جدلی

ي المعاش وك           تھم ف اختالف نحل ا ھو ب ي أحوالھم إنم ال ف ذ  یرى أن اختالف األجی ان حینئ

عمرانھم من القوت والسكن والدفء إنما  وتعاونھم في حاجاتھم و) یقصد البدو(اجتماعھم 

ثم إذا اتسعت أحوال ھؤالء المنتحلین ،ھو  بالمقدار الذي یحفظ الحیاة ویحصل بلغة العیش 

ى السكون والدعة               ك إل ھ دعاھم ذل ى والرف وق الحاجة من الغن ا ف م م للمعاش وحصل لھ

ھ من أھل         ،لحضرھؤالء ھم ا ومن ھؤالء من ینتحل التجارة وتكون مكاسبھم انمي وارف

ى        ،البدو الن أحوالھم تعتمد على الضروري من العیش   د أشار  إل ت فق أما اوقست كون

ا      ة باعتبارھ ین الملكی ة ب الحراك من خالل قضیة ھامة مؤداھا انھ توجد عالقة قویة وحتمی

م   ،خرى سواء كانت سلطة سیاسیة ام اجتماعیةسلطة اقتصادیة وأنواع السلطات األ ومن ث

ض     یة بغ اھر الشخص ن مظ ر م ا مظھ لطة باعتبارھ وم الس ت بمفھ ام كون دى اھتم د م نج

  .1النظر عن نوعیاتھا الثالث

أما محمد عاطف غیث فانھ یشیر إلى ھذا المصطلح بقولھ انھ حركة الفرد أو الجماعة من  

ألوف     طبقة اجتماعیة او مستوى اجتماعي ال ى طبقة او مستوى آخر ویشیر االستخدام الم

  2لھذا المصطلح إلى حركة أعلى وأدنى في نسق التدرج الطبقي

ود    ز بوج ناعیة تتمی ات الص اده ان المجتمع ا مف د أوردت تعریف ید فق د الس میرة احم ا س أم

وة       لطة والق روة والس ازات الث ھ امتی ى أساس دد عل ة تح ز االجتماعی ي للمراك درج ھرم ت

وع     ،كانة وتزداد ھذه االمتیازات باالرتفاع في سلم التدرج الھرمي  والم ذا الن ي ھ رد ف والف

یطرتھ       ع لس ائل تخض ق وس ن طری ر ع ى آخ ز إل ن مرك ال م ھ االنتق ات یمكن من المجتمع

  .3الشخصیة مثل اإلعداد األكادیمي والمھني والخبرة والحصول على الثروة والمنافسة

ھ    طلح بقول یعمم المص ر ف ا میل ة   ام ادیة واالجتماعی ة االقتص ة للمكان ة ذات دالل و حرك ھ

م    ي المعج ف ف ھ تعری ورد ل ودون فی ون ب ا ریم اعي ،ام درج االجتم رد والت یة للف والسیاس
                                                

.  20 19، ص ص  1999،  2عبد العزیز رأسمال ، كف یتحرك المجتمع ؟، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط 1  
.20المرجع السابق نفسھ ،ص      2  

.  152  151،  ص ص 1997،  1سمیرة احمد السید ، مصطلحات علم االجتماع ، مكتبة الشقري ،دب، ط 3  
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ذا  یشیر : النقدي لعلم االجتماع فیقول  ة        ھ دات العائلی راد أو الوح ات األف ى حرك ر إل التعبی

ام الط    ة أو نظ ة المھنی ات االجتماعی ام الفئ ل نظ ورد   داخ ا ی ة، كم ات االجتماعی ض ببق ع

ال         المؤلفین تسمیة ة داخل األجی ة بالحركی راد بصورة عام ة األف وبصورة   ،تصف حركی

وقعھم الخاص         راد وم ین الوضع األصلي لألف ة ب أدق تدرس الحركیة بین األجیال ،العالق

تحو       ذي اس و ال ة ھ ر للحركی كل األخی ذا الش ة إن ھ ة المھنی ات االجتماعی ام الفئ ي نظ ذ ف

  1انتباه علماء االجتماع  عامة على بصورة

ال           ھ انتق اعي بأن وم الحراك االجتم ایرة فیضع تفسیرا لمفھ ة   أوأما محمد حسن العم حرك

ة أخرى        ى مستوى أو طبق ة إل ة معین الفرد أو الجماعة من مستوى معین أو طبقة اجتماعی

  .2االجتماعیة الواحدة  في التسلسل الھرمي للبناء االجتماعي أو داخل المستوى أو الطبقة

ال   ومن ھذه التعاریف یمكننا أن نستقي تعریفا إجرائیا مفاده أن الحراك االجتماعي ھو انتق

ة أخرى            ة أو مستوى أو مھن ى طبق ة إل ة معین ة أو مستوى أو مھن فرد أو جماعة من طبق

راك االق   ي الح ل ف ا ویتمث ون أفقی د یك ا وق اعدیا أو تنازلی ال تص ذا االنتق ادي ویكون ھ تص

  والحراك الثقافي

ة أو مستوى      :وھو كذلك ى طبق ة إل انتقال األفراد أو الجماعات من طبقة أو مستوى أو مھن

  .أو مھنة أخرى بحسب التدرج االجتماعي انطالقا من تأثیر العامل االقتصادي والثقافي

ة نشاطات       :الحراك االجتماعي االقتصادي 6-2 ب یستوعب كاف أنھ حراك إنساني دائ

رى         النا اد ن ال نك ة، ف ا والجماعی ة منھ داعاتھم، الفردی ادراتھم وإب س بمختلف مھاراتھم ومب

ك أن االقتصاد   . سعیا بشریا في أیما مجال حیاتي إال ویحدوه أو یداخلھ حافز اقتصادي   ذل

ق     ات، تحقی دید الحاج ر األرزاق، تس ھ تیس ن خالل اش، م أمر المع ا ب ا وثیق رتبط ارتباط ی

  .3المقاصد

  
  

                                                
.   277،  1987،  1، ترجمة سلیم حداد،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، طوریمون بودون ، فرانسوا بور یك 1  

. 292،ص 1999، 1محمد حسن العمایرة ، أصول التربیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان ، األردن ، ط 2  
200904/27http://www.annabaa.org/nbanews/66/400.htm، 3   صادق جواد سليمان ،االقتصاد والعمل المدني  
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ر 6-3 افي  الح اعي الثق رھا     اك االجتم ع عناص ك ان جمی ر ذل ة التغیی ة دائم ان الثقاف

د     ادة تعق تخضع لتطور مستمر ،وان كان تدریجیا غیر واضح ،والتغییر یحدث كنتیجة لزی

ات   المجتمع في تنظیماتھ وعالقاتھ ،ونتیجة للتغیرات االجتماعیة التي تتعرض لھا المجتمع

وى  وبخاصة مجتمعات العصور الحدیثة ، حیث یبدا التعارض والتناقض والصراع بین الق

نظم     ضنتیجة للتغیرات االجتماعیة یحدث إأنھ الثقافیة أي  ي ت ة الت نظم والعالق طراب في ال

اط سلوكیة     سلوك األفراد ویظھر الصراع بین القدیم وما یتفق معھ من قیم واتجاھات وأنم

  1. مختلفة والجدید وما جاء بھ من أنماط سلوكیة واتجاھات

ھو تلك العملیة التي یمارسھا الكبار أو المعلمون او المصلحون على الصغار  التعلیم 4ـ6

و        یم وإصالحات ونصائح وتوصیات وھ ات وق او ھو نقل ارث المجتمع من تقالید او ثقاف

اءات      ع من كف كذالك عملیة صقل لمواھب النشء الجدید حسب ما تقتضیھ حاجات المجتم

ى ت     دف ال ة ویھ د عامل ن         وی ھ الخروج م ى عاتق ادم یحمل عل نشء الق ن ال ع م خریج مجتم

ي    ام الت ن األوھ ع م ار المجتم ر أفك ار تحری ذ بمس ھ واألخ اء قبل ا اآلب ي واجھھ ة الت األزم

ي  ا   وكي یكون    ،  یعیشھا وجعلتھ ال یتقدم نحو مسار الحضارة والتقدم والرق یم ایجابی التعل

علیھ ،فالتعلیم الرسمي ھو ذلك التعلیم الذي  وذا ثمرة داخل المجتمع یجب ان یكون متعارفا

ي المؤسسات         تم ف ذي ی وزارة الوصیة وال تشرف علیھ الدولة بوضع برامجھ من خالل ال

  الخاصة بھ وبمراحلھ المعروفة من االبتدائي الى المتوسط الى الثانوي الى الجامعي

ة 3ـ6 ان ودالال   الطبق ة بمع ات العربی ي الكتاب ة ف وم الطبق تخدم مفھ دامى یس تى فق ت ش

المؤرخین العرب مثال یستخدمونھ في الترجمة لسیر أعالم المبرزین ھناك من المؤرخین   

وم   یولوجي لمفھ تخدام السوس ا االس یر ، ام ؤرخي الس نیف م ال تص ي مج تخدمھ ف ن یس م

ي   الطبقة فلعل أول إشارة إلیھ في األدبیات العربیة ھي تلك التي تضمنتھا كتب األنساب الت

ین  ع ب یوتاریخیة        تجم ة سوس ون دراس ارب ان یك ا یق یرھم بم رب وس راجم الع ا ت دفتیھ

یولوجي      وم السوس ارة للمفھ ح وأدق إش ل أوض ة ،ولع ي الجاھلی ة ف تقراطیة العربی لألرس

منتھا  ي تض ة الت ق   اللطبق رب الطب ان الع احب لس ذكر ص ث ی ة حی ة القدیم اجم العربی لمع

                                                
.194محمد حسن العمایرة ،المرجع السابق نفسھ ،ص   1  
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اس   ن الن ة م ي الجماع احب أكبالكسر ھ ذكر ص ا ی ة م س البالغ ازل :س ات من اس طبق الن

ر الفرنسي ترجو        ض ، واستعملھ المفك عام    TERGUOودرجات بعضھم ارفع من بع

یمون   1766 ان س ده س ارل   1825ومن بع د ك ى ی تخدامھ عل اق اس ى نط ع إل ى أن اتس إل

  1ماركس 

ویطلق ھذا المفھوم طبقة اجتماعیة أو شریحة اجتماعیة على مجموعة من الناس متشابھین 

ین         اع ب اء االجتم ز علم ا یمی وة وعادة م في ترتیبھم النسبي في مستوى الثروة والھیبة والق

  2الطبقة الدنیا ، الطبقة الوسطى ،الطبقة العلیا :ثالث طبقات اجتماعي 

ق االقتصادي    ون   ھنفس وھناك تعریف آخر ھو أن األفراد الین یشتركون في المرف او یلعب

دم    بغ الجتماعي یشكلون طبقة موضوعیة في عملیة اإلنتاج ا ھنفسالدور  ض النظر عن ع

  3.وعیھم بذلك في مرحلة من مراحل التطور االجتماعي 

ابق  اریف الس الل التع ن خ اس    ةوم ن الن ة م ي جماع ة ھ ة االجتماعی تنتج أن الطبق نس

دور          ومتشابھ ون ال وة یلعب ة والق روة والھیب ي مستوى الث رتیبھم النسبي ف ي   ھنفس ن في ت ف

ة         عملیة اإلن ات اجتماعی اك ثالث طبق وا ،وھن م یعلم ذلك أم ل وا ب تاج االجتماعي سواء علم

  دنیا ،وسطى ،علیا:

                                                
. 17.18، ص  2003دار المعرفة الجامعیة ،مصر ،  )خل نظري ،دراسة سوسیوتاریخیة مد(عبد الحلیم الزیات ، البناء الطبقي االجتماعي    1  

.207،ص 1، ط1998محمود الحیلة ،أسس علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعیة ، مصر ،   2  
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