
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  جامعة الجزائر

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علم االجتماع
  

  

  

  

  أثر التعليم في الحراك االجتماعي بالمجتمع الليبي

  دراسة ميدانية على بعض ذوي المهن المتخصصة بمدينة الزاوية

  

  ماعأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجت
          

  

  

  

  إشــراف                                              إعداد الطالب          

  أحـمـد حـويـتـي                       األستاذ الدكتور محمـود سالـم علـي جـدور

  

  

  

  

  عـيـعـام الجـامـال

  م2005 – 2004

  



 ب  

  

  اإلهـــــــــداء

  

  

  

  

  

  

   شيخ المجاهدين روحإلى

  ر المختارعم
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  



 ت  

  ديرـر والتقـالشك
  

من منطلق الوفاء بالدين واالعتراف بالجميل أجد أنه من الواجب تقـديم وافـر الـشكر                  

  : وأخص بالشكرفي إنجاز هذه الدراسةوكامل التقدير لكل من ساهم 

  

علـى  الذي أشـرف     ,أستاذ علم االجتماع بالجامعة الجزائرية    ,  األستاذ الدكتور أحمد حويتي    -

, وتوجيه فاعل سديد  , ولما أبداه من خلق عال رفيع     , وأعطاها من وقته وجهده   , هذه األطروحة 

ومتابعة متواصلة لألطروحة منذ أن وافق على اإلشراف عليها وحتـى إنجازهـا بـصورتها               

  .كما ال يفوتني أن أشكره على تواضعه وكرم ضيافته ودقة مواعيده. الحالية

  

 ولتكون الممهـد لجـسر التواصـل      , ي ومواصلة دراست  يرت قبول يس جامعة الجزائر التي     -

  .  إنشاء اهللاألخوي الدائم الذي لن ينقطعو العلمي

  

  .الموظفيناألساتذة وو , بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانيةم االجتماعـ قسم علرئيس -

  

 عمـران   الـدكتور , الدكتور الطاهر القـريض   ,  يونس حمادي  الدكتور:  المحكمين ساتذة األ -

والـدكتور  , الدكتور علـى الحـوات    . احتيوش من قسم علم االجتماع جامعة السابع من أبريل        

العجيلي نابي نقيب أعضاء هيئة     الدكتور  . الوحيشي بيري من قسم علم االجتماع جامعة الفاتح       

 بشعبية  ألطباءاالدكتور عبد العاطي شيوب نقيب       . بجامعة السابع من أبريل    التدريس الجامعي 

األستاذ صالح المشاط نقيـب     , األستاذ رجب نصرات نقيب المحامين بشعبية الزاوية      . زاويةال

الدكتور حسين خليفة صالح أستاذ اللغة العربية والدراسات األدبيـة           .المعلمين بشعبية الزاوية  

  .بجامعة السابع من أبريل

  

الـدكتور  .  من أبريـل   أستاذ اإلحصاء بجامعة السابع   , الدكتور بشير على زنبيل   :  األساتذة  -

  .  بجامعة السابع من أبريل علم االجتماعأستاذ, يونس حماد التكريتي

  

  رئـيس قـسم الباطنـة       والدكتور خليفة المداح    رئيس قسم الجراحة    الدكتور محمد العربي   -

 حمودة واألخت الحاجة فاطمة رئيسة قسم الـشؤون       والدكتور سالم   , بمستشفى الزاوية التعليمي  

  . مارس بالزاوية2يادة اإلدارية بع



 ث  

  .وعمر الشتيوي المحامي بالمكتب, حسين أبو الريش مدير مكتب المحاماة الشعبية: األخوين -

  

مدير إدارة الشؤون القرآنية بالهيئة العامة لألوقاف وشـؤون         , حسين أبو جازية  :  األخوين - 

  .لزاويةوعلى البكوش مدير الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة فرع ا, الزكاة

  

  . األخوة بمكتب التفتيش التربوي باللجنة الشعبية للتعليم بشعبية الزاوية والعاملين به-

    

  .جامعة السابع من أبريل" عمداء الكليات "  أمناء اللجان الشعبية بكليات  ساتذة األ-

  

ـ  األخوة العاملين بمركز تخطيط التعليم وبخاصة المهندس محمد          -  عـامر مـن مكتـب       وأب

  . علومات والتوثيق بالمركزالم

  

وأسـاتذة جامعـة    , األطباء, المحامين, األخوة أعضاء عينة الدراسة من المفتشين تربويين       -

  .السابع من أبريل

  

ص امتناني وعظيم شكري لزوجتي وأبنائي الذين مهدوا لي المناخ المالئـم            الأتقدم بخ  أخيراً   -

   .إلنجاز هذه الدراسة

  

 القـدير أن يكـون هـذا    راجياً من اهللا العلي  ,  واالحترام كل التقدير  إلى كل هؤالء وغيرهم      -

  . ومساهمة في دراسة المجتمع الليبي, الجهد العلمي لبنة في صرح المعرفة االجتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج  

  

  فهرس المحتويات 

  ةرقم الصفح  .........................................................................الموضوع

  

  ............................................................................اإلهداء

  

  ب

  ث-ت  ....................................................................الشكر والتقدير

  ص-ذ  ...................................................................الجداولفهرس 

  ض  .................................................................... األشكالفهرس

  2-1   ..........................................................................المقدمة

  46-3  اإلطار المنهجي للدراسة: الباب األول

  

  ........................................هاموضوع الدراسة وفروض: الفصل األول

  
4  

  5  ....................................................إشكالية الدراسة: المبحث األول

  11  ..................................مبررات اختيار موضوع الدراسة: المبحث الثاني

  12  ....................................................أهداف الدراسة: المبحث الثالث

  12  .....................................................أهمية الدراسة: المبحث الرابع

  13  ...............................................فروض الدراسة : المبحث الخامس

  15  .....................................مصطلحات الدراسة ومفاهيمها: الفصل الثاني

  16  ..........................................المفاهيم المرتبطة بالتعليم: المبحث األول

  16  ..............................................................التعليم والتربية: أوالً

  19  .......................................................التعليم باعتباره عملية: ثانياً

  20  ..............................................اً اجتماعياًالتعليم باعتباره نظام: ثالثاً

  22  ..................................................التعريف اإلجرائي للتعليم: رابعاً

  23  ..............................بالحراك االجتماعيالمفاهيم المرتبطة : المبحث الثاني

  23  ..........................................................التفاوت االجتماعي: أوالً

  27  ...........................................................التدرج االجتماعي: ثانياً

  29  ...........................................................الطبقة االجتماعية: ثالثاً

  39  ..................................................جتماعية والدورالالمكانة ا: رابعاً



 ح  

  

  رقم الصفحة  ........................................................................الموضوع

  

  ....................................................... االجتماعيالحراك: خامساً

  
44  

  46  ....................................التعريف اإلجرائي للحراك االجتماعي: سادساً

  

  اإلطار النظري للدراسة: الباب الثاني
  

47 - 219  

  

  ........ك االجتماعيالمنظور االجتماعي في دراسة التدرج والحرا: الفصل الثالث

  
48  

  49  ................................................التدرج االجتماعي: المبحث األول

  50  ....................................................أبعاد التدرج االجتماعي: أوالً

  55  .................................................. أنماط التدرج االجتماعي-:ثانياً

  71  .......................................االتجاهات المفسرة للتدرج االجتماعي: ثالثاً

  78  ...................................................نتائج التدرج االجتماعي: رابعاً

  82  ...............................................وظائف التدرج االجتماعي: خامساً

  82  ...............................................الحراك االجتماعي: المبحث الثاني

  82  ...................................................أنماط الحراك االجتماعي: أوالً

  89  ....................................................نظم الحراك االجتماعي: ثانياً

  90  ..................................العوامل المساعدة على الحراك االجتماعي: ثالثاً

  100  ...............................................معوقات الحراك االجتماعي: رابعاً

  102  ...........................................طرق قياس الحراك االجتماعي: خامساً

  108  ............................العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي: الفصل الرابع

  111  ..............................................عالقة التعليم بالمهنة: المبحث األول

  114  ..............................................عالقة التعليم بالدخل: المبحث الثاني

  114  ......................................عالقة التعليم بأسلوب الحياة: المبحث الثالث

  115  ....................................عالقة التعليم بتغير االتجاهات: المبحث الرابع

  116  ...تماعياالتجاهات النظرية المفسرة لعالقة التعليم بالحراك االج: المبحث الخامس

  116  ............................................................االتجاه الوظيفي: أوالً

  118  ............................................................اتجاه الصراعي: ثانياً



 خ  

  رقم الصفحة  ........................................................................الموضوع

  

  ...............................................الدراسات السابقة: الفصل الخامس

  
126  

  127  ................................................الدراسات األجنبية :المبحث األول

  150  .................................................الدراسات العربية: المبحث الثاني

  162  .................................................التعليم في ليبيا: الفصل السادس

  163  ......................................نشأة التعليم في ليبيا وتطوره: المبحث األول

  163  ...........................................التعليم أثناء الفتح اإلسالمي: أوالً

  164  ...................................................التعليم في العهد العثماني: ثانياً

  169  ...........................................التعليم في عهد االحتالل اإليطالي: ثالثاً

  171  .............................التعليم في عهد اإلدارتين البريطانية والفرنسية: رابعاً

  172  .................................................التعليم في عهد االستقالل: خامساً

  189  ....................................................التعليم في عهد الثورة: سادساً

  213  .............................طورهنشأة التعليم في مدينة الزاوية وت: المبحث الثاني

  213  ......................................................نبذة عن مدينة الزاوية: أوالًَ

  214  .........................................التعليم بمدينة الزاوية قيل االستقالل: ثانياً

  215  ..................................... االستقاللالتعليم بمدينة الزاوية في عهد: ثالثاً

  219  .......................................التعليم بمدينة الزاوية في عهد الثورة: رابعاً

  

  الدراسة الميدانية: الباب الثالث

  

227-384  

  

  ............................اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: الفصل السابع

  
229  

  229  ............................................نوع الدراسة ومنهجها: المبحث األول

  231  ..................................................مجاالت الدراسة: المبحث الثاني

  232  ................................................استمارة االستبيان: المبحث الثالث

  233  ...................................عينة الدراسة وطريقة اختيارها: المبحث الرابع

  241  .......................جمع بيانات الدراسة والمعالجة اإلحصائية: المبحث الخامس

  251  ..................................وصف  خصائص عينة الدراسة: الفصل الثامن

  252  ..........................................الخصائص العامة للعينة: المبحث األول



 د  

  رقم الصفحة  ........................................................................الموضوع

  

  ......................................الخصائص المرتبطة بالمهنة: المبحث الثاني

  
262  

  277  ......................................الخصائص المرتبطة باآلباء: المبحث الثالث

  286  .........................عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل التاسع

  287  ................................. المتعلقة بالمستوى التعليميالنتائج: المبحث األول

  291  ............................................النتائج المتعلقة بالمهنة: لمبحث الثانيا

  297  ............................................النتائج المتعلقة بالدخل: المبحث الثالث

  309  .....................................النتائج المتعلقة بأسلوب الحياة: المبحث الرابع

  337  ...............النتائج المتعلقة بالمرتبة االجتماعية لألبناء واآلباء: المبحث الخامس

  : النتائج المتعلقة باآلثار المترتبة عن التعليم في النواحي: المبحث السادس

  ......................والسياسية, الثقافية, االقتصادية,                  االجتماعية

  
348  

  356  .......................................................خالصة النتائج والتوصيات

  375  ..................................................................مراجع الدراسة

  376  ......................................................المراجع باللغة العربية: أوالً

  384  ...................................................المراجع باللغة اإلنجليزية: ثانياً

  388  ....................................................................المـالحــق
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ذ  

  فهرس الجداول
  

رقم 

  الجدول

رقم   العنوان

  الصفحة

لوظيفية ومقابلها المالي السنوي بالدينار الليبي عند  العلمية وا:تانالدرج  -1

  .م1981التعيين لمهنة التدريس الجامعي حسب قانون المرتبات الليبي 

112  

  175  . الحالة التعليمية للسكان الليبيين  في عهد االستقالل  -2

  176  . حالة األمية للسكان الليبيين  في عهد االستقالل  -3

  177  .ميذ بالمرحلة االبتدائية وعدد المدارس والمدرسين تطور أعداد التال  -4

  178   تطور أعداد التالميذ بالمرحلة اإلعدادية وعدد المدارس والمدرسين  -5

  179  .وعدد المدارس والمدرسين  تطور أعداد التالميذ بالمرحلة الثانوية  -6

قسميه م الفني والمهني بـذ والمدرسين بالتعليـور أعداد التالميـ تط  -7

  .اإلعدادي والثانوي

180  

, داد الطالب بمعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصةـ تطور أع  -8

  .وعدد المدرسين

182  

رياض األطفال والمرحلة االبتدائية وعدد ـداد التالميذ بـور أعـ تط  -9

   .)الخاص( بالتعليم الحر والمدرسينالمدارس 

184  

دارس ـدد المـوع, اإلعدادية والثانوية: تينداد التالميذ بالمرحلـ أع  -10

  ).الخاص( بالتعليم الحر والمدرسين

184  

داد التالميذ والطالب التابعين للجامعة اإلسالمية بمختلف ـور أعـ تط  -11

  .المراحل التعليمية

186  

  187  . تطور أعداد الطالب بمختلف كليات الجامعة الليبية  -12

عليم والتربية بالنسبة للموازنة العامة بالمليون  تطور موازنة وزارة الت  -13

  .جنيه ليبي

188  

  190  .في عهد الثورة تطور الحالة التعليمية للسكان الليبيين   -14

  192  .الليبيين في عهد الثورة حالة األمية بين السكان   -15

  194  . أعداد التالميذ الملتحقين بالمرحلة االبتدائية وعدد المدارس والمدرسين  -16
  

  



 ر  

رقم 

  الجدول

رقم   العنوان

  الصفحة

  195  .أعداد التالميذ بالمرحلة اإلعدادية وعدد المدارس والمدرسين   -17

داد التالميذ الملتحقين بالمدارس الثانوية العامة سابقاً التخصصية ـ أع  -18

  .حالياً وعدد المدارس والمدرسين

196  

اإلعدادي : فني والمهني للقسمينالب الملتحقين بالتعليم الـداد الطـأع   -19

  ".المتوسط"و" األساسي"والثانوي 

200  

  202  . أعداد الملتحقين بمعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة  -20

للعام ) الخاص ( واع التعليم التشاركي ـالميذ بمختلف أنـداد التـ أع  -21

  .م2000/2001الدراسي 

204  

, د الدينيةـدارس والمعاهـالملتحقين بالمذ ـداد التالميـور أعـ تط  -22

  .وعدد المدرسين

206  

  207  عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعدد الطالب وعدد المدرسين    -23

  207  .م2004/2005أسماء المنارات وأماكن وجودها للعام الدراسي    -24

  208   عدد الطالب وعدد ثانويات العلوم الشرعية   -25

  208   واألساتذة بالجامعة األسمرية  عدد الطالب  -26

, داد الطالب الملتحقين بالجامعات الليبية وعدد الجامعاتـور أعـ تط  -27

  وعدد األساتذة

210  

 تطور المخصصات والمصرفات لميزانية التنمية والميزانية اإلدارية    -28

  .لقطاع للتعليم بالمليون دينار ليبي

212  

  215   مدينة الزاوية خالل فترة االستقالل الحالة التعليمية لسكان  -29

  216   حالة األمية بمدينة الزاوية في عهد االستقالل  -30

دد التالميذ الملتحقين بمختلف المراحل التعليمية بمدينة الزاوية خالل ـع  -31

  عهد االستقالل

217  

  219  الحالة التعليمة للسكان بمدينة الزاوية في عهد الثورة  -32

  221  األمية بين سكان مدينة الزاوية في عهد الثورةحالة   -33

  222   الزاوية تطور أعداد التالميذ الملتحقين بمختلف المراحل التعليمية بمدينة  -34

, )الخاص(عدد الطالب الملتحقين بمختلف مراحل التعليم التشاركي   -35

  .م2003/2004وعدد المؤسسات التعليمية بمدينة الزاوية للعام 

224  



 ز  

قم ر

  الجدول

رقم   العنوان

  الصفحة

عدد الطالب ومراكز تحفيظ القرآن بالمساجد وعدد الطالب الدارسين   -36

بمنارة بن شعيب لتحفيظ القرآن الكريم وثانوية شعيب للعلوم الشرعية 

  .في فترات زمنية مختلفة, بالمدينة

225  

  241  .م2004دراسة موزع حسب المهنة والجنس بمدينة الزاوية ـمجتمع ال  -37

  245  أعضاء العينة حسب الطبقة المهنية والجنستوزيع   -38

  252  توزيع أعضاء العينة حسب متغير العمر  -39

  255  توزيع أعضاء العينة حسب مكان السكن  -40

  255   توزيع أعضاء العينة حسب الجنس  -41

  257  الحالة الزواجية ألعضاء العينة  -42

  258  الدراسةعدد أفراد األسرة بعينة   -43

  260  توزيع أعضاء العينة حسب المستوى التعليمي  -44

  261  توزيع أعضاء العينة حسب عدد السنوات الدراسية التي استكملت  -45

  262  توزيع أعضاء العينة حسب المهنة األولى  -46

  263  حسب الدرجة الوظيفية األولى عينةالتوزيع أعضاء   -47

  265  المهنة الحاليةتوزيع أعضاء العينة حسب   -48

  266  توزيع أعضاء العينة حسب الدرجة الوظيفية الحالية  -49

  267  بنظام الترقية في العمل إجابة أعضاء العينة عن السؤال المتعلق  -50

  269  اتجاه أعضاء العينة حول الرضا عن نظام الترقية في العمل  -51

ة وجود معوقات تحول إجابة أعضاء العينة عن السؤال المتعلق بإمكاني  -52

  دون تحقيق الطموح المهني

271  

  272  إجابة أعضاء العينة عن السؤال المتعلق باالنتقال للعمل بالخارج  -53

  273  إجابة أعضاء عينة الدراسة عن السؤال المتعلق بتقييم المكانة  -54

  275  محددات النجاح المهني آما يراها أعضاء عينة الدراسة  -55

  278  التعليمي آلباء المبحوثينالمستوى   -56

  279  المهنة األولى التي زاولها اآلباء  -57

  280  أخر مهنة عمل بها اآلباء  -58
  



 س  

رقم 

  الجدول

  رقم   العنوان

  الصفحة

  281  الدخل الشهري لآلباء  -59

  282  مكان سكن اآلباء  -60

  282  نوع سكن اآلباء  -61

  283  نوع ملكية سكن اآلباء  -62

  284  حجرات بسكن اآلباءعدد ال  -63

  284  إمكانية وجود مكتبة بسكن اآلباء  -64

  285  ملكية اآلباء لألجهزة واألدوات المنزلية  -65

  289  العالقة بين المستوى التعليمي لألبناء والمستوى التعليمي آلبائهم  -66

  290  اتجاهات الحراك في المستوى التعليمي بين األبناء واآلباء   -67

  291  أعضاء عينة الدراسة بين هات الحراك التعليمي اتجا  -68

  293  آبائهممهنة  واألبناءالعالقة بين مهنة   -69

  295  اتجاهات الحراك المهني بين األبناء واآلباء  -70

  295  اتجاهات الحراك المهني بين أعضاء عينة الدراسة  -71

  299  راسةالعالقة بين المستوى التعليمي والدخل ألعضاء عينة الد  -72

ابة أعضاء عينة الدراسة عما إذا كانت لديهم مصادر أخرى للدخل ـإج  -73

  الشهري غير المرتب

302  

  302  مصادر الدخل الشهري األخرى غير المرتب  -74

  304  مقارنة الدخل الشهري لألبناء والدخل الشهري آلبائهم  -75

  305  اءاتجاهات الحراك في الدخل الشهري بين األبناء واآلب  -76

  306  اتجاهات الحراك في الدخل الشهري بين أعضاء عينة الدراسة  -77

  311   ألعضاء عينة الدراسةالعالقة بين المستوى التعليمي ونوع السكن  -78

  312   ألعضاء عينة الدراسةنوع ملكية السكن  -79

  313   ألعضاء عينة الدراسةعدد حجرات السكن  -80

  314  واحدة لدى أعضاء عينة الدراسةكثافة السكن بالحجرة ال  -81

  315  آلباءاألبناء ونوع سكن ا نوع سكن المقارنة بين  -82

  اتجاهات الحراك في نوع السكن بين األبناء واآلباء  -83

  

316  



 ش  

رقم 

  الجدول

رقم   العنوان

  الصفحة

  316  أعضاء عينة الدراسةاتجاهات الحراك في نوع السكن بين   -84

  320  ستوى التعليمي وملكية المكتبة ألعضاء عينة الدراسةالعالقة بين الم  -85

  321  نوع الكتب بمكتبة أعضاء عينة الدراسة  -86

  321  شراء الصحف والمجالت من قبل أعضاء عينة الدراسة  -87

  322  نوع الصحف أو المجالت التي يشتريها أعضاء عينة الدراسة  -88

  323   والجمعيات الخيريةاشتراك أعضاء عينة الدراسة في النوادي  -89

  323  نوع األنشطة والهوايات التي يمارسها أعضاء عينة الدراسة  -90

  324  ملكية المكتبة لألبناء وملكية المكتبة  لآلباء المقارنة بين  -91

  324  اتجاهات الحراك في ملكية المكتبة بين األبناء واآلباء  -92

  325  أعضاء عينة الدراسةن بين اتجاهات الحراك في ملكية المكتبة بالسك  -93

المستوى التعليمي وملكية بعض األدوات والمعدات ألعضاء  بين العالقة  -94

  عينة الدراسة

328  

ملكية األبناء لبعض األدوات والمعدات المنزلية وملكية المقارنة بين   -95

  اآلباء لها

330  

  331  دوات والمعداتاتجاهات الحراك بين األبناء واآلباء في ملكية بعض األ  -96

ي ملكية بعض األدوات والمعدات بين أعضاء ـراك فـاهات الحـاتج  -97

  عينة الدراسة

332  

  336  الحراك االجتماعي العام بعينة الدراسة  -98

  339  تحديد المرتبة االجتماعية لألبناء  -99

ي تحديد ـدراسة فـة الـاء عينـد عليها أعضـي اعتمـاألسس الت  -100

   االجتماعيةمرتبتهم

340  

  342  مدى رغبة أعضاء عينة الدراسة في االنتماء إلى مرتبة أخرى  -101

  342  نوع المرتبة االجتماعية المرغوب االنتماء إليها  -102

  343  المرتبة االجتماعية آلباء أعضاء عينة الدراسةتحديد   -103

  344  ماعية لآلباء المرتبة االجتماعية لألبناء والمرتبة االجتالعالقة بين  -104

  اتجاهات الحراك في المرتبة االجتماعية بين جيل األبناء وجيل اآلباء  -105

  

344  



 ص  

رقم 

  الجدول

رقم   العنوان

  الصفحة

  345  اتجاهات الحراك في المرتبة االجتماعية بين أعضاء عينة الدراسة   -106

  349  اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية االجتماعية  -107

  351  اآلثار الناتجة عن التعليم من الناحية االقتصادية  -108

  353  اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية الثقافية  -109

  355  اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية السياسية  -110

  

                     

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ض  

  فهرس األشكـال
  

  

رقم 

  الشكل

رقم   العنوان

  الصفحة

  14  .مسارات بناء النموذج النظري للدراسة  -1

  24  الوضع الذي تتخذه أسراب الطيور أثناء هجرتها الموسمية   -2

  43  .بعض المكانات التي يحتلها فرد في مجتمعه المحلي  -3

  44  .خرىاألشبكة العالقات التي تدخل فيها مكانة أستاذ جامعي مع مكانات   -4

  84  .سوروكن  الحراك االجتماعي عندأنماط  -5

  121  .العوامل المؤثرة في الدخل  -6

  123  .أثر عوامل الخلفية األسرية والتعليم على المهنة  والدخل  -7

  174  .م1965السلم التعليمي بالمجتمع الليبي بعد صدور قانون التعليم الثاني   -8

السلم التعليمي الجديد بالمجتمع الليبي ابتدءاً من السنة الدراسية   -9

  .م2002/2003

198  

  
  

  

  

  

  

  
 



  

  المقــدمـة

  
م بحالـة مـن     1969وقياد الثورة عام    , م1956يمر المجتمع الليبي منذ اكتشاف النفط عام        

ولقد ترتب على تبني الدولة     , التغير االجتماعي الجذري والسريع لكافة أنظمة المجتمع وأنساقه       

تحديث بكل مظاهره ومؤشـراته  بروز ظاهرة ال, أيديولوجية التغيير وفق خطط تنموية طموحة  

أو , أو مهنيـاً  , والتي من بينها حدوث حالة من الحراك واسع النطاق سواء كـان اجتماعيـاً             

  ..أو سياسياً, جغرافياً

   

وتحاول التعرف علـى العوامـل      , الدراسة الحالية تركز اهتمامها على الحراك االجتماعي      

تعليم الذي ينهض في المجتمع على فلـسفة  التي لعبت دورها في إحداثه وبخاصة منها متغير ال   

األمر الذي  , وعلى مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمام الجميع      , اجتماعية تؤمن بالعدالة االجتماعية   

, ومكفولة عملياً في إطار مجتمـع مفتـوح       , يجعل من فرص الحراك االجتماعي ممهدة نظرياً      

ى ذلك االعتقاد السائد بين     ـباإلضافة إل , اًتلعب فيه قدرات الفرد واستعداداته وجهده دوراً كبير       

أن التعليم يعد بمثابـة رافعـة أو   :  بقوله( Soroken )علماء االجتماع الذي أشاعه سوروكن 

ل الهرم التدرجي من أدنى السلم إلـى        ـن خالله داخ  ـرد م ـرك الف ـد اجتماعي يتح  ـمصع

  ..أعاله

  

 طرأت على النظام التعليمي بـالمجتمع   لقد حاولت هذه الدراسة التعرف على التغيرات التي       

كما إنها حاولت الكشف عن مساهمة التعليم فـي         . وعلى النظام التعليمي بمدينة الزاوية    , الليبي

الحراك االجتماعي لألفراد وترقيهم في السلم االجتماعي بالمجتمع في ضوء مؤشرات الحراك            

رف على اتجاه الحراك االجتماعي بين      كما حاولت التع  . المهنة، الدخل، وأسلوب الحياة   : الثالث

التعرف على واقـع    . األجيال من خالل مقارنة المبحوثين بآبائهم في ضوء المؤشرات الثالث         

أخيـراً  . التراتب االجتماعي لألفراد في المجتمع، باالستناد إلى المعايير الموضوعية والذاتيـة          

ـ          االجتماعيـة،  : يم فـي النـواحي    حاولت هذه الدراسة التعرف على اآلثار المترتبة عن التعل

  .االقتصادية، الثقافية، والسياسية

  

تنـاول اإلطـار    , الباب األول : احتوت على ثالثة أبواب   لتحقيق هذه األهداف فإن الدراسة      

. تناول موضوع الدراسـة وفروضـها      ,الفصل األول : المنهجي للدراسة وأشتمل على فصلين    
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تنـاول اإلطـار النظـري      , الباب الثاني . اهيمهاتناول مصطلحات الدراسة ومف   , الفصل الثاني 

المنظور االجتماعي فـي دراسـة      تناول   ,الفصل الثالث : للدراسة وأشتمل على أربعة فصول    

 .لعالقة بين التعليم والحراك االجتمـاعي     ل تعرض ,الرابع الفصل   .التدرج والحراك االجتماعي  

تناول التعليم في   , والفصل السادس . أجنبية وعربية : تضمن الدراسات السابقة   ,الخامسالفصل  

فخصص للدراسة الميدانية ولقد أشـتمل      , أما الباب الثالث  . ليبيا بعامة ومدينة الزاوية بخاصة    

, الفصل الثامن .  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية    تناول, الفصل السابع : على ثالثة فصول  

ـ  ع تضمن, التاسعالفصل  و. وصف خصائص عينة الدراسة   ل خصص نتـائج الدراسـة    ل اًرض

باإلضـافة إلـى    , وخلصت الـدراسة إلـى ملخص للنتائج والتوصـيات      . الميدانية وتفسيرها 

  .المراجع والمالحق

  
 كما ال يفوت الباحث أن يشير إلى بعض الصعوبات التي اعترضت مـسيرة إنجـاز هـذه                

 اضطر الباحـث    ولقد, صعوبات ارتبطت بالمصادر والمراجع والرسائل العلمية     : هامنالدراسة  

كما أنه راسل العديـد مـن       . في سبيل توفير المادة العلمية التنقل بين عدد من البلدان العربية          

إضافة إلى توظيفه لـشبكة     ,  وبخاصة المكتبة البريطانية   األجنبيةالمكتبات  الجامعات العربية و  

ـ        و. المعلومات الدولية  ة سـواء   صعوبات ارتبطت بتجميع اإلحصاءات التي تحتاجهـا الدراس

صعوبات ارتبطت بالدراسة الميدانية    .. المتعلقة بالتعليم أو تلك المتعلقة بأعضاء عينة الدراسة       

وعدم تقيد  , ذلك أن اتساع رقعة مجتمع الدراسة     , وبخاصة عند توزيع االستبيان وعند استالمه     

ستمارات واعتماد الباحث على نفسه في تجميع ا      , البعض بتسليم االستمارات في الموعد المحدد     

وبفـضل  , إالّ أنه وبتوفيـق مـن اهللا أوالَ       . جهدالوقت و الاالستبيان كل ذلك استلزم الكثير من       

ويأمـل  , هـذا . الخيرين الذين أسهموا بتوجيههم ونصحهم وجهدهم ثانياً أنجزت هذه الدراسة         

  .وأن تكون قد وفقت في تحقيق أهدافها, الباحث أن تكون هذه الدراسة فاتحة لدراسات قادمة
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  البـــاب األول

  اإلطــار المنهجــي للــدراسة
  

  

  .موضوع الدراسة وفروضها: الفصل األول

  .مصطلحات الدراسة ومفاهيمها: الفصل الثاني   
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  الفصل األول

  موضوع الدراسة وفروضها

  
  .إشكالية الدراسة: المبحث األول

  .مبررات اختيار موضوع الدراسة: الثاني                 المبحث 

  .أهداف الدراسة: المبحث الثالث

  .أهمية الدراسة: المبحث الرابع

  .فروض الدراسة:    المبحث الخامس
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  الفصل األول

  موضوع الدراسة وفروضها
  

  :إشكالية الدراسة: المبحث األول
ارست عليه ومازالـت تمـارس      الزمت اإلنسان منذ أن وجد ظاهرة اجتماعية تاريخية، م        

تأثيرات هائلة على مختلف جوانب حياته داخل المجتمع الذي يعيش فيـه، أال وهـي ظـاهرة           

 الـذي يعبر عـن تمايز الناس وتفاضلهم من (Social Inequality)التفـاوت االجتماعـي 

ص حيث الخصائص الفيزيقية، واختالفهم وعدم تساويهم من حيث أوضاعهم االجتماعية وفـر           

ولعل أبسط صور   . الحياة المتاحة أمامهم، والتي هي نتاج مباشر لعالقاتهم االجتماعية وتفاعلهم         

التفاوت وأقـدمه ذلك المتمثل فـي التفاضل القائم بين الذكـر واألنـثى، وذلك التمايز بـين              

أمـا أشده تعقيداً فيتجسد فـي وجــود النـاس   . (Slaves)والعبيد (Freemen) األحـرار

 داخل المجتمعـات اإلنـسانية،   (Social Classes)داً وجماعات فـي طبقات اجتماعية أفرا

التـي اتخـذت عبر التاريخ اإلنساني شكـالً هرمياً متدرجاً أصطلح عـلى تسميته بالتـدرج            

 الـذي يعبر عـن درجـات متباينـة بـين النـاس     (Social Stratification)االجتماعي 

وتأصلت لـه   . (Prestige) والهيبة   (Power) والقوة   (Wealth)واختالفات من حيث الثروة     

أنظمة رسخت التفاوت بنسب اختلفت بحسب خصوصية كــل مجتمـع ونظامـه التراتبـي               

لقد تمثلت هـذه األنظمة فــي النظـام الطبقـي المغلـق            . والمرحلة التاريخية التي يمر بها    

(Closed Class System)والنظام الطبقـي المفتـوح (Open Class System)  . إذ يشير

 تكون فيـه موروثـة  (Social Status)النظام الطبقي المغلق إلـى أن المكانة االجتماعيـة 

(Inherited)     وبالتالي فهو ال يسمح  بانتقـال األفـراد         , )1(  ومكتسبة بالمولد من أحد األبوين

 عـدة لهـذا النظـام      ولقد عرفت المجتمعات اإلنسانية أشكاالً    . وتحركهم داخل البناء التدرجي   

، النظـام اإلقطـاعي   (Caste System)، النظام الطائفي فـي الهنـد   (Slavery)منها الرق 

(Estates System)الذي ساد أوربا القرون الوسطى  .  

  

   أما النظام الطبقـي المفتوح فهـو يشير إلـى أن حيازة المكانة االجتماعية تكـون مؤسسة             

, )2( (Individual Effort) والجهــد الفــردي   (Merit)علـى الجـدارة واالستحقـاق 

وعليه فهو نظام يتيح لألفراد االنتقال داخل النظام التدرجي والتحرك من مـستوى اقتـصادي               

                                                 
.472. p, 1981,.West publishing co: New York. Sociology.  Shepard.M.   J)1(  

(2)  Ibid., p.477. 
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وهو نظام يسود معظـم المجتمعـات       . واجتماعي إلى آخر، أو من طبقة اجتماعية إلى أخرى        

 وسريعة في مختلف الجوانب السياسية      المعاصرة، التي تمر في الوقت الحاضر بتغيرات عميقة       

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، التي انعكست على حيـاة األفـراد            

. والجماعات فكان أن طالت قيمهم وتعليمهم ومهنهم ودخولهم ومكانتهم االجتماعية وأدوارهـم           

قة ذهب تستمر معه حتى وفاته، وفي       ولم يعد باإلمكان النظر إلى أن كل فرد يولد وفي فمه ملع           

ولم تعد المكانـة االجتماعيـة      . الوقت ذاته ليس كل فرد يولد في أسرة فقيرة يبقى حياته فقيراً           

والمهنة يرثها االبن عن األب، بل صارت تتحدد وفقاً لسماته الفردية، وقدراته العقلية وجهده،              

قتصادية واالجتماعيـة التـي تـسود       مع األخذ في االعتبار الظروف األسرية والسياسية واال       

والشواهد التاريخية تؤكد أن أشخاصاً ولدوا في ظـروف أسـرية فقيـرة، لكـنهم               . المجتمع

استطاعوا بقدراتهم وجهدهم أن يسهموا في تقدم مجتمعاتهم بخاصة، والعالم بعامة في مختلف             

. يا إلى مستويات عليـا    المجاالت الحياتية، وانتقلوا بذلك من مستويات اقتصادية واجتماعية دن        

والشواهد ذاتها تبين أن أشخاصاً ولدوا لألباء ذوي مستويات عليا لكـنهم لـم يتمكنـوا مـن                  

المحافظة عليها فكان انتقالهم إلى مستويات دنيا، وال تقتصر هذه الحركة باتجاهيها نحو األعلى              

كذلك على مستوى الفـرد     أو إلى األسفل على العالقة بين األباء واألبناء، وإنما يمكن تلمسها            

فقد يبدأ شخص حياته العملية في وظيفة ذات دخل قليل ومكانة           . من خالل سيرة حياته العملية    

اجتماعية واطية، لكن نتيجة لظروف شخصية وأسرية ومجتمعية ينتقل إلى وظيفة أعلـى ذات              

  .دخل شهري كبير ومكانة اجتماعية عالية وقد يحدث العكس

  

ظاهرة اجتماعية تسود معظم المجتمعـات المعاصـرة ذات النظـام           هذه األوضاع ترتبط ب   

 الذي يشير إلى انتقال (Social Mobility)الطبقي المفتوح يطلق عليها الحـراك االجتماعي 

يتخذ هذا االنتقال   . )3(األفراد أو الجماعات من وضع اجتماعي إلى أخر داخل البناء التدرجي            

، أو (Horizontal Social Mobility)ا اجتماعياً أفقياً فإما أن يكون حراكـ: إحدى اتجاهين

إذ يشير الحراك األفقي إلى . )4( (Vertical Social Mobility)يكون حراكاً اجتماعياً رأسياً 

 إلى آخر دون أن يـصاحبه  (Social Position)انتقال الفرد أو الجماعة من وضع اجتماعي 

أما الحراك الرأسي فيعنـي  . الجتماعية التي ينتمي إليهاتغير في المكانة االجتماعية أو الطبقة ا 

انتقال الفرد أو الجماعة مـن وضـع فـي طبقة اجتماعية أو مستـوى اقتصادي اجتمـاعي              

وقــد يكـون    . ما إلـى وضع فـي طبقة اجتماعية أخـرى داخـل البناء التدرجي للمجتمع          

ك االجتمـاعي الـصاعـد   هذا االنتقال مـن أدنـى إلـى أعلـى يطلـق عليــه الحــرا     

                                                 
3)  J. M. Shepard. op.cit., p. 479.(  
4)  Ibid., pp.194 - 195.(  
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(Upward Social Mobility) .    أو يكـون هذا االنتقال من أعلى إلى أدنـى يطلـق عليـه

باإلضـافة إلـى أن درجـة    . (Downward Social Mobility)الحراك االجتماعي الهابط 

الحراك االجتماعي واتجاهاته تتوقف على طبيعة النظام التدرجي السائد في المجتمع، ومـدى             

لقـد  . لمادي وتفتحه الثقافي، وظروفه البيئية والقيمية والفكرية والـسياسية و القانونيـة           نموه ا 

األيدولوجيا السياسية،  :   بعض العوامل التي تؤثر في الحراك االجتماعي في         الشخيبيلخص    

التكنولوجيا، التعليم، المكانة الموروثة والمكتسبة، الهجـرة، عـدد أفـراد األسـرة، التقـدير               

  .    )5(ي للوظيفة، العوامل الشخصية، ودور المرأة في الحراك االجتماعي االجتماع

  

 الذي يشهد ثورة تكنولوجية هائلة فـي        -ويبرز التعليم من بين هذه العوامل في عالمنا اليوم        

 كمحدد رئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، واعتباره قوة قادرة على إحـداث            -المعلومات

واالرتقـاء بمكـانتهم    , وهو وسيلة األفـراد لتحقيـق طموحـاتهم       , ة التقدم التغير والدفع بعجل  

فكما هو معلوم، فإن بناء المجتمعات      . االجتماعية والتحرك من أدنى السلم التدرجي إلى أعاله       

الحديثة ونمو اقتصادياتها يتوقف على مدى تنمية مواردها المتاحة من رأس المال والمـوارد              

الموارد البشرية يفوقها أهمية، ذلك أن مصدر التغييـر ال يكمـن فـي              الطبيعية، بيد أن تنمية     

األنظمة والقوانين بقدر ما يكمن في األفراد الذين يقع عليهم عبء التغيير في النظم والعالقات               

. وتحويل الموارد الطبيعية إلى خيارات تعم الجميع، وهذا ال يتسنى إالّ بـالتعليم            , والمؤسسات

تقدم التكنولوجي الذي يعد سمة هذا العصر، والذي يلقى إقباالً مستمراً،           من جهة أخرى، فإن ال    

واعتماداً متواصالً عليه في شتى مجاالت الحياة، ينهض في حقيقته على الوظائف والمهن ذات              

التخصص الدقيق والمستويات المعرفية والمهارات العالية والمعقدة التي ال مجـال للحـصول             

  .سسة التعليمية بمختلف مستوياتها وأنواعهاعليها إالّ من خالل المؤ

  

 أما على مستوى األفراد، فإن التعليم يسهم في تنمية قدراتهم وتزويدهم بالقيم واالتجاهـات              

وشـغل الوظـائف ذات المكانـة العاليـة فـي           , والمعارف التي تمكنهم من الخلق واالبتكار     

ي فهو يزيد من طموحهم ويدفعهم إلـى        كما أنه يعد أحد القوى المحررة لهم وبالتال       , مجتمعاتهم

 بيتـرم سـوروكن   لقد أشار إلى هذه الحقيقة العالمة         . الترقي والصعود في السلم االجتماعي    

(P.Sorokin)               في كتابه  الحراك االجتماعي الذي يعد أول محاولة منظمة وجادة في دراسـة 

عن أشكالها الجامـدة كانـت      إن النظم التدريبية والتعليمية، وبغض النظر       : " ..الظاهرة بقوله 

                                                 
لفكر العربي، دار ا: ، القاهرة1ط. تطوره، منهجيته، تكافؤ الفرص التعليمية: علم اجتماع التربية المعاصر.  علي السيد الشخيبي) (5

  .206 -199، ص ص 2002
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ففي المجتمعات التي تكون فيها المدارس مفتوحة أمام        . دائما قنوات للحراك االجتماعي الرأسي    

، (Social Elevator)جميع األعضاء، فإن النظام المدرسي يمثل رافعة أو مصعد اجتمـاعي  

ة فقط في أبناء    لكن عندما تكون المدارس محصور    , يتحرك من أدنى طبقات المجتمع إلى أعاله      

 حيث تسود االمتيازات التربوية، فإن النظام المدرسي يمثل (Higher Strata)الطبقات العليا 

مصعداً اجتماعياً يتحرك في الطبقات العليا من البناء االجتماعي مرتقياً وهابطاً فقط بأبناء هذه              

ح بعض األفـراد    حتى في هذه المجتمعات البد  وأن ينج       . الطبقات في حدود صعوده وهبوطه    

  .    )6(" من الطبقات الدنيا في تسلق المصعد أو اللحاق به ويرتقون من خالله إلى الطبقات العليا 

  

وأداة يحقق من خاللهـا األفـراد       , وحتى يكون التعليم أساساً للتنمية االقتصادية االجتماعية      

 Equality of Educational)طموحاتهم، فإن إقـرار مبـدأ تكـافؤ الفـرص التعليميـة      

Opportunity) وخلق آليات تحقيقه ,  أمام الجميع بالقدر الذي تسمح به استعداداتهم ومواهبهم

لـذلك  . من خالل سن تشريعات الزاميته ومجانيته تعد مطلباً حيوياً وضرورة ال حياد عنهـا             

لنصف سارعت األمم بالمجتمعات المعاصرة المتقدم منها والنام إلى تبنيها وبخاصة بعد حلول ا            

الثاني من القرن العشرين الذي شهد انتشاراً لمبادئ العدالـة والمـساواة وحقـوق اإلنـسان                

ويعد المجتمع الليبي من بين المجتمعات المعاصرة التي راهنت علـى النظـام             . والديمقراطية

 وبخاصة أنه عانى كثيراً من – ودوره في إحداث التغيير (Educational System)التعليمي 

-12-24 إذ رصدت الدولة منـذ اسـتقاللها فـي           -الفقر، المرض، واألمية    : لتخلفثالوث ا 

م الموازنات المالية الكبيرة، والمخصصات الضخمة في خطـط التنميـة االقتـصادية             1951

  . م1969-9-1االجتماعية بلغت ذروتها بعد قيام الثورة في 

  

م 1956/ 1955ي عـام    ولبيان مدى التطور الحاصل في الصرف على التعليم نشير أنه ف          

م بلغـت   1976/ 1975وبحلول عام . )7(مليون دينار ليبي    ) 1.216914(بلغت موازنة التعليم    

لتصل المخصصات والمصروفـات علــى البـابين       , )8(مليون دينار ليبي    ) 57.960000(

  .)9(مليـون دينار ليبي )  234.768895(م إلـى 1999األول والثاني للعـام 

  

                                                 
.  169.P, 1927, Brothers&Harper: New York. Social mobility.  Sorokin.   P)6(  

مطابع : طرابلس.  2ط. دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج ع ل من العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر. والتربية    وزارة التعليم (7)
  .63، ص 1974الوزارة، 

  مطابع الوزارة،: طرابلس.  م1975م إلى عام 1969 -1968تقرير عن قطاع التعليم والتربية من عام . وزارة التربية والتعليم  )8( 
  .22 -19ص , 1975

  .57ص  , 2001المطبعة الخضراء،: طرابلس.  الكتيب اإلحصائي .  الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) (9
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 من القوانين والتشريعات الداعمة لهـذا النظـام، والـساعية للنهـوض        كما سنّت مجموعة  

م، الئحة  1952 لسنة   5بالمجتمع في مختلف جوانبه، من هذه القوانين قانون التعليم األول رقم            

م، قـانون محـو     1963م، قانون التعليم لسنة     1957 1-22التعليم االبتدائي التي صدرت في      

م الـذي  1970 لسنة   134ون التربية واإلرشاد القومي رقم      م، قان 1968األمية الذي صدر سنة     

نص في مادته الثانية الفقرة الثالثة على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليميـة لجميـع                

المواطنين وفق حاجات البلد، قانون إلزامية التعليم االبتدائي واإلعدادي لجميع األطفال بنـين             

 المـؤرخ في   7251-14-19اب شؤون الخدمات رقم     صدور كت أخيراً  ، و م1975وبنات لسنة   

 والقاضي بإلغاء نظام الثانوية العامة وإحالل محله نظام الثانويات التخصـصية            4-9-2002

  .م2003/ 2002ابتداء من العام 

  

لقد ترتبت على هذه السياسات طيلة نصف قرن تقريباً، أن اقتطفت ثمار كثيرة جـاء فـي                 

مـن  %) 67.60(فبعد أن كانت تنتشر بنسبة      .  في المجتمع الليبي   مقدمتها انخفاض نسبة األمية   

سنوات فما فـوق حسب تعداد الـسكان لعــام         ) 5(إجمـالي السكـان ممن هم فـي سـن       

) 10(من إجمالي السكان ممن هـم فـي سـن           %) 13.88(انخفضت إلى نسبة    , )10(م  1954

  .)11(م 1995سنوات فما فوق حسب تعداد السكان لعام 

  

وص عدد الملتحقين بمختلف المراحل التعليمية، فتجدر اإلشارة إلى أن مجمـوع            أما بخص 

كما بلغ  . ألف تلميذاً ) 42119(م بلغ   1953/ 1952التالميذ الملتحقين بالمدارس االبتدائية للعام      

م فـإن مجمـوع     2004/ 2003وبحلول العام الدراسي    , )12(مدرسة  ) 225(مجموع المدارس   

وعدد المدارس بالمرحلتين االبتدائيـة     , ألف تلميذاً ) 745428(مدارس بلغ   التالميذ الملتحقين بال  

  .)13(مدرسة) 3076(واإلعدادية 

  

أما عن تطور أعداد التالميذ بالمرحلة اإلعدادية، فإن اإلحصاءات تؤكد أن مجموع التالميذ             

س لـم   وعـدد المدار , تلميذاً) 2585(م بلغ   1955/1956الملتحقين بالمدارس للعام الدراسي     

م بلـغ مجمـوع التالميـذ       2004/ 2003وبحلول العام الدراسي    , )14(مدارس  ) 10(يتجاوز  

                                                 
  .160ص , م1954التعداد العام للسكان . عداد مصلحة اإلحصاء والت (10) 

  .49م، ص1995التعداد العام للسكان .   الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) (11
  .29مرجع سابق، ص . دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج ع ل من العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر.   وزارة التربية والتعليم) (12
إعداد؛ عبد .   والمتوسط  الجماهيرية العظمىألساسيالتعليم والتدريب ا: مؤشرات إحصائية حول. لتخطيط التعليم  المرآز الوطني) (13

  .26ص , م2004/م2003النبي  محمد أبوغنية وفهيمة الهادي الشك للعام الدراسي 
  .33مرجع سابق،ص . اني إلى وقتنا الحاضردراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج ع ل من العهد العثم.  وزارة التربية والتعليم )(14
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وبالنظر إلى المرحلة الثانوية، فإن إجمالي التالميذ الملتحقين بالمدارس         . )15(تلميذاً  ) 366358(

) 4(تلميذة، وبلـغ عـدد المـدارس    ) 15(تلميذاً، و) 285(م بلـغ  1950/1951الثانوية للعام   

م فإن إجمالـي التالميـذ بلـغ       2004/ 2003ومـع حلول العام الدراسي     , )16(رس فقط   مـدا

  .)17(مدرسة ) 721(وعدد المدارس , تلميذاً وتلميذة) 251584(

     

    وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي الذي انطلق بصدور قـرار إنـشاء الجامعـة الليبيـة عـام                 

فإن مجموع  , ية بمدينة بنغازي من العام نفسه     م وتوج بافتتاح كلية اآلداب والترب     1955/1956

، وعدد األسـاتذة الجـامعيين      )18(طالباً من الذكور فقط     ) 31(الطالب المنخرطين آنذاك كان     

م فــإن إجمـالي الملتحقـين       2003/ 2002وبحلول العام الجامعي    , )19(أساتذة  ) 6(الليبيين  

طالبـة  ) 85690(طالبـاً، و  ) 85704(منهم  . طالباً وطالبة ) 171394(بالجامعات الليبية بلغ    

   .)20(جامعات ) 9(وعـدد الجامعات 

      

    إن مجموع التحوالت العميقة التي تعرض لها النظام التعليمي خالل مسيرته السابقة تجعل             

الباحث يتوقع إنها لعبت دوراً مهماً في حالة التغير االجتماعي والتحديث الذي يمر به المجتمع               

هوض التعليم على فلسفة تؤمن بالعدالة االجتماعية، وعلى مبدأ تكافؤ الفـرص            بعامة، كما أن ن   

التعليمية أمـام الجميع تقود إلـى التساؤل عـن مـدى مـساهمته فـي ظـاهرة الحـراك                

  .االجتماعي بخاصة

     

   عليه، فإن الدراسة الحالية تركز اهتمامها على ظاهرة الحراك االجتمـاعي، وتحـاول أن              

العوامل التي لعبت دورها في إحداثه، وبخاصة متغير التعليم منطلقة من تـساؤل             تتعرف على   

  .رئيس وتساؤالت فرعية

  

  ".ما الدور الذي يلعبه التعليم في الحراك االجتماعي بالمجتمع الليبي ؟ :" التساؤل الرئيس

                                                 
, مرجع سابق.  والمتوسط  الجماهيرية العظمىألساسيالتعليم والتدريب ا: مؤشرات إحصائية حول. المرآز الوطني لتخطيط التعليم)(15

  .26ص 
  
مطابع : طرابلس. م1967-1966م حتى 1951-1950تقرير عن التعليم في ليبيا من العام الدراسي .   وزارة التربية والتعليم)16 (

  . 37م، ص 1967الوزارة،
, مرجع سابق.التعليم والتدريب األساسي والمتوسط  الجماهيرية العظمى: مؤشرات إحصائية حول.   المرآز الوطني لتخطيط التعليم) (17

  .             49ص , 63ص , .29-27ص ص 
 تطور التعليم في ج ع ل وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية االجتماعية        :8وثيقة التخطيط رقم .   وزارة التخطيط والبحث العلمي)18 (
  .41 - 40، ص )م1973(

  .45ص ,  نفس المرجع) (19
  .  3ص , م2003/ 2002دراسة تقويمية : التعليم العالي في الجماهيرية العظمى.   المرآز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب) (20
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 :     أما التساؤالت الفرعية فتشمل

  عليمي بالمجتمع الليبي ؟  ما هي التغيرات التي طرأت على النظام الت-1

   ما هي التغيرات التي طرأت على النظام التعليمي بمجتمع مدينة الزاوية ؟-2

  المهنة، الدخل، وأسلوب الحياة ؟:  ما مدى تأثير التعليم في كل من-3

   ما مدى تأثير التعليم في درجة الحراك االجتماعي واتجاهه بين األجيال ؟-4

  جتماعي في المجتمع ؟ ما هو واقع التراتب اال-5

, االجتماعيـة، االقتـصادية   :  ما هي اآلثار الناتجة عن التعليم بالنسبة للمجتمع في النواحي          -6

  الثقافية، والسياسية ؟

  

  :مبررات اختيار موضوع الدراسة: المبحث الثاني
  :المبررات التي دفعت الباحث الختيار موضوع الدراسة هي

 الموضوع، هذه الرغبة في الواقع ليست وليدة اللحظة، وإنما           الرغبة الملحة في دراسة هذا     -1

واالطالعات الموسعة التي تم القيام بهـا، وكـذلك         , والخبرة العلمية , ترسخت بفعل المالحظة  

االهتمام بالظاهرة األوسع، ظاهرة التغير االجتماعي التي يمر بها المجتمع الليبي وانعكاسـها             

  .ساقه بخاصةعلى البناء االجتماعي بعامة وان

 من خالل اإلطالع والقراءات الموسعة التي تم القيام بها حول الموضوع، تبـين أنـه ال                 -2

توجد حتى اآلن دراسة علمية ركزت اهتمامها على هذا الموضوع بالذات، وأعطته حقه مـن               

البحث داخل المجتمع الليبي، وعليه تقرر إعطاء االهتمام لهذا الموضـوع ودراسـته دراسـة     

  . معمقةعلمية

 - الذي يمثل المظهر الدينامي ألي نظام تـدرجي          - إن دراسة ظاهرة الحراك االجتماعي       -3

تعين على فهم ظاهرة أعم وأشمل أال وهي ظاهرة التغير االجتماعي الذي يـشهده المجتمـع                

  .الليبي اآلن

ـ            -4 ق بتنميتـه    حاجة المجتمع الليبي إلى البحوث والدراسات العلمية المعمقة الجادة فيما يتعل

اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، واتصال هذه البحوث بالمشكالت الملحة التي يعاني منها وتقـف             

  .حائالً دون تطوره وتقدمه، وتأتي هذه الدراسة محاولة في هذا االتجاه
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  :أهداف الدراسة: المبحث الثالث
اعي لألفراد وترقيهم    تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مساهمة التعليم في الحراك االجتم          

, وكذلك التعرف على اتجاه الحراك بين األجيـال       , في السلم االجتماعي في إحدى المدن الليبية      

  :ولقد حددت هذه األهداف في اآلتي

  .  الكشف عن التغيرات التي طرأت على النظام التعليمي بالمجتمع الليبي بعامة-1

  .تعليمي بمجتمع مدينة الزاويةالكشف عن التغيرات التي طرأت على النظام ال -2

 الكشف عن مساهمة التعليم في الحراك االجتماعي لألفراد وترقيهم في السلم االجتمـاعي              -3

  .المهنة، الدخل، وأسلوب الحياة: بالمجتمع في ضوء مؤشرات الحراك الثالث

هم فـي    الكشف عن اتجاه الحراك االجتماعي بين األجيال من خالل مقارنة المبحوثين بآبائ            -4

  .ضوء المؤشرات الثالث 

 الكشف عن واقع التراتب االجتماعي لألفراد في المجتمـع، باالسـتناد إلـى المعـايير                -5 

  .الموضوعية والذاتية

االجتماعيـة، االقتـصادية،    :  الكشف عـن اآلثـار المتـرتبة عن التعليم في النـواحي         -6 

  .الثقافية، والسياسية

  

  :أهمية الدراسة: المبحث الرابع
 ظـاهرة   - بحد علـم الباحـث       -     تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تدرس وألول مرة          

الحراك االجتماعي في المجتمع الليبي، وبيان العوامل المؤثرة فيه وبخاصة متغير التعليم مـن              

  .خالل عمل سوسيولوجي ميداني ينشد فيه تحقيق فوائد علمية وعملية في آن واحد

  

  :لميةالفوائد الع: أوالً

 إثراء المكتبة العربية بعامة والليبية بخاصة، والمساهمة في سد الفراغ القائم لدراسة هـذا               -1

  .الموضوع وبخاصة الدراسات الميدانية

 تعد هذه الدراسة إضافة جديدة ألدبيات علم االجتماع، وإسهاماً في التراكم المعرفـي لـه                -2

  .التوصيات واستخالص  بعض التعميماتبعامة من حيث الوصول إلى مجموعة من النتائج و

 تنتمي هذه الدراسة من حيث المجال إلى علم االجتماع العام، أما من حيث الفروع فإنهـا                 -3

وبـالرغم  . وعلم اجتماع العمل  , تنتمي إلى علم االجتماع التربوي، وعلم االجتماع االقتصادي       

نها أجريت في مجتمعـات أوربـا       من كثرة األبحاث والدراسات العلمية في هذه الميادين إال إ         
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وعليه فإن نتائج هذه الدراسات وتوصياتها والتعميمات التي توصـلت إليهـا قـد ال               , وأمريكا

تصلح لإلفادة منها في المجتمع الليبي، نظراً الختالف الخلفيـات االقتـصادية واالجتماعيـة              

عي ألثـر التعلـيم فـي       وتعد هذه الدراسة بمثابة محاولة لتقديم تفسير علمي موضو        . والثقافية

  .الحراك االجتماعي من واقع المجتمع الليبي

 فتح المجال أمام اآلخرين لدراسة جوانب أخرى من الموضوع مـن خـالل مقترحـات                -4

  .الدراسة، وسد الثغرات التي لم تستطع الدراسة الحالية أن توفيها حقها من الدراسة والبحث

  

  :الفوائد العملية: ثانياً

كمـا  ,  الدراسة أنها تنطلق من الواقع، وتجرى على شريحة من المجتمع الليبي             ما يميز هذه  

أنها تدرس في إطار التغير االجتماعي المقصود والموجه الذي يمر به المجتمع، والذي جـاء               

وبالتالي فإن النتائج التي تصل إليها الدراسة ومجموعـة         , نتيجة لخطط التنمية الوطنية الشاملة    

ية بشأن دور التعليم في عملية الحراك االجتماعي في المجتمع الليبي بعامـة             التوصيات التطبيق 

ومجتمع مدينة الزاوية بخاصة سوف تمكن المخطط وصانع القرار والمنفذ من اإلفادة منها في              

  .عملية التخطيط والتنمية المستقبلية

  

  : فروض الدراسة: المبحث الخامس
م والحراك االجتماعي في ضوء االعتقاد السائد بين        بني النموذج النظري للعالقة بين التعلي     

أن التعليم يعد بمثابة رافعة أو مصعد اجتماعي يتحرك الفرد مـن            : علماء االجتماع الذي مفاده   

وانطالقاً من المنظور الـوظيفي الـذي       , خالله داخل الهرم التدرجي من أدنى السلم إلى أعاله        

هنية متنوعة تتطلب نوعاً من التـدريب النـادر         يرى أن بالمجتمع أوضاعاً مهمة ومكانات  م       

ويترتب على شغلها من قبل األفراد الحصول على مكافآت كبيرة وهيبة عالية            , واألداء الماهر 

لذلك يجب شغل هذه األوضاع والمكانات من قبل أفراد دربوا تدريباً متميزاً            , وامتيازات خاصة 

م التعليمي الذي عليه تلبية هذا المطلب؛       عن طريق النظا  , وحصلوا على مؤهالت علمية عالية    

وأنه كلما زادت سنوات التعليم التي يتمها الفرد زادت إنتاجيته وبالتالي يكون أكثر أهمية فـي                

إلى األوضاع والمكانات المهمـة     , وبوصول المؤهلين علمياً والمتدربين تدريباً عالياً     , المجتمع

أهمها على مستوى الفرد حدوث حراك اجتماعي       , في المجتمع وحيازتهم لها تتحقق عدة نتائج      

أما على مستوى المجتمع فيتوقع إنجاز هـؤالء األفـراد لألعمـال المرتبطـة              , نحو األعلى 

  .بالمكانات التي يشغلونها بكل اقتدار وبذلك يسهمون في تقدم مجتمعهم
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يـنهض علـى    وفقاً لهذا المنظور يتصور الباحث أن النظام التعليمي بالمجتمع الليبي الذي            

, وعلى مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمـام الجميـع        , فلسفة اجتماعية تؤمن بالعدالة االجتماعية    

ومكفولة عملياً في إطار مجتمـع مفتـوح        , يجعل من فرص الحراك االجتماعي ممهدة نظرياً      

 ويتوقع أنه أسهم ومازال يـسهم فـي       , تلعب فيه قدرات الفرد واستعداداته وجهده دوراً كبيراً       

, تدريب األفراد وتأهيلهم لشغل األوضاع والمكانات المهنيـة المتنوعـة والمهمـة بـالمجتمع             

الشكل البياني التـالي    . ويفضي بالتالي إلى حراكهم االجتماعي وترقيهم داخل السلم االجتماعي        

  :يظهر مسارات بناء النموذج النظري للدراسة

  

  )1(شكل رقم 

  مسارات بناء النموذج النظري

  
  المثابرة   , الجهد,  االستعداد     مفتوح                                 مجتمع

                                        
  شغل األوضاع والمكانات    حراك اجتماعي   أوضاع ومكانات     مؤهالت علمية     النظام التعليمي   نوع خاص من التعليم     مجتمع    

  

  تكافؤ الفرص التعليمية        اجتماعية                                  عدالة
     

  

  

   تمشياً مع هذا النمط من التفكير صاغ الباحث فرضاً أساسـياً ومجموعـة مـن الفـروض                 

  :الفرعية شملت

  :الفرض األساسي

  .ال توجد عالقة بين المستوى التعليمي والحراك االجتماعي: الفرض الصفري

  .                  توجد عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي والحراك االجتماعي: رض البديلالف

  :الفروض الفرعية

  .ال توجد عالقة بين المستوى التعليمي والمهنة:  الفرض الصفري-1

  . توجد عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي والمهنة:     الفرض البديل

  .د عالقة بين المستوى التعليمي والدخلال توج:  الفرض الصفري-2

  . توجد عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي والدخل:     الفرض البديل

  .ال توجد عالقة بين المستوى التعليمي وأسلوب الحياة:  الفرض الصفري-3

  .توجد عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي وأسلوب الحياة:     الفرض البديل
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 انيـالث لـالفص

   ومفاهيمهاالدراسة مصطلحات

  
  المفاهيم المرتبطة بالتعليم :األول المبحث

  المفاهيم المرتبطة بالحراك االجتماعي :الثاني المبحث            
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  الثاني الفصل

   ومفاهيمهاالدراسة مصطلحات
  

وبنـاء   ,لميـة أوالً   والمفاهيم دوراً بالغ األهمية في إنجاز البحـوث الع         المصطلحات تلعب

ولتحقيق هذه الغايات الثالث فإن الباحثين علـى اخـتالف           .، وتقدم العلوم ثالثاً    ثانياً النظريات

ولعل أرقى صـور     . في أن تكون مصطلحاتهم ومفاهيمهم واضحة ومحددة       يجتهدونمشاربهم  

 Conceptual) متجسدة في االنتقال من مرحلة التعريف التـصوري  والوضوحهذا التحديد 

Defination) مرحلة التعريف اإلجرائي  إلى (Operational Defination ) يمكـن  الذي 

  .)21(مي إخضاعه للقياس الك

تعد مـن    -باعتبارها خطوة من خطوات البحث العلمي      – المصطلحات والمفاهيم    تحديد إن

ظواهرهـا  نظراً الرتباط     التي تواجه الباحثين وبخاصة في العلوم االجتماعية،       الصعبةالمهام  

 المفـاهيم ولتجنب أي لبس في معاني       . والميول وأنماط السلوك لألفراد والجماعات     باالتجاهات

  .الدراسةفإن الباحث سعى إلى بيانها بدقة وبما يخدم أغراض  الموظفة في هذه الدراسة،

  

  :المفاهيم المرتبطة بالتعليم :األول المبحث
  :والتربيةلتعليم  ا:أوالً

 تحديد مفهوم التربية وبيان داللته من قبل الفالسفة والمفكـرين خـالل              حول اآلراء تعددت

 ون،ـأفالط سقراط، :ونانيـاليبدأ من فالسفة الفكر       التاريخية والحضارية المختلفة،   الفترات

ـ  ـن والمسلم ـن المسيحيي ـى م ـري القرون الوسط  ـروراً بمفك ـم, سطو أر  :اصةـين بخ

ـ 505-450 الغزالي (،)هـ403-324 القابسي (،)هـ256-202 ابن سحنون ( ابـن   (،)هـ

ـ        التيوانتهاءاً بالعصور الحديثة    , )هـ808-732 خلدون ن ـ شهدت بـروز أراء العديـد م

 فرنسيس   اإلنجليزي ،)-1592Montaiane,1533(ي  ـي مونتين ـالفرنس :مـرين منه ـالمفك

 ،J.louck,1632)1704(واطنه جــون لــوك ـومــ ،)-1626Beacon,1561  (ونـبيكــ

 رتهربا ي فردريك ـواأللمان ،-J.J.Rousseau,1712)1778(ان جاك روسو    ـفرنسي ج وال

)1903-F.Herbert,1820(، ويـون دي ـريكي ج ـاألم) 1859-1952J.Dewey,.(ى ـإل

ت ـونـت ك ـأوجس :مـنهـل م ـاع األوائ ـاء االجتم ـلمـات رواد ع  ـامـب إسه ـانـج

)1857-1798 A.Comete,(،نسر  ـرت سب ـربهـ)1903H.Spencer,1820-(، ل ـيـإم

                                                 
ص  ، 2002 آلية اآلداب، :الزاوية ،1 عدد ،اآلداب آلية مجلة . " والمفاهيم في البحث العلمي المصطلحات" .  جّدورسالممود   مح(21)

122.  
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 ،)K.Mannhaim,1893-1947(مانهـايم   ل  ارك, )-1917E.Durkeim,1858(دور كايم   

 هذه اإلسهامات بظهور علـم      توجت لقد .)T.Parsons,1902-1979( )22(ز  نتالكوت بارسو 

 مـن القـرن   الثـاني  بداية النصف مع) (The Sociology of Educationاجتماع التربية  

ودراسة   من ناحية،  والمجتمعلعلم الذي يهتم بدراسة العالقة بين النظام التربوي         هذا ا  .العشرين

  .)23( من ناحية أخرى المجتمعالسمات والخصائص النوعية التي تميز النظم التربوية في 

  

 من تعدد االجتهادات لتحديد معنى التربية والتي تعكس بالضرورة تعـدد الحقـول              الرغمبو

 عام  األولإال أن ثمة اتفاق شائع حول استخدام المصطلح بمعنيين           ات، وتنوع االتجاه  المعرفية

إن التربية عملية    : ناصر إبراهيم يقول   في التربية  مقدمةففي كتابه الموسوم       .والثاني خاص 

وأن لها معنى عام وآخر     .. ويشبع ميوله  قدرتهبواسطتها يتعلم الفرد الحقائق والمهارات وينمي       

 باعتبارها عملية قد يقوم بها األبوان أو العائلة         التربيةفيقصد به أن     ام،فأما المعنى الع   .خاص

وقد تتم تلك العملية في المدرسة أو فـي أي      ,  مجموعة من المجتمع   أوأو المعلم أو رجل الدين      

فيقـصد بـه     أما المعنى الخـاص،    . عمل أو مؤسسة إعالمية    مؤسسةمؤسسة أخرى قد تكون     

وأن المدرسة تعتبر الوسيلة أو     .. أو على عملية التدريس    مدارسالإطالق مصطلح التربية على     

وهو يرى أن لفظي التربيـة والتعلـيم         .)24( التربية المنظمة لألفراد     تقدمالهيئة التي بواسطتها    

  : وجوه أخرى منهافين في بعض الوجوه ومتفقان امختلف

نفسه تدريجياً حتى تـصل      عن عملية إيقاظ قوى المرء المختلفة الكامنة في          عبارةالتربية   -1

أمـا  , ويكون ذلك بعمل المتعلم نفسه في معظم األحيـان          ما يمكن أن تصل إليه،     أقصىعلى  

ريق معلـم فـي     ـن ط ـن ع ـى الذه ـن إيصال المعلومات المختلفة إل    ـ فهو عبارة ع   التعليم

  .األحيانمعظم 

التعليم قد يكون   لكن  ,  دائماً لغرض سام،غرض يرض عنه المجتمع ويشجعه       تهدفالتربية   -2

  .له غرض غير سام أيضاً  غرض سام،لهباإلضافة أن 

أما التعليم فإنه يعـد     , وهي عملية مستمرة من المهد إلى اللحد        اإلنسان للحياة،  تعدالتربية   -3

  .. لمهنة أو حرفة أو عمل مااإلنسان

ـ             التربيةتعتبر   -4 ة الـتعلم    غاية في ذاتها والوصول إلى أقصى مراتب التربيـة يـتم بطريق

  .)25(لذا فإن التعليم وسيلة من سائل التربية أو وسيلة الكتساب مهنة ما , والتعليم

                                                 
  .188 -110 صص  ،1993 مؤسسة شباب الجامعة، :اإلسكندرية.  االجتماع التربويعلم.  النيو الجعمر فادية  )22 ( 

  .40 - 28ص ص  مرجع سابق،.  الشخيبيالسيدعلي   ) (23
  .16 -15ص ص  ،1979 آلية التربية، :عمان ،2ط.  في التربيةمقدمة. ناصرإبراهيم   ) (24
  .18 ص ، المرجع   نفس) (25
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معنـى   : اآلخر إلى إن المصطلح استخدم من قبل العلماء بمعنيـين          هو  على حمدي ويشير   

 أي هيئة أو مؤسسة أو نظام يمكّن الفرد من أن يسيطر علـى بيئتـه الطبيعيـة                  يشمل واسع،

 يكيف نفسه للمطالب المفروضة عليه من المجتمع الذي هو عضو فيه مثـل              وأن واالجتماعية،

 Formal(أما المعنى اآلخر فهو أكثر تحديداَ يشمل التعليم الرسمي المقصود .. الجامع األسرة،

Intend Education)  التي أنشأها المجتمع كالمـدارس  االجتماعية تقوم به المؤسسات الذي 

  .)26(والكليات والجامعات 

  

أن التربية في معناها العـام      :  مفاده للتربيةتعريفاً   G.F.Kneller)(  كنللر جورجكما صاغ   

 , وينتمي على أساسها االتجاهات والمهارات     المعرفةمن خاللها   الفرد  هي العملية التي يكتسب     

 وفيهـا  (Formal Education)ة ـتربية رسمي، قسمينوتنقسم التربية من وجهة نظره إلى 

وتربية غير   . منظمة في مدرسة أو معهد أو كلية المهارات والقيم         دراسةلفرد من خالل    يلقن ا 

 عبارة عن اكتساب الفرد للخبرات المتعددة يوماً بعد وهي (In Formal Education)رسمية 

 عالقة غير مخططة أو اتصاالت غير مباشرة عن طريق وسائل االتـصال             خالليوم أو من    

  .)27(يتم في مؤسسة رسمية  ال تعليمالمختلفة فهو 

      

 للتكيف  الفرد أن التربية عملية عامة ومستمرة إلعداد        إلى الجوهرييشير    ذاته، االتجاه في

 ,التحـضر مع بيئته االجتماعية وإلمداده بعناصر مدنيتـه وحـضارته ولتزويـده بمظـاهر              

 هو أحـد    التعليمن  ويؤكد أ ..وإرشاده بوسائل تبصيره وتوعيته    ,وبإنجازات العلم والتكنولوجيا  

  .)28( المظهر الرسمي لها واعتباره التربويةالعناصر األساسية لمحتوى العملية 

   

 حـصرها أن التربية بمعناها العام أوسع بكثير من مجرد         فيرى    التومي الشيباني  عمر أما

ولتالميذ , لهافي التربية المقصودة المنظمة التي تتم عادة في مدارس ومعاهد أسست خصيصاً             

 الـضيق   بمعناهاومع ذلك نجده يميل إلى تعريف التربية        , طالب في مرحلة معينة من السن     و

 أحـوال   وفـي فهي عنده عملية إحداث تغير مرغوب فيه في سـلوك األفـراد              .أي المقصود 

 وال يقتصر   شخصيتهفبالنسبة للفرد يجب أن يشمل التغير المرغوب فيه كافة جوانب            .المجتمع

 الخلقي، الروحي االنفعالي، العاطفي، الجسمي، العقلي،الجانب   :يشملعلى جانب واحد منها ف    

وفـي    إن تساهم التربية في تحقيق النمـو للمجتمـع،         فيجبأما بالنسبة للمجتمع     .واالجتماعي

                                                 
  .10  - 9ص ص  ,1995 الجامعية،دار المعرفة  :اإلسكندرية.  في علم اجتماع التربيةمقدمة.  أحمدعلىحمدي   ) (26
  .15 ص ، المرجع  نفس ) (27
  . 391ص  ،1984 والتوزيع،دار الثقافة والنشر  :القاهرة ,1ط.  لعلم االجتماعالمدخل . الجوهريمحمودمحمد   ) (28
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 ,الروحيـة  االجتماعيـة،  االقتـصادية،  : جوانبـه  كافـة إحداث التغيرات المرغوب فيها في      

  .)29(..والسياسية

  

  :باعتباره عمليةالتعليم  :ثانياً

   وتعلـيم  (Training)عمليـة تـدريب      : بأنه التعليم (Oxford)  أكسفورد قاموس يعرف

(Instruction)30(.. األطفال والشباب المعرفة وتنمية المهارات(.  

  

وإعداد   أن التعليم عملية مستمرة هدفها تنمية الفرد،       إلى (L.Smith)  سميت ليستر ويشير

وأن من حق كل فرد أن يحصل علـى تعلـيم يتفـق              ,للناشئيند  المواطن وضمان طفولة أسع   

  .)31(كما يعمل على تكوين قاعدة مشتركة للثقافة  ,واستعداداتهوعمره ويتناسب مع قدراته 

      

جميع العمليات التي يـتم بواسـطتها        :إلىفإنه يشير    التربية   قاموس  التعليم في  مفهومأما  

 عليها  يؤكدسلوكه األخرى وتنمية القيم اإليجابية التي        قدرات الشخص واتجاهاته وأشكال      تنمية

  .)32(المجتمع الذي ينتمي إليه 

   

 المؤسساتتنمية القدرات الذهنية عن طريق       : بأنه التعليم  العلوم االجتماعية  معجم ويعرف

  .)33(التي توفر تعليماً منظماً مثل المدارس وغيرها من المعاهد التعليمية 

       

 األفرادن التعليم باعتباره عملية اجتماعية يهدف في مدلوله العام إلى إعداد             سبق أ  مما يتبين

 وهـي  المجتمـع للحياة وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من أن يكونوا لبنات أساسية في بناء            

 الفرد من خالل    تكوينالنظرة الفردية للتعليم وأثره في       - التعاريف السابقة  - بذلك تؤكد على  

       لوجـان  ويلـسن   يـشير بهـذا الـصدد      .مكونات األساسية للعملية التعليمية   مجموعة من ال  

(W.Logan) مكونـات تتعلـق      أن العملية التعليمية تتضمن عدداً من المكونات تـشمل         إلى

                                                 
  .136 -134ص ص ,  1974،  العربيةالثورةمطابع  :طرابلس.  التربية في بناء الفرد والمجتمعدور.  التومي الشيبانيمحمدعمر   ) (29

, Oxford Universty Press, .ed5. ctionarys Di' Oxford Advanced Learner.). ed(Jonathan Crowther ) 30(
1998, p.369.   

  . 140ص  ،1963 , العربيالفكردار  :القاهرة ,ترجمة رمزي عبد الفتاح؛  بحث تمهيدي:التعليم. سميتلستر   ) (31
  .14ص , مرجع سابق.  أحمدعليحمدي   ) (32
 علم قسم ،)غير منشوره( رسالة دآتوراه.  "اك المهني االجتماعي  بين التعليم والحرالعالقة"  .مديحة محمد السفطي :عننقًال   ) (33

  .149، ص 1980 جامعة عين شمس،االجتماع،
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ومكونات تتعلـق بنـشاط التعلـيم         تتعلق بالمعلمين والمتعلمين،   ومكونات والتعليم،بالتدريس  

  :)34(نات في أثنى عشر عنصراً هي  هذه المكوتلقد ضمن, والتعلم

  ."توجيه نشاط النظام التعليمي " واألولوياتاألهداف  -1

  ".تعليمهم هذا الهدف الرئيسي للنظام التعليمي" التالميذ  -2

  ".تنسق وتوجه وتقيم النظام" اإلدارة التعليمية  -3

  . التعليم المختلفة البناء التعليمي والجدول الزمني توزيع الوقت والتالميذ بين أنواع-4

  ".خالصة ما سوف يحصل عليه التلميذ " المحتوى  -5

  ".مساعدة التالميذ في الحصول على المحتوى وقيادة عملية التعليم والتعلم " المعلمون  -6

  ..".كتب،خرائط،" الوسائل التعليمية  -7

  ".احتواء العملية التعليمية وتسهيل أدائها" الفيزيقية  ت اإلمكانيا-8

  ".كل األساليب التكنولوجية المستهدفة في أداء أعمال محددة " التكنولوجيا  -9

  ".قواعد القبول واالمتحانات" ضوابط التحكم في نوعية التعليم  -10

  ".تحسين األداء الوظيفي للنظام وتطوير المعرفة ونموها " البحوث العلمية  -11

  ".مؤشرات النظام وفعاليته " التكاليف  -12

  

  : نظامًا اجتماعيًاباعتبارهالتعليم : ًاثالث

يعود االهتمام بدراسة التربية بمفهومها العام والخـاص وباعتبارهـا ظـاهرة اجتماعيـة              

(Social Phenomenon)     إلى أزمنة موغلة في القدم لهـا تفاعالتهـا وآثارهـا المباشـرة 

 ولفـت   (Process)عملية  إال أن االهتمام بها باعتبارها      . والمستمرة على األفراد والمجتمعات   

   اميـل دور كـايهم    األنظار إليها باعتبارها نظام اجتماعي تعود إلى أعمال عـالم االجتمـاع             

(E.Durkheim)        التربيـة وعلــم االجتمــاع      :  التـي نشرها أحــد أتباعـه بعنـوان

(Education of A Sociology,1922) وصاغ فيه تعريفاً للتربية منطلقاً من الوظائف التي 

ديها لألفراد والمجتمع، ذاهباً إلى أن التربية هي التأثير الذي تمارسه األجيال على بعـضها،        تؤ

فالجيل األكبر سناً يمارس بالتربية تأثيراً على األجيال األصغر سناً والتي لم تكن مؤهلة للحياة               

قدراتـه   ظوالتربية بذلك تستهدف تنمية شخصية الطفل اجتماعيـاً وثقافيـاً بإيقـا      . االجتماعية

الفيزيقية والعقلية واألخالقية التي يتطلبها منه مجتمعه، والتي تقتضيها الظـروف االجتماعيـة           

                                                 
 ,قسم علم االجتماع ،)غير منشوره (دآتوراهرسالة  . والحراك االجتماعي بالمجتمع المغربي التعليم " .وره دنجاح قد :عننقًال  )  (34

  .6 ، ص 1998 معهد الدراسات العربية بالقاهرة،
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وبذلك تحقق التربية تكيف الفرد مع بيئته االجتماعية وممارستها للضبط          . للبيئة التي يعيش فيها   

  . )35(االجتماعي 

  

داف ترقى به إلى مرتبة     ويعد التعليم نظام اجتماعي الحتوائه على مكونات وخصائص وأه        

 نجد أنه يتكون من مجموعة القيم والمعايير        المكونات حيث   فمناألنظمة االجتماعية األخرى،    

 معلمـين،  متعلمـين، (يتكون من األفراد    كما  ,  مختلفة أنساقوالقوانين التي تتشكل وتظهر في      

أما من حيث    .اف النظام  لتأخذ بهم إلى تحقيق أهد     وينفذونها  القيم الذين يأتمرون بتلك  ) إداريين

أي أنه موجود في كافة المجتمعات        يتسم بالعمومية والشمولية،   نظامأنه   الخصائص فإن أولها،  

بدرجة من االستمرار والدوام من خالل أنواعـه ومؤسـساته           يتميز ثانياً،  .الحاضرةاإلنسانية  

 علـى د داخل مؤسـساته     إذ ليس بقدور األفرا    بدرجة من اإللزام،   ويتميز ثالثاً،  . بها المعترف

  أحمـد  علي حمديأما من حيث األهداف فإن       .اختالفها إال االمتثال لتلك األنساق والسير فيها      

 :)36( في أربعة هييجملها

   وتعنى بتعليم األفراد المهارات والمعارف(Cognitve Goals)   كية معرفيةأدراأهداف  -1

 وتعنى بإعداد األفراد الكتـساب  (Moral or Values Goals) أهداف قيميه أو أخالقية -2

  .المواطنة وخلق الموطن الذي يحتفظ بالقيم الصحيحة للحياة والمشاركة في المجتمع

 وتعنى بمساعدة النظام التعليمي لألفراد لكي       (Socialization) أهداف التنشئة االجتماعية     -3

  .رينيكونوا أكثر توافقاً على الدخول في عالقات شخصية متبادلة مع اآلخ

 أي البد للنظام التعليمي أن (Social Mobility) آخر األهداف يتعلق بالحراك االجتماعي -4

يؤدي وظائفه باعتباره أداة جوهرية من أجل حراك األفراد وتنقلهم صاعداً من وضع اجتماعي              

  .    إلى أخر

      

جتماعي يتـضمن   ، فإن الفهم السوسيولوجي للتعليم باعتباره نظام ا       فادية الجوالني وحسب  

إذ يقتضي الفهم البنائي للتعليم الوقـوف علـى طبيعـة           . والثاني وظيفي , األول بنائي : بعدين

أهـداف  : األهداف التعليمية والوسائل التي تتخذ لتحقيقها على مستوى النظام التعليمـي منهـا            

ق بالكفـاءة   تتعلق بتحقيق الذات، وأهداف تتعلق بالعالقات االجتماعية اإلنسانية، وأهداف تتعل         

ولتحقيق هذه األهداف فإن    . االقتصادية والمهنية، وأهداف تتعلق بالجانب االجتماعي والسياسي      

النـسق  : النظام يوظف وسائل متعددة تأتي في مقدمتها المدرسة بما تتضمنه من أنساق تشمل            

ا نظـام   التي تشكل في مجموعها المدرسة باعتباره     " المعياري  " والفني، واالنتظامي   , اإلداري

                                                 
  .14مرجع سابق، ص .   فادية عمر الجوالني) (35

  .120مرجع سابق، ص .  حمدي على أحمد (36) 
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أما البعد الوظيفي، فإنه يشير إلى العالقات الوظيفية المتبادلة وإلى التساند الـوظيفي    . اجتماعي

  .    )37(بين التعليم وبقية النظم األخرى ألجل أن يحقق أهدافه ويدعم استمراره البنائي 

      

  للوظـائف المعلنـة  ( -R.Merton,1910) روبرت ميرتونوفي ضوء الطرح الذي قدمه 

(Manifest Function)  والوظائف الكامنـة (Latent Function)   ،ألي نظـام اجتمـاعي 

 Functional)وكـذلك طـرحـه لمفهومـي األداء الوظيفـي والقـصـور الوظيفــي   

Disorder)               يمكن القول أنه إذا كانت نتائج األداء الوظيفي للنظام التعليمي تحقـق األهـداف 

أما .  يحقق الغرض من وجوده وبالتالي فإنه في حالة أداء وظيفي          التعليمية، فإن النسق التعليمي   

إذا لم يحقق نتائج األداء الوظيفي للنسق التعليمي األهداف التعليمية فإن النسق يكون في حالـة                

  .)38(قصور وظيفي 

      

من بين االتجاهات الحديثة المعنية بالتحليل الوظيفي للنظام التعليمي يبرز اتجاه ميسجراف            

(P.Musgrave)           ًالذي اتخذ من منطلقات الفهم السوسيولوجي لوظيفة النظم االجتماعية أساسا 

في تحديد الوظائف االجتماعية التي تنجزها المدارس باعتبارها انساق تربوية فـي المجتمـع              

  :)39(منها 

  . وظيفة نقل التراث-1

ماعي لتمكين المجتمـع     وظيفة تقديم المبدعين والذين يقدمون ما هو ضروري للتغير االجت          -2

  .المعاصر من البقاء

  . وظيفة مساعدة القادة السياسيين لتأكيد الوالء واالنتماء للنسق السياسي-3

  . وظيفة االنتقاء واالختيار االجتماعي على مستوى السكان ككل-4

  . وظيفة دعم النظام االقتصادي بالقوى العاملة المطلوبة حسب الظروف واألحوال السائدة-5

  

  :التعريف اإلجرائي للتعليم بهذه الدراسة: ابعاًر
 Formal)فـي إطـار مفهـوم التربية بمعناها الخاص المقصود؛ أي التعليـم الرسمـي 

Education) .دد التعريف اإلجرائي للتعليم بهذه الدراسة كما يليح:  

ية فالجامعية ومـا    نظام هرمي تدرجي يبدأ من المرحلة االبتدائية فاإلعدادية فالثانو        , التعليم

وهو نظام اجتماعي وعملية تربوية شاملة ومستمرة يحصل عليها األفراد بانتظام مـن             , بعدها

                                                 
  .13  - 8مرجع سابق، ص ص .   فادية عمر الجوالني ) (37
  .15 - 14 نفس المرجع، ص ص ) (38
  .16 نفس المرجع، ص ) (39
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خالل أجهزة ومؤسسات تعليمية رسمية، الهدف منها تزويد األفراد بالعلوم المختلفة والمهارات            

نيـة ذات   وتنتهي بحصولهم على شهادات دراسية تؤهلهم لشغل مراكز مه        , ةوالقدرات الالزم 

مكانات محددة، وعائداً اقتصادياً يمكنهم من العيش وسد حاجاتهم، وتسهم في تـرقيهم داخـل               

والدراسة الحالية تقصر اهتمامها على مخرجات التعليم مـن حملـة           . البناء التدرجي للمجتمع  

, حامونالليسانس يمثله الم  , الدبلوم الخاص يمثله المفتشون التربويون    : المؤهالت العلمية التالية  

وجميـع هـؤالء    , الماجستير والدكتوراه يمثلهما أساتذة الجامعـة     , البكالوريوس يمثله األطباء  

  . يمارسون مهنهم بالقطاع العام للدولة

  

  :المفاهيم المرتبطة بالحراك االجتماعي: المبحث الثاني
تتطلب معالجة مفهـوم الحـراك االجتماعـي تقـديم عـرض للمفاهيــم ذات العالقـة            

، التـدرج االجتمـاعي   (Social Inequality)التفاوت االجتمــاعي  : ه، مـن أبـرزهابـ

(Social Stratification) الطبقـة االجتماعية ،(Social Class) ، المكـانة االجتماعيــة 

ونظراً لتباين اآلراء واألفكار التي قدمها العلمـاء عنـد   . (Social Status & Role)والدور

تبعاً الختالف التوجهـات األيديولوجيـة، واألطـر        , ذه المفاهيم المترابطة  تناولهم وتوظيفهم له  

النظرية التي ينطلقون منها، كان البد من إلقاء الضوء على هذه المفاهيم منفـصلة وتحليلهـا                

ومناقشتها بهدف التوصل إلى بعض العناصر التي تشكل مفهوم الحراك االجتماعي، وتساعدنا            

  . مشى مع أهداف الدراسة وأغراضهافي تقديم تعريف إجرائي يت

  

  :التفاوت االجتماعي: أوالً
 إلى أنه كلما وجد اثنان أو أكثـر مـن           علم االجتماع  في كتابه    (J.Shepard) شابرد   يشير  

وعاجالً .  في ترتيب آخر، والنتيجة ينشأ التفاوت      نالناس في شكل مجموعة، فإنهم أخيراً يبدؤو      

ويـضيف، أن ظـاهرة التفـاوت       . )40(اآلخرين في أسفله    يصبح بعض الناس في قمة الهرم و      

ليست مقصورة على بني البشر بل هي موجودة عند المخلوقات األخرى، ويضرب مثالً مـن               

 التـي  (Sneetches Birds) طيـور سنيتـشس   حول (Dr.Seuse) الدكتور سيوسكتابات 

 - البطينـة  يتـشس سنفطيور  . ترتب نفسها وفقاً لحضور أو غياب النجم الكبير على بطونها         

أما الطيور غير البطينة فهي , (High Status) ذات النجم تكون عالية المكانة -كبيرة البطن 

   .   )41( (Low Status)ذات مكانة واطية 

                                                 
 (40)  J.M. Shepard.op.cit.,pp.178-179.  
(41)  Ibid.,p.179.   
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ويضيف الباحث من واقع مالحظاته، أن الطيور أثناء هجرتها من مكان إلى آخـر تأخـذ                

  :قص ضلع كما هو موضح شكل محدد أثناء طيرانها يتمثل في مثلث نا

  

  )2(شكل رقم 

  يبين الوضع الذي تتخذه أسراب 

  الطيور أثناء هجرتها الموسمية من مكان إلى آخر

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  :إن أهم ما يمكن تسجيله من مالحظات على هذا الشكل يمكن تلخيصه فيما يلي

  . يأخذ هذا الوضع شكل الهرم التدرجي-1

  .مغلق عند القمة,  هذا الهرم مفتوح عند القاعدة-2

وهو يمتاز بخصائص وصفات تؤهله لقيادة المجموعـة وحيـازة         ,  يحتل القمة قائد السرب    -3

  .هذه المكانة ويأتي في مقدمتها، أنه أقواها جسداً، وأكثرها معرفة بالمكان المهاجر إليه

 -ضلعين من الثاني وحتى آخر المجموعة في كال ال        - المكانات التي تلي مكانة قائد السرب      -4

  . تكون محتلة وفقاً لذات الخصائص

 لهذا الشكل أهمية قصوى في عملية الطيران، فهو يتيح لجميع الطيور بدًأ من قائد السرب                -5

إلى آخر طائر عند القاعدة الرؤية الواضحة لمجال طيرانهم على حد سـواء، ويمكـنهم مـن                 

  .      طيرانهم وتهدد حياتهمالتغلب على أية صعوبات طبيعية أو اصطناعية قد تعترض مسيرة

  

   وهكذا فكما تتمايز المخلوقات األخرى وتختلف في مكاناتها وفقاً لخصائص وسمات تعـزز             

إذ يـشير معنـى التفـاوت       . كذلك الحال نتلمسه في المجتمعات اإلنـسانية      , التفاوت فيما بينها  



  25

ن حيث أوضـاعهم    االجتماعي إلى اختالف الناس وتمايزهم من حيث الخصائص الطبيعية، وم         

  .االجتماعية واالقتصادية، وفرص الحياة المتاحة أمامهم

جان جـاك    لقد تنبه علماء ومفكرون كثيرون لهذه الظاهرة برز من بينهم المفكر الفرنسي             

وممـا  . م1755الذي صدر عام    أصل التفاوت بين الناس     في كتابه    (J.J.Rousseau)روسو  

فالنوع . أتصور وجود نوعين للتفاوت في الجنس البشري      و: " ..جاء في تأمالته للظاهرة قوله    

األول هو ما ادعوه الطبيعي أو الفيزيقي ألنه من وضع الطبيعة، ويقوم على اختالف األعمار               

النوع الثاني هو ما يمكن أن أدعـوه التفـاوت          . والصحة وقوى البدن وصفات النفس والروح     

قيامه على االمتيازات التـي يتمتـع بهـا         األدبي أو السياسي لتوقفه على ضرب من العهد ول        

كأن يكون أكثر من هؤالء ثراء أو إكراماً أو قوةً أو أن يكون             , بعضهم اجتماعياً عن اآلخرين   

  .)42(.." في وضع ينتزع فيه الطاعة

     

أصل التفاوت الطبيعـي    ,  في مقال له عن    (,R.Dahrendorf)دارندروف   رالف   كما يشير   

  :أنماط للتفاوت منها ما يرتبط بالفرد ويوجد فيإلى أربعة بين الناس 

  .(Kind in Features) االختالف الطبيعي لنوع الهيئة -1

  .(Talent) والموهبة (Kind in Intelligence) االختالف الطبيعي لنوع الذكاء -2

  :   ومنها ما يرتبط بالمجتمع ويوجد في

 Positions Essentially)بـة   التبـاين الجوهـري لألوضاع المتـساوية فــي المرت  -3

Equal in Rank) .  

، والوضوح  (Wealth)، والثروة   (Reputation) التدرج االجتماعي المبني على السمعة       -4

  .)43(في مرتبة النظام للمكانة االجتماعية 

  

كما يتمايزون في الطول والقـصر، القـوة والـضعف،           أن األفراد الخشاب    مصطفى    ويقر

اد والبياض، والقدرات العقلية، ومتوسط األعمار، فإنهم يختلفون كذلك         الصحة والمرض، السو  

وكما أن الفروق األولى من صنع الطبيعة، فإن الفروق الثانيـة مـن             . في اعتبارات اجتماعية  

وتتكون هذه الفروق من مختلف المزايا التي       , صنع المجتمع وال تمت بأية صلة للنظام الطبيعي       

البعض اآلخر كأن يكون البعض أكثر ثراء أو علـى منزلـة            يحظى بها البعض على حساب      

  .)44(ومكانة أو أوسع نفوذاً 

                                                 
  .37م، ص 1954دار المعارف،: القاهرة. ؛ ترجمة عادل زعيترأصل التفاوت بين الناس.   جان جاك روسو) (42

; The Logic of Social Hierarchies: In.  On The Origin Inequality Among Men.    Ralf Dahrendorf)43(

Ward O. Lauman, P.M.Siegol, R.w.Hodge (ed.) ,Chicago:Markham Publishing Company, 1970, p.,6. 
    . 282 – 281م ، ص ص 1965الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة .علم االجتماع ومدارسه.   مصطفى الخشاب) (44
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 أن التفـاوت هـو المتغيـر     محمود عودة أما عن تأثير هذه الظاهرة في حياة الناس، يرى          

االجتماعي الثابت أو الدائم الذي يحدد كل جوانب الحياة االجتماعية، إنـه يحـدد المعتقـدات                

ق والمهن واألنشطة الترويحية والتفضيالت والعمر واألمراض وأسباب الوفـاة         الدينية، واألذوا 

والممارسات الجنسية، وأشكال اإلقامة وعادات القراءة وحجم األسرة وكافة الوجوه األخـرى            

وال يقتصر تأثير التفاوت على ما يحدث للفرد أثناء حياته، بل           ..التي تتأثر بالوضع االجتماعي   

دث بعد مماته أيضاً، فطقوس الوفاة والجنازة والدفن والمأتم وغيـر ذلـك             إنه يمتد إلى ما يح    

  . )45(..تتحدد بالوضع االجتماعي

  

 أن الدراسة االجتماعية للتفاوت االجتماعي انصرفت إلى االهتمام         أبو العينين  فتحي   ويرى  

  :بالمجاالت اآلتية

ي تؤدي االختالفات فيها إلى     وهي األوضاع الت  :  األوضاع االقتصادية لألفراد والجماعات    -1

بروز التباين في مختلف جوانب وأساليب الحياة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتقوم              

تلك األوضاع في األساس على شكل توزيع الثروة في المجتمع سواء تمثل ذلك فـي األنـواع               

  .المختلفة للملكية أو في رؤوس األموال أو في الدخول

أي مدى المساواة بين الناس أمام القانون ومـدى إمكانيـة           : ة والقانونية  األوضاع السياسي  -2

حصول كل فرد على حقه السياسي والقانوني، وطبيعة المبادئ السياسية والقانونية القائمة فـي             

  .المجتمع التي يتم التعامل بين الناس على أساسها،وكيفية توزيع السلطة السياسية

 (Power)أو ما يعرف في علم االجتماع بمصطلح القـوة          :  أوضاع السيطرة في المجتمع    -3

أي مدى تأثير بعض  األشخاص أو الجماعات على اآلخرين وسيطرتهم عليهم، ومدى جعـل               

ويضيف، أن هذه   . إرادتهم فعالة، وكذلك مقدرتهم على صنع القرارات أو المشاركة في صنعها          

الثروة يستطيع أن يستخدم ثروتـه      الجوانب الثالثة مترابطة ببعضها البعض، ذلك أن صاحب         

كما أنها  . في االستحواذ على القوة، أو الحصول على السلطة أو المساعدة في الحصول عليها            

ال تشكل في مجموعها أنماط التفاوت، وإنما توجد أشكال أخرى من التفاوت يهتم بهـا علـم                 

  .)46(المكانة االجتماعية، والهيبة االجتماعية : االجتماع المعاصر منها

  

                                                 
  .206  - 205ت ، ص ص .دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د: بيروت . أسس علم االجتماع.   محمود عودة) (45
ت ،ص .جامعة عين شمس، د: القاهرة. 1جزء. التحليل االجتماعي للبناء الطبقي، أفكار ونظريات آالسيكية.   فتحـي أبو العينين) (46

  ..32 - 31ص 
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, (Social Inequality)من جانب آخر، فإن ثمة فروق بين مفهوم التفـاوت االجتمـاعي   

 إذ يشير المفهوم األخير إلى ظـاهرة  (Social Differentation)ومفهوم التباين االجتماعي  

إن معظم المجتمعات يوجد فيها     . أعم وأشمل وال ينبغي توظيفه باعتباره مرادف للمفهوم األول        

 الفصل بين األدوار واألوضاع، وتقسيمات الوظائف واألعمال، كمـا أن األفـراد             حاالت من 

والجماعات تختلف فيما بينها في العديد من الخصائص، وطالما أن تلك االختالفات والتقسيمات             

ال تتضمن تقييمات متباينة، ويترتب عليها أي نوع من الترتيب التسلسلي لألوضاع فـنحن إذن    

أما إذا أدى ذلك التباين إلى أوضاع يتم ترتيبها في ضوء نوع أو أنواع              . يبصدد تباين اجتماع  

من التمايز االجتماعي بحيث ينظر إلى بعض تلك األوضاع على أنها أحـسن؛ أو أرقـى؛ أو                 

وإلى بعضها اآلخر على أنه أسوأ؛ أو أدنى وبحيث يترتـب علـى تلـك التمـايزات                 . أفضل

 يشغلون تلك األوضاع فنحن بصدد ما يسمى بالتفاوت         اختالفات فـي العائد االجتماعـي لمن    

  .)47(االجتماعي 

  

إذن، التفاوت االجتماعي يعبر عن تمايز الناس وتفاضلهم من حيث الخصائص الفيزيقيـة،             

وفرص الحياة المتاحة أمامهم، والتي     , واختالفهم وعدم تساويهم من حيث أوضاعهم االجتماعية      

هذه الظاهرة يعبر عنها في علـم االجتمـاع         . عية وتفاعلهم هي نتاج مباشر لعالقاتهم االجتما    

  .بمفهوم التدرج االجتماعي

  

  :التدرج االجتماعي: ثانياً

 إلـى حقيقـة أن األفـراد        بموسوعة العلوم االجتماعيـة   يشير مفهوم التدرج االجتماعي     

 العليـا   (Classes) أو الطبقـات     (Strata)والجماعات كونوا تصورات مختلفة للمـستويات       

واستخدم ليـدل علـى الطبقـة       , ولقد استعير المفهوم كتشبيه جزئي من علوم األرض       ..والدنيا

كما أن االستخدام االجتماعي لمفهوم التدرج غالباً ما احتـوى ضـمنياً أو غيـر               . االجتماعية

مثـل  . ضمنياً حكماً تقويمياً للطبقات العليا والدنيا، ولما هو أحسن أو أسوأ تبعاً لمقياس القـيم              

ودرجة العدالة وغير العدالة التي غالباً ما       , بية القيم األخالقية، ونسبية المساواة والالمساواة     نس

هذا المفهوم إذن، استخدم بكثرة في المناظرات السياسية        . تضمن في مفهوم التدرج االجتماعي    

ـ      . واأليديولوجية واألخالقية وأيضاً في علم االجتماع التحليلي       ول والجـدير بالـذكر أن األص

                                                 
  .19مرجع  سابق، ص .  فتحي أبو العينين  ) (47
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الفكرية للتدرج االجتماعي وجدت عند اليهود والمسيحيين والتفكيـر االجتمـاعي اليونـاني،             

  .).48(والنص االجتماعي والديني للهند والصين 

  

التدرج االجتمـاعي يمثـل إحـدى        موضوع أن   فإنه يشير إلى  قاموس علم االجتماع    أما  

 التباين االجتماعي، ويحمل فكرة    وهو يمثل جزءاً من   ..مظاهر االهتمام من قبل علماء االجتماع     

 وهو الترتيب الذي يؤدي إلى وجـود طبقـات   (Hierarchical Ranking)الترتيب الهرمي 

, وفئات يندرج تحت كل منها بعض أفراد المجتمع الذين يعتبرون أنفسهم متساوون فيما بيـنهم              

ألساس يعرف عـالم    وعلى هذا ا  . ويعترفون باالختالفات المحددة بين الطبقات األعلى واألدنى      

 التدرج االجتماعي بأنه تـدرج متمـايز        (T.Parsons)االجتماع األمريكي تالكوت بارسونز     

لألفراد الذين يكونون نسقاً اجتماعياً، أو هو معاملتهم في حدود األسمى واألدنى فـي جوانـب      

، أنه على   أوالً. مالحظة أمرين  أنه يتعين قاموس علم االجتماع    ويضيف  ..ذات أهمية اجتماعية  

الرغم من أن الطبقات االجتماعية تتكون من الناحية النظرية من أفراد أو أسر، إال أن هـؤالء                 

. ال يتناسبون من الناحية الواقعية مع اإلطار التصوري لنسق التدرج االجتماعي في مجتمعاتهم            

الطائفـة  ويعــد نظـام     . ثانياً، التـرتيب الهرمي ليس بالضرورة تـرتيباً مثيراً لألحقــاد        

(Caste System) , والنظام اإلقطاعي(Estate System)  شكلين للتدرج االجتماعي اللـذين 

  .)49(تظهر فيهما االختالفات بين الطبقات على نحو أكثر وضوحاً وصرامة 

  

، الهيبـة   (Wealth)التبـاين فـي توزيـع الثـروة         :  بأنه (J.Shepard) شابردويعرفه  

(Prestige)   القوة ،(Power) متياز  ، واال(Privilege) .       وهو مبني على تسلـسل المكانـات
)50(.  

  

 درجـات أو    -طريقة ترتيب أعضاء نسق معين في تسلسل هرمي       :  بأنه الجوهريويعرفه  

 تتفاوت مستوياته من حيث الهيبة، الثروة، النفوذ وغيـر ذلـك مـن              -مستويات فوق بعضها  

  .)51(خصائص المكانة 

  

                                                 
: London, New York,15 vol . International Encyclopedia of the Social sciences.). ed(Sills .   David L)48(

The Macmillon & The Free Press, 1972, PP.288 - 289.   
, 1977, Kegan Peule& Routledge : London, .ed6. A dictionary of Sociology.). ed(  Duncan Mitchell )49(

p.182. 
   
(50)  J.M.Shaprad, op.cit., p.479.  

  .71  محمد محمود الجوهري، مرجع سابق، ص ) (51
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مفهوم يشير على وجود تباين بين سكان المجتمع في         : ه فيعرفه بأن  إسماعيل عبد الباري  أما  

الوضع الطبقي، حيث نالحظ طبقات راقية، وأخرى في مستوى متواضع، وربما يرجع السبب             

في ذلك إلى سوء توزيع الحقوق واالمتيازات والواجبات والمـسؤوليات تحـت تـأثير القـيم                

  .)52( االجتماعية السائدة، أو ضغوط القوى االجتماعية المؤثرة

  

تتابع أفراد المجتمع علـى سـلم التراتـب االجتمـاعي ذي            :  بأنه سوسن عدوان وتعرفه  

  .)53(الدرجات غير المتباعدة والذي يحدد وفق معايير الجاه االجتماعي،الثروة،القوة،والسلطة 

  

, عبارة عن بناء تسلسلي يتضمن درجات مراتيبية      : بأنهالغزوي وآخرون     فهمي كما يعرفه 

علماً بأن هذا التوزيع االقتصادي      . ت األفراد والفئات والطبقات االقتصادية عليه     توضع مستويا 

االجتماعي داخل المجتمع العام يؤثر على تفاعل األفراد، إذ يتكثف بين أفراد الدرجة المراتيبية              

الواحدة ويضعف مع أفراد الدرجات المراتيبة األخرى، وإن أفراد كـل درجـة مراتيبيـة ال                

اخل درجاتهم بل يبحثون عن المزيد من المصادر االقتصادية النادرة والثمينة التي            يتقوقعون د 

وهذا يعني أن عدم المساواة بين الناس اقتصادياً واجتماعياً يزداد          . ترفع من درجتهم المراتيبية   

  .)54(ويتسع وبخاصة في المجتمعات الصناعية والحضرية 

  

  :الطبقة االجتماعية: ثالثاً
 (Class) إلى أن اللفظ بمعناه االجتماعي يقابله في اللغات األوربية لفظ            نديالف محمديشير  

 ترجـو وهو لفظ لم يستعمل بمعنـاه االجتمـاعي إال منـذ عهـد قريـب نـسبياً بـدًأ مـن          

(Turgot,1766)   سان سيمون ، وعنـد (S.Simon,1760-1825) .   لكنـه صـار شائـع

 فـي أواسط القــرن التــاسع       (K.Marx,1818-1883) كـارل ماركس االستعمال منـذ   

هذا، وتزخر األدبيات المتعلقة بموضوع الطبقات االجتماعية بكم هائل ومتنوع من           . )55(عشر  

وفيما يلي عرض لعدد منها والتي تعكس في مجملها االتجاهات النظرية السائدة في             . التعاريف

: قة االجتماعية بأنها   الذي يعرف الطب   (K.Marx)علم االجتماع نبدؤها بتعريف كارل ماركس       

 (Freeman)إن الحـر  . تجمع من األشخاص يؤدون نفس الوظيفة في عملية تنظـيم اإلنتـاج           

 والقـن   (Lord)الـسيد   , (Plebeian) والعـامي    (Patrician)الـشريف   , (Slave)والعبد  

                                                 
  .127 ، ص 1980دار المعارف، : القاهرة. أسس علم االجتماع.   الباري  إسماعيل عبد) (52
غير (رسالة دآتوراه ".  التراتب والحراك االجتماعي في مدينة بغداد من خمسينات القرن وحتى ثمانيناته. "  سوسن نايف عدوان) (53

  .9م، ص 1997، قسم علم االجتماع ، )منشورة
  .272  -270 ، ص ص 1992دار الشروق،: ، عمان1ط. لمدخل لعلم االجتماعا.    فهمي سليم الغزوي وآخرون) (54
  . 11، ص 1949دار الفكر العربي، : القاهرة.  الطبقات االجتماعية.     محمد ثابت الفندي) (55
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(Serf) ــرون الوســطى ــي الق ــب التجــار ف ــارع (Guild-Master)، نقي  والعامــل الب

(Journeyman) . لمة، الظالم   وفي ك(Oppressor)   والمظلوم (Oppressed)      مـا هـي إال 

هذه الطبقات تكون متميـزة كـل عـن         . إشارات لطبقات اجتماعية في فترات تاريخية مختلفة      

األخرى بحسب الوضع الذي تشغله تاريخياً في النظام االقتصادي، ويرجع ذلك أساسـاً إلـى               

فال يمكن لإلنـسان    . ن األساسية لتحقيق الذات   الحقيقة التي مؤداها أن العمل هو صورة اإلنسا       

أن يحيا بدون عمل، ومن ثم يعد األسلوب الذي يعمل به اإلنسان في المجتمع بمثابـة الـدليل                  

التي تسهل عمله وتتيح الفرصة     (Tools)واإلنسان باستخدامه لألدوات    . على الطبيعة البشرية  

فإذا كان العمل اإلنساني هو     . صنع التاريخ لبقائه، إنما تعبر عن ذاته وليسيطر على الطبيعة وي        

  .)56(الذي يصنع التاريخ، فإن فهمنا لظروف اإلنتاج أمر جوهري لفهم التاريخ 

  

نحن ربما نتحدث عن    :  فقد عرف الطبقة بقوله    (M.Weber,1864-1920)ماكس فيبر أما  

  :الطبقة باعتبارها

  .  حياتهم عدد من األفراد الذين يشتركون في مركب سببي خاص لغرض-1

  . هذا المركب يصور على وجه الحصر األهمية االقتصادية المتالك السلع وملكية الدخل-2

هـذه  .  أو سوق العمـل (Commodity) هذا المركب يكون مصور تحت ظروف السلعة      -3

النقاط تشير إلى الوضع الطبقي الذي نحن نوضحه بإيجاز في نماذج فرص إشباع الحاجة إلى               

حياة الظاهرية، والتجارب الشخصية في الحياة، وإن هذه الفـرص  تكـون             السلع، وظروف ال  

ويخلص إلى أن مصطلح الطبقـة      .  أو لالفتقار إليها   (Power)محددة وفقاً لمقدار ونوع القوة      

  .)57(يشير إلى مجموعة من الناس توجد في نفس الوضع الطبقي 

  

 ـي االقتصـاد السياسي  دروس ف  في كتابه    (Simiand) سيميانأما االقتصادي الفرنسي    

في كل مجتمع إنساني توجد هيئات أو فئـات اجتماعيـة ال            : فإنه عرف الطبقة بقوله   ) 1921(

تقوم على روابط الدم كاألسرة، وال على روابط المهنة كالنقابات، وال على روابـط الجـوار                

وهذه الهيئات  . راتبوإنما تقوم على التقارب أو التشابه في الم       . المكاني كأهل القرية أو المدينة    

أو الفئات نسبية إلى حد ما بمعنى أنه ال توجد بينها فواصل أو حدود ثابتـة ونهائيـة داخـل                    

المجتمع، وكذلك هي صفة تمتد من األب إلى بنيه وزوجته بل هي صفة مستقرة نوعاً ما فـي                  

                                                 
, Status, Class, .)ed(Lipset , Bendix: In. Karl Marks Theory of Social Classes. Lipset.m.S, Bendix.  R)56(

Power, 2ed., New York: The Free Press, 1966, pp.7- 8. 
The :New York, Power, Status, Class, .)ed(Lipset , Bendix: In.  Party, Status, Class.  Max Weber) 57(

Free Press, 1966, p. 21.  
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سان له طبقة   األسرة وقابلة للتوريث أو لالنتقال من جيل إلى جيل بحيث يمكن القول بأن كل إن              

  .)58(معدة له قبل مولده 

  

 فـي كتابـه مبـادئ       (G.Schmollier) جوستاف شـمولر  ويعرفها االقتصادي األلماني    

تقسيم المجتمع إلى عدد معـين مـن        : بأنها) 1913(االقتصاد السياسي المترجم إلى الفرنسية      

 جماعات مغلقة   تضم األفراد أو األسر التي لها ظروف واحدة متشابهة، وهي         ..جماعات كبيرة   

تكون ال بحسب روابط القرابة أو اإلقامة وإنما بحسب المهنـة، ونـوع العمـل،               , إلى حد ما  

وليس ذلك لالشتراك معاً في مزاولـة       . بل وكثيراً بحسب الحقوق السياسية    , والحيازة، والثقافة 

يمـا  وإنما الكتساب الشعور بجماعتهم بصورة جدية، وإقامة عالقات اجتماعيـة ف          , عمل واحد 

ولقد خبرت كل الشعوب الكبيرة المـستقرة التـي         . بينهم، والسعي إلى تحقيق مصالح مشتركة     

تخطت مرحلة التكوين القديم بطريق األجناس والقرابات نوعاً من تقسيم السكان تبعاً لطبيعـة              

أو يعلـو بعـضها     , وكانت تتكون من طبقات اجتماعية متنوعة وتتعايش معـاً        , المهن والعمل 

لك هي جماعات األفراد أو األسرة التي يطلق عليها فيما مضى اصـطالح المراتـب                ت. بعضاً

  .)59(طالما كان لها وجود قانوني، وكانت وراثية وتعرف اآلن باسم الطبقات 

  

 إلى أن ما يميز الطبقـات االجتماعيـة هـو           (,K.Bgcher) كارل بوخر ويذهب األلماني   

وهكـذا  .  نفسها التي تنتج ذلك الدخل وليس المهن       وبالتالي الثروة , التفاوت بين درجات الدخل   

 أهمية خاصة إلى مقدار الثروة التي هي في حوزة كل طبقة مـن              (K.Bgcher)بوخريعطي  

ويتحدث كثيراً عن الدور الذي لعبه تكدسها خالل التاريخ فـي طبقـة دون أخـرى                . الطبقات

غنياء وأخرى تنسل فقراء تبعاً     بأنه قد تكونت خالل التاريخ طبقات تنسل أ       : بحيث أمكنه القول  

ولم يكن في نظره تقسيم العمل أي نشأة المهـن          . لمقدار الثروة التي توجد في حوزة كل طبقة       

وإنمـا  , المختلفة هو الذي خلق الثروة كما يظن عادة من أن العمل هو الذي يخلق رأس المال               

صص أو نشأة المهـن أي      تكدس الثروات والتفاوت بالطبع بين الطبقات هو الذي أدى إلى التخ          

  .)60(إلى تقسيم العمل بين أفراد الطبقات المختلفة 

  

 في دراسة   (M.Hallwechs,1877-1945)موريس هالفاكس   يأتي بعدهما العالم الفرنسي     

 وبخاصة اعتبـار أن     (K.Bgcher)بوخرله عن الطبقات االجتماعية، فيؤكد على أهمية طرح         

                                                 
  .12مرجع سابق، ص.   محمد ثابت الفندي) (58
الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة, ؛ ترجمة أحمد رضا محمد رضات االجتماعيةدراسات في الطبقا.    جورج جورفيتش) (59

  .110م، ص 1972
  . 70مرجع سابق، ص .   محمد ثابت الفندي) (60
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رقام وبالتالي يمكن أن تحدد بالضبط المستوى الذي تعيش         الثروة حقيقة مادية يمكن تقديرها باأل     

 مهمة وبخاصة فيما يتعلق بتوارث الطبقـة مـن          تومع ذلك، وجه إليها انتقادا    . فيه كل طبقة  

فأكد أنه إذا كان هذا اإلدعاء صحيحاً فإن أغنياء األمـس هـم             . خالل تكدس الثروة وتوارثها   

يذهب أخيراً إلى تأكيد دور كل مـن        . )61(صحيح  أغنياء اليوم وهذا على مستوى الواقع غير        

الطبقة االجتماعية لديه   . )62(الدخل والمهنة فـي التمايز الطبقي بدل االعتماد على الثروة فقط           

مجموعة متدرجة إلى أقصى حد لها وعي جماعي نوعي، وتتجلى فيها درجات متميـزة              : هي

ي يضمها، وفي األنشطة المتصل بها،      من حيث إسهامها في المثل األعلى المشترك للمجتمع الذ        

ونوع المعيشة الخاصة بها، كذلك من حيث المـادة التـي           , وتفترق من حيث مستوى حاجاتها    

  .)63(وقوة ذاكرتها التاريخية التقليدية , ينصب عليها عملها ونشاطها االقتصادي

  

هـا  بأن: (G.Gurvitch1896-1965) جورفيتش    جورجويعرفها عالم االجتماع الفرنسي     

من المجموعات التابعة، تقوم وحدته علـى        مجموعة خاصة فسيحة األرجاء تمثل عالماً شاسعاً      

خاصيتها فوق الوظيفية، ومقاومتها لنفاذ المجتمع اإلجمالي فيها وتعارضـها األصـلي فيمـا              

ات هذه المجموع , القوية التي تتضمن وعياً جماعياً متسلطاً وأعماالً ثقافية نوعية         اوبغنائيته,بينها

والتي تقدمت فيهـا بـصفة      , التي ال تظهر إال في المجتمعات اإلجمالية المتطورة في الصناعة         

فهـي مجموعـات    : لها فوق ذلك السمات اآلتية    . خاصة النماذج الفنية والوظائف االقتصادية    

وال تملـك ســوى     , وتبقى غيـر منظمـة   , واقعية، مفتـوحة متباعدة، تفرق علـى الدوام     

  .)64( اإلكراه المشروط

  

:  فيعرف الطبقات االجتماعية بأنهـا     (M.Ginsberg,1889-1970) موريس جنزبرج أما  

أجزاء من المجتمع أو مجموعات من أفراد يقف كل منهم على قدم المساواة مع اآلخر ويتميز                

عن أجزاء المجتمع األخرى بمعايير ارتفاع المكانة أو انخفاضها يقبلها المجتمـع أو يجيزهـا               
ى أنه يمكن النظر إلى عالقات المساواة والعلو واالنخفـاض أوالً مـن الناحيـة               وهو ير . )65(

وثانياً من وجهة نظر العوامل النفسية التي       . الموضوعية، أي من وجهة نظر المشاهد الخارجي      

ففي نظر المشاهد الخارجي تكون الطبقة قبل كل شيء مسألة طريقـة فـي              . تكمن من ورائها  

إذ يتعامل األفـراد    .  التعليم، وعادات التعامل االجتماعي بوجه خاص      السلوك، الكالم، الملبس،  

                                                 
  .71-70  نفس المرجع ، ص ص ) (61
  .78ص ,    نفس المرجع) (62
  .174مرجع سابق، ص .    جورج جورفيتش) (63
  .226  نفس المرجع،  ص ) (64
  .183ت، ص .دار سعد مصر للطبع والنشر، د: القاهرة.   ؛ترجمة فؤاد زآرياعلم االجتماع.    موريس جنزبرج) (65



  33

الذين ينتمون إلى طبقة واحدة على قدم المساواة، ولكنهم عندما يتصلون بأفراد وينتمون إلـى               

طبقات أخرى، نجدهم يسلكون مسلكاً ينطوي على االحترام أو الخضوع من جهة، وعلى الثقة              

أما في الحدود الفاصلة بين الطبقتين فإننا نالحـظ سـلوكاً           . واالعتداد بالنفس من جهة أخرى    

على أن وراء عادات السلوك هذه أموراً أهـم فهـي           . يحرص بوجه خاص على حفظ المسافة     

تعبر عن القيم التي تضيفها المجتمعات على مختلف أساليب الحياة، وهي وسائل حفظ وحماية              

األفراد الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية معينة،       ف. االمتيازات المرتبطة بمختلف أساليب الحياة    

ينتظر منهم أن يظلوا على مستويات معينة من الحياة، وأن يكون لديهم نوع معين من التعليم،                

فاألفراد يكتسبون عاداتهم السلوكية من الطبقة التي       . وأن يختاروا مهنهم في حدود نطاق محدد      

أما إذا تأملنا الفروق بين الطبقات مـن وجهـة   . ميولدون فيها، ويساعد على حفظ الفروق بينه 

النظر الذاتية، فإننا نجدها ترتكز على نمو المشاعر أو مجموعة االستعدادات الوجدانية، وهذه             

فهناك أوالً شعور بالمساواة بالنسبة إلى أفراد الطبقـة التـي ينتمـي إليهـا               : على ثالثة أنواع  

وهناك ثالثاً  . ة إلى من هم أعلى في التدرج االجتماعي       وهناك ثانياً شعور بالنقص بالنسب    ..المرء

  .)66(شعور بالرفعة بالنسبة إلى من هم أدنى 

  

 على أن أهم العوامل الحاسمة التي تؤدي إلـى          (M.Ginsberg) جنزبرجبالرغم من تأكيد    

 التفاوت االجتماعي في المجتمعات الحديثة هو العامل االقتصادي، إال أنه لم يغفل الدور الـذي              

  .)67(تقوم به عوامل أخرى وبخاصة التعليم وأسلوب الحياة والمهنة 

  

إن أي شخصين يعتبران من مرتبة واحـدة        : تصوره للطبقة بقوله   عنلفندي   ا محمدويعبر  

إذا كان مستوى معيشتهما متقارباً فقد يكون أحدهما طبيباً واآلخر موظفاً، ولكنهما يلتقيان فـي               

ب واألنفاق والسكن واألثاث واتخاذ الخدم وغير ذلك مـن          مستوى مادي واحد من جهة المكس     

الماديات، كما يلتقيان أيضاً في مستوى نفسي واحد كاالتفاق فـي معنـى األسـرة واألذواق                 

والطباع والعادات وفي تصورهما لألشياء والناس واألعمال، حيث يعبر المستوى األول عـن             

 الثاني فيعبر عن التـصورات الذهنيـة   أما المستوى. (Standared of Life)مستوى الحياة 

  .)68( (Collective Conscience)ويسمى بالوجدان الجمعي 

  

                                                 
   .185  - 183مرجع سابق ص ص .  موريس جنزبرج) (66
  .187ص ,   نفس المرجع) (67
  .13  - 12مرجع سابق، ص ص .     محمد ثابت الفندي) (68
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  :)69( تعريفاً للطبقة االجتماعية من خالل الصياغة التالية عبد القادر القصيرويقدم 

  . الطبقة االجتماعية هي ظاهرة اجتماعية تمثل عالماً صغيراً من أشكال التآلف االجتماعي-1

 عبارة عن مجموعة من األفراد يتماثلون في أمور كثيرة لعل أهمها، الثروة، الدخل،               وهي -2

الثقافة والتربية، المهنة، السلوك االجتماعي، األحوال النفسية، الحسب والنـسب، المعتقـدات            

  .والميول واالتجاهات، والقيم االجتماعية

األهداف المشتركة والمشكالت    يترتب على التماثل نوع من الشعور باالنتماء واإلحساس ب         -3

أي أن الشعور الطبقي هو اإلطار الذي يجمع األفراد على مستوى االنتمـاء الطبقـي               .واآلمال

  .الذي يمكن أن يؤدي إلى الوعي الطبقي

  . يقف كل فرد من أفرادها على قدم المساواة مع اآلخر-4

بوجـه األخطـار     أفرادها متضامنون من أجل توحيد موقفهم وجمـع كلمـتهم للوقـوف              -5

والتحديات التي يتعرضون لها نتيجة عالقاتهم بالطبقات األخرى الموجودة في المجتمع،أضف           

إلى ذلك أن وحدة أفراد الطبقة االجتماعية وتماسكهم البد أن تمكـنهم مـن تحقيـق أهـدافهم                  

  .وطموحاتهم األساسية

  . والنفوذ السياسي يحصل أفرادها على قدر من المنزلة االجتماعية والسمعة والقوة-6

  . إنها من الناحية القانونية مفتوحة على من يدخل فيها أو يخرج منها-7

  

هي أن العلماء يعتمدون في الوقت الحاضـر        , الخالصة بعد هذا السرد لمجموعة التعاريف     

لتعريف الطبقة االجتماعية وتحديدها، إما باالستناد إلى المعايير الذاتيـة، أو الموضـوعية، أو              

  .ذ باالثنين معاًاألخ

  

  : المعايير الذاتية-1

يقصد بالمعايير الذاتية، الصفات والخصائص النفـسية والباطنيـة التـي تميـز الطبقـات           

فلكل طبقة سيكولوجيتها وذاتيتها الشاخصة والمتميزة، وهذه الـسيكولوجية تعبـر           . االجتماعية

اف خاصة بأبناء أو الفئة     عن مبادئ وأراء ومفهومات ومعتقدات وقيم ومقاييس ومصالح وأهد        

 إذ  انجس مـود  ومن الذين استخدموا المعايير الذاتية في تعريف الطبقة         . أو الطبقة االجتماعية  

ولكـي  . جماعة من األشخاص يشعرون بأن هناك صفات وميزات معينة تجمعهم         : عرفها بأنها 

شعر به اآلخرون   يكون الفرد عضواً كامالً في طبقة اجتماعية يجب أن يشعر بأنه كذلك، وأن ي             

أن الناس يعتبرون من الطبقة نفسها إذ هم تداعوا بـصورة            ديفز ودوالر ويرى كل من    . كذلك
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طبيعية إلى الطعام والشراب، وتزاوروا بحرية فيما بينهم، وكونوا من أنفسهم الفرق والروابط،             

ـ ويتفق هذا الـرأي مـع مـا ذهـب إليـه             . وتقاربت فيما بينهم أهواء الحب والزواج      د لوي

 من أن الطبقة االجتماعية أساس سمح لالتصاالت الفرديـة          (L.Warner,1898-1970)وارنر

  .القائمة على المودة وحب االجتماع

  

 كـولي ومن الذين تبنوا وجهة النظر الذاتية للطبقة بوصـفها ظـاهرة اجتماعيـة نفـسية                

(Cooly)          مـا هـي فــي       الذي يرى أن العالقات بين طبقة المهندسين والعمال واليدويين إن

 و  (W.Ogburn,1886-1959)وليـم اجبــرن    أما  . المقـام األول وجهـات نظـر فردية    

. الطريقة التي يصنف بها األفراد أنفـسهم      :  فيريان أن الطبقة هي    (M.Nimkoff)  نمـكوف

الـوعي بالطبقة هـو العامل الحاسـم فــي تحــديد           أن   (R.Centers)سنترس   ويـرى

  .)70(..مفهوم الطبقة

قد هذا االتجاه يمكن القول، أن المعايير الذاتية ال توفر تقـديراً صـحيحاً لألوضـاع                في ن 

الطبقية، بسبب أن الناس قد ال يدركون الفوارق الطبقية بين الطبقـات، كمـا أنهـا ال تـزود                   

 عالم االجتماع   تولقد أكد هذه االنتقادا   . الباحثين بمادة موضوعية عن حقيقة األوضاع الطبقية      

 عندما ذهب إلى أن رأي الناس في مكانتهم الطبقية ال ينطبـق             (F.Martin)مارتن   البريطاني

من كبـار رجـال     % 67حيث أظهرت دراسة قام بها أن       . على وضعهم الحقيقي في المجتمع    

يرون أنهم ينتمون إلى الطبقة العاملـة،       % 6األعمال يرون أنهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى،        

ممـا دفـع    . )71(ال كانوا يتطلعون إلى عضوية الطبقة العليا        في حين أن صغار رجال األعم     

  .ببعض علماء االجتماع إلى تعريف الطبقة وتحديدها وفقاً لبعض خصائصها الموضوعية

  

  : المعايير الموضوعية-2

وصفت هذه المعايير بالموضوعية نظراً لمقدرة الباحثين على مشاهدتها وفحصها وتسجيلها           

: ولقد حصرت هذه المتغيرات في    . ربطها بالمتغيرات والعوامل األخرى   وتحليلها إحصائياً بعد    

  .الدخل، والمهنة أو الحرفة، الثقافة والتربية، والسلوك االجتماعي, الثروة

  

  : الثروة والدخل-أ

الدخل هو مقدار األموال التي يتقاضاها الفرد بعد قيامـه بـبعض النـشاطات العقليـة أو                 

أما الثروة أو الملكية فهي األشياء      .  أو ملكية منقولة أو غير منقولة      أو استثماره لعقار  . العضلية
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العقارات، األراضي، وسائل النقل التي     : المنقولة أو غير المنقولة التي تكون بحوزة الفرد منها        

ويعتبر الدخل أو الثروة من     . تدعم حالته المادية، وتعطيه درجة من القوة النفسية واالجتماعية        

وتعد اإلسهامات التي   . صادية الجوهرية في تحديد مكانة الفرد وطبقته االجتماعية       العوامل االقت 

 حول أهمية الثروة فـي      (K.Marx&M.Waber)كارل ماركس و ماكس فيبر    قدمها كل من    

  .تحديد الوضع الطبقي من أهمها

  

 إن الطبقات تنتج بصورة حتمية عن القوى االجتماعية واالقتصادية التـي            ماركسإذ يرى   

وهذا النظام اإلنتاجي يقسم أفراد المجتمع الرأسـمالي        . ركها نظام اإلنتاج السائد في المجتمع     يح

وأنه . إلى طبقتين متعارضتين لكل منهما مصالحها وحاجاتها وهما، البرجوازية، والبروليتاريا         

 المحكومـة فـي المجتمـع       انتيجة للظلم والتعسف االجتماعي الذي يلحق بطبقة والبروليتاري       

  .)72(أسمالي، يصبح قيام الثورة االشتراكية شيئاً محتوماً ال مفر منه الر

  

فيرى أن األفراد هم من طبقة واحدة، وتكون فرصتهم فـي            (M.Waber) ماكس فيبر أما  

الحياة متشابهة وتتمثل تلك الفرص في المصالح االقتصادية المشتركة التي تنشأ عـن ملكيـة               

ي ظروف سوق العمل القائمة، وبذلك يـتم قيـاس          السلع، وفي فرص الحصول على الدخل ف      

وهو يرى أن حيازة الثـروة      . توزيع األفراد في تسلسل الطبقة عن طريق المعيار االقتصادي        

هي وسيلة الكتساب القوة بفضل احتكار شراء السلع االستهالكية غالية الثمن، وبيـع الـسلع               

د الفـائض غيـر المـستهلك،       االقتصادية، والفرص المتاحة لتجميع الثروة عن طريق وجـو        

كل هذه  . والفرص المتاحة أيضا لالدخار وتجميع رأس المال، وأنواع التعليم المتميزة اجتماعياً          

  .)73(..المميزات مهمة ألنها تحدد صورة السيطرة أو القوة االقتصادية عن طريق حيازة الثروة

  

  : المهنة أو الحرفة-ب

لواجبات التي يمارسها الفرد ويقدمها للمجتمـع       المهنة أو الحرفة هي مجموعة النشاطات وا      

ويحظى بقدر من االحترام والتقدير     , وبحسب المهنة فإنه يتقاضى مرتباً    ..بأجر أو مرتب معين   

وعن طريق المهن العليـا يـستطيع       . والهيبة االجتماعية التي تحدد مكانته وطبقته االجتماعية      

 مـن  (Loyd Warner) لويد وارنرويؤكد . تمعالفرد أن يتبوأ المكانة العليا والمهمة في المج

أن الوظيفة أو العمل الذي يؤديـه        جونسفيلخالل الدراسة التي أجراها على المدينة األمريكية        

 جيـرت وميلـز   الفرد هـو الذي يحـدد وضعـه الطبقي، واالتجـاه ذاته يؤكده كـل مـن              
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(Gerth & Mills)عية التـي تحـدد المكانـة     إذ اعتبرا أن المهنة من أهم المعايير الموضو

  .وتظهر الفروق الطبقية بين فرد وآخر، وبين جماعة وأخرى, والطبقة االجتماعية للفرد

  

إن الطبقة سابقة في :  بقوله(Andre Joussain) أندريه جوسانالتوجه يعترض على هذا 

لى ذلـك   أضف إ ..وجودها على المهنة، فاإلنسان يولد في طبقة معينة ثم يختار مهنته فيما بعد            

, أن الطبقة كثيراً ما تؤثر في اختيار المهنة، والطبقة الواحدة تضم عادة أشخاصـاً مختلفـين               

فاألطباء والمحامون واألساتذة ينتمون إلى طبقات أصحاب المهن الحرة، وكذلك الحال بالنسبة            

ـ                اج، لطبقة العمال فإنها تشمل، حرفاً من أنواع مختلفة منها، البناء والطـالء وصـناعة الزج

  .)74(وعلى هذا األساس يمكن القول أن الطبقة أوسع من الحرفة أو المهنة 

  

  : الثقافة والتربية-ج

الثقافة والتربية هي منظومة التجارب والدراسات والخبرات والمهارات التي يتعلمها األفراد           

بطريقة نظامية وأصولية في مدرسة أو معهد أو جامعة معترف بها، وتمنح هذه المؤسـسات               

دارسيها شهادات مدرسية أو أكاديمية تبرهن على تعليمهم واكتسابهم الخبـرات والمهـارات             

والمعلومات في الحقول الدراسية التي يتخصصون فيها، وبالتالي تمكنهم من شغل مواقع هامة             

في المجتمع مما يضفي عليهم االحترام والتقدير من قبل العامـة، كمـا تـسهم فـي تـنقلهم                   

 الـذي الحـظ أن      رابازاويدعم هذا االتجاه الباحث     . قة اجتماعية إلى أخرى   االجتماعي من طب  

يعود على عامـل التربيـة       المكسيك العامل الرئيسي فـي تمايز الطبقـات االجتماعية فـي      

  .)75(وحده تقريباً 

  

  : السلوك االجتماعي-د

تـي  يعبر السلوك االجتماعي عن مجموعة التصرفات والحركات والسكنات واألخـالق ال          

يؤديها الفرد في المواقف المختلفة والتي تؤثر في شخصيته واتزانه السلوكي والخلقي، وبالتالي             

فإن لكل طبقة شخصيتها النموذجية التي تعبر عن سلوك وأخالق وتصرفات خاصة بأعضائها             

إن جـوهر   :  بقوله (A.Marshall,1842-1924)ألفرد مارشال ويدعم هذا االتجاه    , ومنتسبيها

الجتماعية هو األسلوب الذي يعامل به الفرد من زمالئه ويتبادل األسلوب الذي يعاملهم             الطبقة ا 

به، فليست األنواع وال األمالك هي التي تعلل المعاملة، فكل طبقة اجتماعية هي جماعة يوجد               

فيها نوع معين من السلوك أكثر وضوحاً عنه في أي مكان آخر، وهي التي تحدد إلى حد بعيد                  
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جورج ويذهب  . ة ألعضائها، وهي تتميز بعادات في الزواج وفي المأكل والمعيشة         فرص الحيا 

 ذات المذهب عندما أكد أن أسـاس العـضوية فـي            (G.Lundberg,1895-1966) لندبرج

  .)76(جماعة هو القيام بسلوك معين متوقع من هذه الجماعة ويسمى نمط السلوك المتوقع 

  

  

  :ضوعية الجمع بين المعايير الذاتية والمو-3

نظراً لقصور المعايير الذاتية وحـدها؛أو المعـايير الموضـوعية فـي تعريـف الطبقـة                

االجتماعية، فإن العديد من العلماء فضلوا تناول الطبقات االجتماعية باالستناد على المعـايير             

 و  (G.Schmoller)جوستاف شـمولر   ولقد أخذ بهذا االتجاه كل من     .الذاتية والموضوعية معاً  

علـى  (G.Schmoller) شمولروإن جاء تركيز    . )77( (M.Halbwachs)لفاكسموريس ها 

  . المهنة أكثر كما سبق بيانه

  

الخالصة التي يمكن الخروج بها من اإلطار النظري بعامة، والتعاريف المرتبطة بالطبقـة             

  :االجتماعية بخاصة مجملة في اآلتي

عن كونها إما تأكيداً لألبعاد الذاتية أو        التعاريف التي قدمها العلماء واجتهدوا فيها ال تخرج          -1

  .األبعاد الموضوعية، أو االثنين معاً

 هذا التنوع الكبير في تعريف الطبقة االجتماعية وتحديدها يعكس فـي الواقـع اتجـاهين                -2

األول، االتجاه الصراعي ويمثله الماركسيون،     . أساسيين من اتجاهات التنظير في علم االجتماع      

 المحـدد األسـاس   امل االقتصادي والمتمثل في ملكية وسائل اإلنتاج باعتباره      ويركز على العا  

الثاني، االتجاه الوظيفي ويمثله الوظيفيون، ويركز على تعـدد العوامـل المحـددة             . للطبقات

  .للطبقات بما فيها العامل االقتصادي

ية التي مرت بها     اختالف مفهوم الطبقة عبر التأريخ من زمن آلخر، وتبعاً للمرحلة التاريخ           -3

  .المجتمعات بدءاً من الرق إلى الطائفة إلى اإلقطاع وانتهاءاً بالرأسمالية

 تختلف الطبقة عن أشكال التدرج االجتماعي التاريخية األخرى مثـل الطائفـة والنظـام               -4

فالفرد , فالطبقة على عكس الطائفة ليست مقفلة     . وكذلك تختلف عن الفئة االجتماعية    . اإلقطاعي

أمـا  . غم من انتمائه إلى طبقة معينة عند ميالده، إال أنه يستطيع أن يرتفع إلى طبقة أعلى               بالر

إذا كان ينتمي إلى طائفة معينة فإنه يظل بطائفته طوال حياته كما هو الحال في الهنـد، كمـا                   

  .تختلف الطبقة عن الفئة لكونها أوسع وتتضمن عادة فئات اجتماعية مختلفة
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: ة عبارة عن مجموعة من األفراد الذين يتماثلون في أمور كثيرة أهمهـا             الطبقة االجتماعي  -5

الثروة، الدخل، الثقافة، التعليم، المهنة، السلوك االجتماعي، األحـوال النفـسية، المعتقـدات،             

ويترتب على هذا التماثل نوع     . الميول واالتجاهات والقيم االجتماعية، الزواج، الحسب والنسب      

ء باألهـداف المشتركة واآلمال والذي قد يتبلور في نهاية المطـاف إلـى             من الشعور واالنتما  

  .وعي طبقي

 تحاول كل طبقة اجتماعية أن تكون متماسكة ومترابطة من أجل توحيد موقفهـا للوقـوف                -6

بوجه األخطار والتحديات التي تتعرض لها نتيجة عالقاتها بالطبقات األخرى الموجـودة فـي              

  .قه هذا التضامن من أهداف وطموحاتإضافة لما يحق. المجتمع

الطبقـة المالكـة البرجوازيـة،      :  ينقسم المجتمع حسب المفهوم الماركسي إلى طبقتين هما        -7

أما المفهوم الوظيفي فيقسم المجتمع إلى ثالث طبقات رئيسية في          . اوالطبقة العاملة والبروليتاري  

  .قات تنقسم إلى طبقات فرعية أو درجاتوهذه  الطب. الطبقة العليا، الوسطى، الدنيا: العادة هي

 ال يمكن إغفالها على مستوى ثالثـة        (Consequenses) للطبقة االجتماعية آثار أو نتائج       -8

  .فرص الحياة، أسلوب الحياة، الشخصية: أبعاد رئيسية تشمل

 الطبقات من الناحية القانونية مفتوحة، ولكنها شبه مغلقة واقعياً علـى نحـو مـا ذهـب                  -9

  .(Sorokin)كنسورو

فكل شخص  .  الحراك االجتماعي بين الطبقات غير سهل وغير مستحيل في الوقت نفسه           -10

في المجتمع الطبقي قادر على أن يحسن من وضع طبقته عبر حياتـه، مـن خـالل جهـده                   

  .ومثابرته وإنجازاته

  

سر والفئات  مجموعة من األفراد واأل   : إجماالً، تعرف الطبقة االجتماعية بهذه الدراسة بأنها      

ويجمع بين  . الدخل، السكن، التعليم، وأسلوب الحياة    : الذين يتشابهون في خصائص محددة منها     

يميزها عن غيرها من الطبقات ويعمل على زيادة وحدتها         ) وعي طبقي (أفرادها شعور جمعي    

  .وتماسكها

  

  :المكانة االجتماعية والدور: رابعاً
 إلى أن األوضـاع   (W.l.Thomas,R.J.Anderson) تومس و أندرسونيذهب كل من 

فالمكانة، هي وضع الفرد في البناء االجتماعي، فعلى سـبيل          . العالية أو الواطية تسمى مكانات    

المثال، إن بعض الناس يكونون أطباء، أو محامين، أو مصرفيين، أو معلمين، أو نجارين، أو               
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دة أو وضـعاً معيننـاً      كل هؤالء األشـخاص يحـوزون مكانـة محـد         . ميكانيكيين للسيارات 

(Position)ولكن كيف يحوز الناس مكاناتهم ؟.  في المجتمع .  

  

فالمكانات المنسوبة   . المكانات المنسوبة والمكانات المنجزة   : يحوز الناس مكاناتهم بطريقين   

(Ascribed Statuses)   هي التي تنسب إلى الفرد على أساس بعض الصفات الثابتـة مثـل 

 الفرديـة واألداء  (Abilities) بصرف النظر عن القدرات (Sex) نس  والج(Race)العرق  

(Performance) .الشخص ال يملك خياراً حول المكانة المنسوبة إليه، فأبن الملـك           , ببساطة

أما المكانـات المنجـزة     . وال يملك الفرصة الختيار والديه    . هو أمير فقط بسبب حقيقة مولده     

(Achieved Statuses)كتسبة من خالل التنافس المباشر للفرد مع اآلخـرين   فهي تكون م .

فالمعلم ملك مكانته هده ألنه أصر على الذهاب إلى الكليـة، وينهـي المتطلبـات الدراسـية                 

الضرورية حتى يصبح معتمداً كمعلم، يدرس في المدارس بعد أن اختير من بين عـدد ممـن                 

السلوك المتوقع من الشخص بـسبب       بأنه   (Role)ويعرفان الدور   . )78(تقدموا بطلبات للعمل    

  .(79)وضعه في البناء االجتماعي أو الجماعة 

  

 أن المكانة تعـرف عـادة بمرتبـة    (P.B.Horton, C.L.Hunt) هورتن و هانتويرى 

(Rank)    أو وضع (Position)          الشخص في الجماعة، أو مرتبة جماعة في عالقتها بجماعات 

كما يريـان أن كـل      . ص الذي يحتل مكانة محددة    أما الدور فهو السلوك المتوقع للشخ     . أخرى

وأن المكانة والدور همـا وجهـان       . فرد يحتل عدداً من المكانات ويشغل األدوار المالئمة لها        

أما . (Duties) و الواجبات    (Privileges)فالمكانة هي مجموعة االمتيازات     . لظاهرة واحدة 

  .)80(زات الدور فهو القيام بأعباء هده الواجبات وتلك اإلمتيا

  

 إلى أن الناس يستخدمون في الحديث اليـومي لفظـة   (K.Thmpson) تومبـسون ويشير  

بينما يـستخدم المتخصـصون فـي علـم         . (Prestige)المكانة االجتماعية للتعبيرعن الهيبة     

 أو واطيـاً    (High)االجتماع لفظة المكانة لإلشارة إلى أي وضع في المجتمع سواء كان عالياً             

(Low) . ض المكانات تكون منجزة، أي أنها تتحقق من خـالل الجهـد الشخـصي             وأن بع, 

أما الدور فهـو مجموعـة الحقـوق        .  الوالدة منذوبعضها اآلخر يكون باالنتساب، أي محددة       

                                                 
Marcourt : New York. The Study of Human Relationships: Sociology.  Anderson.J.R, Thomas.L.  W)78(

 Bracc Jovanovich,Inc., 1977, pp. 121 - 122.   
(79)  Ibid., p. 464.   

. 105. p, 1980, Hill Book-McGraw: New York, .ed5.  Sociology .Hunt.L.C, Horton.B.P  )80(  
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(Rights)   وااللتزامات (Obligation)         المعروفة ثقافياً، والتوقعات المصاحبة للمكانـة فـي 

 .(81)النظام االجتماعي 

  

 فيرى أن األدوار التي نقوم بها تعد عوامل مهمـة فـي تحديـد               (G.Donnell) دونلأما  

مكانتنا في المجتمع، وهي وضعنا في التسلسل الهرمي في المجتمـع، وأنهـا تفـرض علـى                 

ويستطرد، إننا ربما نملك مكانة أعلى من اآلخرين بسبب الفضيلة          . اآلخرين ضرورة احترامنا  

(Virtue)   وربما نملك مكانة عالية بـين     .  بالعمل الذي نقوم به     المفترض استحقاقها والمرتبطة

كمـا أن   .  التي تميزنا ويعجبون بهـا     (Trait)أصدقائنا بسبب المهارة التي نملكها، أو السمة        

أو ترتبط بوضعنا   . مكانتنا ربما ترتبط بدرجة تصرفنا نحو ما هو محبذ ومطلوب في مجتمعنا           

وهو يرى أن الطبقة االجتماعيـة فـي        ,  التحكم االجتماعي الذي قد يمدنا ولو ببعض القوة أو       

؛ فإن (Working Class)فإذا نحن أعضاء في الطبقة العاملة . بريطانيا مثال واضح على هذا

كما . (Middle Class)ا ما كنا أعضاء في الطبقة الوسطى ذمكانتنا ستكون أدنى من مكانتنا إ

 (Acquire)ا فرصة عظيمة إلحـراز    أن والدتنا داخل أسرة من الطبقة الوسطى سوف تتيح لن         

 إلمكانيـة إنجـاز مكانـة فـي الطبقـة           يمهـد أطول مدة للتعليم واالتصاالت، األمر الـذي        

  .(82)..الوسطى

 محدد (Social Situation)كما يرى أن المكانة تعني، وضع الشخص ضمن موقع اجتماعي 

أو تكون باالنتساب   . داخل التسلسل الهرمي، وأنها ربما تكون منجزة بواسطة الجهد الشخصي         

وهو يعتقد أن لفظة المكانة تستخدم أحيانـاً كمـرادف لمـصطلح الطبقـة              . من خالل الوراثة  

(Class)    أو الوضع (Position) .            أما الدور فيعني عنده، الـسلوك المتوقـع الـذي يظهـره

  .(83)الشخص ويلعبه في الجماعة داخل وضع محدد 

  

تماعية أهمية تكمن فـي أن معظـم العالقـات           إلى أن للمكانة االج    محمد حجازي ذهب  وي

والتفاعالت االجتماعية بين أعضاء المجتمع في المجتمعات المركبة، ما هي إال تأثير متبـادل              

طالب : ويضرب لذلك مثاالً بقوله   , من المكانات االجتماعية، وليس تأثيراً متبادالً بين أشخاص       

ومن المهـم أن    . والحارس والخياط والحالق  الجامعة له عالقات اجتماعية مع العميد واألستاذ        

نعرف أن هذا الطالب محتمل أن تكون له عالقات مع كل هؤالء الناس دون أن يعرف أسماء                 

وبالمثل ليس هناك حاجة لـدى هـؤالء        . بعضهم أو أي شيء عنهم سوى مكاناتهم االجتماعية       

                                                 
. 77-76 . pp, 1994, .Inc,McGaw Hil: New york.  an Introduction: Sociology.   R Thompson)81(  

 . 8-7 .pp, 2002, riesDalgrave Master Se: New yourk, .ed5  Mastering Sociology.Donnell. O.   G)82(   
 (3)  Ibid., pp. 410 - 411.  
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. )84(..ماعية وهي طالب  الناس أن يعرفوا اسم ذلك الطالب أو أي شيء عنه سوى مكانته االجت            

وهو يرى أن العملية االجتماعية والتفاعل االجتماعي تقود إلى المكانات االجتماعية والمعايير            

المرتبطة بها بدقة وكفاءة، ولذلك تعد المكانة عنصراً أساسياً في البناء االجتماعي وفي تحليله              

دة، الدين، الطبقـة، ونـسق      العمر، الجنس، مكان الوال   :وأن هناك مكانات موروثة مثل    , وفهمه

  .الطالب، المدرس، الطبيب، المهندس، والزوج: ومكانات مكتسبة مثل. القرابة

  

 إلى أن بعض المكانات أكثر أهمية من األخرى في تحديـد            حجازيمن جهة أخرى، يشير     

ففـي  . مركز الفرد في المجتمع، وأن المجتمعات تختلف في تقديرها ألهمية مكانة عن أخرى            

ويكاد هذا ينطبـق علـى كـل        .ع األمريكي يعد أساس المكانة العمل الذي يشغله الفرد        المجتم

وأن أول سؤال يتبادر إلى الذهن عند مقابلة شخص ألول مرة هـو مـاذا            . المجتمعات الحديثة 

وفـي  . يعمل ؟ فذلك يعكس تعريفاً لمكانته االجتماعية التي يشغلها حتى يمكن التعامـل معـه              

وبخصوص تعريف الـدور    ). 85 (ون األهمية للمكانة الدينية أو القرابية     بعض المجتمعات قد تك   

 الذي يشير إلى أن كل مكانة       (Biesanz)بيزن   بعدد من التعريفات منها تعريف       حجازييأخذ  

في البناء االجتماعي تتضمن دوراً، أي حد أدنى من نمط سلوكي متوقع وربما مطلوب من أي                

  . )86(إنسان يشغل المكانة 

  

فيشير إلى  ,  عن سياق التعريفات السابقة للمكانة االجتماعية والدور       عاطف غيث خرج  وال ي 

 الذي يعرف المكانة بأنها وضـع الفـرد فـي           (Linton) لينتونعدد منها وبخاصة تعريف     

أما الدور فهو الجانـب الـسلوكي لتنفيـذ         . المجتمع وحدده بأنه مجموع الحقوق وااللتزامات     

فالمكانة .  يشير إلى نوعي المكانة االجتماعية أي المنجزة والموروثة        كما. الحقوق وااللتزامات 

، فهي التي يكتسبها الفرد نتيجة جهوده التي تتميز فـي أغلـب األحيـان               "المكتسبة" المنجزة  

وبناء على  . بالمنافسة واستخدام القدرات الخاصة والمعرفة والمهارة وهي مكانة غير موروثة         

أمـا المكانـة   . ات المهنية مكتسبة كالطبيـب، المحـامي، والفنـان     ذلك تعتبر كثير من المكان    

فهي غير قائمة على قدرة، أو مهارة، أو جهد، أو إنجاز فردي، وإنما             " الموروثة  " باالنتساب  

والمكانة الموروثة إما أن تكتـسب عنـد المولـد، أو           . تقوم على وضع موروث في المجتمع     

وتوجد مكانات كثيـرة موروثـة فـي        . لى سن معينة  بطريقة تلقائية، أي عندما يصل الفرد إ      

                                                 
   .51 - 49، ص ص 1982مكتبة وهبة، : ، القاهرة2 ط.البناء االجتماعي .  محمد حجازي)84 ( 

  .62  - 61مرجع سابق، ص ص .   محمد حجازي )(85
  .77  نفس المرجع، ص  )(86
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، الساللة، كما أن المكانات المهنيـة فـي نـسق           "العرق"الجنس، السن، العنصر  : المجتمع منها 

  .)87(الطبقة المغلقة تورث أيضا 

  

ما يمكن إيجازه بعد هذا العرض، هو أن المكانة االجتماعيـة هـي الوضـع أو الموقـع                  

داخل نسق اجتماعي محدد، والذي يفرض عليه القيام بنـشاطات          االجتماعي الذي يحتله الفرد     

 تسمى الدور االجتماعي، وهـو      (Obligation) والتزامات   (Rights)متعددة تتضمن حقوقاً    

المظهر الدينامي للمكانة االجتماعية ويمثل الوظائف المترتبة على الوضع الذي يحتله الفرد في             

يشغل العديد من المكانات منها ما يبدأ معه منذ اللحظات          وأن الفرد   . السلم التراتبي االجتماعي  

, النـوع، العـرق  :  تشمل(Ascribed Statuses)األولى لميالده وتسمى بالمكانات المنسوبة 

ومنها ما يكتسبه بجهده ومهارته ومواهبه وتسمى بالمكانـات         . الساللة، النسق القرابي، الطبقة   

 كما هو مبين فـي  ..هنة، الزوج، األب، الصديقالم:  تشمل(Achieved Statuses)المنجزة 

  :الشكل التالي

  )3(شكل رقم 

  يبين بعض المكانات التي يحتلها فرد في مجتمعه المحلي

  

                                                 
  .473  - 472ص ص , م1996, دار المعرفة الجامعية:  القاهرة.قاموس علم االجتماع. غيث  محمد عاطف  )(87
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وأن . ذه المكانات دور يتضمن حقوقاً والتزامات يتوقع أن يقوم بها الفـرد           ولكل مكانة من ه   

فعلـى  .  المكانات تدخل في شبكة من العالقات التفاعلية مع مكانات أخـرى           كل مكانة من هذه   

سبيل المثال، مكانة أستاذ جامعي تدخل في شبكة ال متناهية من العالقات مع مكانات أخـرى                

دار , رئيس القسم، عميد الكلية، الطلبة، زمالء المهنة، قسم الـشؤون اإلداريـة بالكليـة             : منها

  ):4(اإلخوة كما هو مبين في الشكل رقم , الزوجة، األبناء,  في السوقالجوازات، البائع,النشر

  
  

  )4(شكل رقم 

  شبكة العالقات التي تدخل فيها مكانة أستاذ جامعي مع مكانات أخرىيظهر
  
  

  عضو

 بمصرف

  أستاذ

 جامعي

 أخ

 أب

 صديق زوج

  الديانة

 "مسلم"

  العب

  كرة

  النوع

 "ذكر"

  العرق

 "عربي"

  عضو

  نقابة

  

  الفرد
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 والحـراك       الخالصة التي يمكن الخروج بها تتمثل في أن العالقة بين المكانة االجتماعيـة            

االجتماعي مترابطة، فالحراك االجتماعي يشير إلى انتقال الفرد أو الجماعة من وضـع إلـى               

  . وضع آخر إما صعوداً وإما هبوطاً دخل التسلسل الهرمي للبناء التدرجي االجتماعي

   

  :الحراك االجتماعي: خامساً

اعية لألفـراد واألسـر     الحراك االجتماعي بمعناه الواسع، يعني تغيراً في األوضاع االجتم        

وتتحـدد طبيعـة الحـراك      . والجماعات، وتحركها إلى أعلى أو إلى أسفل الهرم االجتمـاعي         

طبيعة النظام التدرجي الـسائد فـي       : االجتماعي في أي مجتمع في ضوء معطيات كثيرة منها        

اسية المجتمع، ومدى نموه المادي وتفتحه الثقافي، وظروفه البيئية والقيمية والفكريـة والـسي             

فعلى سبيل المثال، نجـد أن الحـراك وفـق األيـديولوجيا            . واأليدولوجيا السائدة , والقانونية

الماركسية يكون حراكاًً طبقياً، أي انتقال أفراد الطبقة العاملة بأكملها إلى األعلى بعد هزيمتهـا               

فيكون حراكـاً   أما الحراك وفق األيديولوجية الرأسمالية      . للرأسمالية وقيام المجتمع االشتراكي   

فردياً يقوم على أساس النشاط الذي يؤديه الفرد داخل البناء االجتماعي دون وجـود عقبـات                

 المصرف

دار 

 النشر

 الجوازات

 الزوجة

 األبناء

 الطالب اإلخوة

الباعة في 

 السوق

رئيس 

الجامعة

عميد 

الكلية

الشؤون 

اإلدارية

الزمالء 

بالقسم

رئيس 

القسم

   أستاذ 

جامعي
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ويمكن اإلشارة فيما يلي إلى عدد من التعاريف التي وضعها العلماء           . تعيق ارتقاءه إلى األعلى   

  . لمفهوم الحراك االجتماعي

اً أو موضـوعاً اجتماعيـاً أو       تحول يصيب فرد  :  بأنه (P.Sorokin) سوروكن إذ يعرفه   

  مـن وضع اجتمـاعي إلــى        - بعبـارة أعم شيء خلقه وشكلـه نشاط اإلنسان         -قيمـة  

  .)88(وضع آخر 

العملية التي يتحول األفراد    :  بأنه (R.Bendix) بندكس و (S.M.Lipset) ليبست    ويعرفه  

ن لها قيم محددة في     من خاللها من وضع إلى آخر في أوضاع المجتمع تلك األوضاع التي تكو            

ويضيف المؤلفان، أن   . )89(..التسلسل الهرمي، وتلقى القبول والرضى العام من  أفراد المجتمع         

دراسة الحراك االجتماعي تعني تحليل حركة األفراد من األوضاع ذات المرتبة المعينة إلـى              

ة هـذه العمليـة     وأنه من الممكن تصور نتيج    . األوضاع العليا أو الدنيا في النظام االجتماعي      

وان االمتيازات والمكافآت لكل    , (Training) والتدريب   (Talent)باعتبارها توزيعاً للموهبة    

وأن الرجال والنساء الذين يـشغلون أوضـاعاً ذات         ..وضع تتوقف على صعوبته ومسؤوليته    

ألب الجيـد   وبالطبع، فإن ا  . المكانة العالية بعامة يحاولون االحتفاظ بامتيازاتهم ألهلهم وورثتهم       

  .)90(..هو الذي يحاول تمرير المكانة التي يتمتع بها إلى أطفاله

حركـة األفـراد    : فإنها تشير إلى أن الحراك االجتماعي يعني      موسوعة علم االجتماع       أما  

واألسر والجماعات من وضع اجتماعي إلى آخر، ولذلك فإن نظرية الحراك االجتماعي تحاول             

وتضيف، أن دراسة الحراك االجتماعي بين      . )91( تحدث الحركات    تفسير التكرارات التي منها   

 تهتم بمقارنة األوضاع االجتماعية لـألب مـع   (Intergenerational Mobility)األجيال  

 فإنه يهتم بمقارنة األوضـاع االجتماعيـة   (Career Mobility)أما الحراك الحرفي . ذريته

 فإنـه يهـتم   (Group mobility)اعـة  وتـرى حـراك الجم  . لنفس الفرد في أزمنة مختلفة

بالتغيرات في الوضع االجتماعي للجماعات التي تمتلك مكانة متجانسة نسبياً، مثــال ذلـك              

  .)92( (Artisans)، والحرفيون (Intellectuals)، المفكرون (Castes)الطـائفة 

لجماعـات  حركة األفراد أو ا   :  إلى أن الحراك االجتماعي يعني     (J.Saperd)شابرد     ويشير  

وهو يفترض بعامة أن مصطلح الحراك االجتماعي يتضمن التغير في          ...داخل البناء التدرجي  

حجم الطبقة االجتماعية، وأنه بالرغم من أن هذا الوضع أحيانا يكون حقيقياً إال أنه ليس كذلك                

 المهنيـة ال    فالحراك االجتماعي يقاس عادة بالتغير في الهيبة المهنية، والتغير في الهيبة          . دائماً

                                                 
(88)  P.Sorokin. op.cit., p.133.   

University :Berkeley and Los Angeles .  bility in Industrial Society0Social M. Bendix.R, Lipset.M.  S)89(

of California Press, 1960, pp. 1 - 2.  
(90)  S.M.Lipset, R.Bendix. op.cit., p.2.   

. 429.p, .cit.op, .14.Vol.  International Encyclopedia of the Social Sciences.). ed(Sills .  David L)91(  
(92)  Ibid., p. 429.   
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فعلى سبيل المثـال، ضـابط الـشرطة        . يعني بالضرورة تغيراً في الوضع االجتماعي للفرد      

(Police Officer) الذي يصبح عامل إعانة ،(Welfare Worker) .  هذه الحركة صـاعدة

  .)93(في الهيبة ولكنها ليست تغيراً في الطبقة 

طة بظاهرة التغير االجتماعي، حيـث      ظاهرة اجتماعية مرتب  : بأنهغريب سيد أحمد       ويعرفه  

. يتعرض لها األفراد أو الجماعات أو الموضوعات االجتماعية أو القيم أو الـسمات الثقافيـة              

. ويشير إلى االنتقال أو التحول من وضع اجتماعي إلى آخر، ومن مكانة اجتماعية إلى أخرى              

يث تتطابق تلك الظاهرة في     ولكونه ظاهرة اجتماعية فإنه مختلف باختالف الزمان والمكان، بح        

  .)94(المجتمعات المتشابهة 

التحول سواء في مكانة الفرد أو التحول في القيم أو          :   فيعرفه بأنه   إسماعيل عبد الباري     أما  

وهذا الحراك له أثاره ونتائجه علـى وضـع         . التحول من وضع طبقي إلى وضع طبقي آخر       

  .)95(الفرد أو الجماعة أو الطبقة داخل المجتمع 

حركة الفرد أو الجماعة من طبقة إلى طبقـة         :  بأنه حسان محمد حسان وآخـرون      ويعرفه  

أخرى، ومن مستوى اجتماعي إلى مستوى اجتماعي آخـر فـي التسلـسل الهرمـي للبنـاء               

  .)96(االجتماعي 

  

  :التعريف اإلجرائي للحراك االجتماعي: سادساً
الءم وأهداف الدراسـة وفروضـها فـي        حدد التعريف اإلجرائي للحراك االجتماعي بما يت      

هو ذلك التغير الذي يحققه األبناء عن اآلباء في الوضع االجتماعي           , الحراك االجتماعي : اآلتي

ويكون الحراك صاعداً   . وأسلوب الحياة نتيجة تعليمهم   , الدخل, االقتصادي وبخاصة في المهنة   

اعي أعلـى، ويكـون الحـراك       إذا تبعه انتقال الفرد من وضع اجتماعي أدنى إلى وضع اجتم          

هابطاً إذا تبعه انتقال الفرد من وضع اجتماعي أعلى إلى وضـع اجتمـاعي أدنـى، ويكـون              

ويـؤدي الحـراك    . الحراك أفقياً إذا لم يحدث تغير في المستوى االجتماعي االقتصادي للفرد          

ـ                 يح االجتماعي وظيفة مهمة للفرد حيث يشعره بالرضا عن المكانة التـي وصـل إليهـا، ويت

 .    الفرص أمامه لتعزيز مكانته االجتماعية عن طريق قدراته وإمكاناته وجهده

     
 
    

                                                 
(93)  J. M. Shaperd. op.cit.,p. 194.   

  .182، ص 1997دار المعرفة الجامعية،: كندريةاإلس.  علم االجتماع ودراسة المجتمع.  غريب سيد أحمد) (94
  .170مرجع سابق، ص .   إسماعيل حسن عبد الباري) (95
  .178، ص 1985دار الشعاع للطباعة، : القاهرة. دراسات في األصول االجتماعية للتربية . حسان محمد حسان وآخرون  ) (96
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  المنظور االجتماعي في دراسة التدرج والحراك االجتماعي

  
  : التدرج االجتماعي: المبحث األول

تبين من التعاريف التي قدمت سلفاً حول مفهوم التدرج االجتمـاعي، أن العلمـاء شـغلوا                

منهم من رد التفاوت وعدم المساواة      ف. أنفسهم منذ زمن بعيد بقضية التدرج والتمايز بين الناس        

الدخل، أو المهنـة، أو المـستوى       : إلى أسباب وراثية، ومنهم من رده إلى عوامل أخرى منها         

الثقافي، أو المستوى التعليمي، أو المستوى المعيشي، ومنهم من طرح المسألة مـن أساسـها               

ـ بسؤال مفاده، هل التدرج موجود في كل المجتمعات؟ كمـا فعـل ذلـك                 رن ونمكـوف  أجب

(Ogburn&Nimkoff)            وبتساؤلهم أيضاً عما إذا كانت هناك مجتمعات تامة المساواة، كـل 

وأكدا أن في كل المجتمعات     . وكانت اإلجابة منهما بالنفي   ! فرد له نفس المرتبة، ونفس االمتياز     

فـأدوار األطفـال    . يوجد تمايز اجتماعي للسكان حسب العمر والجنس والسمات الشخـصية         

زاتهم تختلف عن تلك التي للبالغين، وتلك التي للنساء تختلف عن تلك للرجـال، وتلـك                وامتيا

الكفاءة على نحو استثنائي التي يتمتع بها الصياد أو الجندي المقاتل عن تلك التي عند الجنـدي           

وأنه ليس من المعتاد الحديث عن المجتمع باعتباره متدرج إذا كـان            ..العادي أو ضابط الصف   

  .)97( فرصة متساوية للنجاح لكل المكانات المفتوحة كل فرد له

  

 موسوعة علم االجتمـاع   أما من حيث األهمية المرجوة من دراسة التدرج االجتماعي، فإن           

أولها، تحديد مدى سـيطرة     . تؤكد أن دراسات التدرج االجتماعي تستهدف تحقيق ثالثة أهداف        

. حيث أنها تشكل أنماط الفعل االجتمـاعي      نظم المكانة أو النظم الطبقية على مستوى المجتمع ب        

أما الهدف الثاني لدراسة التدرج الطبقي االجتماعي فهو تحليل األبنية الطبقية وأبنية المكانـة،              

الهدف الثالث واألخير لدراسـة التـدرج       . وكذا تحليل محددات تكوين كل من الطبقة والمكانة       

اواة في الظروف والفـرص واآلثـار،       الطبقي االجتماعي فيتمثل في توثيق مظاهر عدم المس       

  . )98( وطرق محافظة الجماعات على الحدود الطبقية وحدود المكانة

                                                 
, .Eganpoul led& Routledge : London, .ed 5 .A hand Book of Sociology. Nimkof. f.M, Ogburn. f. W)  97(

1964, pp. 343 - 344.  
  

المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة. 1مج . 1ط . ؛ ترجمة محمد الجوهري وآخرينموسوعة علم االجتماع.    جوردن مارشال) ( 98
  .   293، ص 2000
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  :أبعاد التدرج االجتماعي: أوالً

تظهر األدبيات التي تعرضت للموضوع عن اتفاق حول عدد مـن المتغيـرات الرئيـسية               

البعـد  : ثالثـة تـشمل   فمنهم من حدد هذه األبعاد فـي        . للتدرج االجتماعي وإن اختلف العدد    

، وبعد الهيبـة  (Power Dimension)، بعد القوة (Economic Dimension)االقتصادي 

(Prestige Dimension) )99( .القوة، الهيبة المهنيـة  : ومنهم من حددها في ستة أبعاد شملت

(Occupation Prestige) الثروة أو الدخل ،Wealth) (Income or   التعلـيم والمعرفـة ،

(Education and Knowledge)  النقاء الديني والـشعائري ،(Religious and Ritual 

Purity) مكانة المجتمع المحلي ، (Local-Community Status)  )100(.  

  

فيما يلي عرض لألبعاد الثالثة الرئيسية للتدرج االجتماعي التي تؤكد عليهـا العديـد مـن               

  .الهيبةواالقتصادي، القوة، : األدبيات وهي

  

  :لبعد االقتصادي ا-1

 اهتما معاً بظاهرة التفاوت االجتمـاعي  (Weber) و فيبر   (Marx)بالرغم من أن ماركس     

 فإنه اعتبـر    (Marx)فبالنسبة لماركس   . إال أن توجهات كل منهما إلى حد بعيد كانت مختلفة         

 المفـسر لوجـود   (Independent Variable)العامل االقتصادي بمثابة المتغيـر المـستقل   

 متغيـراً تابعـاً    فإنـه اعتبـر البعـد االقتـصادي          (Weber)أما فيبر   . ات االجتماعية الطبق

(Dependent Varhable)   وركز اهتمامه بصورة كبيرة على النتائج االقتـصادية للتـدرج ،

  .االجتماعي

  

 بـوجود عدة طبقات اجتماعية فـي القـرن التاسـع عـشر             (Marx)لقـد سلّم ماركس    

، عمـال المـصانع     (Servants)، الخـدم    (Laborers)لعمـال   ا: بالمجتمع الصناعي منهـا   

(Factory Workers) أصحاب الحرف ،(Craftsmen)   صغار المـالك والتجـار، وذوي ،

ومع ذلك، فإنـه تنبـأ بـأن المجتمعـات     . (Moneyed Capitalists)رأس المال والثروة 

أن البورجـوازي   الرأسمالية في النهاية سوف تتقلص إلى طبقتين اجتماعيتين، وهـو يـرى             

(Bourgeoisie)   الذي يملك رأس المال هو الذي يحكم، أما البروليتـاري (Proletarian) 

وأن طبقة رأس المال الحاكمة هي التي تستغل جهد         . الذي ال يملك أدوات اإلنتاج فهو المحكوم      

 حتى تتمتع بالفـائض  (Wage Level)العمال، وتسعى إلى الحفاظ على بقاء مستوى األجور 

                                                 
(99)  J. M. Shepard, op.cit., pp.179 - 184.   

.  294-292 .pp, .cit.op, 15.vol, International Encyclopedia of the Social Sciences, lsSil.   Davis L)100(  
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 (Working Class)باختصار، الرأسماليون يحكمون ويستغلون الطبقة العاملـة  . االقتصادي

أما الطبقة العاملة فإنه ال شئ تبيعه . (Means of Production)ألنهم يملكون وسائل اإلنتاج 

ـ        . سوى عملها   أن كـل مظـاهر المجتمـع        دالتحليل الماركسي ذهب أبعد من ذلك عندما أك

العمل، الدين، الحكومة، القـانون، الفـضيلة،       : ن الظروف االقتصادية مثل   الرأسمالي ناتجة ع  

وبالتـالي  , والنتيجة هي أن الرأسماليين يتحكمون في كل أنظمة المجتمع ووظفوها لمصالحهم          

وبإيجـاز، يـرى    . استطاعوا تشكيل النظام القانوني والتربوي والحكومي لمصلحة ملكيـتهم        

 للمجتمع الرأسـمالي يـستند إلـى        (Superstructure)  أن البناء الفوقي   (Marx)مـاركس  

  .)101(األسس االقتصادية 

  

 تنبأ بأنه سوف تكون هناك فقط طبقتان اجتماعيتان فـي           (Marx)وبالرغم من أن ماركس     

ولما كان مـاركس    .  تنبأ بنمو عدة طبقات اجتماعية     (Weber)المجتمع الرأسمالي؛ فإن فيبر     

(Marx)       اإلنتاج باعتبارها السبب الرئيسي للتدرج االجتماعي؛ فإن        قد ركز على عالقة وسائل

هذه النتائج أطلـق عليهـا      ,  بحث في نتائج عالقة الناس بالمؤسسة االقتصادية       (Weber)فيبر  

السكن، :  وقصد بها الحصول على أشياء حسنة في الحياة مثل(Life Chance)فرص الحياة 

األشياء المرغـوب فيها مـن المحتمل اتصالها      كما أن حيـازة هذه     . التعليم، الصحة، الطعام  

العقــار الثابـت   :  مثــل (Economic Resources)المباشـر بالمصـادر االقتصادية 

(Real Estate) األجور ، (Wage) الميراث ،(Inheritance) األرباح الناتجة عن توظيف ،

  .)102(المال بصور مختلفة 

  

  : بعد القوة-2

ـ   قوة تعني القدرة على التحكم في سلوك اآلخرين، وبالمقابل نجـد            ال (Veber)  فيبر وفقاً ل

 لفت نظر علماء االجتماع إلى ضرورة تكريس اهتمامهم نحـو         (M.Parent)مايكل بارنت   أن  

القوة في المجتمع؛ ألن األفراد والجماعات الذين يملكون القوة قادرين على توظيفهـا لتعزيـز               

وبالنظر إلى اعتبار أن بعد القوة يعد بعداً        . ب اآلخرين مصالحهم التي غالباً ما تكون على حسا      

 يرى أن القوة الفرديـة تعـد        (Marx)ماركس   للتدرج االجتماعي، فإن     (Separate) متميزاً

وأن الذين يملكون رأس المال ويتحكمون فيـه يملكـون          , انعكاساً لعالقة الفرد بوسائل اإلنتاج    

لى أن زيادة النجاح االقتصادي تعد فرصة لكـسب         هذا، ويتفق علماء االجتماع ع    . كذلك القوة 

من . على سبيل المثال، الغني يملك القوة للتأثير في القوانين الضريبية وتوظيفها لخدمته           . القوة

                                                 
(101)  J. M. Shepard, op.cit., pp. 179 - 180. 
(102)  Ibid., p. 180.  
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 مـسألة أن النجـاح   (Veber) فيبـر ناحية ثانية، فإن الكثير من علماء االجتماع ناقشوا مـع       

  .)103(االقتصادي والقوة دائماً متطابقان تماماً 

  

أوالً، الحقيقة التي مفادها أن المال إذا استخدم لممارسـة        . إن هذا الجدل بني على عدة نقاط      

 كنـدي القوة ليس فعال دائما في هذا الطريق، على سبيل المثال، هناك اسر ثرية مثل أسـرة                   

(Kennedys)       ثانياً، المـال وامـتالك    .  ال تستخدم المصادر االقتصادية لكسب القوة السياسية 

وسائل اإلنتاج ليست المصادر الوحيدة التي تستخدم باعتبارها منطلقات للقوة، وإنمـا توجـد              

علـى  .  التي يمكن أن توظف لتعزيز القـوة (Expert Knowledge)كذلك الخبرة المعرفية 

 يستطيعون أن يحولوا معرفتهم الخاصـة إلـى         (Lawyers)سبيل المثال،الكثير من المحامين     

ومـن المـصادر األخـرى،    . (Political Affairs)ي الشؤون السياسية بلوغ جوهر القوة ف

القـدرة علـى   , (Fame)، الصيت أو الشهرة (Eloquence as a speaker)فصاحة المتكلم 

. (Secrecy)والسرية أو التكـتم     , (Fraud)، االحتيال   (Deceit)الغش أو الخداع أو التدليس      

. اج في العادة أكثر قوة من الزوجات داخـل األسـرة          القوة تعني أيضاً شغفنا بمكاناتنا، األزو     

وكذلك فإن النـاس    . الموظفون المنتجون في أي تنظيم يملكون أكثر قوة من األعضاء العاديين          

 يشكلون قوة بالرغم من أنهم ال يملكـون  (Mass Media)الذين يتحكمون في وسائل اإلعالم 

 إذا (Scarcity Resources) المصادر وأخيراً، نحن نستطيع التغلب على ندرة. ثروة عظيمة

أو إذا نظمنـا بمهـارة فائقـة مـصادرنا التـي            .نحن ملكنا إلى جانبنا أعداد كبيرة من الناس       

 كان قادراً على تحويل المصادر المحدودة إلى حركة         (Hitler) هتلرعلى سبيل المثال،    .نملك

ن الفقر الـشديد إلـى القـوة         م (Germans)سياسية، وقادر على استبدال تعهده بإنقاذ ألمانيا        

عالوة على ذلك،فإن القوة تعد بعداً منفصالً أو مستقالً للتدرج االجتماعي؛ ألنها مـن              . المطلقة

 أمـوس   باإلضـافة، إلـى أن    . العوامل غير االقتصادية ذات القدرة على التحكم في اآلخرين        

جماعة اجتماعية  أن كل   ,  الحظ أن كل فعل اجتماعي هو توازن للقوة،        (A.Hawley) هويلي

  .)104(أو نظام اجتماعي هو تنظيم للقوة 

  

. بالرغم من المغاالة التي قد تبدو في هذه العبارة، إال أن القوة منتشرة ومظهر مهم للتدرج               

لقـد  . ومع أن جل االهتمام مكرس لها، إال أنها عصية عن الفهم من البعدين اآلخرين للتدرج              

 وفقاً للعوامل االقتـصادية و الهيبـة،        (Rank)رتبة  استنبطت طرق مريحة ومعقولة لقياس الم     

                                                 
J. M. Shepard, op.cit., p p. 181. (103)   

(104)  Ibid ., pp. 181- 182.  
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ولكن ليس كذلك مع حالة القوة؛ وذلك بسبب أن االختالف في الرأي مازال قائماً حول كيفيـة                 

  .)105(توزع القوة داخل البناء التدرجي 

  

  : بعد الهيبة-3

جتمـاعي  ، أو التقـدير اال    (Prestige)البعد الثالث من أبعاد التدرج االجتماعي هو الهيبة         

(Social Recognition) واالحترام ،(Respect) واإلعجاب ،(Admiration)   مـن قبـل 

فالهيبة دائماً هي شأن ثقافي واجتماعي وفي المقام األول، فإن التقـويم االجتمـاعي              . اآلخرين

,  واإلعجاب (Honor)إن السمعة الحسنة    . اإلطرائي مبني على المعايير والقيم داخل الجماعة      

 المافيـا  تمتد لتطول رؤوساء العصابات بما فـي ذلـك           (Deference)واإلذعان  , امواالحتر

(Mafia)                 لكن وبالرغم من افتتان الكثيرين بعالم الرذيلة واإلجرام كمـا هـو الحـال عنـد ،

ثانيـاً، الـسمعة    . األمريكان، إال أن رؤوساء المافيا ليست لديهم هيبة عالية خارج دوائـرهم           

فالعلمـاء  .  ابه ذلك، يجب أن تعطى مـن شـخص مـا إلـى آخـر              الحسنة، اإلذعان وما ش   

(Scientistss)     نوبـل  ال يستطيعون المنـاداة ألنفـسهم للفـوز بجـائزة (Nobel Prize) .

. (Pulitzer Prize) ربول تـز  ال يستطيعون منح أنفسهم جائزة (Journalists)والصحفيون 

 منح أنفسهم الـدكتوراه  (Corporate Executives) االتحاديون ءوكذلك ال يستطيع المد را

. فالتقدير، إذن، يجب أن يأتي من اآلخرين أو ال يكـون . (Honorary Doctorate)الفخرية 

ثالثاً، األشخاص أو األسر الذين لديهم مرتبة متـشابهة فــي التسلـسل الهرمــي للهيبـة                 

(Prestige Hierarchy)أسـاليب   ويكونون على هيئة طبقات اجتماعية يشتركون في تطابق 

فأبناء الطبقات العليا على األرجح أكثر اهتماماً بالمـدارس الخاصـة   . (Life styles)الحياة 

(Private Schools)  ًأما األطفال من بيوت الطبقات الدنيا فإنهم على األرجح أقل اهتمامـا ،

  .)106(  ولهم ميل لالنتماء إلى الجماعات الدينية المتشددة(College)في االنخراط في الكلية 

  

أن الهيبة متنوعة المدى من     , بخصوص توزيع الهيبة واألسس التي تقوم عليها، يمكن القول        

. ، إلى أفعال البطولة، أو البرهنة على السمة الشخـصية         (Power)، والقوة   (Wealth)الثروة  

ومع ذلك، فإن معظم مصدر الهيبـة فـي المجتمعـات الحديثـة مـا زال مـرتبط بـالمهن                    

(Occupations) )107( .            إن معظم مقاييس التقدير االجتماعي للهيبة المهنية هي إلى حد بعيـد

 اللذين طلبـا    (C.North) سيشل نورث ، و (P.Hatt) بول هات من ابتكار كل من األمريكيين      

                                                 
(105)    J. M. Shepard, op.cit.,p.182.        

p..182. (106)  Ibid.,  
(107)  Ibid., p.182.  
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 مهنة مختارة وفقاً لرأيهم في مكانتها       90من األمريكيين وضع عالمة أو إعطاء درجة لتسعين         

ممتاز، جيـد، متوسـط، تحـت       :  ولقد تضمنت كل مهنة درجة     العامة في المجتمع األمريكي،   

؛ 80= ؛ جيد   100= ممتاز  :( وبتحديد قيمة عددية لكل هذه االستجابات     . المتوسط، أو ضعيف  

توصـال إلى وضع تـصنيف مهنـي        ). 20=؛ ضعيف   40= ؛ تحت المتوسط    60= متوسط  

 وصـار (National Opinion Research Corporation;  NORC)عرف فيما بعد بـ 

ومـن جانب آخـر سئلـت عينـة عن مرتبة كـل مهنــة وفقــاً             .  مقياساً للهيبة المهنية  

ولقـد أتضح، أن مهـن ذوي الياقـات البيـضاء        . لمكانتها العامة فـي المجتمـع األمريكي    

(White-Collar Occupations)األطباء، رجال الدين، معلموا المدارس تميل :  وبخـاصة

  (Blue-Callar Occupation) ذات هيبة عالية من ذوي الياقـات الزرقـاء   إلى أن تكون

يكونـون   (Physicians)ويمكن توقع، أن األطباء     . النجارون، رجال المناجم، السباكون   :منهم

ولمـا  . والعلماء لهم هيبة مهنية عالية. (Political Officials)أعلى من الموظفين السياسيين 

. كسي، وجامعو النفايات لهم هيبة واطية، فإنه إلى حد ما ليس مفاجئاً           كان الحجاب، وسائقو التا   

  .)108(ومع ذلك فإن العلماء ومدرسي الكليات يملكون هيبة أكثر من رجال البنوك 

  

ـ        ، التعلـيم، المهـارات والقـدرات        *التعـويض   : إن إحراز الهيبة المهنية يختلف وفقاً ل

 المهنة للمجتمع، وطبيعة العمل أي، العمل الذهنـي        الضرورية، القوة المرتبطة بالمهنة، أهمية    

  . )109(أو عمل ذوي الياقات الزرقاء، فـي مقابل العمل اليدوي أو عمل ذوي الياقات الزرقاء 

  

لماذا الثقافات  :  اإلجابة عن سؤال مفاده    (D.Treimen)دنيلد تريمن   من جانب آخر، حاول     

دراسة تقريباً تتعلق بالهيبة    ) 100(الل فحص   المختلفة ذات تقويم متشابه للمهن ؟ وذلك من خ        

. دولة، شملت شرق أوربا وغربها، شمال أمريكا وجنوبها، وشمال أفريقيـا          ) 60(المهنية من   

على سبيل المثال، فإن الـسلم      . لقد استنتج أن كل المجتمعات مطالبة بأن تنجز أهدافها المحددة         

الطعام، المنازل، :  والسلع المتنوعة, يجب أن يصان(Domestic Peace)البلدي أو الوطني 

إن المجتمعات المتباينة ثقافيـاً تطـور أوضـاعاً مهنيـة           . المالبس، التنقل يجب تنتج وتوزع    

  .)110(متشابهة؛ ألن كل الوظائف يجب أن تنجز 

  

                                                 
(108)   J. M. Shepard, op.cit., p. 183.  

  .  يقصد بالتعويض هنا، الثمن الذي يدفع للعامل الذي يصاب بأذى أثناء العمل*
(109)  Ibid., p.183.  
110)  Ibid., p.184.(  
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 مناقشة العالقة المتبادلة بين أبعاد التـدرج االجتمـاعي          (Shepard) شابردأخيراً، حاول   

إال أن أحد هذه األبعاد مياالً ألن يكـون أعلـى مـن    ,  ثمة عالقة حميمة بينهم  الثالثة، فأكد أن  

 التي تكـون  (Political Power)االثنين اآلخرين، قاصداً بعد القوة وبخاصة القوة السياسية 

على سـبيل المثـال،   .  لمالكها(Economic Advantage)محددة في المصلحة االقتصادية 

سي إما مباشرة بالمال، أو غير مباشرة من خالل اإلطـالع علـى             الثري يستخدم التأييد السيا   

فالهيبة العاليـة تعتمـد     . الهيبة والثروة هما أيضاً مضفورتان بالحميمية     . صفقة تجارية مربحة  

على المصادر االقتصادية، وأسلوب الحياة كذلك يرتبط بالهيبة العالية التي ال يمكن المحافظـة              

بيت أنيق في حي الئق؛ أو إرسال أحـد         : اء الضروريات مثل  عليها بدون نفوذ اقتصادي لشر    

ومع الهيبة العالية لن يكون هناك ما يدعو للقلق، فمعهـا تـأتي             . األطفال إلى أفضل المدارس   

إن معظم الثـروة التـي      . المكافآت االقتصادية الخاصة وانتهاز الفرص التجارية لتوليد الثروة       

 لم تأت مباشـرة  (J.Nicklaus) جاك نيكالوصو , (A.Palmer) ارنالد بالمرجمعها كل من   

 وإنمـا بـسبب   (Golf) القلـف من الجائزة المالية التي يحصالن عليها من احتراف مباريات     

 كذلك فإن الشركات تريـد      بالمر ونيكالوص فمثلما الناس يرغبون شراء سترة كل من        . هيبتهم

  .)111(توقيع سند لمنتجاتهم معهما 

  

  :االجتماعيأنماط التدرج : ثانياً

من الظواهر الهامة التي لفتت اهتمام الفالسفة وعلماء النظرية االجتماعية عبـر التـاريخ،              

 التي تشكل في النهاية  (Strata)، أو مستويات (Classes)ظاهرة تقسيم المجتمع إلى طبقات 

والقـوة  , (Prestige) يعبر عن درجات متباينـة مـن الهيبـة           (Hierarchy)تسلسالً هرمياً   

(Power) .               ومع أن هذه الظاهرة تعبر عن جانب مهم من جوانب البناء االجتماعي، إال أنها لم

لقد درج علماء االجتمـاع     . تخضع للدراسة النقدية والتحليل إال بنمو العلوم االجتماعية الحديثة        

نظـام الـرق    : علـى التمييز بيـن أربعة أنمـاط أساسية للتــدرج االجتماعــي هــي           

(Slavery System) , نظام اإلقطاع(Estates System) , نظام الطائفة(Caste System) 

  .)112( (Social Class System)ونظام الطبقة االجتماعية 

  

                                                 
(111)  J. M. shepard., op.cit., p. 184.  

& George Allen : London, .ed 2 .aguide to problems and literature: gySociolo. Bottomor.B.  T)112(

Unwin, 1972, p. 185.  
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  : نظام الرق-1

رجل :  للرق القائل بأنه   (Hobhouse)هوبهاوس   بتعريف   (Bottomore) بوتوموريأخذ  

في الحاالت المتطرفة ال تكون له أية       و. ينظر إليه كل من العرف والقانون على أنه ملكاً آلخر         

 وفي حاالت أخرى قد يجد حماية في (Pure Chattel)حقوق على اإلطالق، إنه عبد خالص 

ويؤكـد  . )113( (Ass) أو حمار    (Ox)بعض الجوانب، ولكن هذه الحماية ال تتعد حماية ثور          

فيـه تحـرم    , اة أن الرق يمثل شكالً متطرفاً من أشكال عدم المساو         (Pottomore)بوتومور  

ويستشهد .جماعات معينة حرماناً كامالً من الحقوق، وأنه وجد في أزمنة مختلفة وأماكن متفرقة            

األول، من مجتمعات العالم القديم التي كانـت تقـوم          . بمثالين كبيرين يعبران على نظام الرق     

ـ . (Greece & Rome) اليونان وروماعلى الرق وبخاصة مجتمعات  ات والثاني، من الوالي

وهو يرى أن العالقة بين الـسيد       . المتحدة األمريكية خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر       

(Master)   والعبد (Slave)             في هذه األنظمة هي عالقة تعبر عنها كلمات محددة شائعة مثـل 

وإن األرقاء هم بالـضرورة يكونـون فـي         . (Property)، الملكية   (Possessions)االقتناء  

، ويترتب على ذلك نتائج عامة منها، أن الرقيـق          (Freemen)قارنةً باألحرار   ظروف أدنى م  

ال يتمتعون بالحقوق السياسية وال يشاركون في اختيار الحكومـة، وال يحـق لهـم حـضور                 

 أن  (Bottomore)بوتومـور   ويـضيف   . إنّه اجتماعيـاً محتقـراً    ,باختصار. المجالس العامة 

  .)114(ئماً يكون اقتصادياً األساس الذي يقوم عليه نظام الرق دا

     

بين األحـرار والعبيـد أقـدم ضـروب التمـايز            إلى أن التمييز  أبو العينين    فتحيويشير     

االجتماعي التي شهدتها المجتمعات اإلنسانية، وأن جوهر هذا النظام واألساس الـذي يـنهض              

يكي كان يعرف بأنه    فالرق في المجتمع الروماني الكالس    .عليه هو ملكية إنسان ما لإلنسان آخر      

. والسيطرة بذلك تتضمن معنى الملكيـة     , نظام يخضع وفقاً له شخص ما لسيطرة شخص أخر        

والعبد في ضوء هذه الفكرة هو إذن الشخص الذي يعمل في نطاق قوة شخص آخـر وتحـت                  

وهو بذلك يفتقر إلى الحقوق القانونية التي يتمتع بها اآلخرون، وبالتالي يتحول إلـى              . سيطرته

  .)115(إنه يباع ويشترى مثله مثل قطع األثاث ,  مملوك لسيدهشئ

  

                                                 
(113)T.B.Bottomore, op.cit.,  pp. 185 - 186.  
114) Ibid.,  pp. 185-186.  (  

  .37 – 36مرجع سابق، ص ص .  فتحي أبو العينين) (115
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 وهو أحد المؤرخين المعاصرين المهتمين بنظام الرق، أن الـرق    (Finley) فينلـي ويؤكد  

. وجد في خمسة مجتمعات أصيلة اثنان منها في العصور القديمة هي اليونان القديمة، وإيطاليا             

وبظهور الرق  . *تحدة، منطقة الكاريبي، والبرازيل     وأما المجتمعات األخرى فهي الواليات الم     

دخلت البشرية تشكيلة اجتماعية واقتصادية جديدة انقسم فيها المجتمع إلى طبقتين هما، طبقـة              

  .)116( األرقاء وطبقة السادة

  

بالنظر إلى المصادر التي كان يتم من خاللها الحصول على األرقاء فكانت تتمثـل أساسـا                

 الفقر، حيث كـان المواطنـون       -2.  كان األسرى يتحولون إلى عبيد      الحروب، حيث  -1: في

 الذين تسوء أحوالهم بفعل الفقر والجوع يضطرون إما إلى بيع أنفسهم أو بيع أوالدهم أو إلـى                

 الجريمـة،   -3. االستدانة، فإذا لم يستطيعوا الوفاء بالدين فإن القانون كان يقضي باسـترقاقهم           

 الخطـف   -4. قاق الخارجين عن النظام السياسي واالجتماعي     حيث كان القانون يقضي باستر    

والقرصنة، فقد كانت هناك عصابات تغير على القوافل أو المراكب التي تحمل المسافرين، أو              

تغير على جماعات آمنة فتأسر الرجال وتسبي النساء واألطفال وتسوقهم إلـى مـدن بعيـدة                

ينة الدولة المنتصرة في الحرب أسواق يبـاع        حيث كانت تقام في مد    , النخاسة -5. يباعون فيها 

  .)117(فيها األسرى والسبايا 

  

  : النظام اإلقطاعي-2
ساد هذا النظام في منطقة غرب ووسط أوربا خالل الفترة الممتدة من القرن الخامس وحتى               

كما أنه وجد فـي     . القرن الخامس عشر الميالدي فيما عرف بفترة أو حقبة العصور الوسطى          

شبه الجزيرة العربية، شمال أفريقيـا، أقـاليم جنـوب الـصحراء            , الصين، الهند  شرق أوربا، 

مع مالحظة االختالف بين منطقة وأخرى وفقاً لخـصوصية األوضـاع           . الكبرى، وفي اليابان  

  .)118(والظروف التي أحاطت بكل منها 

                                                 
د وجوده        .مجتمع العربي قبل ظهور اإلسالم     وجود نظام الرق في ال     (Finley)اغفل فينلي    * ي يمكن استخالصها و تؤآ شواهد الت وال

إذ , ولعل ما ورد من آيات في القرآن الكريم خير شاهد . آثيرة سواء منها تلك التي في األدبيات التاريخية والسيرة،أو األدبية، أو الدينية       
ى مستوى الدول                  رق سواء عل ق من ال دة، فمن               شجعت تلك اآليات على العت ه بمعالجة رائ ى التخفيف من حدت ة أو األفراد،وعملت عل

ي جعلت من مصاريف                176: اآليات القرآنية التي عالجت الرق على مستوى الدولة آية مصاريف الزآاة اآلية            رة   الت   من سورة  البق
ي الفي          م حق ف اك األسرى،وأن يحسب له اب، أي فك ا في الرق اة إنفاقه ة آحق غي   ءالزآ اتلين  والغنيم ا عن المعالجة   . رهم من المق أم

سم                         الفردية،  فإن العديد من اآليات القرآنية جعلت من العتق آفارة عن آثير من الذنوب،من ذلك القتل الخطأ، الحنث باليمين، ومخالفة ق
ة   .   سورة المائدة91: وفي حنث اليمين اآلية.     من سورة النساء91: ففي القتل الخطأ نجد اآلية . الظهار ار اآلي    سورة  3:  وفي الظه
ام                 . المجادلة ه إال في ع ة تحريم ى اتفاقي م تصل إل ي ل ا للرق،والت م الحاضرة في محاربته م، 1926إن اإلسالم بهذه المعالجة سبق األم

  .      م1953وبروتوآول التعديل له في عام 
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ـ               ى بعـدين   لقد تشكل البناء الطبقي والعالقات االجتماعية في المجتمع اإلقطاعي عموماً عل

البعد األول، هو ملكية األرض التي تمثل مصدراً للقوة والسلطة، وبالتـالي التمـايز         . أساسيين

. االجتماعي بين من يملك األرض وبين من ال يملكها من أولئك الذين يقومون على زراعتهـا               

التـالي  وب. البعد الثاني، فهو الفروسية والجندي المحارب الداعم لألمن وعماد الحاشية الملكية          

 اتخذت في الغالب طـابع      -  تبعاً لهذين البعدين      –فإن طبيعة العالقات االجتماعية بين األفراد       

وبالتدريج أخـذت تلـك     . العالقات الشخصية التي تنشأ بين القوي والضعيف، التابع والمتبوع        

فكـان أن خلقـت عالقـة       . وأصبح معترف بها من قبل العرف والقانون      , العالقة صفة التعاقد  

التبعية الشخصية هذه، تدرجاً هرمياً داخل اإلقطاع وتسلـسالً مــن المكانـات االجتماعيـة               

اإلقطاعيون، : وفـي نهايـة المطاف تشكل المجتمع اإلقطاعي من الطبقات اآلتية        , لإلقطاعيين

   .*) 119(رجال الدين، الفالحون، األقنان 

  

اإلقطاعية تميـزت بـثالث     إلى أن الطبقات االجتماعية      (Bottomore)بوتومور  ويذهب  

األولى، إنها كانت محددة تحديداً قانونياً، فلكل طبقة إقطاعية مكانة محـددة،            . خصائص هامة 

 الخاصية الثانية، فهي  . أي إطاراً قانونياً ينقسم إلى الحقوق والواجبات واالمتيازات وااللتزامات        

 وأنها كانت تستند فـي أدائهـا        ,أن الطبقات اإلقطاعية كانت تشهد تقسيماً للعمل واسع النطاق        

النبالء يتولون الدفاع عـن الجميـع، والعامـة         , لنشاطاتها إلى وظائف محددة تحديداً واضحاً     

الخاصية الثالثة، فتتمثل في أن الطبقـات اإلقطاعيـة كانـت تـشكل             . يقدمون الطعام للجميع  

لمكانات المختلفة،  جماعات سياسية، وأن جماعة الطبقات االجتماعية تمثل جماعة منظمة من ا          

تتضمن لك الذين يملكون القوة السياسية، وبهذا المعنى فإن األقنان ال يعـدون مـن الطبقـات                 

  .)120(..االجتماعية

  

ومما ساعد على تعميق التمايز الطبقي، واالستغالل االقتصادي واالجتمـاعي والـسياسي            

يس الكنيـسة وإطالقهـا     الذي تعرض له الفالحون واألقنان في إطار المجتمع اإلقطاعي، تكر         

  .)121(الوعود عن السعادة في السماء تعويضاً عن األوجاع واآلالم في األرض 

  

                                                 
  .55 - 50ص ص  , مرجع سابق.    فتحي أبو العينين(119)

ففي هذا النظام يقيد أشخاص معينين من المستأجرين .   في أوربا القرون الوسطى-  عبيد األرض – (Serfdom) ظهر نظام القنانة  *
موردون مارشال، موسوعة علم : المرجع. ون لهم بالوالءوأبنائهم مدى الحياة لصالح األمراء من أصحاب األراضي اإلقطاعيين ويدين

  . 924، مرجع سابق، ص 2االجتماع، مجلد 
(120)  T.B.Bottomore, op.cit., p. 184.   
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  : النظام الطائفي-3
يشير النظام الطائفي إلى جماعات من الناس  تمثل أوضاعاً معينة داخل أنساق جامدة مـن                

ائفـة المعينـة    ويتضح ذلك الجمود في حقيقة أن أعـضاء الط        . التسلسل أو التدرج االجتماعي   

. يرثون مكانة طائفتهم ووضعها، وعليهم ممارسة النشاطات والمهن المرتبطة بهـذه الطائفـة            

 الهنـد هذا، ويعد النظام الطـائفي فـي        . (Endogamy)وكذلك في خاصية الزواج الداخلي      

حيث يتشكل هذا النظام من أربع وحدات       . )122(النموذج األكثر شيوعاً منذ أكثر من ألفى سنة         

 (Varna) فارنافية تتخذ مكاناتها في نظام هرمي تسلسلي يطلق عليه في اللغة الهندية اسم              طائ

  :وهذه الوحدات هي

وهي تمثل أعلى مكانة في النظام الطائفي وتحيط بها كل طقـوس            : (Prahama) البراهما   -أ

تبارهـا  كما ينظر إليهـا باع    . التقديس ومعاني التبجيل واالحترام من قبل جميع سكان المجتمع        

وترجع هذه النظرة فـي عمومهـا إلـى طبيعـة           . مصدراً لكل ما هو سامي وشريف وطاهر      

  .األعمال التي تقوم بها هذه الطائفة والمتمثلة في األعمال الدينية

وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد البراهمـا، وأعـضائها فـي            : (Kshatriya) الكشاتريا   -ب

وواجبها األساسي هو   . ة العسكريين واإلداريين المدنيين   الغالب هم من مالك األراضي، والقاد     

  .الدفاع عن البالد وعن الديانة الهندوسية وحمايتها من أي أخطار أو عوامل هدامة

وهي تضم أعداداً كبيرة من الذين يعملون فـي مجـاالت الزراعـة             : (Vaisya) الفازيا   -ج

  .ذهب والفضة، وأعمال الجلودالتجارة، وكذلك المتخصصين في حرف مختلفة مثل صناعة ال

ويمارس أعـضاؤها   , وهم النجس أو المنبوذون ويعدون أدنى الطوائف      : (Sudra) السدرا   -د

  .)123(أعماالً وضيعة أو غير مرغوب فيها مثل دفن الموتى، أو جمع السماد البشري 

  

يتم  إلى أن فهم النظام الطائفي في الهند وتفسيره يمكن أن            (Bottomore)بوتومور  يذهب  

إما في ضوء األحداث التاريخية، وإما من خالل السمات والعوامـل القائمـة فـي               . بطرقتين

  (J.H.Hutton) هوتون إلى دراسة بوتومورففيما يتعلق بالمتغير التاريخي، يشير . المجتمع

 للهند بما حملوه من مراتب محددة،هم الـذين         (Aryan)التي ذهب فيها إلى أن الغزاة اآلريين        

 مبدأ التدرج االجتماعي الذي بمقتضاه انقسم المجتمع إلى جماعات قبلية ذات محرمـات    أدخلوا

مرتبطة بالطعام، ثم ما لبثت أن أصبحت وسيلة إلقامة مسافة بين الجماعات، بعد أن استند في                

                                                 
  .60  - 59ص ص ,    فتحي أبو العينين (122)
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 مستمدة من العقيدة الدينية والسحرية (Powerful Sanction)بداية األمر إلى جزاءات قوية 

  .نجاسة الطعام، ثم استناده بعد ذلك إلى مبدأ نجاسة االتصال باآلخرينالمتعلقة ب

  

 بوتومـور وفيما يتعلق بتفسير النظام الطـائفي فـي ضـوء الـسمات الخاصـة، فـإن                 

(Bottomore)              يشير إلى أن الدراسات الحديثة التي تعرضت لهذا الموضوع، أكـدت علـى 

 بعامة، وأفكـار    (Varna)كريس نظام الفارنا    الدور الذي تلعبه األفكار الدينية والسحرية في ت       

 بخاصة، التي تلقن الهندوسي أنه يولد في طائفة فرعيـة معينـة ألنـه                * (Karma)الكارما  

 بوتومـور ويضيف  . أي قواعد الطائفة    ** (Dharma)وأفكار الدراما   . يستحق أن يولد فيها   

 من الفكر الديني والقـانوني،      أفكار الكاراما والدراما والنجاسة وجدت بشكل واضح في كل         أن

  .)124( وهي مع بعضها عقيدة تعد دون شك القوة األساسية الداعمة للنظام الطائفي

  

 أهـم الخـصائص المتعلقـة       (M.C.Elmer)المر   و   (V.Wright) رايت   ويجمل كل من  

   :)125(بالنظام الطائفي في النقاط التالية 

  . العضوية في هذا النظام محددة بالميالد-أ

  .مهن في هذا النظام موروثة ال-ب

  . الزواج بين الطوائف محرم-ج

والعالقـات االجتماعيـة جميعهـا      , التجارة, األكل,  التنظيم المتعلق بالطعام، الماء، الطبخ     -د

  .مفصولة بين مجموعات الطائفة

  . العضوية بالطائفة ال يجب أن تعبر حدود الهند-هـ

  .ما يتم نبذه إلى حياة المنبوذين الشخص الذي يقوم بكسر قواعد الطائفة رب-و

  .كل النظام الطائفي ثابت وأبدي من خالل الديانة البرهمية في الهند-ز
  
  : الطبقات االجتماعية-4

ظهر النظام الطبقي الحديث مع نشأة النظام الرأسمالي في القارة األوربية وانهيار النظـام              

ويعتقد أن  .  ***حوالي عشرة قرون    اإلقطاعي بعد أن سيطر على الحياة لفترة طويلة امتدت          

                                                 
  .عني القدرت: الكاراما   *

  .أفكار تعبر عن مدى أداء الهندوسي لواجباته الدينية: الدراما **
 

(124)   T.B.Bottomore, op.cit., pp. 190-191.    
: New York, .ed2 . An Tntrodution Book: General Sociology . Elme.C.M, Wright.  V)125(

Farrar&Rihenart,INC., 1940, p. 441.  
     . م على يد العثمانيين1453 م ، وانتهى بسقوط القسطنطينية عام 476قطاعي بسقوط روما عام النظام اإل بدأ  ***
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 وبخاصـة   تظروفاً عدة ساهمت في ظهور النظام الرأسمالي الطبقي، بداية مـن االختراعـا            

استخدام العجلة المائية المتطورة بدل الناعورة منذ القرن الرابع عشر، ولقد ساعد اسـتخدامها              

ت مثـل، المخـارط     على صهر المعادن وسبكها، مما ساعد في تطور صناعة العـدد واألدوا           

كما تطورت صناعة النول والنسيج وصناعة السفن، ثم اختراع الطباعة          . والمصاقل والمثاقب 

الشرط الثـاني، تمثـل فـي االكتـشافات         . وكانت هذه االختراعات هي بداية تطور الصناعة      

 إلى سـواحل العـالم      (C.Colomb) كريستوف كولومبس الجغرافية، وبخاصة رحلة المالح     

م، وما أدت إليه من تحسن كبير في طرق المواصالت، وبداية بروز            1492ريكا عام   الجديد أم 

وما أفضى إليه كل ذلـك مـن        , ظاهرة االستعمار ونهب المصادر األولية من البالد المكتشفة       

أما الشرط الثالث، فتمثـل     . ازدهار للعمليات التجارية والتوسع في األسواق المحلية والخارجية       

مناطق الحضرية وتعاظم سكانها، وانتقال أعداد كبيرة من الفالحين صـوب           في نمو المدن وال   

المدن بحثاً عن العمل وفق شروط جديدة في سوق عمل حرة بعيداً عن العالقات التعاقدية التي                

   .)126(كانوا مرتبطين بها في ظل اإلقطاع 

  

فـي حيـاة   لقد كان لتوفر هذه الشروط وغيرها األثر الكبير في إحداث تحـوالت عميقـة       

المجتمع، وهي تحوالت كانت في مجملها لصالح فئة معينة شملت في البداية التجار والمرابين              

وهي الفئة التي عرفت بالبورجوازية الحضرية التـي مكنتهـا          . ثم أصحاب المصانع فيما بعد    

ولكنها لم تكن لتـتمكن مـن       . الظروف من مراكمة رأس المال نتيجة المتالكها أدوات اإلنتاج        

ك لوال توفر عنصر العمل المأجور الذي يقوم به أشخاص أحرار لكنهم ال يملكون وسـائل                ذل

تحت هذه الظروف الجديدة لم تعد العالقات اإلقطاعية ذات جـدوى، ولـذلك بـدأت               ..اإلنتاج

وكان أن  . تنهار، وبخاصة مع انتشار العالقات التجارية والصناعية وازدهار التعامالت النقدية         

األولـى، الطبقـة    . نهوض البورجوازي والتي ضمت ثـالث طبقـات أساسـية         بدأت فترة ال  

األرستقراطية التي تكونت من الذين ما زالوا يحتفظون بأمالكهم مـن األراضـي الزراعيـة               

الطبقة الثانية، هي البورجوازية المالكة ألدوات      . الشاسعة، وبما ورثوه من ألقاب تتصل بالنبالة      

الطبقة الثالثة، فكانـت    . لى إدارة المشروعات الصناعية والتجارية    اإلنتاج الحديثة، والقادرة ع   

  .تتألف من الكادحين الذين يعرضون قوة عملهم في سوق العمل ويتعرضون لالستغالل

  

خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أفل نجم الطبقة األرسـتقراطية نتيجـة للثـورات       

واتسع نظام الطبقة البورجوازية    , تقدم التكنولوجي السياسية والبورجوازية والثورة الصناعية وال    
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وخـالل القـرن التاسـع عـشر        . وتدعم موقفها بفضل تراكم رأس المال وتطور مشروعاتها       

تبلورت مالمح البناء الطبقي في المجتمع الرأسمالي بحيث أصبحت هناك طبقتـان رئيـسيتان              

ليين بالربح وتراكمه وجود ظروف     وترتب على اهتمام الرأسما   . البرجوازية والبروليتاريا : هما

مواتية للمنافسة، وساءت أحوال العمال بصورة ملحوظة سواء من حيث األجور أو سـاعات              

فالرأسمالي كان يرغم العامل المأجور على العمل أكثـر ممـا هـو             . العمل أو ظروفه العامة   

 الذي يعد ،(Surplus Value)ضروري لتامين حياته فأدى ذلك على ما يعرف بفائض القيمة 

  .)127(القانون األساسي للرأسمالية والصيغة النوعية لالستغالل 

  

  :  عوامل نشأة الطبقات االجتماعية-أ

عند مناقشة األنماط التاريخية للتدرج تبين أن النظام اإلقطاعي قام علـى أسـس قانونيـة،         

ماء اختلفـوا فـي     والنظام الطائفي قام على أسس دينية، أما نظام الطبقات االجتماعية فإن العل           

فهناك من قال بالعامل الديني، وهناك من قـال بالعامـل الـسياسي،             . ااألسس التي يقوم عليه   

وهناك من أكد على العامل االقتصادي، ومنهم من أشار إلى العامل المهني، وكـذلك العامـل                

ظهور ومنهم من ذهب إلى بيان أكثر من عامل في          . البيولوجي في إشارة ألثر العامل األحادي     

  :ونعرض فيما يلي إلى بعض هذه العوامل. الطبقات

  

     : العامل البيولوجي-)1(

أمـا  .  الربط بين الجنس والطبقة    (Gumplowitz) جمبولفيتشحاول بعض العلماء ومنهم     

 فإنه ربط بين الوراثة والطبقة منطلقاً في ذلك من افتـراض أن العوامـل               (Galton) جاليتون

القوة، الطول، الجمـال، ترفـع      :  الذكاء، الموهبة، الصفات الجسمية    الجنس،: البيولوجية مثل 

وبالنظر إلى جدية هذا االفتـراض      . الفرد إلى الطبقات العليا أو تنخفض به إلى الطبقات الدنيا         

يمكن القول، أن أبناء الطبقات العليا ممن ينتمون إلى الجنس الذي أصطلح على أفضليته، هـم                

وكذلك الحال  . اء أو الذكاء، أو أن يكونوا من ذوي الوجوه الجميلة         من ذوي المواهب أو األقوي    

غيـر أن  . مـن ذات الطبقـة  يكون أبناء الطبقة العليا  فيما يتعلق بالوراثة وأثرها،إذ ينتظر أن       

 الواقع ال يكون كذلك دائماً، فبالنظر إلى السير الذاتية للعديد من قادة المجتمعات النابغين فـي               

فشكـسبير  . اآلداب والعلوم واالقتصاد واالجتماع والفلسفة تثبت غير ذلـك        السياسة والفنون و  

وسميت ومالتوس وريكاردو وميل وجوته وديكارت وهيجل وغيرهم كثير ال ينحـدرون مـن              

ومن حيث  . طبقات عليا، بل ينحدرون من طبقات تتراوح بين الوسطى الدنيا، والوسطى العليا           
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أظهر من األبطال الرياضيين وما يحصلون عليـه مـن          الكفاءة الجسمية والجمال فليس هناك      

وكذلك الحـال   . شهرة وتكريم مادي ومعنوي الذين ال ينحدرون في الغالب من الطبقات العليا           

هتلـر،  : بالنسبة للعديد من القادة السياسيين الذين ال ينطبق عليهم شرط الكفاءة الجسمية أمثال            

لعوامل البيولوجية ليست ذات ارتباط مباشر بالطبقة       أن ا : وعليه، يمكن القول  . لينين، ونابليون 

االجتماعية، وأنه إذا كان الوضع الطبقي يورث من اآلباء إلى األبناء، إال أن الكفاءات بالذات               

  .)128(ال تورث 

  

  : العامل االقتصادي-)2(
  أن(F.Engels) و انجلز (K. marx)كارل ماركس يرى العديد من العلماء وعلى رأسهم 

 االقتصادي هو األساس الذي أدى إلى ظهور الطبقات االجتماعية، وإنه السبب المباشر             العامل

، ولعل المشكلة التي تطرح نفسها هي       افي تقسيم المجتمع إلى طبقتين البرجوازية والبروليتاري      

  هـو  – رأس المال والعمـل  – بأن الفصل بين عاملي اإلنتاج مـاركس أنه إذا تم التسليم مع  

ود الطبقات االجتماعية، فهل إذا جرد الرأسماليون من أمـوالهم يـصبح هنـاك        السبب في وج  

  .مجتمع بدون طبقات ؟

  

ففي ظـل   .   تجيب على هذا التساؤل     *إن التجربة التي قامت في االتحاد السوفيتي السابق         

هذه التجربة لم تنته الطبقات االجتماعية، بل إنها تعززت وفق المبدأ الـذي اعتمـده االتحـاد                 

 From each according to his)من كل حسب طاقته، وكل حسب عمله : سوفيتي القائلال

abilities,to each according his labour).   

  

وبالتالي عدم المساواة فـي     , إن التطبيق المباشر لهذا المبدأ يعني عدم المساواة في األجور         

ة أدوات اإلنتـاج ليـست الـسبب    وإذن، فإن ملكي. الدخل والمركز والقوة والمدخرات والتعليم 

  .)129(الوحيد لوجود الطبقات، وإنما يمكن اعتبارها أحد األسباب المؤدية إلى التمايز الطبقي 
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ا             * ين  ظهر االتحاد السوفيتي إلى الوجود عقب الثورة البلشفية التي قاده ام  (Lenin)لين ؤتمر      1917 ع ى م ا عل م، وسيطر من خالله

ام        هذا االتحاد  وآان انهيار . السوفيت الذي آان يحكم البالد     د   و. م1991 وتفككه بشكل نهائي ع ر في       لق دور األآب ه  لعب ال رئيس  نهايت  ال
أي إعادة البناء عام   ؛البيروسترويكا أصدر آتابه المشهور , م1985فبعد توليه األمانة العامة لرآسة الحزب الشيوعي في         . قوربوتشوف

سة  أوفي ذات العام  تخلى عن ر. م صرح للحزب والشعب بحالة االتحاد في المؤتمر الثامن والعشرين للحزب         1991م، وفي عام    1987
ة     بورس يالتسينم انتخب 1991 يونيو 12وفي . ب من الحزب أن يحل نفسهالحزب وأمر بمصادرة أمالآه وطل    اد جمهوري سًا التح رئي

 .روسيا، الذي بدوره حرم نهائيًا االشتغال بالشيوعية والحزب في سائر إدارات الجمهورية
  

  .184  - 183مرجع سابق، ص ص .    عبد الحميد لطفي(129)



  65

  : العامل المهني-)3(

. يختلف العلماء في تقدير مدى أهمية المهنة باعتبارها أساساً للتمايز الطبقي قديماً وحـديثاً             

فعلى سبيل المثال،   . ا عامل أحادي في تفسير وجود الطبقات      فقديماً ال يمكن األخذ بها باعتباره     

ومع ذلك كانوا   , الطبقات العليا فيما مضى كان أفرادها يتميزون بعدم انتمائهم ألية مهنة محددة           

وفي الوقت الحاضر فإن معظم المهن أو الحرف تضم أفراداً ينتمون           . ينتسبون إلى فئة النبالء   

ا هو واضـح فـي مهنـة التجـارة والمنتجـين الـزراعيين              إلى طبقات اجتماعية مختلفة كم    

أما أصحاب المهن الحرفية وبخاصة األطباء، المدرسين، المحامين، والمهندسين         . والصناعيين

فإذا قيل أن شخصاً ما يعمـل طبيبـاً أو          . فنجد أن كل حرفة منها تضم فئات اجتماعية مختلفة        

ا، وذلك لوجود معايير أخرى تشترك مع المهنـة         محامياً ما أمكن تحديد الطبقة التي ينتمي إليه       

ومع ذلك، فإن المهنة تلعب دوراً مهماً في الوقت الحاضر في تهيئة            . في تحديد وضعه الطبقي   

  . الفرصة لتغيير الوضع الطبقي للفرد من خالل قدراته وجهده

  

  : العامل السياسي-)4(

ث عن وجود عالقـة مباشـرة       في المجتمعات الحديثة والمعاصرة، أصبح من العسير الحدي       

بين الطبقة الحاكمة والطبقة االجتماعية، وذلك بسبب انتشار األفكار المتعلقة بالمـساواة أمـام              

القانون، والحقوق السياسية بما فيها حق الترشيح وحرية االنتخاب، وحيث ال يوجد ألية طبقـة           

 تشجع على وجود امتيـازات      بل نجد أن الطبقة الحاكمة هي نفسها ال       . امتيازات قانونية محددة  

بعد نيل استقاللها وبخاصـة     الهند  وتسعى إلى التقليل منها كما هو الحال في         , أو فوارق طبقية  

حيث عملت الحكومة على إزالة التفرقة في المعاملة بين هذه الطبقة           . فيما يتعلق بفئة المنبوذين   

وكما نص الدستور علـى  . (Children of God)والطبقات األخرى وأطلقت عليهم أبناء اهللا 

وإذا كان الوضـع    . مساواتهم في المعاملة من حيث تولي الوظائف العليا وحقهم في االنتخاب          

فيما مضى يسمح بأن تكون الطبقة الحاكمة من ضمن فئات محددة، فإن الـسائد فـي الوقـت                  

حكـم  إذ كثيراً ما نسمع اليوم عن وجود طبقات دنيا سيطرة على ال           . الحاضر على عكس ذلك   

وبالتالي لم يعد بالضرورة الحديث عن أن الطبقـة العليـا هـي             . من خالل األحزاب العمالية   

  .)130(بالضرورة الطبقة الحاكمة 
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  : العامل الديني-)5(

إلى جانب العوامل السابقة يبرز العامل الديني باعتباره أحد العوامل ذات األهمية فببـروز              

بالد الهند التي يشكلها نظام طائفي يقوم على أسـس          ظاهرة التمايز الطبقي كما هو الحال في        

دينية، يقسم المجتمع إلى أربع طبقات يتفاوت أفرادها من حيث الثراء والمركـز االجتمـاعي               

أو كما هو الحال في زمن اإلقطاع عنـدما كرسـت           . والحريات الشخصية والمدنية والسياسية   

السعادة في السماء تعويـضاً عـن اآلالم        الكنيسة التمايز الطبقي من خالل إطالقها لوعود عن         

  .واألوجاع في األرض

  

 أن ثمة أسساً تفسر وجود الطبقات االجتماعيـة باعتبارهـا           عبد الحميد لطفي  إجماالً، يرى   

حقيقة تتميز بها المجتمعات المعاصرة بالرغم من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية أمام             

  :)131(من هذه األسس , في هذه المجتمعاتالقانون التي يتمتع بها األفراد 

  

فبالرغم من اختالف نماذج السلوك داخل الطبقة الواحدة من فرد ألخر، إال أنـه              :  السلوك -1

يمكننا أن ننتظر من الفرد تصرفاً يتفق والقيم السائدة لطبقته، وبالتالي فإن لكل طبقـة نمـاذج                 

املة النـاس، وسـلوكها فـي المناسـبات         سلوكها التي تتعلق بالمأكل والملبس، والترفيه، ومع      

  .المختلفة من ذلك األفراح واألعياد

  .تتميز كل طبقة بأسلوبها في الكالم وفي لهجتها وألفاضها وأمثلتها التي تستعملها:  اللغة-2

لكل طبقة طريقتها الخاصة في تربية أطفالها، فمن لطبقات التي تقسو فـي             :  تربية األطفال  -3

نها من تكون أكثر تسامحاً، ومنها من تكون رقابتها على أطفالهـا مطلقـة،    معاملة أطفالها، وم  

ومنها من ال تهتم بهذه الرقابة، ومنها من تهتم بمن يختاره أبناؤها من األصدقاء، ومنها من ال                 

  .يعرف شيئاً هؤالء األصدقاء

 طبقة ألخـرى،    يختلف االتجاه نحو تعليم األبناء من     :  درجة التعليم ونوعه والثقافة العامة     -4

ويكون االختالف كـذلك فيمـا يتعلـق        . فلألغنياء فلسفتهم، وألصحاب المهن الحرفية فلسفتهم     

  . . حر، نظري ،عملي، عالي، فني: بطول المرحلة التي يقضيها األبناء في التعليم ونوعه

لكل طبق ما تهواه مـن ألـوان الموسـيقى والـرقص واآلداب             :  الفنون واآلداب المختلفة   -5

  ..كما نجد لكل طبقة طريقتها في إعداد بيوتها . ختلفة من قصص وشعر ونثرالم
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تختلف الطبقات من ناحية عمق شعورها الديني ومـدى ارتبـاط األفـراد             :  الوالء الديني  -6

  .بالطقوس والشعائر الدينية

كل هذه النواحي تختلف من طبقة      :  نسبة المواليد والوفيات والصحة العامة ومتوسط العمر       -7

  .إلى أخرى نتيجة الختالف السلوك واالتجاه الذي تتميز به كل طبقة عن األخرى

  

  : خصائص الطبقة االجتماعية-ب

. يمكن اإلشارة في هذا الجانب إلى ثالث محاوالت في تحديد خصائص الطبقة االجتماعيـة             

  .ينينفتحي أبو العالثالثة لـ , (Sorokin)  سوروكنالثانية لـ, (Tumin)تيومن األولى لـ 

  

 إلى أن التمايز االجتماعي سمة عامة لكل بناء اجتماعي، وأن ثمة            (Tumin)تيومن  ذهب  

  :)132(خصائص يتميز بها التدرج الطبقي تشمل 

 إن ظاهرة التدرج الطبقي منمطة ومتميزة، وهذا يعني أن التفاوت بين البـشر لـيس لـه                  -1

فات في الذكاء والنوع والـسن،      أساس بيولوجي، فبالرغم من وجود اختالفات جسمية، واختال       

فهي ليست ذات أهمية عند تحديد السيادة والتبعية االجتماعيتين، واللتين ال يمكن تفسيرهما إال              

تفسيراً اجتماعياً في ضوء المعتقدات واالتجاهات والقيم التي تتـشكل مـن خـالل التنـشئة                

  .االجتماعية

حتى في الزمر الصغيرة لحياة البـشر        إن ظاهرة التدرج الطبقي قديمة،حيث توجد طبقات         -2

  .المبكرة، وذلك وفقاً للوقائع التاريخية المسجلة واألثرية

 ظاهرة التدرج الطبقي شائعة وعامة، فالمالحظ في العالم اليوم عدم الرضا عـن توزيـع                -3

السلع والخدمات، مما يدل علة التمايز والتفاوت االجتماعي، فهناك المالكون وغير المـالكين،             

ويؤكد التاريخ وجود تدرج طبقي في المجتمعات المختلفة        . معنى أن هناك تدرجاً من نوع ما      ب

ذات التقاليد الشفهية، باإلضافة إلى وجوده في المجتمعات التكنولوجية ذات العلـم والكتابـة،              

فسكان جنوب أفريقيا واألستراليون األصليون الذين يعتمدون علـى الـصيد وجمـع الطعـام               

جماعات يتراوح عدد أفراد كل منها بين الخمسين والمائة، ولكل جماعـة حكـم              ويعيشون في   

ذاتي خاص، فإن التدرج الطبقي يتخذ لديهم شكالً بدائياً يعتمد علـى النـوع والتفـاوت فـي                  

وهذا يعني أن ظاهرة التدرج االجتماعي عامة توجد في جميـع المجتمعـات علـى               . األعمار

  .متخلفها ومتحضرهااختالف أنواعها قديماً وحديثاً 
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 ظاهرة التدرج الطبقي متنوعة من حيث الشكل والدرجة، بمعنى أن اختالف أشكال التدرج              -4

وتوضـح  . يعني االختالف في درجة القوة والمنزلة والملكية التي تعتبر محددات لنسق التدرج           

ما تحدد  مصطلحات مثل الطبقة، الجماعات ذات المكانة طريقة تسلسل الشرائح االجتماعية، ك          

طرق االتصال بين هذه الشرائح والفرص المتاحة لكل شريحة وحدود الحـراك االجتمـاعي              

  .ومداه

إذ تشير  .  تنجم عن ظاهرة التدرج الطبقي أثار معينة سواء في فرص الحياة أو في أسلوبها              -5

فرص الحياة إلى موضوعات مثل معدالت الوفيات، وطول فترة الحياة، واألمراض الجـسمية             

بينما يتضمن أسلوبها موضوعات أخرى مثـل       . عقلية، والتصدع األسري، والهجر والطالق    وال

نوع السكن والجوار، وأساليب الترفيه والتمتع بمنتجات الثقافة والعالقـات األسـرية، ونـوع              

الجرائد والكتب التي تقرأ، والبرامج التي تشاهد وما إلى ذلك، ويمكن النظر إلـى كـل هـذه                  

  .ها خيرات تختلف فرصة التمتع بها باختالف الشرائح االجتماعيةالوسائل باعتبار

  

 فإنه مزج عدداً من المعايير لبيان خصائص الطبقة االجتماعيـة           (Sorokin) سوروكنأما  

   :)133(فمن خصائصها برأيه , وتعريفها

  . إنها مفتوحة قانوناً للكافة،ولكنها نصف مغلقة في الواقع-1

  .ن تقوم على ضروب من التضام-2

  . طبيعية-3

  . في حالة تناقض أو تنازع-4

  . منظمة تنظيماً جزئياً،وباألخص شبه منظمة-5

  . واعية جزئياً،وغير واعية جزئياً من جهة محدداتها ووجودها-6

  . من سمات المجتمع الغربي في القرون الثامن عشر، التاسع عشر، والعشرين-7

 رباط المهنة،   -اط مزدوج أحادي الوظيفة      تمثل جماعات متعددة الوظائف، مستمدة من رب       -8

 أي وجود مجموعة    -والحالة االقتصادية بأوسع المعاني، ورباط التقسيم والتدرج االجتماعيين         

  .من الحقوق والواجبات تختلف اختالفاً تاماً عن مثيالتها في الطبقات االجتماعية األخرى
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   :)134(عية في النقاط التالية  أهم خصائص الطبقات االجتمافتحي أبوالعينينيلخص 

وهـي بـذلك    .  تتميز الجماعات الطبقية في ظل هذا النظام بالطابع االقتصادي الواضـح           -1

بمعنـى أن عـضوية     . تختلف عن الجماعات الطبقية في النظام الرقي، واإلقطاعي، والطائفي        

نونية معينـة يترتـب     الفرد في الطبقة البورجوازية أو في الطبقة العاملة ال تستند إلى قاعدة قا            

  .عليها التزامه بواجبات معينة أو حصوله على حقوق مدنية خاصة

 أدى االختالف في أساس التمايز الطبقي إلى أن تصبح الفوارق في النظام الطبقي الحديث               -2

أقل جموداً من نظم التفاوت األخرى، وبالتالي صارت الحدود بين الفئات االجتماعيـة مرنـة               

وبالتالي يمكن التصور على المستوى النظري أن حدود الحركة         . لناحية النظرية نسبياً ولو من ا   

  .الرق، اإلقطاع، والطائفة: االجتماعية اكثر اتساعاً منها في كل من نظام

 يترتب على وجود القاعدة االقتصادية كأساس لهذا النظام أن يصبح اإلنجاز هو المعيـار               -3

والطبقي، وليس االنتماء االجتماعي لعائلة أو قبيلة أو        األساسي في اكتساب الوضع االجتماعي      

  . طائفة كما هو الحال في أنماط التدرج االجتماعية األخرى

  

  : تصنيف الطبقات االجتماعية-ج

حاول العلماء وضع تصانيف للطبقات االجتماعية، فمنهم من أخذ بالتقسيم الثنائي، ومـنهم             

 آخرين أخذوا بالتقـسيم الربـاعي أو الخماسـي أو           من اخذ بالتقسيم الثالثي، في حين نجد أن       

 أكد على أن أشكال الملكية الخاصـة ألهـم وسـائل            (K.marx) كارل ماركس فـ  . السداسي

اإلنتاج السائدة في كل نظام من النظم االجتماعية المتتابعة تاريخياً هي التـي تحـدد طبيعـة                 

ك نراه في كتاباته المختلفة يشير إلى       الطبقات االجتماعية الرئيسية وشكلها في أي مجتمع، ولذل       

وفـي المجتمـع    . ففي المجتمع العبودي وجدت طبقتان هما، السادة والعبيـد        . تعددية الطبقات 

وفي المجتمع الرأسمالي توجد طبقتان     . اإلقطاعي وجد السادة اإلقطاعيون والفالحون و األقنان      

  .هما، البورجوازية والبروليتاريا

  

   :)135(  فإنه صنف الطبقات إلى أربع هي(M. Weber)ماكس فيبر أما 

  . الطبقة المالكة، على أساس ما تملكه من الحاجات والسلع-1

 طبقة االكتساب،على أساس ما تقدمه من خدمات إنسانية وتتكون هذه الطبقة مـن التجـار                -2

ورجال البنوك، ورجال المال، ومنظمي المشروعات والمهنيين وغيرهم من ذوي المهـارات            

                                                 
  .75 - 74مرجع سابق، ص ص .    فتحي أبو العينين(134)

   

  .51 - 50مرجع سابق، ص ص .   عبد القادر القصير) (135
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وهم بفضل هذه المهـارات     ,  القيمة االقتصادية، والقادرين على تقديم الخدمات إلى غيرهم        ذات

  .يستطيعون احتكار األسواق وبخاصة إذا كان الطلب مرتفعاً والخدمات محدودة

 الطبقة المتوسطة، وهي مؤقتة وقد تحصل أوال تحصل على القـوة، وقـد تـسيطر أو ال                  -3

  .هو الحال عند طبقة االكتسابتسيطر على احتكار الخدمات كما 

وبالرغم .  طبقة البروليتاريا، هذه الطبقة ليس لها مهارات، ولذلك فإمكانية سيطرتها ضئيلة           -4

أكثـر  فيبـر   في قدرة هذه الطبقة الحصول على القوة بطريقة آلية، إال أن            ماركس  من تفاؤل   

  .ين قاسيةتشاؤماً، فهو يرى أن البروليتاريا تخضع لقوانين السوق وهي قوان

  

  : )136(الطبقات تنقسم إلى ثالث هي أن (M.Ginsberg) جنزبرج     ويرى 

 الطبقة العاملة، تشمل الذين يقتصر اعتمادهم في كسب عيشهم على عملهم بأجور، وهـي               -1

  .أساساً تكون من فئة األجراء اليدويين عامة

فالطبقـة  . ى القديمـة   الطبقة الوسطى، ميز فيها بين الطبقة الوسطى الجديـدة، والوسـط           -2

الوسطى الجديدة تشمل، وكالء األعمال الذين يعملون على نطاق صغير أو متوسط، وصـغار              

جملة األسهم وذوي األرباح من األموال المستغلة، وصغار الفنيين واإلداريين، وذوي المرتبات            

وهي . من الموظفين بمختلف أنواعهم، وطبقات أصحاب المهن في مستواها األدنى والمتوسط          

جديدة ألنها تشتمل على أناس ظهروا منذ نمو الصناعة ذات النطاق الواسع، فـارتبطوا بهـا                

أما الطبقة الوسطى القديمة فتشتمل من بقي ممن يزاولـون الوسـائل            . اعتماداً تاماً  واعتمدوها

  .القديمة في اإلنتاج والتجارة وأصحاب الحوانيت والمشتغلين في التجارة على نطاق ضيق

الطبقة العليا، وهي التي يتمتع أفرادها بمستوى حياة مرتفع ويستمدون معظم دخلهم من  -3

الثروة المكدسة، ومنهم أصاب األراضي الواسعة، وذوي األرباح من األموال المستغلة، وكبار 

  .الرأسماليين، وكبار الموظفين، وأصحاب المهن

      

الواليات المتحـدة األمريكية إلـى ست قسم مجتمع  فإنه (W.L.Warner)لويد وارنر   أما 

  : )137(طبقات هي 

  . الدنيا- العليا، العليا - العليا -1

  . الدنيا- العليا، المتوسطة - المتوسطة -2

  . الدنيا- لعليا، الدنيا - الدنيا -3

                                                 
  .197 - 191مرجع سابق، ص ص .    موريس جينزبرج (136)
  .52مرجع سابق، ص .   عبد القادر القصير (137)
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أن التصنيفات السائدة في معظم الكتابات ال تخرج عن ثالثة محمود عبد الفضيل    ويرى 

   :)138(سية تصنيفات أسا

 تصنيف يأخذ بمعيار الدخل ونمط االستهالك،وأسلوب الحياة، ويقسم المجتمع إلى ثالث -1

  .عليا، وسطى، دنيا: طبقات هي

:  تصنيف يقوم على معايير سياسية ومؤسسية، ويقسم الطبقات في المجتمع إلى ثالث هي-2

  .حاكمة، متوسطة، كادحة

ائل اإلنتاج، ويقسم الطبقات في المجتمع إلى  تصنيف ماركسي، يقوم على العالقة بوس-3

  .بورجوازية، وبورجوازية صغيرة، وبروليتاريا: ثالث هي

  

  

   :  طرق قياس الطبقة االجتماعية-د

  :توجد العديد من الطرق لقياس الطبقة االجتماعية منها

  

  : طريقة أسلوب الحياة-)1(

 بين األفراد والممتلكات العينية، تعتمد هذه الطريقة على عدة مؤشرات تقيس أنماط التفاعل

بمرور . واالنتماءات الرمزية مثل االنتماء للجمعيات الخيرية واالجتماعية واألندية الرياضية

  .الوقت فقدت هذه المؤشرات أهميتها نتيجة النتشار مكوناتها وشيوع استخدامها

  

  : طريقة الصيت أو السمعة الحسنة-)2(

ذ تعتمد على اختيار عدد من المحكمين القادرين على تحديد تعد طريقة ذاتية إلى حد ما، إ

الوضع الطبقي ألعضاء المجتمع اآلخرين تحديداً دقيقاً، إال أن هذه الطريقة تواجهها بعض 

صعوبة اختيار المحكمين األكفاء، وعدم إلمام المحكمين بكل أفراد المجتمع، :المشكالت منها

  .قية ألفراد المجتمع في بعض األحيانوعدم موضوعية ما يحددونه من أوضاع طب

  

  : الطريقة الذاتية-)3(

في هذه الطريقة يعتمد الباحثون على األفراد أنفسهم في تحديد الطبقة التي ينتمون إليها، 

وذلك بأن تقدم لألفراد قائمة متدرجة بالطبقات ويطلب منهم اختيار الطبقة التي يعتقدون أنهم 

                                                 
الل دراسة تحليلية ألهم التطورات واالتجاهات خ:التشكيالت االجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي.   محمود عبد الفضيل)1 (

  .17، ص 1988مرآز دراسات الوحدة العربية،: ، بيروت1ط.  1985 - 1940الفترة من 
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لطريقة عدم قدرة الفرد أو األفراد على تحديد وضعهم الطبقي من عيوب هذه ا. ينتمون إليها

  . تحديداً دقيقاً، باإلضافة إلى صعوبة إعداد قائمة بالتدرج االجتماعي

  

  : طريقة المكانة المهنية-)4(

ولقد واجهت نقداً . تتخذ هذه الطريقة المهنة مؤشراً للطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد

  .عتمد على عامل واحد لقياس الطبقة االجتماعيةكبيراً ألنها ت

  

  : طريقة دليل الطبقة متعدد األبعاد-)5(

وبهذه الطريقة أمكن التغلب . تعتمد هذه الطريقة على طريقتين أو أكثر من الطرق السابقة

والمقياس فيها يعتمد على تعدد مؤشرات . على نواحي القصور والضعف في الطرق السابقة

  . )139(المهنة، الدخل، التعليم، أسلوب الحياة : اعية مثلالطبقة االجتم

       

   ما يمكن استخالصه، هو أن الطريقة األخيرة هي أقرب الطرق لقياس الطبقات في المجتمع 

لكن يمكن تحديد مستويات اجتماعية , الليبي على الرغم من صعوبة تحديد التدرج الطبقي فيه

  .طبقات داخل المجتمعاقتصادية يستفاد منها في تمييز ال

  

  :   االتجاهات المفسرة للتدرج االجتماعي: ثالثاً

فعلـى  . يظهر التفاوت في الثروة والقوة والهيبة كحقيقة أساسية للحياة في معظم المجتمعات           

مستوى المجتمعات التي نظمت عن قصد إلزالة التفاوت، ليست في الواقـع بـدون طبقـات                

(Classless) .    الشيوعية في تاريخ االتحاد الـسوفيتي الـسابق، باعتبارهـا          لقد أعلنت الثورة

ومع ذلك، فنحن نعلم أن اختالفات كثيرة فـي المنزلـة           . محاولة البتكار مجتمع بدون طبقات    

فقادة الحزب الشيوعي، والصفوة    . والمكافآت ارتبطت باختالف المكانات في االتحاد السوفيتي      

علـى سـبيل المثـال، المكتـب        .ألنفسهم وأسـرهم  المهيمنة قادرون على احتالل االمتيازات      

 وأمناء سر الحزب الشيوعي العالمي، يقودون       - اللجنة التنفيذية في الحزب الشيوعي     -السياسي

  .دوالراً$ 75.000 التي يتعدى ثمنها * (Limousines)سيارات ليموزين السوداء 

  

                                                 
(139)  J. M. Shepard. op.cit., p. 185.      

  والثمن المذآور آان آذلك في السبعينيات.سيارة رآوب مترفة ذات ثالثة أبواب عادة*
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ة عالمية فـي الحيـاة      إن السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا يبدو التفاوت االجتماعي سم          

  االجتماعية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال فإنه يوجد تفسيران متعارضان هما، التفسير الـوظيفي، والتفـسير              

وفقاً للتفسير الوظيفي فإن التفاوت موجود؛ ألنه مفيد وضروري للمجتمـع، ومـن             . الصراعي

فراد والجماعات الـذين    جهة ثانية، فإن نظرية الصراع تؤكد أن التفاوت موجود؛ ألنه مفيد لأل           

  . )140(بأيديهم القوة حتى يتسنى لهم استغالل اآلخرين 

  

  :  التفسير الوظيفي-1

 التفاوت ؟ بحسب افتراض كـل  (Functionalist Theory)كيف تفسر النظرية الوظيفية 

 فـإن التفـاوت فـي توزيـع       (W.Moore)ولبرت مور    ، و    (K.Davis) كنجزلي ديفز من  

جود كوسيلة لضمان أن معظم األوضاع المهمة تكون محتلة مـن ذوي            األوضاع المرغوبة مو  

وبالتالي فـإن األفـراد فـي هـذه المكانـات ينجـزون مهـامهم باقتـدار           . الكفاءات العالية 

(competently) .            ،كما تسلم النظرية الوظيفية بأن بعض األعمال أكثر أهمية من األخـرى

والنـاس يتـشجعون ويبـذلون      . خاصة والتدريب وأن هذه األعمال غالباً ما تتطلب الموهبة ال       

التضحية الضرورية لملء هذه األعمال لغرض الحصول على المكافأة المالية الخاصة، والهيبة            

على سبيل المثال، الطبيب يحقق ماالً أكثر من اإلحصائي الكهربائي؛          . المرتبطة بهذه األوضاع  

 باإلضافة إلى أن حاجة مجتمعاتنا إلـى        .ألن المستوى العالي للمهارة مطلوب في المهن الطبية       

وأساتذة الجامعة ال يحصلون على مرتبات أعلى من        . األطباء ذوي الكفاءة العالية تكون عظيمة     

مدرسي التعليم الثانوي، ولكنهم يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية كمكافأة على الفتـرة الطويلـة              

م الستالم هذه األوضاع، ينبغي تحفيزهم      وبمجرد أن يعد الناس أنفسه    . التي قضوها في التعليم   

وبالتالي فإن المكافآت الكبيرة يجب أن تصرف لمن يـؤدون عملهـم            . للقيام بأعمالهم باقتدار  

، (Secretaries)، وأمنـاء الـسر      (Doctors)وهكذا، فإن أكثر األطباء     . أحسن من غيرهم  

لتمييزهم عن أولئك الـذين      اقتداراً يجب أن تعطى لهم المكافآت        (Salespersons)والبائعين  

  .يؤدون مهامهم بأقل كفاءة

      

                                                 
   

  
J. M. Shepard. op. cit., p. 185           )1(  
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لقـد  .    إذن، ووفقاً للنظرية الوظيفية للتدرج فإن التفاوت يكون ضرورياً ووظيفياً للمجتمـع           

إال أنهـا نظريـة     . هيمنت النظرية الوظيفية على التفكير االجتماعي فترة طويلة من الـزمن          

 (Weaknesses)عليها العديد من موطن الـضعف      ولوحظ  . يصعب إثباتها على أرض الواقع    

  : منها(Tumin)تيومن وبخاصة تلك التي قدمها 

 يوجد الكثير من الناس الذين يملكون القوة والهيبة والثروة ولكن إسهامهم في المجتمـع ال                -1

ومثال ذلك، أن العديد من الالعبين ذوي المرتبة العالية، ونجوم السينما، ومطربي            . تبدو مهمة 

وكـذلك  . لروك يحققون في أحيان كثيرة ماالً كثيراً مثل رئيس الواليات المتحدة األمريكيـة            ا

على كل نص مكتوب أكثـر       $ 200.000الحال بالنسبة لكاتبو السيناريو فإنهم يحصلون على        

  .مما يحصل عليه العلماء من كتابة تقارير بحوثهم

لتي تواجه بعـض أعـضاء المجتمـع         ا (Barriers) تتجاهل النظرية  الوظيفية الحواجز       -2

إن .  من هؤالء الفقراء، المرأة، السود، ومختلف الجماعات اإلثنية        (Competition)للمنافسة  

؛ وألنه أنكر عليها    (Tapped)ثروة الموهبة موجودة بين فئات هؤالء الناس لكنها أبداً مسدودة           

حجة أنهم أكثـر فقـراً ممـا        فرصة المساواة للمنافسة وحرمانها من فرصة اكتساب التعليم، ب        

وحتى إذا هم تأهلوا فنياً فإنه غالباً مـا ينكـر           . ينبغي،أو ألنهم ليسوا من البيض،أو ألنهم نساء      

وتتعاطف مع األفراد األقل مؤهالت الذين تـصادف        . عليهم األوضاع ذات المستويات العالية    

  .اللون، والجنس: امتالكهم السمات االجتماعية الحسنة مثل

ففـي المجتمعـات المغلقـة، الطبقـة        .  النظرية الوظيفية وراثة الطبقة االجتماعيـة       تغفل -3

االجتماعية محددة تماماً بمجرد المولد، وحتى في المجتمعات الحديثة التي يفترض أن يكـون              

وهذا يعني أن   . فيها معدل  الحراك عالياً، يبقى الطفل أو يقترب من الطبقة االجتماعية ألبويه            

يوت الطبقة الدنيا ال يستطيعون المنافسة بمواهبهم على قدم المساواة مع أطفـال             األطفال من ب  

  –ويترتب على ذلك أن مواهب العديد من هـؤالء األفـراد            . بيوت الطبقة المتوسطة أو العليا    

 كان من الممكن أن يكونوا جراحين، أو محـامين،        -قادة عربات النقل، السمكريين، الطباخين      

  . الكبيرةأو مدراء الشركات

      

 إلى استنتاج مفاده أن التدرج موجود ليس ألنه ضروري لنفـع            (Tumin)تيومن     وخلص  

المجتمع وفائدته، بل ألنه ليساعد بعض الناس المتالك معظم القـوة، والمـوارد االقتـصادية               

  .(Status que)وللمحافظة على الوضع الحالي كما هو 
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يفية لتبرير حفظ بعض األفراد في أعلـى البنـاء          من هذا المنظور استخدمت النظرية الوظ     

ولقد تناغمت وجهة النظر هذه مع نظريـة الـصراع فـي            . التـدرجي، وبعضهم فـي أسفله   

  .)141(التدرج 
  

  : التفسير الصراعي-2

 التفاوت االجتمـاعي ؟ التفـاوت وفـق    (conflict Theory)كيف تفسر نظرية الصراع 

وتمشياً مـع   . ك القوة واالستعداد الستغالل اآلخرين    نظرية الصراع، شأن لبعض الناس المتال     

هذه النظرية فإن المستويات العليا في البناء التدرجي تحتكـر قمـة المجتمعـات المحليـة أو                 

  .وتوظف احتكارها للهيمنة على اآلخرين. المجتمع بعامة

  

 الرضـا   إذن، نظرية الصراع ترى أن المجتمعات يتم إدارتها بالقوة بدالً مـن اإلقنـاع أو              

(Consent) .              وإن الذين معهم الثروة والقوة والهيبة قادرين على المحافظـة وربمـا زيـادة

  . حصتهم من األشياء المرغوبة في المجتمع

  

 فيمـا يتعلـق   (K.Marx) كارل ماركسلقد بنيت نظرية الصراع إلى حد كبير على أفكار          

لطبقـي بـين القـوى      فحسب رأيه فإن كـل التـاريخ يظهـر الـصراع ا           . بالصراع الطبقي 

(Powerfull) ــضعيف ــستغل . (Powerless) وال ــين الم ــستغل (Exploiters)ب  والم

(Exploited) .             إن الرأسماليين قادرون علـى التحكم في العمال بواسـطة نظـام عقائـدي

(Belief sysetem) مبتكر لتشريع المحافظة على الوضع الراهن كما هو، ولكل المنافع التي 

اً كل مظاهر المجتمع الرأسمالي تأسست على البناء االقتصادي، فالذين يملكون           وقديم. يملكونها

 في كل مكان (Gospel) قادرون على نشر إنجيلهم (Mean of Production)أدوات اإلنتاج 

  .على وجه األرض من خالل المدارس، وسائل اإلعالم، والحكومة و هلم جرا

  

لى الصفوة الحاكمة، تصبح أفكـار مهيمنـة علـى          في هذا االتجاه، فإن األفكار المهيمنة ع      

 فإن الرأسماليين ينشرون أيديولوجيتهم فـي كـل مكـان بكـل             ماركسوفقاً لـ   . المحكومين

 داخل الطبقـات العاملـة، ومـا    (False Consciousness)المؤسسات لخلق الوعي الزائف 

  .دامت الطبقة تقبل بهيمنة هذه األيدولوجيا فإن الرأسماليين في مأمن

  

                                                 
(141)  J. M. Shepard. op.cit., p. 186.  
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أن الصراع الطبقي يحدث في كل عهد تاريخي، وتنبأ بأن الطبقة العاملة            ماركس  لقد اعتقد   

. في آخر المطاف سوف تخلع وعيها الزائف، وتنطلق في ثورة مبنية على وعي طبقي صادق              

وبعـد هزيمـة    . وأنها سوف تكون مدركة لمستقبلها، ورافضة لهيمنة منظومـة المعتقـدات          

 الـذي  (Socialist Society)العمال سوف تبتكر المجتمع االشـتراكي  الرأسمالية فإن طبقة 

وهـذا مـا يـسمى بــ     . تكون فيه أدوات اإلنتاج وكل الملكيات مملوكة بالتساوي بين الناس    

 وهي المرحلة االنتقاليـة بـين   (Dictatorship of the Proletariat) ادكتاتورية البروليتاري

 وفـي   - مجتمع بدون طبقـات      – (Communism)ي  المجتمع االشتراكي والمجتمع الشيوع   

نهـاية المطاف، فإن االشتـراكية سـوف تستبـدل بالشيوعية لتـضـع نهايــة لبــؤس             

  .)142(اإلنسان واستغالله 

  

إجماالً، فإن الخالصة التي يمكن الخروج بها من هذين المنظورين في تفسيرهما للتـدرج              

  : النموذج النظري للدراسة حددت في اآلتياالجتماعي والطبقات، واإلفادة منها في بناء

  

  : فيما يتعلق بالمنظور الوظيفي-1

  . التفاوت االجتماعي موجود في الحياة االجتماعية؛ ألنه ضروري ومفيد-أ

 ضرورة وجوده اقتضتها االختالفات القائمة بين الناس في المهارات والقدرات ومتطلبات            -ب

  .المجتمع المتجددة

  .اع مهمة ومكانات مختلفة ومتنوعة في المجتمع أوض-ج

 يترتب على شغل هذه األوضاع والمكانات المهمة حصول شاغليها على مكافـآت ماليـة               -د

  .خاصة وهيبة عالية

  . األوضاع والمكانات المهمة تتطلب مؤهالت علمية عالية-هـ

  . المؤهالت العلمية العالية تتطلب تعليماً عالياً وتدريباً متقدماً-و

وطرق تمهـد األفـراد     , فسة، المثابرة، واإلنجاز مفاهيم أساسية في المنظورالوظيفي       المنا -ز

  .للوصول من خاللها إلى األوضاع والمكانات المهمة

 بوصول المؤهلين علمياً والمتدربين تدريباً عالياً إلى هذه األوضاع والمكانات وحيـازتهم             -ح

هامها في الحـراك االجتمـاعي نحـو        لها، تتحقق عدة نتائج أهمها على المستوى الفردي إس        

األعلى، وكذلك بما تذره من مكافآت مالية كبيرة، واإلطالع على الفرص التجارية، وبما تتيحه              

 سوف  - من المتوقع    –أما على مستوى المجتمع فإن األفراد       . من هيبة من قبل اآلخرين ونفوذ     

                                                 
142)  J. M. Shepard. op.cit., p. 186. (  
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وبذلك يقـدمون   . نها بكل اقتدار  ينجزون األدوار واألعمال المرتبطة بهذه المكانات التي يشغلو       

  .فائدة عظيمة لمجتمعهم ويسهمون في تقدمه

  

 فيما يتعلق بهذا    غريب سيد أحمد  ويمكن إضافة بعض القضايا النظرية األخرى التي قدمها         

   :)143(المنظور في تفسيره للتدرج االجتماعي هي 

  . يتحدد الوضع الطبقي للفرد من خالل مكانته االجتماعية-أ

ة االجتماعية مجموعة من الناس تتشابه قيمهم االجتماعيـة مـن خـالل المكانـة                الطبق -ب

ويتحدد وضعهم الطبقي علـى     . االجتماعية التي يشغلونها في نسق التدرج االجتماعي الطبقي       

  .االقتصاد، القوة، الهيمنة، وتقييم أعضاء المجتمع لهم: أساس

  .حدات القرابية يمكن دراسة التدرج الطبقي وتحليله على أساس الو-ج

  . يمكن تفسير الطبقة والتدرج الطبقي من خالل توازن البناء االجتماعي-د

 يمكن دراسة الطبقة من خالل القيم االجتماعية التي تعمل على تحقيق التوازن والتكامل              -هـ

  .بين أجزاء البناء االجتماعي

  . يمكن تفسير الوجود الطبقي في ضوء العوامل النفسية-و

  . والتوازن سمتين أساسيتين لكل بناء اجتماعي الثبات-ز

  

   فيما يتعلق بالمنظور الصراعي-2

 التفاوت موجود في الحياة االجتماعية؛ ألنه مهم ومفيد لبعض األفراد والجماعات الستغالل             -أ

  .اآلخرين بالقوة

لـى   الناس في قمة الهرم التدرجي بأي مجتمع يحتكرون المكانة هذه ويوظفونها للهيمنة ع             -ب

  .اآلخرين، وللمحافظة على حصتهم من األشياء المرغوبة في المجتمع بل وزيادتها

وبخاصة فيمـا يتعلـق بالـصراع        كارل ماركس  ارتبطت نظرية الصراع مباشرة بأفكار       -ج

  .الطبقي

 للمحافظة على وضعهم ومكانتهم، الرأسماليون يبتكرون منظومة عقائدية ينـشرون مـن             -د

وتبريـر الوضـع القـائم      ألجـل خلـق الوعي الزائف لـدى العمـال         , خاللها أيديولوجيتهم 

  .والمحافظة عليه

                                                 
 .159 -158مرجع سابق، ص ص .  الطبقات االجتماعية. غريب سيد أحمد  )1(
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ولذلك فالرأسماليون  .  بنيت مظاهر المجتمع الرأسمالي في األساس على البناء االقتصادي         -هـ

, الذين يملكون أدوات اإلنتاج لديهم القدرة على نشر إنجيلهم في كل مكان على وجـه األرض               

  . الطبقة الحاكمة هي أفكار الطبقة المحكومةوبالتالي تصبح أفكار

 بأن الصراع الطبقي سوف يحتدم بين أصـحاب رؤوس األمـوال والطبقـة              ماركس تنبأ   -و

العاملة نتيجة خلع طبقة العمال وعيها الزائف، فتقوم بالثورة لرفض الهيمنة وتحطيم المنظومة             

  .العقائدية

تراكي الذي تكون فيه أدوات اإلنتـاج وكـل          طبقة البروليتاريا سوف تبتكر المجتمع االش      -ز

  .الملكيات مملوكة بالتساوي بين الناس

 خالل هذه المرحلة تظهر دكتاتورية البروليتاريا التي تعبر عـن الحالـة االنتقاليـة بـين      -ح

  .المجتمع االشتراكي والمجتمع الشيوعي

ايـة لبـؤس     فـي نهاية المطاف سـوف تستبـدل االشتـراكية بالشيـوعية لتـضع نه          -ط

  .اإلنسان واستغالله

 فيما يتعلق بهذا المنظـور      غريب سيد أحمد      من القضايا النظرية األخرى التي استخلصها       

   :)144(نشير إلى 

  . الطبقة االجتماعية ككل وحدة أساسية في التحليل السوسيولوجي-أ

 نسق اإلنتاج    الطبقة االجتماعية جماعة من الناس تتشابه من حيث المكان الذي تشغله في            -ب

كما تتشابه مـن حيـث      . االجتماعي واالقتصادي، وتتشابه في الدخل والمنزلة وأسلوب الحياة       

  .نصيبها في ملكية أدوات اإلنتاج

  . يمكن دراسة التدرج والطبقة وتحليله وفق المنهج الجدلي-ج

  . يمكن تفسير الصراع الطبقي من خالل التطور التاريخي للطبقات-د

وذلك نظـراً لطبيعتهـا      الطبقة والتدرج الطبقي في ضوء نظرية المصلحة،          يمكن تفسير  -هـ

  .التاريخية والثقافية

  . ينجم الوجود الطبقي عن الصراع بين الطبقات-و

  . يحدد البناء الطبقي فرص الحياة المتاحة ألعضاء كل طبقة-ز

  . هناك فرق بين الوعي الطبقي والتحيز العنصري-ح

  . على إنماء الوعي الطبقي لدى الطبقات األدنى تعمل الطبقات العليا-ط

  .تستند الصفوة على توزيع القوة والحراك والصراع-ك
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  :نتائج التدرج االجتماعي  :رابعًا

 غير المباشرة المرتبطـة     (Consequences)أثبت البحث االجتماعي وجود بعض النتائج       

فـرص الحيـاة    : ي ثالثة أبعاد هي   وأن هـذه النتائج تتمثل ف    , بالطبقة االجتماعية فـي الحياة   

(Life Chances)  أسلوب الحياة ،(Lifestyle) والشخصية ،(Personality).  

  : فرص الحياة-1

: يشير مصطلـح فرص الحياة إلـى ترجيح ملكية األشياء الحسنة فــي الحيــاة مثـل              

 ، الحمايـة القانونيـة    (Wealth)، الثــروة    (Happiness)، الـسعـادة    (Health)الصحة  

(Legal Protaction) والحياة نفسها ،(Life it Self) . كما يشير مستوى الطبقة إلى إمكانية

حصول المرء على الفرص، وتحقيق الحاجات المادية وغير المادية في الحياة، وكذلك تزايـد              

السلطة التي يتمتع بها والهيبة، والمكافآت االقتصادية التي يتحصل عليها في حياته مع ارتفاع              

ونفس الشيء يصدق علـى التعلـيم باعتبـاره المـدخل           . رجه في سلم الطبقات االجتماعية    تد

  .الشخصي الوحيد والمهم لمعظم المكافآت

: لكن كيف يمكن أن تؤثر الطبقة االجتماعية على توفر فرص الحياة ؟ لإلجابة يمكن القول              

مـستوى الطبقـة    تـضعف مـع      إن فرصة التمتع بالحياة ذاتها، الذي يعد أهم فرص الحياة،         

، أو بحسب معدل الحيـاة المتوقعـة   (Death Rate)االجتماعية، وسواء قيست بمعدل الوفاة 

(Life Expectancy)    فإنه من المرجح أن طول الحياة معزز بتدرج األفـراد فـي الـسلم ،

  :ويرجع هذا التباين في التمتع بفرصة الحياة ذاتها إلى القيمة المعطاة لـ. الطبقي للمجتمع

  . مستوى الرعاية الطبية-أ

  . االهتمام بالغذاء المالئم-ب

  . العناية بالنظافة الشخصية-ج

  .  والقدرة على تحمل نفقات هذه األشياء-د

  

في ضوء هذه االختالفات المتعلقة بمعدل الحياة المتوقعة فإنه ليس من المدهش أن نعـرف               

إن أعـضاء  .  االجتماعيـة  تتأثر بمستوى الطبقـة (Physical Health)أن الصحة الجسدية 

الطبقة الدنيا هم األكثر عرضة للمرض أو العجز، وهذا الوضع ال يختلف في الصحة العقليـة                

(Mental Health) .  ،فاألشخاص الذين ينتمون إلى مستويات الطبقة الدنيا هم أكثر عرضـة

ل حظاً في ، واألق(Mentaly Disturbed)وأكثر احتماالً أن يعانوا من االضطرابات العقلية 

  . )145(تلقي المساعدة العالجية الكافية 

                                                 
(145)  J. M. Shepard. op.cit., p. 199.  
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  : أسلوب الحياة-2

 فرص الحياة باقتصاديات الطبقة االجتماعية، حيث اعتبر أن االنتماء          (Weber)ربط فيبر   

إلى طبقة اجتماعية والتمتع بفرصة الحياة من حيث المبدأ، نتيجة للمقدرة على الحصول علـى               

وبما أن فرص الحياة يمكن تحسينها عن طريق الحصول على          . المال، وشراء السلع والخدمات   

حيث يعد  . أو بسرعة كبيرة  , المال والثروة، فيمكن أن تتغير هذه الفرص في وقت قصير جداً          

االنتقال من أحد األحياء التي تقطنها الطبقات الدنيا إلى منزل غال في جوار الطبقات العليـا،                

وبالمال أيضاً يمكن تأمين محـامي جيـد،        . لمدينةسوف يقترن معه تحسينات في الخدمات با      

ومن جهة ثانية، فإن أسلوب الحيـاة       . وطبيب كفء، وعالم نفس مؤهل، وتعليم بإحدى الكليات       

ال يتغير بسهولة، ذلك أن األسرة الفقيرة التي أحرزت مؤخراً ثروة ال تكون مهيأة للدخول في                

، اإلحـساس  (Ways of Thinking)محيط بيئي اجتمـاعي جديـد؛ ألن طـرق التفكيـر     

(Feeling) ,  والسلوك(Behavior)           للناس في الطبقات الدنيا تختلف عن أولئك الناس الـذين 

 ليست السمة الوحيدة التي تتميز      (Superiority)وبالطبع فإن الفوقية    . ولدوا في الطبقات العليا   

 خـصوصيتها لـرفض     بها الطبقة العليا، وإنما كذلك نجدها عند الطبقة الوسطى التي تعرض          

. فالناس ببساطة ال يستطيعون شراء الظهور بمظهر ثقافة جديـدة . معايير وسلوك الطبقة الدنيا 

كما أنه من الصعب تبني أساليب الحياة المرتبطة بالطبقة الجديدة وإن كانت الرغبة في ذلـك                

 يـسبقه   ومن جانب أخر، فإن التعرض ألسلوب حياتي جديد مرتبط بطبقة ما، يجب أن            . كبيرة

. باإلضافة إلى وجود عوائق تحول دون االنـدماج فـي الطبقـة الجديـدة             . قبول الطبقة ذاتها  

وبالطبع فإن الناس الذين يشتركون في أسلوب حياتي متشابه يميلون إلى إبعاد الذين يختلفـون               

 كما, ويعد التمتع بأسلوب حياتي جديد يرتبط بطبقة أعلى عملية طويلة ال تكتمل بسرعة            . عنهم

 (Social Exclusion)أن االفتقار إلى أسلوب الحياة المالئم يقود إلى اإلقـصاء االجتمـاعي   

  .)146( وأن القبول في الطبقة االجتماعية العليا يتم عادة بعملية بطيئة

  

 أن البحـث  ،(Shepard)شـابرد  وحول تأثير الطبقة االجتماعية في أسلوب الحياة يـرى   

واالختالفات الطبقيـة ال تقتـصر علـى        , األغنياء والفقراء االجتماعي أظهر أن الفوارق بين      

بل تالحظ في الكثير من جوانب الحياة  بما في ذلك التعليم،            , الثروة وحدها بالمجتمع األمريكي   

والعالقات الزوجية واألسرية، وتربية األطفال، وفي االتجاهات السياسية، والسلوك، واالنتماء          

فالناس في الطبقات العليا يميلون إلـى الـزواج         .  االجتماعية الديني، والمشاركة في النشاطات   

المتأخر، وإلى التمتع بدرجة عالية من االستقرار األسري على سبيل المثال، انخفاض معدالت             

                                                 
(146) J. M. Shepard. op.cit., p. 201.  
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وبالرغم من أن أباء الطبقة الوسطى والعاملة أكثر تشابهاً في          . الطالق، وأفضل توافق زواجي   

. ه الحال في الماضي، إال أن بعض االختالفات تبقى قائمـة          عملية تربية األطفال عما كان علي     

وبمقارنة آباء الطبقة الوسطى، بالطبقة الدنيا فيما يتعلق بمالحظة األطفال اجتماعياً، فإن آبـاء              

الطبقة الدنيا أقل مالحظة ألطفالهم اجتماعياً، وكـذلك أقـل مالحظـة لحاجـاتهم العاطفيـة                

(Emotional Needs) ًإلــى اســتخدام العقوبــة الجــسدية  واألكثــر مــيال(Physical 

Punishment)     وعلى العكس من ذلك، فـإن آبـاء الطبقـة          .  بدالً من اتباع اإلقناع المنطقي

الوسطى أكثر اهتماماً بأطفالهم من حيث مساعدتهم على تنمية كل السمات الرفيعة، ومساعدتهم             

 الطبقة العاملة يؤكدون علـى      أخيراً، آباء . (Curiosity)على ضبط النفس، وحب االستطالع      

في حين نجد أن آباء الطبقة الوسـطى        . (Neatness)االمتثال، والنظام، واألناقة في السلوك      

يؤكدون على تعليم أطفالهم توجيه أنفسهم بأنفسهم، وبناء الشخصية المستقلة، وعلى التـصرف             

  .)147(بحرية، وغرس روح المبادرة والخلق واإلبداع 

       

 فإن المشاركة فـي االنتخابـات،   (Political Behaviour)علق بالسلوك السياسي    وفيما يت

وكذلك فإن االتجاهات والمواقـف الـسياسية       . واالنهماك في السياسة يرتفع مع مستوى الطبقة      

وكذلك فإن أعضاء الطبقة الدنيا فـي الواليـات المتحـدة،           . ترتبط بالموقع في البناء التدرجي    

 أكثر تحرراً من أفراد الطبقة العليا أو الوسطى في المسائل االقتصادية،            يميلون إلى أن يكونوا   

كما يميل أعضاء الطبقات الدنيا إلى االنـضمام        . ولكنهم أكثر محافظة نحو المسائل االجتماعية     

 وتأييـد   - البيع والشراء    -إلى نقابات العمال، وإلى سيطرة الدولة على العمليات االقتصادية          

جتماعي، ويمثلون أقل تجاوب مع الحركات االجتماعية من ذلك االنخـراط           برامج الضمان اال  

  . في قضايا الحقوق المدنية، والشؤون الدولية من أعضاء الطبقات العليا

      

   وبخصوص االنتماء الديني، فإن الطبقة الدنيا في الواليات المتحدة األمريكية تميـل نحـو              

 **، والمنهجيون (Fundamentalist Church)ي  والتعصب الكنس* (Baptist)المعمدان  

(Methodist)  والطائفة اللوثرية ،(Lutheran) ***.  

     

                                                 
147)   J. M. Shepard. op.cit., p.. 201.(  

  . مذهب بروتستانتي يقول أن المعمودية يجب أن ال تتم إال بعد أن يبلغ المرء سنًا تمكنه من فهم معناها *
  .م1729حرآة دينية إصالحية قادها في أآسفورد تشارلز وجود ويزلي عام  **

  .م وبمنهجه1546 -1483 حرآة لها عالقة بالمصلح الديني لوثر  ***
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   أخيراً، فإن المشاركة السياسية ليست واحدة في كل الطبقات االجتماعية، إذ يعـد أعـضاء               

لطبقات الطبقات الوسطى والعليا أكثر اتصاالً بالتنظيمات، باإلضافة إلى أن األعضاء بمختلف ا           

  االجتماعية ينتسبون إلى أنواع مختلفة من التنظيمات، فالناس في الطبقات العليا يتواجدون في 

النوادي الريفية الفخمـة، بينما يتـواجد أعضاء الطبقـة الوسـطى فـي نـوادي روتـري                 

(Rotary Club)*العليا فإنهم يتواجدون في الجيش -، أما الطبقة الدنيا(Legion) )148( .  

  

  :شخصية ال-3

  تماماً كما تقترن فرص الحياة، وأسلوب الحياة على وجه الضبط مع البناء التدرجي، كـذلك               

ويحدث هذا بسبب اختالف أنماط     . فإن الطبقة االجتماعية ترتبط مع السمات الشخصية المختلفة       

ء إال أن هذا ال يعني أن كل األعـضا        . التنشئة االجتماعية من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى       

في الطبقة االجتماعية يشتركون في سمات شخصية واحدة محددة، ويعنـي بـشكل كامـل أن             

األعضاء في طبقة اجتماعية ما يشتركون فـي سمات محددة اكثـر مـن اشـتراك أعـضاء                

ولقــد ثبـت أن هبــوط الدافعيـة لإلنــجاز           . الطبقات األخرى معهم فـي تلك السمات     

(Achievement Motivation) كمـا أن الطبقـة   . مستوى الطبقة االجتماعيـة  يرتبط مع

االجتماعية الدنيا تبدي ميالً كبيراً لقبول ما هو عليه الحاضر من أن تعرض نفـسها لخطـر                 

كما يمكن مالحظة أن أطفال الطبقة الدنيا أقل قلقاً من أطفـال    . المغامرة من أجل مكاسب ذاتية    

فبمقارنة أطفـال الطبقـة     . (Gratification)وأقل قدرة على تأجيل اإلشباع      . الطبقة الوسطى 

الوسطى، بأطفال الطبقة الدنيا نجد أن أطفال الطبقة الدنيا يميلـون إلــى إشـباع حاجـاتهم                 

، واالتـصال الجنـسي   (Physical Violence)المباشرة عـن طريـق العـنف الجـسدي  

(Sexual Intercourse)لعظمـى  وكـذلك الحـال فإن النـسبة ا . ، واالنسحاب من المدرسة

 تظهـر بالطبقة الـدنيا عنها فـي الطبقتـين        (Authoritarian)مـن الشخصيات التسلطية    

 يــرتبط سـلبياً   (Mental Illness)أخيـراً، فإن المــرض الـذهني   . العليا والـوسطى

  .)149(بالطبقات وتدرجها 
    
  

                                                 
148)  J. M. Shepard. op.cit., p. 201-202.( 

 
  

  .م شعارها الخدمة1905  منظمة دولية أنشئت في شيكاغو عام  *
(149)  J. M. Shepard. op.cit., p.202. 
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  :  وظائف التدرج االجتماعي: خامساً

فتين أساسيتين إحداهما إيجابية، واألخرى سلبية في       أن للتدرج االجتماعي وظي   دريسلر     يرى  

  :نفس الوقت 

ذلـك أن ترتيـب     . وتتمثل في الحفاظ على النظام االجتماعي وتماسكه      ,  الوظيفة اإليجابية  -1

األفراد في طبقات يجعلهم يدركون أدوارهم، ويعرفون حقوقهم وواجباتهم وهذا يـؤدي إلـى              

  .التماسك واالنسجام بين أفراد المجتمع

وتتمثل في الحدود والفوارق الطبقية التي قد تحول دون حـصول أبنـاء             ,  الوظيفة السلبية  -2

، الذي يعد أحد أهم الوسـائل للحـصول     )150(الطبقات الدنيا على حقوقهم وبخاصة حق التعليم        

  .على المكانة العالية، والحراك داخل الهرم التدرجي

  

ج االجتماعي والحراك االجتمـاعي، فالتـدرج       من هنا يمكن تحديد العالقة بين مفهوم التدر       

أما الحراك االجتماعي   . يعبر عن الحالة االستاتيكية التي يكون عليها المجتمع في شكل متباين          

  . فإنه يعكس الحالة الديناميكية التي يكون عليها المجتمع داخل البناء التدرجي

  

  :الحراك االجتماعي: المبحث الثاني
أنماطه، نظمه،  : عات ذات العالقة بالحراك االجتماعي والتي تشمل      نناقش فيما يلي الموضو   

  .العوامل المساعدة له، المعوقات التي تحول دون تحققه، وأخيراً طرق قياسه

  

  : أنماط الحراك االجتماعي: أوالً

 الحراك االجتمـاعي  تجمع معظم األدبيات المتعلقة بالحراك االجتماعي، منذ صدور كتاب          

(Social Mobility) بيترم سوروكن لمؤلفه (P.Sorokin) م، على تحديد نمطين 1927 عام

، والحـراك الرأسـي   (Horizontal Mobility)للحراك االجتماعي وهما الحراك األفقـي  

(Vertical Mobility) .   ومما تجدر اإلشارة إليه أن معظم االهتمام في هذه األدبيـات كـان

  .وآثاره على المستويين الفردي والمجتمعيمنصباً على الحراك الراسي نظراً ألهميته 

انتقال األفراد أو الموضوعات االجتماعيـة       يعني  (Sorokin)سوروكن  فالحراك األفقي عند    

ومثال ذلك تحول فرد من مـصنع إلـى         . من جماعة اجتماعية إلى أخرى على نفس المستوى       

ـ     . آخر في نفس المكانة المهنية     الراديـو، الـسيارة،    : لأو انتقال الموضوعات االجتماعية مث

                                                 
غير (  رسالة دآتوراه .دراسة ميدانية بمدينة سوهاج: التعليم والحراك االجتماعي. رقية عبد الاله محمد حردان:   نقًال عن) (150

  . 138 - 137، ص  ص 1994، )منشورة
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 داخل نفس (Darwins Theory)، النظرية الدارونية (Communism)الموضة، الشيوعية 

  .الطبقة االجتماعية أومن مكان إلى آخر

     

   أما الحراك الرأسي فيعني عنده انتقال األفراد أو الموضـوعات االجتماعيـة مـن طبقـة                

، وحراك  (Ascending)راك اجتماعي صاعد    ح: وهو ينقسم إلى نمطين   . اجتماعية إلى أخرى  

 التـي وضـعها     تومن األسس العامة أو االفتراضـا     . )151( (Descending)اجتماعي هابط   

  :)152(للحراك االجتماعي الرأسي ما يمكن تلخيصه في 

  

 ال يوجد مجتمع من المجتمعات ال يعرف الحراك الرأسي بأنواعه الثالثة، االقتصادي، -1

  .ا أنه ليس هناك مجتمع كانت فيه الطبقات مغلقة تماماًكم. السياسي، المهني

  

 ال يوجد مجتمع كان الحراك الرأسي فيه حراً طليقاً أو أن التحول من طبقة إلى أخرى لـم         -2

  .(No Resistance)يعرف نذر المقاومة 

  

  . تختلف شدة الحراك االجتماعي الرأسي من مجتمع إلى آخر-3

  

 فـي نفـس     - االقتصادي، السياسي، المهنـي      –وعموميته   تختلف شدة الحراك الرأسي      -4

  .المجتمع باختالف األزمنة

  

ال يبدو أن هناك اتجاهاً أبدياً محدداً نحو الزيادة أو النقصان في شدة الحراك االجتمـاعي                ..-5

وعموميته، وهذا يصدق على تاريخ أي قطر، كما يصدق على أي شـكل اجتمـاعي كبيـر،                 

 . الجنس البشري بأكملهوأخيراً يصدق على تاريخ

    

     

  

  

  

  

                                                 
(151)  P. Sorokin. op.cit., p.133.  
152)  Ibid., pp. 139-152. (  
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  :أنماط الحراك االجتماعي في الشكل البياني التالي (Sorokin)سوروكن لخص , إجماالً

  

 )5( رقم شكل

سوروكن الحراك االجتماعي عند أنماط نيبي  
  

  
  مهني          ،أسري،  سياسيحزب ديني، إقليمي،              فقـي     أ          األفراد                                            

     األفقية األخرى وبدون أي التحوالت                              
   ملحوظ في الوضع الرأسيتغيير                              

  
  

          
  اقتصادي              الرتقاءا       دصاع                                                                              

   مهني                 الفردي                           
  سياسي                  وارتقاء                           

   ..إلخ                الجماعة                       الحراك االجتماعي
   
  
  
  

            
                                       

  اقتصادي                    هبوط                                                                                                                      
              الفرد                     مهني                                                                                                          

             سياسي                             وهبوط  رأسي                الموضوعات                 
  ...                                                            الجماعة غير           إلخاالجتماعية                 
         المتكاملة آكل     هابـط                                                                                                   

  
  

                  
                                                                                                Source: P.Sorokin. op.cit., p.136       

        

  

 إلى أن الحركة داخل البناء التدرجي ربما تكون أفقية أو رأسية،            (Shepard)شابرد  يشير  

  حراك داخل الجيل (Career of an Individual)معاً يقاسا إما من خالل مهنة الفرد  وهما

ــد  ــالي  (Intragenerational Mobility)الواح ــل الت ــى الجي ــل إل ــن جي ــه ، أوم ل

(Intergenerational Mobility) . فالحراك االجتماعي األفقي يعني التغير من إحدى المهن

فعلى سبيل المثال، كابتن الجيش الذي يصبح معلـم         . إلى أخرى في نفس مستوى المكانة العام      

. ومضيف المطعم الذي يصبح سائق تاكـسي      .  الوزير الذي يصبح عالم نفس    . بمدرسة عامة 

كل هذه األمثلة توضح الحراك األفقي الذي ال يتضمن         . امعة التي تصبح مهندسة   ابنة أستاذ الج  

ولذلك لم يلق هذا النوع من      . أي تغير حقيقي في المكانة المهنية أو تغير في الطبقة االجتماعية          

الحراك اهتماماً كبيراً من قبل علماء االجتماع، وفي المقابل فإن اهتمامهم كان كبيراً بـالحراك            

  .اعي الرأسياالجتم
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فالحراك االجتماعي الرأسي، إذن، يحدث عندما تتغير المكانة المهنية أو الطبقة االجتماعية            

إن الطريقـة   . وقد يكون الحراك الرأسي بين الجيل الواحد أو بين الجيلين         . صعوداً أو هبوطاً  

. هنهم الـسابقة  البسيطة لقياس الحراك داخل الجيل الواحد تكون بمقارنة مهن األفراد الحالية بم           

أما قياس الحراك بين الجيلين فإنه يستلزم مقارنة مهن اآلباء أو األجداد بمهن األبناء، ومثالـه                

  . )153(وهذا النوع من الحراك هو الحراك الهابط . ابن المحامي الذي يصبح نجار

  

   : )154( فإنها تقترح التصور التالي ألنماط الحراك االجتماعي رقية عبد اإلله   أما 

  

  : تقسيم الحراك االجتماعي من حيث االتجاه على نوعين-1

  

الذي يشير إلى حركة الفرد أو انتقاله مـن وضـع أو مركـز              :  الحراك االجتماعي األفقي   -أ

اجتماعي معين إلى وضع أو مركز اجتماعي أخر في نفس المستوى دون أن يصاحبه تغيـر                

 انتقال عامل من قسم إلى أخـر داخـل        ومثال ذلك، . يذكر في ظروفه االقتصادية واالجتماعية    

أو انتقـال   . الشركة التي يعمل بها دون أن تصحبه تغيرات في راتبه أو مكانتـه االجتماعيـة              

  .مدرس العلوم من مدرسة إلى أخرى في حدود اإلدارة التعليمية التي يعمل بها

  

.  أخـر   فيقصد به انتقال أي شخص من وضع اجتماعي إلى         : الحراك االجتماعي الرأسي   -ب

الحراك . ويوجد للحراك الرأسي شكالن بحسب االتجاه هما، الحراك الصاعد والحراك الهابط          

الصاعد، وهو يشير إلى انتقال الفرد أو الجماعة إلى طبقة أو مستوى اقتـصادي واجتمـاعي                

أعلى يصاحبه تحسن في الظروف االقتصادية ومثاله، الشخص الذي يبدأ حياته عامالً بـسيطاً              

ة ما،ومع مرور الوقت والخبرة واالنتخاب وربما الشهادات الدراسية التي يحـصل            في مؤسس 

عليها أثناء عمله، ينتقل على إثرها إلى وظيفة رئيس قـسم، أو عـضو مجلـس إدارة بهـذه                   

المؤسسة، ويصاحب هذه الترقية زيادة في المرتب والمكانـة االجتماعيـة داخـل المؤسـسة               

هذا، وتشمل تيارات الصعود حـراك األفـراد        . ذي يقوم به  وخارجها، وتغير في نوع العمل ال     

حراك جماعي عبر مكانات متسلسلة ومن أهم أشـكاله حـراك           . صاعداً عبر مكانات متسلسلة   

. الوحدات األسرية عندما يرتقي رب األسرة على السلم المهني وترفع معه مكانة أفراد أسرته             

ريجية سليمة ومثاله، انتقال إحدى الطبقات      وحراك الطبقات بكاملها، وقد يحدث هذا بطريقة تد       

                                                 
153)  J. M. Shepard. op.cit., pp. 194-195. (  

  .157 - 144مرجع سابق، ص ص .   رقية عبد اإلله محمد حردان) (154
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إلى القوة السياسية عن طريق االنتخابات، أو بطريقة فجائية عنيفة ومثالـه، صـعود إحـدى                

  .الطبقات إلى القوة السياسية من خالل الثورة

   الحراك الهابط، الذي يشير إلى انتقال الفرد أو الجماعة من مستوى أو طبقة اجتماعية عليا               

توى أو طبقة اجتماعية متوسطة أو دنيا، وفي هذه الحالة يكتسب خـصائص الوضـع               إلى مس 

هبوط األفراد من األوضاع االجتماعية العليـا       : ومن أشكال الحراك الهابط   . االجتماعي األدنى 

. إلى األوضاع الدنيا، وبدون أن تذوب أو تتالشى الجماعات العليا التي كانوا ينتمـون إليهـا               

مثل في هبوط جماعة اجتماعية بكاملها، والتحقير من شأنها بين الجماعـات            والشكل اآلخر، يت  

  . األخرى أو ذوبانها وانصهارها فيها كوحدة اجتماعية

  

  : تقسيم الحراك االجتماعي من حيث البعد الزمني إلى-2

  

ويمكن التعرف عليه عن طريـق المقارنـة بـين األوضـاع         :  الحراك داخل الجيل الواحد    -أ

ويطلق عليه اسم حراك الوظيفة، أو العمل،       .  التي شغلها الفرد خالل حياته المهنية      االجتماعية

  .أو الحياة المهنية

  

ويستدل عليه من خالل المقارنة بين األوضاع االجتماعيـة التـي           :  الحراك بين األجيال   -ب

الف كبيـر   فإذا ظهر اخت  . يشغلها األبناء، باألوضاع االجتماعية التي يشغلها اآلباء أو األجداد        

  . بين هذه األوضاع دل ذلك على حدوث قدر كبير من الحراك االجتماعي

  

حراك مهني، حراك اقتصادي، حراك     :  تقسيم الحراك االجتماعي من حيث المجاالت إلى       -3

  ..سياسي، حراك ثقافي، حراك لغوي، حراك عقلي، حراك ايكولوجي، حراك صناعي

  

  :يكانزمات المؤدية إليه إلى تقسيم الحراك االجتماعي من حيث الم-4

  

ذلـك أن   : (Achievment) أو اإلنجـاز     (Ascription) حراك مـن حيـث االنتـساب         -أ

المجتمعات تختلف اختالفاً كبيراً في تخصص األفراد لألدوار المهنية، والدينيـة، والـسياسية،             

ه المعايير فـإن    فعندما تسود هذ  . على أساس المكانة المنسوبة عند الميالد أو القرابة أو النوع         

أما عندما تسود المعايير المرتبطة باألداء الفـردي فـإن          . المجتمع يؤكد على المكانة المنسوبة    

  .المجتمع يؤكد عندئذ على اإلنجاز
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أي التفرقة بين المجتمعات البـسيطة      :  أو تباين األبنية   (Maturation)  من حيث النضج   -ب

يل بين المراكز في جماعة القرابـة والـسلطة         ففي المجتمع البسيط يوجد تباين ضئ     . والمركبة

السياسية والسلطة الدينية، ويحدث التباين االجتماعي عندما يشغل الفـرد مكانـة مرتفعـة أو               

وعلى العكس نجد أن المكانـة فـي المجتمعـات          . منخفضة في جميع األدوار في نفس الوقت      

اين في األبنية االجتماعية علـى      هذا،ويؤثر مستوى التب  . المركبة ال ترتبط بعوامل العمر مثالً     

نمط الحراك االجتماعي، فكلما قل التباين فإن الحراك يكون صعباً، وكلما زاد التبـاين فـإن                

  .الحراك يكون سهالً

  

 المتميزة في تحديد أنماط الحراك االجتماعي، تلك المحاولة التـي قـدمها             تومن اإلسهاما 

الحـراك التنافـسي   : ن أساسيين للحراك هما وميز فيها بين نموذجي(R.Turner) رالف تيرنر 

(Contest Social Mobility) والحراك المكفول ،(Sponsored Social Mobility).  

  

  : الحراك التنافسي-1

   يسود هذا النمط في المجتمع األمريكي، وهو نظام تكون فيه أوضاع الصفوة هي المكافـأة                

ويمكـن  . خصي الطامح في تلك األوضاع    في تنافس مفتوح، وطريقة الوصول هي الجهد الش       

تشبيه نظام الحراك التنافسي بسباق يكون فيه كل فرد يتسابق افتراضاً بدرجة متكافئـة علـى                

عدد محدد من األماكن وانطالقاً من خط واحد للبداية، وال يمنع أحد من دخول هـذا الـسباق،    

  .حتى المعاقين ال يمنعون من الممارسة وإن كانت يائسة

  

  :حراك المكفول ال-2

هذا النوع يمثل الحراك السائد في المجتمع اإلنجليزي، حيث يتم تعيين الصفوة عن طريـق               

ومراكز الصفوة تمـنح علـى      . الصفوة الراسخة في المجتمع، أو عن طريق هيئاتها ووكاالتها        

والحراك الصاعد في هذا النمط يشبه الدخول فـي         . أساس بعض المعايير والصفات المفترضة    

ية ناد خاص، بمعنى أنه ال يتم قبول أي عضو جديد بالنادي إال بعد أن يكفل من عضو                  عضو

 .)155(أو أكثر من أعضاء النادي السابقين 

   

وقد .  على أن التعليم يتشكل وفق نمط الحراك السائد في المجتمع          (R.Turner) تيرنروأكد  

 مركزاً على اخـتالف     .توصل إلى ذلك عن طريق وصف النظام التعليمي في كل من النمطين           

                                                 
غير (رسالة دآتوراه " . والحراك االجتماعي في منطقة صناعية بالمجتمع المصريالتعليم ".  نعيمة حسن جابر:   نقًال عن) (155

  . 91 - 90، ص ص 1991، قسم أصول التربية، جامعة عين شمس، )منشورة
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نظام التعليم في كل من النمطين سواء من حيث عملية االنتقاء واالختيار، أو من حيث محتوى                

 إلـى أن هـذا      تيرنريشير  , فبالنسبة لعملية االنتقاء واالختيار في ضوء النط التنافسي       . التعليم

. توزيع أو سنوات فاصلة   النظام يظل مفتوحاً للتنافس حتى نهاية سنوات التعليم وال توجد نقاط            

على عكس النمط المكفول الذي يتضمن نقاط فاصلة يتم عندها اختيار التالميذ وتوزيعهم على              

أنواع التعليم األعلى التي تتمايز فيما بينها في المستقبل الوظيفي، وفي مقدرتها على االرتقـاء               

 قليل من التالميـذ فـي       ففي المجتمع اإلنجليزي يتم اختيار عدد     . إلى مراكز وأوضاع الصفوة   

 Eleven +11)ضوء بطارية من االمتحانات تعرف بامتحانات سن الحادية عشرة فما فـوق  

Plus)     وتعتبـر  . ويتوزع الباقي على المدارس الفنية    .  للدخول إلى المدارس الثانوية األكاديمية

 تتناسب مـع    هذه السن أو المرحلة نقطة التوزيع على أوضاع المكانة أو الصفوة في المستقبل            

  األوضاع الطبقية السائدة في المجتمع 

  

 يؤكد على أنه في ضوء النط التنافـسي يكـون           تيرنرأما فيما يتعلق بمحتوى التعليم، فإن       

التنافس داخل النظام التعليمي بين كل التالميذ للحصول على ثقافة الصفوة خالل مراحل التعليم              

ة دراسة هذه الثقافة إال للذين تم اختيارهم من قبل          بينما في النمط المكفول ال تمنح فرص      . كلها

إلعدادهم ألوضاع الصفوة فـي المجتمع ويمثلهم طالب المدرسة الثانويـة األكاديميـة فـي              

  .)156(المجتمع اإلنجليزي 

  

بتطبيق هذين النموذجين على المجتمع الليبي، نجد أن النظام التعليمي في ليبيا هو خليط من               

ة تعليم تنافسي يسمح لكل فرد من خالله أن ينال فرصته مـن التعلـيم               فهو من جه  . النظامين

ومع ذلك، فإنه وبـالرغم مـن       . حتى مراحله النهائية، ولكن بحسب استعداداته وقدراته وجهده       

تبني الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، فإن الخلفيـة االجتماعيـة واالقتـصادية لألسـرة،               

لخاصة، ونظم االمتحانات التقليدية تتحكم في تحديد نتـائج         والدروس الخصوصية، والمدارس ا   

وهو من جهة ثانية تعليم مكفول تتحكم فيه نقاط توزيع واختيار محددة تعد بمثابة              . هذا التنافس 

النقاط األساسية في تحديد الوضع المهني والوظيفي في المستقبل، وبالتـالي تحديـد أوضـاع               

نقاط هي مرحلة إتمام الشهادة اإلعدادية، والثانية هي مرحلة         وهذه ال . المكانة والصفوة مستقبالً  

 نقطة االختيار والتوزيـع     –فبعد إتمام التلميذ للمرحلة اإلعدادية      . إتمام الشهادة الثانوية العامة   

أو إلى التعلـيم الفنـي      ,  ينتقل إما إلى المرحلة الثانوية العامة بقسميها األدبي والعلمي         -األولى

وتتعلق نقطـة التوزيـع     .  المتوسط، أو إلى معاهد إعداد المعلمين والمعلمات       والتقني والديني 

                                                 
  .92مرجع سابق، ص .   نعيمة حسن جابر) (156
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واالختيار الثانية بمرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة، وهي المرحلة المهمـة بالنـسبة للفـرد               

إذ من خاللها ينفذ التلميذ إلى الجامعات والكليات العلمية المختلفة كل حـسب             . وللمجتمع بعامة 

وتبعاً لسياسات القبول التي تعتمدها     , ره العام الذي تحصل عليه في الشهادة الثانوية       جهده وتقدي 

  .الجامعات

  

أما بالنسبة لمحتوى التعليم فيمكن التأكيد أن المعلومات التي يتحصل عليها التالميذ والثقافة             

 كانـت   العامة التي يحصدونها من المدرسة هي واحدة حتى إتمامهم للمرحلة اإلعدادية وسواء           

  .المدارس عامة أم خاصة

  

ما يمكن اإلشارة إليه هنا هو أنه وعند إعداد هذه الدراسة صدر قرار جديد يلغـي نظـام                  

م، وليحل محله نظـام التعلـيم       2003 - 2002التعليم الثانوي العام ابتداء من العام الدراسي        

قطة التوزيع األولى   وعليه، أصبحت مرحلة إتمام الشهادة اإلعدادية هي ن       . الثانوي التخصصي 

  .واألساسية لتحديد مراكز الصفوة وأوضاع المكانة االجتماعية في المجتمع الليبي مستقبالً 

  

  :نظم الحراك االجتماعي: ثانياً

تختلف درجة الحراك االجتماعي وكميته من مجتمع آلخر، وفي المجتمع نفسه مـن فتـرة               

ع الليبي تختلف عن درجته في المجتمـع        فدرجة الحراك االجتماعي بالمجتم   . زمنية إلى أخرى  

وكذلك تختلف درجة الحراك االجتماعي داخـل المجتمـع         . األمريكي أو الروسي أو الياباني    

وكـذلك بـسبب العوامـل الـسياسية واالقتـصادية          . الليبي ذاته من فترة زمنية إلى أخـرى       

بـالغ الـصعوبة    كما أن هناك بعض المجتمعات يكون فيها الحراك االجتماعي          . واالجتماعية

وليس من السهل أن ينتقل فيها الفرد من طبقة أو مستوى اجتماعي إلـى طبقـة أو مـستوى                   

وعلى العكس من ذلك، نجد مجتمعات أخرى يتمتع األفراد فيها بحرية التنقـل             . اجتماعي آخر 

من طبقة إلى أخرى أو من مستوى اجتماعي واقتصادي إلى آخر باالعتماد علـى المجهـود                

لقد اتفق الكثير من علماء االجتماع على تقسيم        . لمثابرة والنجاح االقتصادي والمهني   الفردي وا 

، ونظـام  (Closed System)نظام المجتمع المغلق , نظم الحراك االجتماعي إلى نوعين هما

   :(Open System)المجتمع المفتوح 

  

 : نظام المجتمع المغلق-1

لسيطرة والالمساواة، وتـتحكم فـي أمـوره        وهو المجتمع الذي تسوده مبادئ االستبداد وا      

السياسية واالقتصادية واالجتماعية طبقة أو فئة معينة، وغالباً ما تنتقل فيه كل مـن الثـروة،                
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وبناء على ذلك تكون فرصة     . المكانة، القوة، والمهنة بالوراثة من جيل اآلباء إلى جيل األبناء         

حصول على وظيفة أو مكانة اجتماعية مرموقـة        األفراد من الطبقات أو الفئات الفقيرة نادرة لل       

العامـل الـديني،    : داخل المجتمع من جهودهم التي يمتلكونها، وذلك بسبب عدة عوامل منهـا           

  . ويعد النظام الطائفي في الهند المثال الواضح لهذا النظام. البيولوجي، والتبرير القانوني

  

  : نظام المجتمع المفتوح-2

توح بسيادة مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وتكـافؤ         يتميز نظام المجتمع المف   

الفرص التعليمية والوظيفية بين جميع أبنائه، بصرف النظر عن أية عوامـل خارجيـة عـن                

عامل الجنس، اللون، العرق، البيئة الجغرافية، والطبقة التي ينتمي إليهـا           : إرادتهم والتي منها  

الذي تكون فيه المكانة االجتماعية لألفراد على أساس ميزة الفـرد           وهو النظام الوحيد    . األفراد

فـاألفراد  .  في هذا النوع من البناء التدرجي تكـون منجـزة          (Rank)إذن، المرتبة   . وجهده

وأن التفـاوت  . يتحركوا أعلى أو أسفل البناء التدرجي بحسب ما تسمح به قدراتهم وجهـودهم         

نه من المفترض أنه موجود على أساس االختالف فـي          موجود في النظام الطبقي المفتوح، ولك     

وبناء على ذلك،يصبح المجتمع المفتوح مجاالً خـصباً ألبنـاء          . االستحقاق الشخصي واإلنجاز  

الطبقات الدنيا لتحسين ظروفهم االقتصادية واالجتماعية، ومن ثم حراكهم إلـى أعلـى فـي               

  .)157(التصنيف الهرمي للبناء االجتماعي 

  

ارة إليه، هو أنه وعلى الرغم مما تتيحه نظم المجتمعات المفتوحة من فرص             ما تجدر اإلش  

للحراك االجتماعي لألفراد، إال أنها قد تكون عائقاً أمام حراك بعض الفئات األخرى، وبهـذا               

بينما يحدث بعض الحراك االجتماعي في النظام الطائفي المغلق عملياً،          : " شابردالصدد يقول   

 على بعض األفراد  (Denied)اك االجتماعي نحو األعلى تكون منكرة فإن الفرصة في الحر

والمثال الواضح نسبياً على ذلك نجده في المجتمع        . أو الجماعات داخل النظام الطبقي المفتوح     

  . )158(" األمريكي والمتمثل في، السود، األمريكان األصليين، واألسبان 

  

  :اعيالعوامل المساعدة على الحراك االجتم: ثالثاً

 العوامل المؤدية إلـى الحـراك       الحراك االجتماعي  في كتابه    (Sorokin) سوروكنناقش  

األول تحت عنوان قنوات الحراك االجتمـاعي الرأسـي         . االجتماعي تحت عنوانين منفصلين   

                                                 
157) J. M. Shepard. op.cit., p.195. (  
158) Ibid., p.195. (  
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(Channels of Vertical Circulation)    والثاني بعنوان عوامـل الحـراك االجتمـاعي ،

  :وألهمية الطرحين فإننا نوردهما فيما يلي, (Factors of Vertical Circulation)الراسي 

  

  :  قنوات الحراك االجتماعي الرأسي-1

 أن ثمة أنظمة بعينها تعد بمثابة قنوات للحراك االجتماعي الرأسـي داخـل              سوروكنيرى  

  :  )159(البناء التدرجي منها 

  : الجيش-أ

ترات السيطرة العـسكرية، أو فتـرات       يلعب هذا النظام االجتماعي دوراً بالغ األهمية في ف        

ففي أثناء الحروب قد يكرم المجتمع قائد أو أي جندي شجاع نظراً            . الحروب األهلية أو الدولية   

لشجاعته؛ ذلك أن الحرب قد تثبت ذكاء  وتفوق أي جندي من طبقـات المجتمـع الـدنيا، أو                   

 أن  سـوروكن  ويـرى    .الوسطى في نفس الوقت الذي تثبت فيه فشل أي جندي من أصل نبيل            

استقراء التاريخ القديم والحديث على السواء يوضح لنا كيف أن الجيش قد كـان قنـاة مهمـة                

للحراك االجتماعي، فقد كان بمثابة الطريق االجتماعي الذي سار فيه كثير مـن األشـخاص               

االتجاه، وفي ذات   . رقيقي المولد، والذين أصبحوا فيما بعد قادة عظاماً، وأباطرة حكموا العالم          

فقد الكثير من الملوك واألمراء واألشراف والحكام مناصبهم وألقابهم وأوضاعهم االجتماعيـة            

 رأيه هذا بإحصاءات استقاها من التاريخ، فأشار إلى أن من           سوروكنويدعم  . بل وحتى حياتهم  

 36 نجد على األقـل  روما الذين حكموا (Roman Emperors) إمبراطورا رومانياً  92بين 

 إمبراطوراً بيزنطياً   65وإن من بين    . براطوراً وصلوا إلى قيادة الجيش وهم من أصول دنيا        إم

(Emperors Byzantium) إمبراطوراً لهذا المنصب عن طريـق  ) 12(  وصل على األقل

  .قيادة الجيش

  

ما يمكن إضافته هنا، هو أنه وباستقراء الواقع العربي السياسي المعاصر، نالحظ أن مـن               

 التي نالت استقاللها بعد الحرب العالمية الثانية، يوجد ما ال يقـل عـن                دولة عربية  )21(بين  

وإن رؤسائها وقادتها هم عسكريون في األصل وقد وصـلوا          , نصفها تحت السيطرة العسكرية   

  .إلى مناصبهم عن طريق الجيش

  

د الجيش  وبالنظر إلى ما يجري اآلن على الساحة العراقية، وما يتعرض له من غزو على ي              

، وما ترتب عنه من سقوط للنظام الحاكم في بغداد وطرد قيادتـه             *160األمريكي واإلنجليزي   

                                                 
159)  P.Sorokin. op.cit., pp. 164 - 180. (  

  .م2003  - 4 - 9 اجتاحت القوات األمريكية واإلنجليزية األراضي العراقية  يوم * 
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يمكننا . وكوادره من سدة الحكم، وحل لمؤسسته العسكرية، وتولي قيادات جديدة منتظرة للبالد           

أن ندرك بوضوح أهمية الجيش والقوة العسكرية في إحداث ظاهرة الحراك االجتماعي ومـا              

  . عليها من حراك صاعد وآخر هابطيترتب

  

  : الهيئات والمؤسسات الدينية-ب

 أن المؤسسات أو الهيئات الدينية تعد بمثابة قناة للحراك االجتماعي الرأسي            سوروكن   يرى  

وذات دور رئيسي فيه، وأن هذا الدور قليل األهمية في عملية الحراك االجتماعي في المراحل               

ما يمكن إضافته هنا، هو أن للنظـام        . يني وكذلك في فترات ضعفه    األولى من نشوء النظام الد    

الديني دور بالغ األهمية في حراك األفراد واألسر والجماعات التي تـشغل مناصـب القيـادة                

 مـاكس فيبـر   ومما يستدل به على مستوى الديانة المـسيحية دراسـة           . الدينية في مجتمعاتها  

(M.Weber)    عندما أكد على الدور الـذي      . روح الرأسمالية البروتستانتية و  والموسومة بـ

تلعبه القيم الدينية البروتستانتية في تغيير مجرى حياة الكثيرين الذين اعتنقوها وتمسكوا بهـا،              

 حدود األفراد ليعمم نتيجته هذه على بعض        فيبرويتجاوز  . وصاروا بها من الناجحين اقتصادياً    

  .صادياً هي التي تعتنق المذهب البروتستانتيالدول، وأكد أن الدول التي صارت رائدة اقت

  

أما على مستوى العقيدة اإلسالمية، فإن دورها كان عظيماً سواء على مستوى األفـراد ،أو               

وتكفي اإلشارة إلى أن أرقاء كثيـرون صـاروا بعـد           . المجتمع العربي بشبه الجزيرة العربية    

عمار بن ، زيد ين حارثـة ، الل بن رباحب: إسالمهم من ذوي الهيبة والمكانة العالية نذكر منهم  

وبخصوص حراك المجتمع العربي بشبه الجزيرة العربيـة فـيمكن          . وصهيب الرومي   , ياسر

 تحرك المجتمع العربي    -  فترة الدعوة اإلسالمية      -القول، أنه وخالل فترة وجيزة من الزمن        

  .بشبه الجزيرة إلى مقدمة األمم والشعوب المتقدمة آنذاك وسادها

  

  : التعليم-ج

 النظام التعليمي من أهم النظم االجتماعية المساعدة على الترقي االجتماعي           سوروكن   يعتبر  

فبواسطته يستطيع الفرد الذي يمتلك القدرات العقليـة والموهبـة          . والتحول إلى الطبقات العليا   

 أن  -محدودة   ومهما كانت مصادره المالية      –والمهارات العالية باإلضافة إلى جهده ومثابرته       

. يحقق التفوق وبالتالي الحراك من وضع اجتماعي إلى آخر، ومن طبقة اجتماعية إلى أخـرى              

 يتحرك األفـراد مـن   (Social Elevator)وهو يرى أن التعليم يعد بمثابة مصعد اجتماعي 

  .خالله من أدنى طبقات المجتمع إلى أعالها، على نحو ما تم بيانه فيما سبق
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  :سية األحزاب السيا-د

 أن التنظيمات السياسية بدءاً من الحكومات وانتهاءاً بـاألحزاب الـسياسية            سوروكنيرى  

لعبت أيضاً دور المصعد االجتماعي وال سيما في المجتمعات التي تتبنى النموذج الديمقراطي،             

حيث يلعب نظام االنتخاب العام دوراً بالغ األهمية في تجديد القادة والحكـام، وبالتـالي فـإن                 

ألغلبية العظمى من الحكام والقادة ورجال الدولة وأعضاء المجالس التشريعية مـن الـشيوخ              ا

والنواب والرسميين قد وصلوا إلى مناصبهم الرفيعة هذه متدرجين فـي مناصـب األحـزاب               

وما يصدق على األحزاب السياسية الكبيرة يـصدق علـى التنظيمـات الـسياسية              . السياسية

  .ة وقرية زعماؤها السياسيون وقادتهاالصغيرة؛ذلك أن لكل مدين

  

  : األسرة-هـ

 على الزواج، فيذهب إلى أن الزواج الذي يتم بين شخـصين مـن طبقـة                سوروكنيركز  

فإما أن يرفعـه أو أن      . اجتماعية مغايرة، يؤدي إلى تغيير الوضع الطبقي حتماً ألحد الطرفين         

. وا من خالله سيرهم وحياتهم    يحط من قدره، وهذا هو الطريق الذي عبره بعض الناس وصنع          

ففي الماضي كان الزواج من العبد أو مـن         . والبعض اآلخر دمر الزواج غير المتكافئ حياتهم      

  .عضو من طبقة دنيا يؤدي إلى الحط من المكانة العالية

  

  : عوامل الحراك االجتماعي الرأسي-2

  :العوامل المؤدية للحراك االجتماعي الرأسي في سوروكن حصر 

   :)161(عوامل األولية وتشمل  ال-أ

  : العوامل الديموغرافية-)1(

 واالنخفـاض   (Sterility)تشير العوامل الديموغرافية إلى كل ما يتعلق بحـاالت العقـم            

 أو ارتفاع معدل الوفيـات فـي   (Lower Differntial Birth Rate)النوعي لمعدل المواليد 

إمـا أن تـؤدي إلـى انقـراض األسـر           ومع مرور الزمن فإن هذه العوامل       . الطبقات العليا 

. األرستقراطية، أو على نقص في نسبة هذه األسر بالنسبة للمجموع العام للسكان في المجتمع             

  يحـدث نوع مــن الفــراغ االجتمـاعي          - االنقراض أو النقص     –وفـي كلتا الحالتين      

(Social Vacum) من أبنـاء   في األوضاع االجتماعية العليا، ويصبح من الضروري ملؤها

إذ البد من استمرار تأدية الوظائف االجتماعية التي كـان يؤديهـا أفـراد              .. الطبقات األخرى 

 عن جدارة واسـتحقاق     يملئونإن ظهور أفراد أذكياء نابهين من الطبقات الدنيا         . الطبقات العليا 

                                                 
161)  P.Sorokin. op.cit., pp. 346-368. (  
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ئيسية للحراك  المراكز االجتماعية العليا، وفشل أبناء الطبقة العليا في ذلك لهو من العوامل الر            

غير أنه ليس من المؤكد أن خصوبة الطبقات العليا دائماً وفي كل مكان أقل مـن                ..االجتماعي

ولكن من الممكن القول أن هذه الظاهرة احتلت مكاناً في كثيـر مـن              . خصوبة الطبقات الدنيا  

المجتمعات في فترات مختلفة، ويمكن أن نقرر بطريقة ما أنه البد وأن تضمحل كـل أسـرة                 

أي لن يعود ألبناء هذه األسر المكانة المرموقة التي         . أرستقراطية إما بيولوجياً، وإما اجتماعياً    

وبالرغم من أن االنقراض البيولوجي واالجتماعي لألسرة أمران مختلفـان          . كانت لها يوماً ما   

مـا  جداً، وبما أن االنقراض االجتماعي ال يستلزم بالضرورة االنقراض البيولـوجي إال أن له             

  .فاالبن غير الشرعي لملك لن يكون يوماً ما أميراً. األهمية نفسها

  

  : التغاير بين اآلباء واألبناء-)2(

 كدليل على عمق التفاوت بين اآلبـاء        (A.Marro) ماروبعبارة للدكتور   سوروكن  يستشهد  

ـ            : " واألبناء مفادها  وقريطس إن اإلنسان ليدهش، ويحز األلم في نفسه عندما يرى أن أبناء هيب

(Hippocrates)                 كانوا أغبياء تماماً، ويصدم المرء عندما يالحظ أنه لم يـأت مـن صـلب  

 أي شعاع ضئيل من العلـم، وأن شـارل الخـامس            Aristotle وأرسطو   Socratesسقراط  

(charles v) وبطرس األكبر (Peter The Great) ونابليون األول (Napoleon I) لم يكن 

 وهو يرى أن النتيجة العامة للتغاير بين اآلباء واألبنـاء هـي التنـاقض               ".لهم إال أبناء أغبياء   

(Discrepancy)          بين الوضع االجتماعي لألفراد وسماتهم الذاتية والمكتسبة الالزمة لنجاحهم 

فإذا كان األب متالئماً تماماً مـع وضـعه         . في أداء الوظائف التي يتطلبها الوضع االجتماعي      

وإنه كلما  . الجتماعي بنجاح، فإن أبنه المغاير له قد يكون غير متالئم         االجتماعي ويؤدي دوره ا   

 (Voluntary)الحـراك االجتمـاعي طوعيـاً        زاد التغايـر بين اآلبـاء واألبناء كلما أصبح      

 .وأكثر ضرورة

  

  : تغير البيئة وبخاصة البيئة اإلنسانية االجتماعية-)3(

ظيفته االجتماعية بنجاح ال لخطأ شخصي      أن الفرد قد ال يستطيع أن يقوم بو       سوروكن  يرى  

فالوضع االجتماعي للفرد ال يعتمد عليـه       . يرجع إليه، ولكن بسبب تغير البيئة التي يعيش فيها        

وهكذا يتم اإلبقاء على المتـوافقين مـع البيئـة المتغيـرة            . فحسب، بل ويعتد على بيئته أيضاً     

ن أي تغير معقول في البيئة االجتماعيـة        ذلك أ .المتكيفين معها، واالستغناء عن غير المتوافقين     

فالذين أدى تغير البيئة إلـى وضـعهم فـي مراكـز            . ينتج توزيعاً جديداً لألفراد في المجتمع     

أما أولئك الذين ال يستطيعون     . وأوضاع اجتماعية عالية يستمرون في االحتفاظ بمراكزهم هذه       

ونظراً ألن  . ل السلم االجتماعي  أو ال يرغبون في التكيف مع هذا التغير فسوف ينحدرون اسف          
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البيئة االجتماعية متغيرة دائماً، وأن معدل هذا التغيـر قويـة اآلن، فهـذا يعنـي أن الحيـاة                   

وهكذا، فإن كـل الـذين كـانوا        . االجتماعية تتضمن دائماً عامالً للحراك االجتماعي الرأسي      

شروط معينة من الممكن    متوافقين مع أوضاعهم االجتماعية في كل الطبقات االجتماعية تحت          

إن جميـع   :  إلـى القـول    سوروكنوخلص  ..أن يصبحوا غير متوافقين تحت ظروف أخرى      

العوامل التي تسهـل عملية التغير االجتماعي هي أيـضاً عوامـل تـسهل عمليـة الحـراك                

  .االجتماعي الرأسي

  

   :)162( العوامل الثانوية -ب

ي ترتبط بالبيئة االجتماعيـة المباشـرة          هي عوامل محلية مؤقتة للحراك االجتماعي الرأس      

  :وبالشكل االجتماعي السائد في المجتمع اإلنساني وهي تتضمن

  

 جميع العوامل القوية التي تؤدي إلى الزيادة في اختالف عـدد األطفـال األحيـاء فـي         -)1(

  . الطبقات العليا والدنيا في المجتمع

  .ين اآلباء واألبناء جميع العوامل التي تؤدي إلى زيادة التغاير ب-)2(

 جميع العوامل والشروط القوية التي تعمل على زيادة التناقض بين السمات الـضرورية              -)3(

للنجاح في أداء الوظيفة االجتماعية وبين السمات الذاتية والمكتسبة المتحققة فعل اًعند األفـراد              

ن توجد في أي مجتمـع      وخلص، إلى أن كل هذه العوامل يمكن أ       . المكلفين للقيام بهذه الوظيفة   

  .ولكنها تختلف من مجتمع إلى آخر،ومن وقت إلى آخر في المجتمع الواحد

  

  :)163( العوامل التي تؤثر في الحراك االجتماعي في النقاط التالية مصطفى درويش   ويلخص 

 التقدم العلمي والتكنولوجي وما يترتب عليه من نتائج في تطوير الصناعة الـذي يتطلـب                -1

  .ظائف محددةمهناً وو

اختالف معدالت المواليد بين الطبقات المختلفة، وما يترتب عليه مـن مظـاهر التـوارث               -2

  .المهني

  . اعتناق المجتمع لفلسفة تقوم على العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية-3

  . لمجتمع دافعية الفرد ورغبته في صعود السلم االجتماعي وهذه بدورها تتأثر جزئياً بثقافة ا-4

     

                                                 
162)  P.Sorokin. op.cit., pp.372 - 373. (  

  20 -19، ص ص  1978الطليعة، مكتبة : طأسيو .  دراسة ميدانية: ديمقراطية التعليم الجامعي.   مصطفى عبد الرحمن درويش) (163
.  
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  :)164( فإنه يعرض لعدة عوامل تؤدي إلى الحراك االجتماعي تشمل على الشخيبيأما 

  

  : األيدولوجيا السياسية-1

تعتمد ظاهرة الحراك االجتماعي في نشاطها على األيديولوجيا السياسية التي تسود المجتمع            

لفكرة أو المحور الفكري الذي     الذي توجد فيه إلى حد كبير، ويقصد باأليدولوجيا السياسية هنا،ا         

وطبقاً لهذه األيديولوجيا يوجد نظامان رئيسيان فـي        . يدور حوله النظام السياسي في المجتمع     

والثاني . المجتمعات المعاصرة يطلق علماء االجتماع على النمط األول، نظام المجتمع المفتوح          

  .نظام المجتمع المغلق وعالقتهما بالحراك االجتماعي

  

  :نولوجيا التك-2

 وتطبيقـه فـي     - من نظريـات وقـوانين       -يشير مصطلح التكنولوجيا إلى استخدام العلم       

ويعد التقدم التكنولوجي من العوامل اإليجابية المؤثرة فـي الحـراك           . مجاالت الحياة المختلفة  

نه بمعنى، أنه كلما تقدم المجتمع تكنولوجياً ازداد فيه الحراك االجتماعي الصاعد؛أل          . االجتماعي

يساعد على توفير مستويات متعددة من الوظائف العليا التخصصية التي تعتمد على عمليـات              

ومن ثم يتيح هذا الكم من الوظائف العليا فرصاً لكثيـر مـن أبنـاء               . معرفية ومهارات عالية  

  .المجتمع لشغلها

  

  : التعليم-3

ى مستويات معرفية   إذا كان التقدم التكنولوجي يحتاج إلى وظائف عليا متخصصة تعتمد عل          

ومهارات معقدة، فإن التعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة يمثل الطريق الرئيسي الذي من خالله             

أي أنه يوجد ارتباط إيجابي قوي بين التعلـيم         . يستطيع الفرد اكتساب تلك المعارف والمهارات     

م المجتمع تكنولوجياً، وفي    بمعنى آخر، تزداد الحاجة إلى التعليم بزيادة تقد       . والتقدم التكنولوجي 

مثل هذا المجتمع يجد التعليم مكانته المرموقة بين جميع أفراده، وذلك لكون التعليم هو المحدد               

الرئيسي للوظائف التي يشغلونها، ومن ثم فإنه يعتبر العملية الرئيسية لحراكهم اجتماعياً مـن              

 ذلك االعتقاد السائد والذي يرى في       باإلضافة إلى . أسفل إلى أعلى وبخاصة أبناء الطبقة الدنيا      

التعليم العامل المساعد على حل المشكالت الشخصية، وتكوين االتجاهـات اإليجابيـة نحـو              

  .المجتمع والحياة بعامة

                                                 
  .206 -199 مرجع سابق، ص ص .علي سيد الشخيبي  ) (164
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  : المكانات المتوارثة والمكتسبة-4

 إلى تلك المكانة التـي يولـد الطفـل    (Ascribed Status)يشير مفهوم المكانة المتوارثة 

هذه المكانات ال   . العقيدة, اللون، الجنس، العمر، العرق   : بها وليس له دخل فيها من ذلك      مزوداً  

وإلى جانـب ذلك،يـضيف علمـاء       . يستطيع هو أو أسرته أو أي شخص آخر أن يتدخل فيها          

االجتماع مكانة أخرى يرثها االبن عن أبويه عند الوالدة وال يستطيع التخلص منها إذا اسـتمر   

فقد يولد الطفل في أسـرة      , وهي المستوى االقتصادي االجتماعي الذي يولد فيه      اعتماده عليها،   

وتزداد قيمة المكانة المتوارثة في المجتمعات التي تسودها نظام الطائفة، وتقـل  . غنية أو فقيرة 

  .أهميتها في المجتمعات التي تسودها نظام الطبقة االجتماعية

  

 فيشير إلـى المكانـة التـي    (Achieved Status)أما مفهوم المكانة المكتسبة أو المنجزة 

يحصل عليها الفرد خالل حياته العملية معتمداً على قدراته وميوله وسماته الشخصية وجهـده              

وتزداد قيمة هذه المكانة في المجتمعات المفتوحة التي تؤمن وتطبق مبادئ الديمقراطية            . الذاتي

  .والعدالة وتكافؤ الفرص التعليمية والوظيفية

  

إذا كانت المكانة المنجزة تلعب الدور األهم في الحراك االجتماعي لألفراد، فـإن هـذا ال          و

يعني أن المكانة المتوارثة معدومة األهمية، فهي تلعب دوراً مساعداً للمكانة المكتسبة وبالتالي             

ومثال ذلك أن فرصة أبن الطبيب تكون أكبر في االلتحاق بكليـة الطـب              . الحراك االجتماعي 

 بالرغم من أن درجة الذكاء ومـستوى تحـصيلهما الدراسـي            –ي يرغبها من أبن العامل      الت

 ومع ذلك فقد تساعد ظروف أخرى أبن العامل في تحقيق أمنيته وتقف فـي نفـس                 -متقارب  

ومـن هنا يمكـن مالحظة وجــود عالقـة بـين المكانـة            . الوقت عائقاً أمام أبن الطبيب    

  .المتوارثة والمكتسبة

  

  :ة الهجر-5

وللهجـرة  . يتميز العالم المعاصر بظاهرة الهجرة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي          

. المستوى األول،الهجرة الخارجية وهي تشير إلى الهجرة من دولة إلى دولة أخرى           : مستويان

المستوى الثاني، الهجرة الداخلية وهي تشير إلى الهجرة من منطقة جغرافية إلى أخرى داخـل            

وقد تكون الهجرة مؤقتة لفترة زمنية محددة ثم يعود المهاجر بعدها إلى وطنـه              . واحدةالدولة ال 

وقد تكون دائمة كما حدث لبعض الجماعات األوربية التي هـاجرت إلـى أمريكـا               . األصلي

  .واستراليا واستوطنت فيها
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وللهجرة دور مزدوج في ظاهرة الحراك االجتماعي، حيث يساعد المهـاجرون أصـحاب             

 األصليين على الحراك االجتماعي الصاعد، وذلك بشغلهم األعمـال والوظـائف الـدنيا              البالد

وهي من جانب ثان، تساعد المهاجرين      . والوضيعة التي كان يشغلها أصحاب البالد األصليين      

على جمع األموال التي تعمـل على تحسين ظروفهم االقتصادية واالجتماعية عند رجـوعهم             

  .إلى أوطانهم

  

  :فراد األسرة عدد أ-6

من المتفق عليه أن نسبة اإلنجاب تختلف باختالف الطبقـات أو المـستويات االقتـصادية               

االجتماعية داخل المجتمع الواحد، حيث تزداد هذه النسبة بين األسر التي تنتمي إلى مستويات              

تلـف  وتخ. اقتصادية اجتماعية دنيا، وتقل بين األسر التي تنتمي إلى مستويات اقتصادية عليـا            

هذه النسبة أيضاً بين المجتمعات باختالف درجة تقدمها العلمي والتكنولوجي، حيث ترتفع نسبة             

ويمـنح عامـل    , هذا. اإلنجاب في المجتمعات الزراعية والنامية وتقل في المجتمعات المتقدمة        

 التقدم التكنولوجي المجتمعات المتقدمة وفرة في المهن العليا التخصصية التي تزيد في بعـض             

األحيان عن عدد أبناء الطبقات الغنية، ومن ثم تكون هناك فرص ألبناء الطبقات الفقيرة فـي                

  .الحصول على بعض هذه المهن وبالتالي يتحركون إلى األعلى

  

من ناحية ثانية، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن عدد أفراد األسرة يتناسب عكـسياً مـع                 

أنه كلما ازداد عدد أفراد األسرة أثر ذلـك تـأثيراً           بمعنى  . ظاهرة الحراك االجتماعي الصاعد   

 100سلبياً على حراك أفرادها إلى أعلى أو حتى ثباتهم اجتماعياً، ومثال ذلك األب الذي يملك                

  .. فأكثر6 أبناء يختلف نصيب كل منهم في الميراث عما إذا كان عددهم 3فدان ولديه 

  

  : التقدير االجتماعي للوظيفة-7

ألفراد للوظائف من فترة زمنية إلى أخرى داخل المجتمـع الواحـد وبـين              يختلف تقدير ا  

مدى أهمية هذه الوظيفة لكـل  : ويعتمد هذا التقدير على مجموعة من العوامل منها   , المجتمعات

ومعنى ذلك أن التقـدير     . من الفرد والمجتمع، العائد المادي لها، وعدد األفراد الذين يشغلونها         

  .اد كلما ازدادت أهميتها لكل من الفرد والمجتمعاالجتماعي للوظيفة يزد
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  : العوامل الشخصية-8

والقـدرات فـي    , تلعب بعض السمات الشخصية والتي منها الموهبة، المهارات الحركيـة         

المجتمعات المفتوحة دوراً مهماً في حراك األفراد اجتماعياً إلى أعلى وبخاصـة بـين أبنـاء                

المهارات الجسمية والحركية التي يتمتع بهـا       :  ذلك كثيرة منها   واألمثلة على . الطبقات الفقيرة 

وكذلك موهبة الفن والغناء، والذكاء     , بعض األفراد وتساعدهم على إحراز البطوالت الرياضية      

االجتماعي، باإلضافة إلى سمة الجمال التي يهبها اهللا لبعض أبنـاء األسـر الفقيـرة والتـي                 

  . الغنيةتساعدهم في الزواج من أبناء األسر

  

  : المرأة والحراك االجتماعي-9

ففـي  . تختلف نظرة المجتمعات والقائمين عليها نحو المرأة ودورها فـي بنـاء المجتمـع             

المجتمعات المغلقة التي تسيرها قيم وعادات وتقاليد تمنع المرأة من ممارسة حقوقها في التعليم              

. لثبات االجتماعي هو السمة الـسائدة     يكون فيها ا  , والتوظيف والمشاركة السياسية واالجتماعية   

فإنها تتيح للمرأة ممارسة حقوقها الشرعية ومن ثم تصبح قوة في           , أما في المجتمعات المفتوحة   

  .عملية الحراك االجتماعي نحو األعلى

  

إلى هذه العوامل يمكن إضافة عاملين مهمين يلعبـان دوراً مهمـاً فـي عمليـة الحـراك                  

  .الحروب والثورات االجتماعية، وعامل الموت: وهمااالجتماعي الصاعد والهابط 

  

  : الحروب والثورات االجتماعية-10

تعد الثورات عامالً فعاالً في الحراك االجتماعي؛ ألنها تصنع نظاماً سياسياً جديـداً محـل               

النظام السابق، وتأتي بأفراد كانوا مغمورين وتضعهم على رأس النظـام الجديـد فيـصبحوا               

ومن أمثلة ذلك، لحركات التحررية التي قامت في الوطن العربي، والثـورة            . دةالزعماء والقا 

م التي أطاحت بالنظام الملكي آنذاك، والثورة التي قادها الشعب           1917البلشفية في روسيا عام     

 الذي ظـل يحكـم الـبالد حكمـاً          شاوسيسكوضد حكم     م1989الروماني في ديسمبر عام     

. ت نهايته اإلعدام بالرصاص هو وزوجته فـي إحـدى الطـرق            سنة وكان  25دكتاتورياً لمدة   

وتهوي الحروب ببعض األشخاص ذوي المكانة العالية إلى األسفل، وفي المقابل ترفع البعض             

اآلخر إلى األعلى، ولعل في الحرب على العراق التي قادتها أمريكا وإنجلترا وما ترتب عنها               

ل ذلك، فإن الثورات الصناعية واالقتصادية      وإلى ك . خير شاهد صدام حسين   من سقوط لنظام    

  .وحتى الدينية ذات تأثير كبير على سرعة الحراك االجتماعي واتجاهه
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  : عامل الموت-11

تغفل معظم الدراسات واألدبيات االجتماعية ذات العالقة بالموضوع عامل المـوت وأثـره             

ومة القيمية تحـول دون     ففي بعض المجتمعات نجد أن المنظ     . على عملية الحراك االجتماعي   

احتالل مكانة ما من اآلخرين إال بعد وفاة شاغلها، ومن األمثلة التي يمكـن تـسجيلها علـى                  

أمـا  . المستوى السياسي نجد أن األنظمة الملكية ال يكون فيها تبوء سدة الحكم إال بوفاة الملك              

 وقـت قريـب فـي       على المستوى األكاديمي يمكن اإلشارة إلى النظام إلى كان متبعاً وإلـى           

الجامعات المصرية، حيث كانت مكانة أستاذ كرسي تبقى حكراً على شـاغلها حتـى وفاتـه،                

وليس بمقدور أي من األساتذة اآلخرين شغل هذه المكانة العلمية مهما بلغ من العلم واإلنتـاج                

ازته أما على المستوى األسري فإن أمالك رب األسرة الثابتة والمنقولة تبقى تحت حي            . العلمي

وتصرفه إلى وفاته، عندها يتقاسم الورثة هذه األمالك وفق المنظومة القيمية والدينية والقانونية             

  .السائدة في المجتمع وبالتالي تكون فرصة حراكهم كبيرة

  

  : الحراك االجتماعيمعوقات :رابعاً

مثلما توجـد عوامل تساعد على الحراك االجتماعي، كذلك توجـد معوقـات تحـول دون              

   :)165(دوثه منها ح

وهو يمثل مشكلة حقيقية تعوق عملية الحراك االجتماعي، ذلك أن كـل            :  االنغالق الطبقي  -1

طبقة تحاول أن تحافظ بمحدداتها الطبقية وقواعدها في تربية األبناء وتنشئتهم، األمـر الـذي               

  . في الهنديمنع حدوث الحراك االجتماعي، والمثال الواضح لالنغالق الطبقي المجتمع الطائفي

  

ويظهر ذلك عنـدما يرغـب      :  رغبة البعض في االحتفاظ بمكانتهم االجتماعية المتوارثة       -2

وهذه األوضـاع تـؤثر علـى الهبـوط         ,كبار السن في االحتفاظ بتقاليد وأوضاع طبقية معينة       

  .بمستوى المكانة االجتماعية لهؤالء األفراد

  

ـ         -3  فـالحراك   :ل الترييـف والتحـضر     تذبذب عملية الحراك االجتماعي تحت تـأثير عام

االجتماعي داخل المجتمعات الريفية ال يمكن أن يجاري الحراك في المجتمعات الحضرية في             

مستواه ونوعه، وذلك بسبب ما يسود المجتمعات الريفية من عادات وتقاليد وقـيم محافظـة،               

اده في تشجيع    وأبع هبعكس المجتمعات الحضرية التي تعيش حالة التحضر الذي تؤثر مؤشرا ت          

  .األفراد والجماعات على الحراك االجتماعي

                                                 
غير (رسالة دآتوراه  " .  دراسة ميدانية بمحافظة اسوان: دور التعليم العالي في الحراك االجتماعي.  "  عبد الحي محمد على) (165

  .89 - 87م، ص ص 1991، قسم أصول التربية، جمعة أسيوط، )منشورة



  102

  الحراك االجتماعي لألجيال المعاصـرة     : تباين األجيال في قدرتها على الحراك االجتماعي       -4

عادة ما تكون فرصته أكبر من األجيال السابقة، والسبب يعود إلى تبـاين المجتمعـات فـي                 

ويطلق عادة على األجيال    . جتماعي الذي تمر به   ظروفها االجتماعية وارتفاع درجة التغير اال     

كما يالحظ وجود صراع قائم بين األجيال السابقة المتمـسكة          . المعاصرة بأنها أجيال متحركة   

بعاداتها وقيمها، وبين الجيل المعاصر الذي يرغب في التغيير تمشياً مع ظروفهم االجتماعيـة              

ض اآلباء بقيمهم ومعتقداتهم وأفكارهم فـي       التي تحتم عليهم ذلك، وبالتالي قد يحول تمسك بع        

الحد من حراك أبنائهم، وفي المقابل قد يعاون البعض اآلخر من اآلباء أبنائهم علـى تحقيـق                 

  .آمالهم وطموحاتهم والمساهمة في حراكهم

  

األخـرى التي يرى الباحـث أنهـا تحـول دون الحـراك            قات  والمعيمكن إضافة بعض    

  :االجتماعي منها

  :النظام االجتماعي واأليديولوجيا السائدة في المجتمع طبيعة -5

يلعب هذا العامل دوره الرئيسي في إحداث ظاهرة الحراك االجتماعي وتـسارع وتيرتـه،              

ففـي المجتمعـات ذات األنظمـة       . وفي الوقت نفسه يكون عامالً إلعاقته والحد من تسارعه        

ديمقراطية والعدالـة وتكـافؤ الفـرص       االجتماعية المفتوحة التي تسودها أيديولوجيا تؤمن بال      

التعليمية والوظيفية، وتؤكد على المكانة االجتماعية المنجزة وفقاً للميول والسمات الشخـصية            

أمـا  . والجهد الذاتي، فإن فرص الحراك االجتماعي لألفراد وحتى المجتمع بعامة تكون كبيرة           

جيا تؤكد على المكانة االجتماعيـة      إذا كانت المجتمعات من النوع المغلق التي تسودها أيديولو        

المتوارثة، فإن فرص الحراك االجتماعي عندئذ تكون محدودة وربما معدومة، وبخاصة بـين             

  .أفراد الطبقات الدنيا والوسطى

  

  : التعليم-6

يتوقف تأثير التعليم على ظاهرة الحراك االجتماعي على مدى انفتاح أو انغالق المنظومـة              

فإذا كانت هذه المنظومة تنظر إلى التعليم بوصـفه  . مجتمع ورؤيتها للتعليمالقيمية السائدة في ال 

استثماراً، ويؤمن أفرادها بالدور الذي يلعبه في حراكهم وتقدم مجتمعهم، ويلتزم الساسة برسم             

السياسات المالية، وسن التشريعات القانونية التي تكفل لهذا النظام القيام بوظائفه علـى أكمـل               

كون للنظام التعليمي دوره الفاعل في شتى مجاالت الحياة، ويـسهم فـي تقـدم               وجه، عندئذ ي  

أما إذا كانت هذه المنظومة موجهة فقط لخدمة أغـراض          . المجتمع، ويعمل على حراك األفراد    

فئة محدودة، وتحقيق مصالحها، آنذاك لن تكون هناك آثار للتعلـيم علـى مـستوى األفـراد                 

  .تخلفوالمجتمع فتعم األمية ويسود ال
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  : األسرة-7

من العوامل المنبثقة من األسرة والتي قد تشكل عناصر إعاقة لظاهرة الحراك االجتماعي،             

فالزواج غير المتكافئ وبخاصة إذا كان من عضو ينتمي إلـى           . عاملي الزواج وحجم األسرة   

 مـن   طبقة دنيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى الحط من المكانة االجتماعية لذلك العضو، وربما حرم              

  . كل االمتيازات التي كان يحظى بها في إطار طبقته العليا

  

وفيما يتعلق بحجم األسرة، فإنه كلما زاد عدد أفراد األسرة أثر ذلك سـلباً علـى الحـراك                  

في الغالب سيكون أقـل مـن       ) 6(فالمستوى التعليمي ألسرة عدد أفرادها      . االجتماعي الصاعد 

النسبة لتوزيع الميراث، بمعنى أن األسرة التـي عـدد          وكذلك الحال ب  ) 3(أسرة عدد أفرادها    

 لنفس القدر من اإلرث، وهذه الحالـة        3 سيكون نصيبها اقل من األسرة التي عددها         6أفرادها  

  .ذات آثار سلبية على الحراك االجتماعي لألبناء

  

  :قياس الحراك االجتماعيطرق  :خامساً

ففي . ة السائدة في المجتمع ارتباطاً مباشراً     يرتبط قياس الحراك االجتماعي بالمنظومة القيمي     

المجتمع الذي تسوده القيم الدينية، فإن مكانة الفرد ترتفع ومقامه يعلو ووضـعه االجتمـاعي               

يهاب داخل جماعته إذا كان متمسكاً بهذه القيم مطبقاً لها بصرف النظر عن إمكانية امتالكـه                

يمية التي تسود المجتمع مادية في أساسها، وتدعو        أما إذا كانت المنظومة الق    . للثروة أو الوظيفة  

إلى االستحواذ على الثروة والسلطة وتأكيد الذات كما هو شأن المجتمعات المعاصـرة، فـإن               

الفرد أو الجماعة تتحرك اجتماعياً نحو األعلى أو إلى األسفل وفقاً لملكيتها أو استحواذها على               

  .تعليمي أو الوظيفة أو جميعهاالدخل أو الثروة أو السلطة أو المستوى ال

  

المـستوى  : ونظراً لتعقد العالقات وتشابكها بين مؤشرات الحراك االجتماعي وبخاصة منها   

التعليمة، الدخل، الثروة، السلطة، القوة، الهيبة، والنفوذ في المجتمعـات المعاصـرة سـريعة              

شرات التي يمكن التحكم فيها،     التغير، فإن المهتمين بقياس الحراك غالباً ما يكتفون بدراسة المؤ         

وعادة ما يفـضل الكثيـرون      . والتي تضم أكبر عدد منها وبخاصة المستوى التعليمي والمهنة        

  :  )166(توظيف المؤشر المهني كمقياس للحراك االجتماعي وذلك لألسباب اآلتية 
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ل هذه   إن مهنة الفرد ترتبط إلى حد كبير بالمستوى التعليمي الذي تحصل عليه وأهله لشغ              -1

الوظيفة، باإلضافة إلى ارتباطها بالدخل، وتأثيرها على المكانة االجتماعية له في المجتمع الذي             

  .يعيش فيه

 سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمهنة سواء عن طريق االتصال بالمؤسسة التي             -2

  .حث تقدم لهيعمل فيها الفرد والبحث في ملف خدمته،أو من خالل اإلجابة على استمارة ب

يمكن تقويم مكانة الفرد    ,  تقدير المجتمعات المتقدمة لقيمة العمل الذي يقوم به الفرد وبالتالي          -3

  .اجتماعياً عن طريق تقويم مهنته أو وظيفته ومدى أهميتها لكل من الفرد والمجتمع

للفـرد   غالباً ما يضع األفراد والمجتمع مقياساً للمهن، ترتب فيه المهن حـسب أهميتهـا                -4

  .والمجتمع، وبحسب ما تتطلبه من شهادات ودرجات علمية عالية، وبما تذره من دخل مرتفع

       

   ومع االتفاق على أن المهنة هي األكثر توظيفاً لقياس الحراك االجتماعي للفرد، فإن السؤال              

  كيف يمكن قياس الحراك االجتماعي من خالل المهنة ؟, الذي يطرح نفسه هو

  

بة يمكـن القول، بأنه توجد طريقتان لقياس الحراك االجتماعي مـن خـالل مؤشـر                  لإلجا

  :المهنة هما

  : الحراك االجتماعي بين األجيال-1

 Intergenerational)   يتفق الكثير من المهتمين بدراسة الحراك االجتماعي بين األجيال  

Social Mobility)م في قياس الظاهرة ألسـباب  ، على أنه األكثر استخداماً، إن لم يكن األه

سهولة استخدامه، وسهولة الحصول على بياناته، وسهولة المقارنـة سـواء فـي             : كثيرة منها 

  .المستوى المهني أو التعليمي بين جيل اآلباء وجيل األبناء

     

   يقصد بهذه الطريقة، مقارنة مهن األفراد أو مستوياتهم التعليمية في أجيال مختلفة، ومثـال              

قارنة المستوى التعليمي أو المهني لجيل اآلباء الحالي بالمستوى التعليمـي أو المهنـي              ذلك م 

لجيل أبنائهم،لغرض التعرف على أوجه التشابه واالخـتالف بينهمـا، ومظـاهر االخـتالف              

ومثاله، ابن العامل الـذي  . وأسبابه، وتحديد اتجاه الحراك االجتماعي إذا كان صاعداً أو هابطاً       

أما ابن الطبيـب أو أسـتاذ       .  أو طبيباً أو معلماً فهذا حراك صاعد لصالح االبن         يصبح مهندساً 

الجامعة الذي يعمل موظفاً بسيطاً في مؤسسة ما، فهذا حراك اجتماعي هـابط لغيـر صـالح                 

  .أما ابن الطبيب الذي يصبح طبيباً فهذا مؤشر على الثبات االجتماعي,االبن
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 نيوكومـت  كثيـرة منهـا، الدراسـة التـي أجراهـا               لقد وظفت هذه الطريقة في دراسات     

(M.Newcomet)   بعض الهيئـات     لرؤساء م عن الخلفية االقتصادية االجتماعية    1955 سنة 

مـن رؤسـاء الهيئـات      % 72وكبار رجال األعمال في ثالثة أجيال مختلفة، وتوصل إلى أن           

 سـنترز ا توصلت دراسة كم. وكبار رجال األعمال كانوا أبناء آلباء من ذوي المناصب العالية 

(Centers)    م التي أجريت على عينة ممثلة من الرجال البيض الحضريين إلـى            1945  سنة

بينما . من أبناء العمال حصلوا على وظائف غير عمالية       %) 30(نتيجة مفادها أن ما يقرب من       

. من أبناء أصحاب الوظائف غير العمالية حصلوا علـى وظـائف عماليـة            %) 20(أقل من   

ويـشير  . ت أن الحراك إلى األعلى كان أكبر من الحراك نحو األسفل بالنسبة لألبنـاء             وخلص

 (Warner) وارنـر دراسـة   :  إلى دراسات أخرى أجريت بهذه الطريقة منهـا        علي الشخيبي 

  .م1966سنة  (Duncon) دونكان و(Plau) بلوودراسة . م1945 سنة (Lunt) النتو

   

الطريقة عند المجتمع الواحد بل تجاوزتها إلى دراسـة            ولم تقف الدراسات التي وظفت هذه       

. العديد من المجتمعات، وقامت بمقارنة الحراك االجتماعي بين األجيال في مجتمعات مختلفـة            

م التـي قـارن فيهـا الحـراك         1972 سـنة    (S.Miller) ميلرومن أشهر الدراسات دراسة     

وقد أظهرت نتـائج الدراسـة مـدى        . دولة) 19(االجتماعي بين جيل اآلباء وجيل األبناء في        

االختالف في الحراك االجتماعي بين هذه المجتمعات، نتيجة ال اختالفهـا فـي األيديولوجيـة            

إلى جانب هذه الدراسـة توجـد       . السياسية والتطور االقتصادي والعوامل االجتماعية المختلفة     

ارنا من خاللها    التي ق  (Libest) ليبست  و    (Bendhx)بندكس  دراسة  : دراسات أخرى منها  

 ميلر و   (T.Fox) فوكسودراسة  . أمريكا، انجلترا، السويد، وهولندا   : بين أربعة مجتمعات هي   

(S.Miller) 1965      أمريكا، انجلترا، اليابان، هولندا   : م التي أجريت على أربع مجتمعات هي .

ا، م عن التعليم والحراك االجتماعي في أمريك      1961 سنة   (Havighurst) هافجرستودراسة  

  .انجلترا، البرازيل، استراليا

  

  : الحراك االجتماعي داخل الجيل-2

 (Intragenerational Social Mobility)   تشير طريقة الحراك االجتماعي داخل الجيل 

إلى مقارنة الوظائف والمهن التي يقوم بها الفرد أو يشغلها من وقت ألخـر خـالل  حياتـه                   

 خالل فترات وظيفية متعددة، بهدف التعـرف علـى مـدى            بمعنى مقارنة الفرد بذاته   . العملية
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ومحاولة تحديـد   , حركة الفرد الوظيفية أو التعليمية خالل حياته سواء إلى أعلى أو إلى أسفل            

  .)167(العوامل التي تسهم في هذا الحراك

   

.  عند تناوله لمسألة القياس في الحراك االجتماعي عما أثير أنفاً          غريب سيد أحمد    وال يخرج   

إذ يؤكد أن قياس الحراك االجتماعي يتم عن طريق مقارنة الوضع االجتماعي لألبناء بأوضاع              

وقد يقاس الحراك بالنسبة للفـرد      . ويطلق على هذا النوع القياس بين األجيال      , آبائهم وأجدادهم 

, الواحد خالل مختلف الفترات التي يعيشها مع كل جيل ويطلق عليه القياس داخل الجيل الواحد              

. تحسب زيادة أو نقصان كل مرحلة أو بينها وبين غيرها لتدل هذه النسبة على معدل الحراك               و

 واالرتقـاء   (Stability) والثبـات    (Frequency)ويقاس الحراك علـى أسـاس التكـرار         

(Height)                من حيث البنود التي يحددها الباحث لكل مـن المـسائل االقتـصادية والـسياسية

ن لكــل مـسألة مقياسـها الخــاص كالمقيــاس المهنـي             وهـو يـرى أ  . واالجتماعية

  :واالقتصادي والسياسي

  

  : المقياس المهني-1

يمكن النظر إلى المهنة على أنها محك أو معيار يمكن أن يحدد مدى الحراك الذي توصـل                 

فللمهنة عوامل تحدد طبيعة الحراك ومداه، وترجـع أهميـة          . إليه الفرد أو الجماعة أو الطبقة     

فلقد أجـرى   . بعد جوهري في قياس الحراك االجتماعي إلى ارتباطها بالقياس الطبقي         المهنة ك 

 مؤشراً للقيـاس الطبقـي فـي المجتمـع          19 دراسة لتعمق    (Davis) دافيز و (Kahl) كاهل

األمريكي وانتهيا بعد استخدام التحليل العاملي إلى التأكيد على أهمية الوضع المهني كمؤشـر              

  .  للطبقة االجتماعية

     

 أن ثمة   ا بتوضيحيهم (Rossi)ي  روس و (Inkeles) انجلز   يؤكد ذات النتيجة تقريباً كل من       

ارتباط بين التقدير المهني والتدرج االجتماعي الطبقي وبخاصة في المجتمعات الصناعية مـن             

  . مجتمعات صناعية حديثة6خالل دراستهما لـ 

  

 والوضع الطبقي فإن العديد مـن العلمـاء            ونظراً ألهمية المهنة كمؤشر للحراك االجتماعي     

أهتم بوضع تقنيات مهنية مع مالحظة تأثر كل تصنيف باأليديولوجية الـسائدة، وبالمنظومـة              

.  والمنظور الذي يتبنـاه    - المصنف   –إلى جانب نمط تفكير العالم      . القيمية التي تحكم المجتمع   
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 يل االقتـصادي االجتمـاعي    الـدل  الذي سماه    (Duncan) دنكانومن هذه التصانيف تصنيف     

الموظفون، رجال األعمال، ذوي الياقات البيضاء،      : والذي صنف المهن من خالله إلى      للمهن

  .والمزارعين, العمال المهرة، العمال نصف المهرة، العمال غير المهرة

  

م مع إضـافة فئـة   1958عام  اليونسكو   ويتفق هذا التصنيف مع التصنيف الذي انتهت إليه      

 - االتحاد السوفيتي السابق     –أما في االتجاه االشتراكي     . هي فئة رجال الخدمات األهلية    جديدة  

القادة العظماء، قادة الحزب أو الحكومة،      : وضع تصنيفاً للمهن مؤداه    (Utechin) شينتيوفإن  

من لهم نشاط سياسي في الحزب أو الحكومة، من يتميزون لـدى القـادة بـسمات تجعلهـم                  

  .ء، العمال، والمزارعونمشهورين، الحكما

  

  : المقياس االقتصادي-2

تنقسم الدراسات االجتماعية فيما يتعلق بالمقياس االقتصادي وعالقته بالحراك االجتمـاعي           

فبالنظر إلى  . فبعضها حدد الدخل بمقداره، والبعض حدده عن طريق مصدره        , والتدرج الطبقي 

راك االجتماعي عن طريق تحديد مـدى        قياس الح  ن فباال مكا  - مقدار الدخل    -المحك األول   

انتقال الفرد أو الجماعة أو الطبقة ككل من فئة دخل معينة إلى فئة أخرى كما يمكن تحديد هذه                  

. فقير جداً، معدم، فقير، متوسط الدخل، أعلى من المتوسط، غني، غني جـداً            : الفئات كما يلي  

  . طبقات ثرية، متوسطة، وفقيرة:كما يمكن تقسيم الطبقات التي يتحرك خاللها األفراد إلى

بالرغم من أن المقاييس االجتماعية االقتصادية توجه اعتبارها إلى مقدار الدخل بصفة عامـة،              

فـالمبحوث ال يـستطيع أن      .. إال أن مصدر الدخل أكثر تفصيالً في تحديد المكانة االجتماعية         

 لويـد وارنـر   قد وضـع    ول. يحدد وبدقة مقدار الدخل ولكن من السهولة عليه تحديد مصدره         

(L.Warner)      الثروة عن طريق الميراث أو الكسب      : تصنيفاً للدخل عن طريق مصادره شمل

  .أو الربح أو األتعاب أو المرتب أو أجور ساعات العمل أو اإلعانة الخاصة أو اإلعانة العامة

  

  : المقياس السياسي-3

المجتمـع عـن طريـق    تركز بعض الدراسات على كيفية الوصول إلى مراكز القوة فـي   

حيث تتحدد مكانة الفرد عن طريق الفرص التي ينتهزها خـالل           . الحراك االجتماعي الرأسي  

وعادة ما يقاس الحراك االجتمـاعي مـن خـالل          . حياته للتفاعل مع مواقف السلطة السياسية     
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المؤشر السياسي،وذلك عن طريق معرفة مدى مشاركة الفرد في التنظيمات والروابط السياسية            

  .)168 (وعضويته فيها

     

 إلى وجود اتجاهين لقيـاس الحـراك االجتمـاعي    نعيمة حسن جابر     من جانب آخر، تشير     

إذ يعتمد االتجاه الموضـوعي فـي       . االتجاه الموضوعي، واالتجاه الذاتي   : والداللة عليه وهما  

 أشهر  ومن. التعليم، المهنة، والدخل  : قياس الحراك االجتماعي على مؤشرات موضوعية مثل      

 6، إذ يتكون هذا المقياس مـن        (L.Warner) لويد ورنر من وضع مقياساً للحراك الجتماعي      

أما االتجـاه   . الدخل، المهنة، التعليم، نوع السكن، مكان السكن، ومصدر الدخل        : مؤشرات هي 

الذاتي، فهو يعتمد على العوامل الذاتية، بمعنى تصور المبحـوث لنفـسه، وتقييمـه لمكانتـه                

  . )169(عية وانتمائه الطبقي االجتما

    

  والدراسة الحالية سوف تعتمد على الطريقة الموضوعية في قياس الحراك االجتماعي مـن             

  .وأسلوب الحياةالمهنة، الدخل، : خالل بعض مؤشراته وهي
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  الرابعالفصل 

  العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي
  

  .عالقة التعليم بالمهنة: المبحث األول

  .عالقة التعليم بالدخل: المبحث الثاني

  .عالقة التعليم بأسلوب الحياة:         المبحث الثالث

  .تعالقة التعليم بتغير االتجاها:          المبحث الرابع

      االتجاهات النظرية المفسرة لعالقة التعليم:لمبحث الخامسا                   

  .بالحراك االجتماعي                
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  الرابعالفصل 

  العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي
  

ساهمت ظروف عديدة في توطيد العالقة وتأكيدها بـين التعلـيم والحـراك االجتمـاعي،               

بـروز حركـات اسـتقالل      : م منها 1945-1939اصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية       وبخ

الشعوب المستعمرة، رغبة هذه الشعوب وحكوماتها في درء التخلـف وتحـديث مجتمعاتهـا،              

انتشار مبادئ حقـوق اإلنسان التي صدرت عــن األمـم المتحــدة وتبنتهـا الحكومـات                

بأهمية التعليـم ودوره فـي التنمية والتحـديث، بـروز         المعاصرة واعتنقت أفكارها، اإليمان     

نظريات علمية حديثة عـززت مكانة التعليـم منها، نظــرية التعلـيم باعتبـاره اسـتثمار               

(Education as Investment)    ونظريـة رأس المـال البـشري ،(Human Capital 

Theory) .         ل الـذي تـشهده     باإلضافة إلى التقدم العلمي والتكنولـوجي المتـسارع والمـذه

المجتمعات البشرية وال يعرف حدود في شتى المجاالت وبخاصـة فـي مجـال المعلومـات                

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنـا       . واالتصاالت، الذي يتطلب مستويات معرفية عالية ومعقدة      

  .كيف يمكن للتعليم أن يحقق الحراك االجتماعي ؟: هو

     

بدأ الديمقراطية الذي جعل من التعليم الوسـيلة األساسـية             لإلجابة يمكن القول، أنه وطبقاً لم     

لبناء الوطن والمواطنة، فإن عملية االختيار والتوزيع على الوظائف القيادية والفنية يعتمد فـي              

ومعنى هذا، أن المجتمع الذي     . األساس على قدرات األفراد واستعداداتهم وإنجازاتهم الشخصية      

لمجتمع الذي يعتمد على الـصفوة المدربـة تـدريباً خاصـاً،            يتبنى النموذج الديمقراطي هو ا    

والمتعلمة تعليماً عالياً، وعلى دراية بمتطلبات الوظائف التي تشغلها بصرف النظـر عـن أي               

ولكن كيف يمكن تعليم أبناء المجتمع إلى الحد الذي يتفق واستعداداتهم ؟ وكيف             . عامل خارجي 

يات التعليم ؟ وكيف يحصل كل فرد على الوظيفـة          يمكن تهيئتهم وتوزيعهم على مختلف مستو     

  .التي تتناسب والمستوى التعليمي التخصصي الذي حصل عليه ؟

     

   إن الوسيلة األساسية لتحقيق كل ذلك، تتمثل في تبني المجتمعـات مبـدأ تكـافؤ الفـرص                 

 مبدأ تكـافؤ    إذ يشير . التعليمية والوظيفية وما يرتبط بهما من سياسات وتطبيقها بطريقة سليمة         

إلى حق كل مواطن في أن تكفل له الدولة االلتحاق بالتعليم واالنتفاع بخدماته             , الفرص التعليمية 

 وميوله الشخصية، وبصرف النظر عـن أي        هواالستمرار فيه بقدر ما تؤهله قدراته وإمكانيات      
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التي ينتمـي   الجنس، العرق، الطبقة االجتماعية، أو المنطقة الجغرافية        : عامل خارجي من ذلك   

. )170(إليها، وأن يحصل على الوظيفة التي تتناسب مع المستوى التعليمي الذي وصـل إليـه                

   : )171(ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والوظيفية فإن على الدولة القيام بما يلي 

  

 يجب أن يحصل المواطن الذي ينتمي إلى مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض على نفـس       -1

تي يحصل عليها غيره من المواطنين في االلتحاق بالمدرسة واالستفادة من خدماتها            الفرصة ال 

التعليمية، واالستمرار في التعليم إلى أن يصل إلى المستوى التعليمي الـذي يتفـق وقدراتـه                

وأن يحصل على ذات الفرصة في شغل الوظيفة التـي تتناسـب    .  وميوله الشخصية  هوإمكانيات

  .ومستواه التعليمي

يـد المـساعدة لكـل مـواطن        ,  يجب أن تقدم الحكومة التي تتبنى النموذج الديموقراطي        -2

للحصول على حقوقه في كافة مجاالت الحياة وبخاصة منهـا التعلـيم، وممارسـة الحريـة                

الشخصية واستقالليته؛ وفي المقابل ال يبخل أي مواطن بأي جهد في المـشاركة فـي خدمـة                 

  .مجتمعه وتنميته الشاملة

لمدرسة هي المؤسسة االجتماعية األولى التي عن طريقها تستطيع الدولـة التـي تتبنـى                ا -3

  . تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةالنموذج الديمقراطي

 إن عملية انتقاء التالميذ وتوزيعهم على أنواع التعليم المختلفة وفي جميع مراحلـه والتـي    -4

التلميذ وقدراته، وليس على المستوى االقتصادي      تقوم بها المدرسة، يجب أن تعتمد على كفاءة         

  .االجتماعي أو جنسه أو عرقه أو البيئة الجغرافية التي ينتمي إليها

 ضرورة أن يرتبط نظام التوظيف في سوق العمل ارتباطاً موجباً بالمستوى التعليمي الذي              -5

ـ               ث طبيعـة   يحصل عليه الفرد، بمعنى أن يكون الشخص في المكان المناسب سواء مـن حي

  .الوظيفة أو الدخل أو المكانة

  

هكذا، وطبقاً لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تكون المدرسة هي المؤسسة االجتماعيـة التـي              

تحترم جميع أفراد المجتمع وتحتويهم، ووسيلة التقـدم والتنميـة الـشاملة، واألداة لتحـسين               

حراكهم اجتماعياً إلــى أعلــى      الظروف االقتصادية واالجتماعية ألبناء األسر الفقيرة، أي        

وذلك عـن طريق االنتقاء والتوزيع التعليمي والوظيفي اللذين يعتمدان على قـدرات الفـرد              

  .وجهده الذاتي
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وحتى تنجح المدرسة في أداء رسالتها كاملة، ويتعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية داخلهـا              

 مجانيـة التعلـيم، إلزاميـة       :ضرورة تحقيق مجموعة من الوسائل تشمل      الشخيبي علي   يرى

التعليم، تنوع التعليم الثانوي، المساواة في معاملة التالميذ في المدرسة، التقـويم الموضـوعي              

  .)172(ألداء التالميذ، فتح أبواب الجامعات أمام جميع أبناء المجتمع 

     

 أن التعلـيم يـؤدي      (Hunt) هونـت  و   (Horton) هورتنمن جانب آخر، يرى كل من       

   :)173(بالنسبة للحراك االجتماعي من خالل ثالثة طرق هي وظيفته 

 التعليم هو البوابة الرئيسة للوظيفة، فهو يمنح نمواً وظيفياً كما يعطي بعـض الـضمانات                -1

  .للحصول على مكانة مرموقة ومرتب جيد لألفراد في المستقبل

عليا والقيادية، ذلـك أن      التعليم يساعد في عملية الترقية والوصول إلى المناصب اإلدارية ال          -2

  .بعض األعمال القيادية وكذلك الفنية تحتاج من األفراد الحصول على الشهادات العلمية

 يعد التعليم مدخالً للوظائف الحكومية عالية األجر، فالحكومة في الوقـت الحـالي تعتبـر                -3

 الغالب على    عن توظيف األفراد في معظم الدول، وأن الوظائف الحكومية تتوقف في           لةوالمسؤ

  .التعليم ونوعه

      

   هذا، ويمكن إبراز العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي للفرد عن طريق بعض مؤشراته             

  .وبخاصة المهنة، الدخل، أسلوب الحياة، وتغير االتجاهات

  

  : عالقة التعليم بالمهنة:المبحث األول
 قانون التوظيف في ليبيا إعطـاء       تقتضي قوانين التوظيف في الوقت المعاصر، بما في ذلك        

تمـنح  األولوية لحملة المؤهالت العلمية عند التعيين، باإلضافة إلى أن للمؤهالت العلمية التي             

 لـسنة   15فالقانون الليبي للمرتبـات رقـم       . ذات عالقة بالدرجة الوظيفية ودخلها عند التعيين      

فية والدخل السنوي المـرتبط     م حدد أمام كل مؤهل علمي ما يناظره من الدرجات الوظي          1981

فالذين ال يحملون مؤهالت علمية حدد القانون درجاتهم الوظيفية مـن           . بها وعالواتها السنوية  

أما حملة المؤهل العلمي المتوسط الدبلوم العام أو الخاص وسواء كان           . األولى وحتى الخامسة  

فية في الدرجة الـسادسة عنـد       إدارياً أو فنياً وما في حكمهما، فإن القانون حدد درجتهم الوظي          

اآلداب، :  الذي يمنح للعلـوم النظريـة ومنهـا        -أما حملة المؤهل العلمي الليسانس      . التعيين

  فإن الدرجة الوظيفية الممنوحة لهم عند التعيين         -.. العلوم الدينية , القانون، العلوم االجتماعية  
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ذي يمنح للعلوم التطبيقية وما      ال -وبخصوص حملة المؤهل العلمي البكالوريوس      . هي السابعة 

 فإن الدرجة الوظيفية الممنوحة لهم      -..الطب، الهندسة، الكيمياء، الرياضيات   : في حكمها ومنها  

أما حملة المؤهل العلمي الماجستير في مختلف العلوم فـإن الدرجـة            . عند التعيين هي الثامنة   

توراه في مختلـف العلـوم فـإن        ودرجة الدك , الوظيفية الممنوحة لهم عند التعيين هي التاسعة      

وعلى سبيل المثال نعرض فيما يلي      . الدرجة الوظيفية الممنوحة لهم عند التعيين فهي العاشرة       

 من دخل سنوي حـسب قـانون        اجدوالً يبين المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية وما يناظروهم       

  .م لمهنة التدريس الجامعي1981المرتبات الليبي للعام 

  

  )1(جدول رقم 

   من دخل سنوي بالدينارايبين المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية وما يناظروهم

  مع اإلشارة إلى بعض الدرجات الوظيفية األخرى, الليبي عند التعيين بمهنة التدريس الجامعي

  

  الدخل السنوي  الدرجة الوظيفية  الدرجة العلمية

  1560  الخامسة  -

  1740  السادسة  دبلوم خاص

  2040  السابعة  "يدمع"الليسانس  

  2340  الثامنة  "معيد"البكالوريوس 

  2760  التاسعة  "محاضر مساعد"الماجستير 

  3240  العاشرة  "محاضر"الدكتوراه  

  3720  الحادية عشر  أستاذ مساعد

  4080  الثانية عشرة  أستاذ مشارك

  4680  الثالثة عشرة  أستاذ

  م1981 لسنة 15تبات الليبي رقم قانون المر, )38(العدد . الجريدة الرسمية:  المصدر

  

 ، فإننـا نجـده مجتمعـاً        اكتشاف النفط بالنظر إلى المجتمع الليبي خالل الفترة التي سبقت         

ومؤسساته وأنظمته االجتماعية تتـسم     . المرض، الفقر، األمية  : بسيطاً عانى من ثالوث التخلف    

 الرسمي بأنواعه المختلفة فـي      ولقد ساهم تأخر ظهور النظام التعليمي     . بالمحدودية وقلة التنوع  

وتبعاً لذلك لـم    . ليبيا خالل هذه الفترة وتعثره في تكريس التخلف بكل مظاهره داخل المجتمع           

تكن المهن اإلدارية والفنية التي تتطلب تعليماً عالياً وتدريباً خاصاً قد بدأت تنتشر بعـد، فيمـا      
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بيراً نظراً لقلة مزاوليها، ولكونهـا تـذر        عدا مهنة التدريس التي كانت تلقى احتراماً وتقديراً ك        

  .دخالً محترماً في ذلك الوقت

     

   لكن مع اكتشاف النفط ، وبدء العمل بالخطط التنموية الطموحة لغرض نقل المجتمـع مـن                

التخلف الذي يعانيه، وفق أيديولوجية التغيير االجتماعي الجذري والشامل، وبخاصة بعد قيـام             

تحديث بالمجتمع بكل مؤشراته سواء على مستوى المجتمع، أو علـى           الثورة برزت ظاهرة ال   

فكان النتشار التعليم بمختلف مستوياته ووفق مبدأ تكـافؤ الفـرص           . 174*مستوى الشخصية   

التعليمية بالمجتمع الليبي الدور الكبير في تخريج الكفاءات المؤهلة التي ساهمت بدورها فـي              

ب على مخرجات التعليم بروز ظاهرة سـلبية أثـرت          كما ترت . بناء مؤسسات الدولة وتنوعها   

بدورها في عالقة التعليم بالمهنة، أال وهي ظاهرة البطالة التي ساهمت في تغييـر اتجاهـات                

األفراد نحو العديد من المهن التي لم تعد مضمونة التعيين، ودخلها لم يعد يواكـب متطلبـات                 

وصار األفراد يتدافعون نحو أنواع     . التدريسالحياة الكثيرة والمتجددة كما هو الحال في مهنة         

محددة من التعليم تخرج كفاءات مضمونة التعيين، ويمكن استثمارها في سوق العمل من ذلـك     

  .والتدريس الجامعي, مهنة الطب، الهندسة، المحاماة، المحاسبة

  

  

                                                 
  :من مؤشرات التحديث على مستوى المجتمع  174*
  . تطور النشاط االقتصادي وتنوعه-1
واقع الشغل وفرص العمل لعدد آبير من القوى العاملة والمساهمة بنسبة  االنتشار الواسع للصناعة الذي يتيح مجاًال رئيسيًا لتوفير م-2

  .هامة في الدخل القومي
   انتشار التحضر ونمو المدن وتنوع األعمال بها-3
  . انتشارًا واسعًا للتعليم العلماني والتفكير العلمي-4
  . سيادة األسرة الصغيرة النوية-5
  .ستعانة بها إلنارة الطريق أمام القرارات العامة والخاصة توظيفًا واسعًا للمعرفة العلمية واال-6
  . ارتفاع درجة اإلنتاجية والكفاءة والموضوعية-7
  . درجة عالية من الحراك االجتماعي األفقي والرأسي-8
  . استخدامًا واسعًا لمنتجات التكنولوجيا-9

  .وفي ضوء المصلحة الشخصية مشارآة سياسية واجتماعية عالية مبنية على قرار الفرد وقناعاته -10
  . درجة عالية من االستعداد للدخول في تجارب جديدة والتطلع إلى المستقبل على حساب التفكير في الماضي-11

  
  :أما مؤشرات التحديث على مستوى الشخصية فمنها 

  . تأآيد القيم الفردية وترسيخها-1
  .   اإليمان  قدرة العلم على حل المشكالت الحياتية-2
  . تأآيد مبدأ التنافس، واعتماد مبدأ النجاح المادي-3
  . تأآيد أهمية المغامرة وتنمية االستعداد للدخول إلى المجهول على مختلف األصعدة-4
  . االتجاه نحو التحرر من القيود التقليدية وخصوصًا المتمثلة في سلطة األسرة ، والتقاليد، ورجال الدين-5
  .طموح ارتفاع مستوى التطلعات وال-6
  . الميل إلى االنضباط في العمل،والتقيد بالمواعيد،واالعتماد على التخطيط والتطلع نحو المستقبل-7
  . االهتمام بالمشارآة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية والسياسية-8

، ص 1992 هد اإلنماء العربي،مع:  بيروت. مواءمة بين القديم والجديد :مسيرة تحديث المجتمع الليبي .مصطفى عمر التير: المرجع
   46 - 31ص 
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  : عالقة التعليم بالدخل:المبحث الثاني
 لكن الصعوبة تكمن في تحويل ذلك العائد إلى         جرت محاوالت عديدة لحساب عائد التعليم،     

 من وبين (T.W. Schultz) شولتز تقديرات نقدية، ومن تلك المحاوالت الدراسة التي قام بها

إما عن طريق االقتصاد القومي، وإمـا عـن         . خاللها أنه يمكن قياس عائد التعليم من ناحيتين       

فراد من مختلف المـستويات التعليميـة،       طريق الدخل الفردي، الذي تتم فيه مقارنة دخول األ        

وتحديد أنماط من الدخول تختلف باختالف مراحل التعليم، وخلص إلى أنه كلما ارتفع المستوى              

  .التعليمي ازداد الدخل

  

عندما أكد وجـود معامـل   (H. Miller) ميلرتدعم هذه النتيجة، النتائج التي توصل إليها 

فعند دراسته لعائد التعليم فـي المراحـل المختلفـة          . ارتباط موجب وعال بين التعليم والدخل     

م وجد أن متوسط دخل خريج المدرسـة االبتدائيـة          1958بأمريكا على المستوى الفردي عام      

ومتوسط دخل خريج المدرسة الثانوية     . ألف دوالراً ) 182000(على مدى الحياة يقدر بحوالي      

ة الجامعية على مـدى الحيـاة إلـى         بينما يصل متوسط خريج الكلي    . ألف دوالراً ) 358000(

  . )175(ألف دوالراً ) 435000(حوالي 

  

  :عالقة التعليم بأسلوب الحياة: المبحث الثالث
    يلعب التعليم دوراً مهماً في حياة األفراد، وفي التأثير على أسلوب حياتهم وبالتـالي فإنـه                

حياته على مـستويات عـدة      كلما زاد المستوى التعليمي للفرد، فإنه يسعى إلى تطوير أسلوب           

السيارة، الهاتف المنزلي،   : الثقافي، والسكني، والسعي إلى امتالك المقتنيات المنزلية منها       : منها

 ،(Computer)، الكومبيوتر   (Mobile)الهاتف المحمول   ,التليفزيون، أجهزة التكييف المنزلي     

, (Satellite)ل الهوائيـة      ، امتالك أطباق االسـتقبا    (Internet)االشتراك في شبكة االنترنت     

  ..واألثاث المنزلي 

        

وبهذا ,    لقد أكدت العديد من الدراسات العلمية وجود عالقة حميمة بين التعليم وأسلوب الحياة            

 التي أكدت أن غالبية حملة المـؤهالت        عبد الحي محمد علي   الصدد يمكن اإلشارة إلى دراسة      

 العائد من المؤهل العلمي، بعكس حملـة المـؤهالت          العالية تحصلوا على مساكنهم من الدخل     

كما بينـت الدراسـة أن معظـم حملـة          . المتوسطة الذين تحصلوا على مساكنهم من الميراث      

المؤهالت العالية يهتمون بشراء الجرائد اليومية ويمتلكون مكتبة بعكـس حملـة المـؤهالت              
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.. مكيـف , جهاز فيديو , هاتف ,كما أكدت ارتفاع مستوى الممتلكات الخاصة سيارة      . المتوسطة

  .)176(عند حملة المؤهالت العالية عن عينة حملة المؤهالت المتوسطة 

       

مع تأكيدها على أنـه      رقية عبد اإلله     ذات النتائج على وجه التقريب، توصلت إليها دراسة         

عـدد  كلما زاد المستوى التعليمي للفرد فإنه يؤدي إلى قلة كثافة السكن، وذلـك نظـراً لقلـة                  

  . )177(األفراد، وباعتبار أن التعليم يعد أحد الوسائل المهمة في تنظيم اإلنجاب 

  

  : عالقة التعليم بتغير االتجاهات:المبحث الرابع
ترجع أهمية النظم التعليمية والتربوية في المجتمعات الصناعية المتقدمة، إلـى أن التعلـيم              

وتقـوم المدرسـة بتـدريس      . ار المناسبة لهم  هناك يهتم اهتماماً بالغاً بإعطاء األشخاص األدو      

كمـا  , حقائق ومهارات مختلفة من المتوقع أن يكون لها فائدة للطلبة في حيـاتهم المـستقبلية              

تزودهم بفرصة تحصيل أشياء لها أهمية كبيرة من ذلك عادات التفكير والمنظـورات األكثـر               

الرسمية وغير الرسـمية    , اتومن خالل هذه المؤسس   , اتساعاً التي هي سمات الشخص المتعلم     

ويتناسب جزء من هذا التعليم     . يتعلم الطلبة قدراً كبيراً عن أنفسهم، وعن العالم الذي يحيط بهم          

مع أدوارهم الوظيفية في المستقبل، ويكون لها قيمة في التطور االنفعالي واالجتماعي والعقلي             

م يكون لـه أثـره القـوي علـى          وإذا أخـذنا مثاالً واحـداً فقط فإن مستوى التعلي       . للشخص

  . )178(االتجاهات واألدوار 

  

فالتعليم، إذن، يؤدي إلى إشاعة القيم الديمقراطية، وتكوين االتجاهات اإليجابية لألفراد نحو            

فعلى سبيل المثال، نجد أن التعليم في إطار األسرة يعمـل علـى             . شتى الموضوعات الحياتية  

سرة، االدخار، االختيار الزواجي المتكـافئ، أسـلوب        تنظيم األ : تكوين اتجاهات إيجابية نحو   

كما نجده يسهم على مستوى التكنولوجيا ومنتجاتهـا، بنـصيب          . التربية، وتعليم المرأة وعملها   

كبير في تكوين االتجاهات اإليجابية وتطورها نحو اقتناء منتجات التكنولوجيا والتعامل معهـا،           

  .زاد إقباله على هذه المنتجات, وأنه كلما زاد المستوى التعليمي للفرد
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  :االتجاهات النظرية المفسرة لعالقة التعليم بالحراك االجتماعي: المبحث الخامس
   تناول علماء االجتماع بالدراسة والتحليل عالقة التعليم بالحراك االجتماعي من خالل طرح            

  :العديد من التساؤالت منها

  عي أم أداة للجمود االجتماعي ؟ هل التعليم يعد أداة للحراك االجتما-1

   ما دور التعليم في عملية التمايز االجتماعي ؟-2

   ما عالقة التعليم بالمهنة والدخل ؟-3

   هل األكثر تعليماً يكون أكثر دخالً ؟-4

   هل التعليم يعكس أنماط الحراك االجتماعي في المجتمع ؟-5

 رة في كـل مـن التعلـيم،       ـتماعية لألس ذي تلعبه الخلفية االقتصادية االج    ـدور ال ـما ال  -6

  .والمهنة والدخل

من أبرز االتجاهات التي حاولت اإلجابة عن هذه التساؤالت وقـدمت وجهـات نظـر               إن  

  .مختلفة حولها، االتجاه الوظيفي، واالتجاه الصراعي

  

  : االتجاه الوظيفي:أوالً

ماعي انطالقاً من تفـسيره     يقدم االتجاه الوظيفي تصوره للعالقة بين التعليم والحراك االجت        

للتمايز االجتماعي الذي مؤداه، أن المجتمع يتكون من مواقع وظيفية تتطلب نوعاً مـن األداء               

وهذه المواقع يجب شغلها من أفراد لديهم قدرات خاصة، أو نالوا تدريباً مناسـباً ألداء               , الماهر

جاه الـوظيفي مجموعـة مـن    من هذا المنظور يقدم االت. الدور الوظيفي الخاص بهذه المواقع   

    : )179(الفرضيات األساسية تشمل 

 أن التغيرات التكنولوجية في المجتمعات الصناعية أدت إلـى زيـادة مـستوى المهـارة                -1

أولهما، نقـصان نـسبة     . عمليتانوترتب على ذلك    , المطلوبة ألداء الوظائف بصورة مستمرة    

يادة نسبة الوظائف التي تتطلب مستوى       من المهارة، وز   منخفضاًالوظائف التي تتطلب مستوى     

ثانيهما، حـدوث زيادة متدرجة فـي مستوى المهـارة المطلوبـة داخـل            . عال من المهارة  

  .الوظائف نفسها

النظامي التدريب الضروري للوظائف التي تتطلب مهارات أكثر ارتفاعاً سواء            يقدم التعليم  -2

  .في صورة مهارات متخصصة أو في قدرات عامة

لى ذلك فإن المتطلبات التعليمية في زيادة مستمرة، وهناك حاجة متزايدة ألن تـستمر               وع -3

  .نسبة أكبر من أفراد المجتمع فترات أطول من الدراسة

                                                 
  .70 - 69مرجع سابق، ص ص . نعيمة حسن جابر )(179



  118

كلمـا زادت   : في ضوء الوظيفية تكون العالقة بين التعليم والحراك االجتمـاعي كالتـالي           

ونظـراً ألن    .كثر أهمية فـي المجتمـع     سنوات التعليم التي يتمها الفرد زادت إنتاجيته وكان أ        

عملية االختيار التي تحدد المكانة الوظيفية تتم داخل النظام التعليمي، عليه فإن عملية توزيـع               

التالميذ واختيارهم داخل النظام التعليمي يجب أن تحدث وفقاً لقدراتهم الشخصية واستعداداتهم            

أو الجنس أو الطبقة أو اللـون؛ وبـذلك         أكثر من اعتمادها على االختالفات األخرى كالعرق        

يتصور الوظيفيون أنهم يحققون  مبدأ تكافؤ الفرص على أساس أن هذا المبدأ يعني أن األفراد                

يختارون للقيام بأداء أدوار معينة ويكافأون على أساس خصائص مكتسبة وليس على أسـاس              

  . )180(خصائص موروثة 

  

قة بين التعليم والحراك االجتماعي من خـالل          فيما يلي إلى عرض لتصور الوظيفية للعال      

  .مؤشري المهنة والدخل

  

  : عالقة التعليم بالمهنة من المنظور الوظيفي-1

زاد االهتمام في السنوات األخيرة بدراسة األبعاد االقتصادية للتعليم، إذ أن التعليم في حـد               

اداً كبيرة من العـاملين     ذاته يمثل أكبر صناعة في معظم المجتمعات المعاصرة، فهو يضم أعد          

هذا، ويمكن النظر إلى البعد االقتصادي للتعلـيم مـن          . من ذوي الكفاءات والمؤهالت العالية    

فمن الناحية الفردية، يعد التعليم  إحدى أهم السبل         . زاوية األفراد وزاوية المجتمعات   : زاويتين

فإن التعليم يلعب دوراً    أما من ناحية المجتمعات     . للحصول على فرص العمل والدخل والثروة     

. مهماً في توفير القوى العاملة المدربة والالزمة للتقدم الصناعي والتكنولوجي فـي المجتمـع             

ووفقاً لذلك، فإن الوظيفية ترى أن التعليم عامل أساسي في توزيع األفـراد علـى الوظـائف                 

د، ومستوى المهنـة    بمعنى أن هناك ارتباط بين مستوى التعليم الذي يحصل عليه الفر          . المتاحة

وأنه كلما زادت سنوات الفرد في التعليم أمكن الحصول على مهـارات فنيـة              , التي يلتحق بها  

وفي ضوء ذلك، يكون كل فـرد       . أعلى تؤهله للتعيين في مهن أفضل في سلم الترتيب المهني         

 في المجتمع قادراً على المنافسة للوصول إلى المهن العليا من خالل ما يحـصل عليـه مـن                 

  .مستويات تعليمية
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  : عالقة التعليم بالدخل من المنظور الوظيفي-2

يقوم تصور الوظيفية للعالقة بين التعليم والدخل على مقولة مفادها، أن الـشخص المـتعلم               

يكون أكثر إنتاجية في النظام االقتصادي؛ وذلك ألنه يحصل على مهارات وتدريب من النـوع          

القتصادي من خالل سوق العمل يتولى مكافأة إنتاجيتـه، ويـدفع           النادر، وبالتالي فإن النظام ا    

بمعنى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد، زاد الدخل الـذي           . الجزاء المقابل لندرة مهارته   

  .)181(يحصل عليه 

  

  االتجاه الصراعي -:ثانياً

جتمـاعي،  ترتكز معظم تصورات االتجاه الصراعي المتعلقة بالتعليم ودوره في الحراك اال          

فهم يرون أن االتجاه الوظيفي لم يقدم التفـسير         . على االنتقادات الموجهة إلى االتجاه الوظيفي     

المناسب لبعض التأثيرات االجتماعية للتعليم المدرسي، كما أن بعض مقوالته مجانبة للواقـع،             

 اإلنتاجيـة   وبخاصة المقولة التي مفادها، أن الزيادة في عدد سنوات التعليم تؤدي إلى زيـادة             

 فقدان هذه العالقة، كما توصل إلى       (R.Collins) راندال كولينز ولقد أكد   . والتقدم التكنولوجي 

أنه ال يوجد دليل على أن العمال األكثر تعليماً هم أكثر إنتاجية والعكس هو الصحيح، حيـث                  

ا أن اإلنتاجية داخل    كم, يعمل األفراد األكثر تعليماً في األعمال الرتيبة التي تبتعد عن اإلنتاجية          

العمل تعتمد على الخبرة المكتسبة من العمل ذاته، أكثر من اعتمادها على التعلـيم والتـدريب                

  . )182(الرسمي قبل العمل 

     

 أن اقتـراح تطبيـق   (Feinberg) فـانبرج  و  (Solits) سـولتس    من جانب آخر، يرى 

مقولة التي ترى بضرورة التوسـع      مقوالت الوظيفية على مجتمعات العالم الثالث، وبخاصة ال       

ذلك أن زيادة التعليم في هذه الـبالد        . اقتراح خاطئ , ي قوة العمل  تنمفي النظام التعليمي حتى     

يعني إعداد أفراد متعلمين تعليماً أعلى مما تتطلبه الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما يؤدي               

في هذه المجتمعات يكـون غيـر       إلى انتشار البطالة وبخاصة في الحضر، حيث أن االقتصاد          

  .)183(قادر على توفير وظائف لألعداد الكبيرة المتعلمة التي ينتجها النظام التعليمي 

       

بأن التعليم يعد   :     ويضيف مؤيدو هذا االتجاه نقداً آخر إلحدى مقوالت الوظيفية، التي تقول          

ه جهاز لحماية التركيب الطبقي     ويرون في النظام التعليمي على أن     , وسيلة لتقليص عدم التكافؤ   
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ويقرون بأنه يعمل على إعادة إنتاج عدم التكافؤ الذي يقوم على أساس القـوة والـدخل                , القائم

فالقيم التي تحكم مؤسـسات المجتمـع تعكـس اهتمامـات           . والمكانة االجتماعية في المجتمع   

التكافؤ توجد في البناء    الجماعات المسيطرة التي تعبر عنها الطليعة الحاكمة؛ وألن أصول عدم           

  .ولذلك فهو يعكس خصائص هذا البناء, االجتماعي، وأن التعليم يعد أحد مؤسساته وأنظمته

      

 على الدور الذي يؤديه التعليم في إعـادة  (S.Boules) صمويل بـولز أكد  ,    في هذا االتجاه  

   :)184(ي البناء الطبقي في المجتمع األمريكي وأرجع األسباب في ذلك إلى ما يل

  

 إن التوسع التعليمي الذي حدث في أمريكا لم يكن طريقاً للتكافؤ، ولكنه كان سبيالً لمقابلـة                 -1

كما كان عامالً في الضبط االجتماعي لتحقيـق        . حاجات النظام الرأسمالي لقوة العمل المؤهلة     

  .االستقرار السياسي

زادت أهمية عدم التكـافؤ فـي       , لمة مع تزايد األهمية االقتصادية لقوة العمل الماهرة المتع        -2

  . النظام التعليمي في إعادة إنتاج التركيب الطبقي من جيل إلى جيل

 إن عدم التكافؤ الطبقي يتغلغل في النظام التعليمي وال يظهر أية عالقة للتحسن، أو التقليل                -3

  .من هذا التغلغل في النصف األخير من القرن العشرين

     

ة النظر الصراعية في عالقة التعليم بالحراك االجتماعي من خـالل              فيما يلي عرض لوجه   

  .مؤشري المهنة والدخل

  

  : العالقة بين التعليم والمهنة من المنظور الصراعي-1
   يرى أنصار االتجاه الصراعي أن االختالفات في الوظائف ال تعتمد في المقام األول علـى               

نما تعتمد على طبيعة تقسيم العمـل فـي المجتمـع           المهارات أو القدرات المطلوبة ألدائها، وإ     

وهذا يعني أن هنـاك     , الرأسمالي الذي تحدده طبيعة العالقات االجتماعية السائدة في المجتمع        

أفراداً على نفس المستوى التعليمي ولكنهم يعينون في وظائف متباينة المكانة، أو قد ال يجدون               

  .عمالً ويعانون من البطالة

     

 أن التوسع في التعليم لم يـستطع أن يحـدث انفتاحـاً فـي     (R. Boudon) ودونب   ويؤكد 

التركيب الوظيفي، أي أن فرص الوظائف الجيدة ذات المكافأة العالية ظلت مغلقة أمام أفـراد               
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ولقد , الطبقات الدنيا الذين استطاعوا أن يحصلوا على مستويات تعليمية تؤهلهم لتلك الوظائف           

   :)185(لنحو التالي ذلك على ا بودونفسر 

  

 على الرغم من زيادة نسبة الملتحقين بالمدارس وارتفاع مستويات التحصيل العلمي، وعلى             -أ

الرغم من تحقيق معظم المجموعات االجتماعية زيادة في التحصيل العلمـي، نجـد أن أبنـاء                

 فهم يحصلون على معـدالت أعلـى تمكـنهم مـن          . الطبقات العليا مازالوا متميزين في ذلك     

  .االستمرار في التعليم وتحقيق مستويات تعليمية أعلى من أبناء الطبقات الدنيا

  

 لقد أدى انتشار التعليم إلى ارتفاع المستويات التعليمية للعـاملين الجـدد فـي مختلـف                 -ب

الوظائف، وفي ضوء ذلك رفع أصحاب العمل مستوى المتطلبات التعليمية لمعظـم المواقـع              

  .هذه المواقع ألعلى األفراد في الدرجات العلميةوحجزوا أفضل , الوظيفية

  

 ومن بين المتقدمين للوظائف والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية، يختـار أصـحاب              -ج

العمل األفراد من أعلى األصول االجتماعية أوالً، ثم يليهم المساوون لهم في الدرجات العلمية              

لى أن هناك سيطرة للخلفية االجتماعيـة   إ بودونويخلص  . ومن هم أقل في األصل االجتماعي     

في التعيين بالمناصب الوظيفية العالية حتى في ظل نظم التوظيف التي تعتمد علـى الجـدارة                

  .المرتبطة بالمستوى التعليمي

  

  : العالقة بين التعليم والدخل من المنظور الصراعي-2

ليم والدخل، نجد أن االتجـاه      في الوقت الذي يؤكد فيه االتجاه الوظيفي على العالقة بين التع          

الصراعي يؤكد على أن التعليم ليس هو المحدد الوحيد للدخل، وإنما يمثـل أحـد المـدخالت                 

وهو يتجاوز هذه العالقة المباشرة إلى تأكيد الدور الذي تلعبه الخلفية االقتـصادية             , المؤثرة فيه 

جتماعية في سوق العمل من     االجتماعية لألسرة على الدخل هذا من جهة، وعلى التمايزات اال         

 (H.Ginntis) جينـتس  و   (S.Bowless) بولز من   اقترح كل في هذا االتجاه    . ناحية أخرى 

  :نموذجاً للعوامل المؤثرة في الدخل كما هو موضح في الشكل اآلتي 

  

  

  

                                                 
  .82 - 81، ص ص مرجع سابق.   نعيمة حسن جابر)185(
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  )6(شكل رقم 

  يبين العوامل المؤثرة في الدخل

  
  

                             الخلفية االقتصادية المكانة الوظيفية                          

   االجتماعية لألسرة الدخل في عالم الكبار                                               

                                                                                  

            

   سنوات التعليم                                           

                                               

  

   ذكاء الطفولة                 ذكاء فطري   الذكاء في سن الرشد                      

  
 
 

 .in Capitalist Americachooling S .Guntis.H,Bowles.S :Sources              
London: Routledge & Kegan Pauls, 1977, p. 113.     

  

في هذا النموذج يشرح المؤلفان العوامل المستقلة الهامة التي تسهم بطريقة مباشرة أو غير              

مباشرة في النجاح المهني واالقتصادي، وهما يؤكدان بأن االختالفات في الدخل بين األفـراد              

ي الذكاء والتعليم والخلفية االقتـصادية      من نفس السن والعرق والجنس تنجم عن االختالفات ف        

وهما يرجحان أن االختالفات في الذكاء عند بلوغ سن الرشد، وفي عدد سـنوات              . االجتماعية

وأن االختالف في ذكـاء     , التعليم إلى تأثير المتغيرات المتصلة بالخلفية االقتصادية االجتماعية       

  .            فاعلها مع الخلفية االقتصادية االجتماعيةالطفولة يرجع لالختالفات في الجينات الوراثية في ت

       

 مجموعة من المؤشرات ليدل بها على ضـعف ارتبـاط   (Ivan Reid) إيفان ريدكما يسوق 

   :)186(التعليم بالدخل في المجتمع األمريكي منها 

لكـل   حتى لو افترضنا أن المستويات المتشابهة من المتعلمين تؤدي إلى وظائف متـشابهة               -أ

األفراد، نجد أنه ليس بالضرورة أن الوظائف المتشابهة تدر دخالً متساوياً، فقد توجد تفـاوت               

  .كبير في الدخل داخل الوظيفة الواحدة

                                                 
.210.p, 1979, ookOpen B: London. Sociological Prespective on School and Education. Reid.  I)186(  
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 إذا كان التعليم من خالل الوظيفة يتصل بالدخل نجد أنه ليس كل مـن يحمـل مـؤهالت       -ب

والدليل على ذلك زيـادة     , يةعلمية يحصل على دخل أعلى من الذين ال يحملون مؤهالت علم          

دخول العمال الحرفيين على أصحاب الشهادات، وفي المقابل ليس كل من يحصلون على دخل              

  . عال يحملون مؤهالت علمية

 إن القول بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي، ارتفع مستوى الدخل قد تكون صـادقة عنـد                 -ج

 بعض المتغيرات، ولكن المقولـة ليـست        مقارنة مجموعة من المتعلمين ككل فقط، مع تثبيت       

  .  صادقة على اإلطالق

    إجماالً، فأن العوامل المؤثرة في كل من المهنة والدخل باعتبارها من مؤشرات الحـراك              

التعليم، الخلفية األسرية، الـسمات الشخـصية، المنظومـة         : االجتماعي كثيرة ومتنوعة منها   

وتؤكد هـذا المنحى العديد مـن اآلراء والدراسـات         . معالقيمية، األيدولوجيا السائدة في المجت    

ففـي تتبع لظاهرة الحراك االجتماعي الرأسي بالمجتمع       . التي أجريت على المجتمع األمريكي    

 ورصـد العوامـل     -  بكل ما يحمله مـن مضامين النجاح المهني واالقتصادي           –األمريكي  

مـن الذي يكون فـي الطليعة فـي      :  سؤاالً مفاده  (J.Shepard) شابردالمؤثرة فيـه، طرح    

إن : "  ويجيب قـائالً (?Who gets ahead in American Society)المجتمع األمريكي ؟ 

الفكرة العامة التقليدية في المجتمع األمريكي هي أن النجاح المهني واالقتصادي هو في الواقع              

غيـر أن علمـاء   . (Willingness to Work) واالستعداد للعمـل  (Talent)نتاج الموهبة 

االجتماع الذين تحدوا هذا االعتقاد الراسخ نسبوا النجاح أو اإلخفاق إلى العوامـل المرتبطـة               

بالخلفية االقتصادية االجتماعية لألفراد، وعلى سبيل المثال، فإن النجاح الذي يحققـه األفـراد              

  .)187(على األرجح ألن لديهم آباء ناجحون 

      

دانيـال  ، ودراسـة  (C. Jenks) كريـستفور جيـنكس   دراسة ,    ومن الدراسات األخرى

 التفـاوت  بعنـوان  كتاباً جينكسم أصدر 1972ففي عام . (D. Yankelovith) يانكيلوفيتش

(Inequality)      أكد فيه أن الحظ(Luck)    وفي دراسة أخرى لــ     .  هو المسؤول عن النجاح

اً مع وجهة النظر االجتماعية     م قدموا فيها نتائج أكثر توافق     1979 صدرت عام    وآخرين جينكس

التقليدية، عندما أكدوا على أن التعليم، والنتائج المرتبطة باالختبـارات المدرسـية، وسـمات              

ولقد عرفت  .  كلها عوامل مهيمنة   - قارنوا بين اإلخوة     –الشخصية المراهقة، والخلفية األسرية     

ة اآلباء ودخولهم، تعليم الوالدين،     مهن: الخلفية األسرية بهذه الدراسة بوجه عام لتشمل العوامل       

  . )188( (Ethnicity) ، واألقلية اإلثنية (Race)حجم األسرة، العرق 

                                                 
  J.M. Shepard. op.cit., p. 195.)187(   
  Ibid., p. 196.)188(   
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م فقد تناول فيها تأثير العديد من العوامل        1979  التي أجريت عام      يانكيلوفيتش    أما دراسة   

مدرسة، وسمات  الخلفية األسرية، سنوات التعليم التي أكملت، نتائج االختبارات في ال         : وبخاصة

أن : وخلص إلى نتيجة مفادهـا    . الشخصية المراهقة على المهنة والدخل لعينة من الرجال فقط        

 منه علـى المكانـة المهنيـة        (Earning)عوامل الخلفية األسرية ذات تأثير أقل على الدخل         

(Occupational Status) .  وأنه من الصعب تحديد النفوذ النسبي لهذه العوامل على النجـاح

إذا أنت أتيت من أسرة ذات خلفيـة        : و صرح قائالً  , المهني واالقتصادي ألنها جميعاً مترابطة    

اجتماعية واقتصادية حسنة، فإنه من المرجح أن تنهي الدراسة بالكلية، وتحصل علـى نتـائج               

. )189(وتملك السمات الشخصية التي ترتبط بالنجاح االقتصادي      , عالية في االختبارات األكاديمية   

  : أوضح ذلك في الشكل البياني التاليولقد

  )7(شكل رقم 

  يبين أثر عامل الخلفية األسرية والتعليم والعوامل األخرى على المهنة والدخل
  

  
  "المال المكسوب"     الدخل     المكانة المهنية                               

Occupational Status                                                   Earining  
                        

                   التحول بين األعمال والحرف                               التحول بين األعمال والحرف

  التقلب في الظروف من عام إلى آخر                       التقلب في الظروف من عام إلى آخر

  سوء الحظ                                   حسن الطالع ، سوء الحظ,  الطالع                  حسن

                     

                               30 – 25%                                                   50 – 65%   

 ------------------------------------------------------------------------------     

                               70 – 75%                                                   50 – 35%   

                                                                                      

  مهنة األب:  مهنة األب                            عوامل خلفية األسرة وتشمل:       عوامل خلفية األسرة وتشمل

  %35-15    ودخله، تعليم األب واألم، حجم األسرة        %   50- 45       ودخله، تعليم األب واألم، حجم األسرة      

  ,        العرق، واألقلية العرقية.                                           العرق، واألقلية العرقية

  %20-15االختبار في المدرسة                   نتائج%              55-45      نتائج االختبار في المدرسة                   

  %20-15     سنوات الدراسة التي أكملت           %              25-20      سنوات الدراسة التي أكملت                  

  %25-15سمات الشخصية المراهقة                  %              25-20الشخصية المراهقة                           سمات

  

       
Source: J. M. Shepard. op.cit., p.197       

  

                                                 
  J.M. Shepard. op.cit., p.  196.)189(   
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و تظهر النسب المئوية في اللون األسود الوزن المحدد لكل عامل سواء للمكانـة المهنيـة أ               

وتظهر النسب في اللون البنـي األثـر المـشترك          . إذا تم تجاهل كل العوامل األخرى     , الدخل

  . للعوامل معاً

     

السابق أن االتجاه الوظيفي ينطلق في تفسيره للعالقة بـين التعلـيم             العرض   يظهر,    بإيجاز

لـذي يحـدث   ا ,والحراك االجتماعي من رؤيته الواسعة للتمايز االجتماعي داخل المجتمعـات     

نتيجة ألن المجتمع يتكون من مواقع وظيفية، وأن هذه المواقع تتطلب نوعاً من األداء ويجـب                

أن يشغلها أفراد لديهم القدرات الخاصة، والكفاءة الالزمة والتدريب المتميز، والتـي بـدورها              

  :تتطلب تعليماً من نوع خاص وبالتالي يرى الوظيفيون

  

. م التدريب الالزم لشغل الوظائف التي تتطلب مهارات عاليـة          أن وظيفة التعليم هي تقدي     -1

وأنه كلما زادت سنوات التعليم التي يتمها الفرد، زادت إنتاجيته وكـان أكثـر أهميـة فـي             

  .المجتمع

 نظراً ألن عملية االختيار التي تحدد المكانة المهنية والوظيفية تتم داخل النظام التعليمي              -2

لية توزيع التالميذ واختيارهم داخل النظام التعليمـي يجـب أن            إذن، فإن عم   - المدرسة   –

تحدث وفقاً لقدراتهم الشخصية واستعداداتهم أكثر من اعتمادها على االختالفات الخارجيـة            

  .العرق، الجنس، العمر، الطبقة، واللون: منها

 زادت بمعنى أنـه كلمـا  .  التعليم عامل أساسي في توزيع األفراد على الوظائف المتاحة        -3

سنوات تعليم الفرد أمكن الحصول على مهارات فنية أعلى تؤهله للتعيين في مهن أفضل في               

ويكون قادراً على المنافسة على المهن العليا من خالل ما يحصل مـن             , سلم الترتيب المهني  

  .مستويات تعليمية

ي؛ ألنه يحـصل     إن الشخص المتعلم تعليماً عالياً يكون أكثر إنتاجية في النظام االقتصاد           -4

وبالتالي فإن النظام االقتصادي خالل سوق العمـل        , على مهارات وتدريب من النوع النادر     

  .يتولى مكافأته على إنتاجيته

 كلما تطور المجتمع وزاد تعقده التكنولوجي، فإن ذلك يؤدي إلى خلـق وظـائف فنيـة                 -5

  .وبالتالي تزداد الحاجة إلى التعليم, وعالية جديدة

لتوسع في النظام التعليمي في البلدان النامية لغرض تحديث مجتمعاتها وتقوية            ضرورة ا  -6

  .قوة العمل بها
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أما الصراعيون، فإنهم انطلقوا في تحليلهم للعالقة بين التعليم والحراك االجتماعي مـن             

  :وأبدوا العديد من التحفظات منها. نقدهم لمقوالت االتجاه الوظيفي

  

, مال األكثر تعليماً هم أكثر إنتاجية، ويرون أن العكس هو صـحيح            انتقدوا مقولة أن الع    -1

أي أن األفراد األكثر تعليماً يعملون في األعمال الرتيبة البعيدة عن اإلنتاجية، ناهيك عن أن               

اإلنتاجية داخـل العمـل تعتمد علـى الخبرة المكتسبة مباشرة مـن ولـيس مـن التعلـيم                

  .والتدريب الرسمي

ويرون أنه يعمل علـى إعـادة       . لة أن التعليم يعمل على تقليص عدم التكافؤ        انتقدوا مقو  -2

والذي يعكس اهتمامات الجماعـات     . إنتاج عدم التكافؤ الذي يقوم على القوة والدخل والهيبة        

وبالتالي فإن التعليم يعمل على الثبات االجتماعي وليس        . المسيطرة وبخاصة الطليعة الحاكمة   

  .الحراك االجتماعي

يرون أن االختالف في الوظائف ال يعتمد على المهارات أو القدرات الخاصـة، وإنمـا                -3

يعتمد على طبيعة تقسيم العمل في المجتمع الرأسمالي الذي تحـدده العالقـات االجتماعيـة               

ولكنهم يعينون على   , وهذا يعني أن أفراداً على نفس المستوى التعليمي       , السائدة في المجتمع  

  .مكانة أو قد ال يجدون عمالً ويعانون من البطالةوظائف متباينة ال

حتى في ظل نظـم التوظيـف       ,  سيطرة الخلفية االجتماعية في التعيين بالمناصب العالية       -4

  .التي تعتمد على الجدارة المرتبطة بالمستوى التعليمي

أحـد   يرفض أنصار هذا االتجاه اعتبار أن التعليم هو المحدد الوحيد للدخل، وإنما يمثل               -5

   - نموذج بولز وجنتس –المدخالت المؤثرة فيه 

,  انتقدوا مقولة ضرورة التوسع في النظام التعليمي بالعالم الثالث حتى تنمي قوة العمـل              -6

واعتبروا أن التوسع في النظام التعليمي في هذه البالد يعني إعداد أفراد متعلمـين لـسوق                

ر قادر على توفير الوظائف لألعـداد الكبيـرة         البطالة، نظراً ألن االقتصاد في هذه لبالد غي       

  .المتعلمة التي أنتجها النظام التعليمي

  

خالصة التحليل تشير إلى اختالف رؤية كل من االتجاهين للتعليم في عالقته بـالحراك              

االجتماعي، فاالتجاه الوظيفي يرى في التعليم عنصراً أساسياً في حراك األفراد داخل البناء             

ا يشير االتجاه الصراعي إلى أن التعليم عامل رئيسي في ثبـات األوضـاع              بينم. التدرجي

  .   االجتماعية وإعادة إنتاجها
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  :التعليم في عهد الثورة: سادساً 
تغيـرت  , معمـر القـذافي   م بقيادة العقيد    1969ن سبتمبر عام    قيام الثورة في الفاتح م       عند  

فلقد هدف هذا التغيير إلى     . سياسة التعليم بما يتفق والفلسفة االجتماعية الجديدة للمجتمع الليبي        

واالهتمام بتوصـيل   , والرفع من مستوى األداء فيه    , االهتمام بتحسين نوعية التعليم كماً وكيفاً     

, واالرتفاع بمـستوى التعلـيم    , ستحقيها في كل القرى والمناطق النائية     الخدمات التعليمية إلى م   

إلى جانب خلق جيـل صـالح خلقيـاً         , إلى مستوى المدن تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية       

ويـسهم  , ويعتز بعروبته , ويخلص ألمته العربية  , يؤمن بدينه اإلسالمي  , وفكرياً ونفسياً وبدنياً  

   . ويدرك واجباته ومسؤولياته نحو نفسه ومجتمعه,بجهوده في نهضة البالد

  

 من بين أهم اإلجـراءات التي اتخـذت في بدايات الثورة بخصوص التعليم ما نص عليه              

والقاضـي  , م1969 ديـسمبر    11الصادر عن مجلس قيادة الثورة في       " اإلعالن الدستوري   " 

ولقد ترتب على ذلك إلغـاء      . ديةبزيادة سنوات الدراسة اإللزامية لتغطي كذلك المرحلة اإلعدا       

وأصبح امتحـان الـصف     , م1972/1973امتحان الشهادة االبتدائية ابتداء من السنة الدراسية        

وامتحان الشهادة اإلعداديـة يجـرى علـى مـستوى          , السادس يجرى على مستوى المدرسة    

مــا  ك. م1971/1972المحافظات بدالً من المستوى المركزي اعتباراً من العـام الدراسـي            

أوقف القبـول بالمـدارس اإلعـدادية الفنية والبـدء فـي تـصفيتها اعتبـاراً مـن الـسنة               

  .   )190(م 1971/1972الدراسية 

  

م بـشأن إلغـاء الجامعـة       1970 لسنة   144صدور القانون رقم    , من اإلجراءات األخرى  

ها إلى كلية تابعـة     وتحويل كليات , وإلحاق معاهدها ومدارسها بوزارة التعليم والتربية     , اإلسالمية

إنهاء للفصل الذي كان قائماً بين التعليم الديني والتعليم         , حالياً) قاريونس(لجامعة بنغازي سابقاً    

م التي أعدت في    1969/1974 الثانية   ةكما أوقف العمل بالخطة الخماسي    . العام والتقريب بينهما  

م تتفـق   82/1983 –م  1972/1973وإعداد خطة عشرية جديدة للسنوات مـن        , العهد الملكي 

  .)191(وأهداف الفلسفة االجتماعية الجديدة للمجتمع الليبي 

  

م جعل من التعليم االبتـدائي      1975 أكتوبر   9كما صدر عن مجلس قيادة الثورة قانوناً في         

  سنوات) 6(واإلعدادي إلزامياً لجميع األطفال من البنين والبنات من سن 

                                                 
 1973( , طرابلس . 2ط. م1973  - 0197إنجازات وزارة التعليم والتربية في سنوات ما بعد الثورة من .  وزارة التعليم والتربية)190(
   .16 – 1ص ص , )

, وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية. ل.ع.تطور التعليم في ج . 8وثيقة التخطيط رقم . وزارة التخطيط والبحث العلمي )(191
   .6ص , مرجع سابق
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م التعليمي في عهد الثورة من واقع اإلحصاءات        فيما يلي عرض للتطور الحاصل في النظا      

الرسمية، سواء من حيث الحالة التعليمية للسكان، أومن حيث عدد الملتحقين بمختلـف أنـواع               

  .أو من حيث عدد المدارس والمدرسين والجامعات, التعليم ومراحله

  

  :ة للسكان الليبيين في عهد الثورةي الحالة التعليم-1

  )14(جدول رقم 

  تطور الحالة التعليمية للسكان الليبيين من واقع التعدادات الرسميةيبين 

  
   الحالة التعليمية         

  

           الجنسالتعداد     

  يقرأ  أمي

  فقط

  يقرأ

  ويكتب

  جامعي  ثانوي  إعدادي  ابتدائي

  فما فوق

  غير

  مبين

  المجموع

  656490  677  6165  **1286  *60469  97402  280436  6833  203222  ذكور

  603585  529  434  76  12639  26132  123561  1600  438614  إناث
  

  م1972/1973

  1260075  1206  6599  1362  73108  123534  403997  8433  641836  المجموع  )1(

  832077  -  26088  113569  160380  193554  146380  -  192106  ذكور

  788043  -  145554  55365  82820  108726  82503  -  454075  إناث
  

  م1983/1984

  1620120  -  30642  168934  243200  302280  228883  -  646181  المجموع  )2(

  1657813  181  84725  305228  385494  394165  314789  -  173231  ذكور

  1602762  63  30601  218946  309428  328859  278677  -  436188  إناث
  

  م1994/1995

  3260575  244  115326  524174  694922  723024  593466  -  609419  المجموع  )3(

  ). سنوات فما فوق10 (.17ص , م1973التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد)  1: (المصدر
  ) سنة فما فوق15(.69ص, م1984التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(               
  ) سنوات فما فوق10(.49ص , م1995النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . والتوثيقالهيئة الوطنية للمعلومات ) 3(               

  . على الشهادة اإلعدادية والثانويةاألرقام الحاصلين تتضمن *            

  .على شهادة ما فوق الثانوي ودون الجامعيالحاصلين  تتضمن األرقام **              

  

تطور في الحالة التعليمية للسكان الليبيين خالل التعـدادات         مدى ال ) 14(يظهر الجدول رقم    

.  ويكتبون قد ارتفع   نم يتضح أن عدد الذين يقرأ و      1995م و 1973فبمقارنة التعدادين   . الثالث

وصـل العـدد إلــى      , م1973فــرداً عـام     ) 403997(فبعـد أن كان عددهم ال يتجاوز       

أما الحاصـلون   %). 1.8(سنوية قدرها   بمعدل زيادة   , م1995فرداً حسب تعداد     ) 593466(

, فرداً مـن الجنـسين    ) 123534(م بلغ   1973فإن عددهم حسب تعداد     , على الشهادة االبتدائية  

, %)8.4(سـنوية   بمعدل زيـادة    , فرداً) 723024(م إلى   1995ولقد وصل العدد حسب تعداد      

, ناث خالل الفترة ذاتها   بتأمل التطور في عدد الحاصلين على الشهادة اإلعدادية من الذكور واإل          

بينما كـان   , %)12.2(إذ بلغ عندهن    , فيالحظ أن معدل النمو السنوي لإلناث أكثر من الذكور        
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كما يالحظ وجود زيادة كبيرة في عـدد الحاصـلين علـى الـشهادة            %). . 6.7( عند الذكور 

 لتعـدد   فرداً مـن الجنـسين وفقـاً     ) 73108(فبعد أن كان عددهم     . اإلعدادية خالل التعدادين  

فـرداً من الجنسين   ) 694922(وصـل العدد إلى    , بمـن فيهم حملة الشهادة الثانوية    , م1973

بتأمل التطور في عدد الحاصلين على الشهادة       %). 10.7(بمعـدل زيادة سنوية    , م1995عام  

 فيالحظ أن معدل النمو السنوي لإلناث أكثـر       , اإلعدادية من الذكور واإلناث خالل الفترة ذاتها      

وهذه المعدالت العالية   %). 8.8( بينما كان عند الذكور   , %)15.6(إذ بلغ عندهن    , من الذكور 

, تؤكد مدى النجاح الذي تحقق بفعل التوسع الكبير الذي أقدمت عليه الثورة في مجال التعلـيم               

وما قامت به من إجراءات إدارية وقانونية وبخاصة منها صدور قانون إلزاميـة المـرحلتين               

  .ائية واإلعدادية ومجانيتهمااالبتد

  

فيالحظ أن زيـادة كبيـرة      , أما بخصوص التطور في عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية        

إذ بلغ إجمالي الشهادة الحاصلين علـى       . م1995م إلى   1973حصلت خالل الفترة الممتدة من      

 العدد وصل   م فإن 1995ووفق تعداد   , فرداً) 1362(م  1973الثانوية من الجنسين حسب تعداد      

كمـا يتبـين مـن      %). 31.1(بمعدل زيادة سنوية قدرها     , فرداً من الجنسين  ) 524174(إلى  

الجدول كذلك أن معدل الزيادة السنوية لإلناث الحاصالت على الشهادة الثانوية خالل الفتـرة              

  %).  28.2(بينما بلغ عند الذكور , %)43.6(إذ بلغ عندهن , نفسها فاق بكثير معدل الذكور

  

نجد أن تطوراً كبيـراً     , بتأمل التطور في عدد حملة الشهادة الجامعية وما فوقها من الجدول          

ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه حملة الشهادة الجامعيـة مـن            . حصل خالل عقدين من الزمن    

) 115326(م إلـى    1995وصل العدد وفق تعداد     , م1973فرداً وفق تعداد    ) 6599(الجنسين  

وبالنظر إلى معدل الزيـادة الـسنوية       %). 13.9(ن بمعدل زيادة سنوية قدرها      فرداً من الجنسي  

تبين أن المعدل عنـد اإلنـاث يفـوق         , لحملة الشهادة الجامعية من الجنسين خالل الفترة ذاتها       

األمـر  , %)12.6(أما عند الذكور فيصل إلـى       , %)21.3(إذ بلغ عندهن    , نظيره عند الذكور  

ويترجم بواقعية خالصة المبادئ واألهداف التـي دعـت         , أة الليبية الذي يؤكد تطور تعليم المر    

إليها الثورة والمتمثلة في حق المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق والواجبات وبخاصـة               

  . منها حق التعليم

  

 الـشهادة  بـدًأ بحملـة   صل في حملة الشهادات العلمية للسكان الليبيين        احال وبتتبع التطور      

م 1995, م1973 مقارنة التعدادين    يتبين بعد ,  الجامعية فما فوق   شهادةية وانتهاء بحملة ال   االبتدائ

ولقـد وصـل    , فرداً) 204603 (م يبلغ 1973 حملة الشهادات العلمية حسب تعداد       أن مجموع 
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م بمعدل زيـادة سـنوية قـدرها        1995فرداً من الجنسين وفق تعداد      ) 2057446(إلى  العدد  

 ق الـذكور  الإلناث ف حملة الشهادات العلمية     فأن معدل    ,ستوى الجنسين أما على م  %). 11.1(

إن هذا التطور في     %).9.3(أما عند الذكور فقد بلغ      %) 15 (هنإذ بلغ عند  , خالل الفترة ذاتها  

 لمخططات عامة تبنتها الثورة     ةجيوإنما جاء نت  ,  لم يأت مصادفة   الليبيينالحالة التعليمية للسكان    

وتطبيقاً عملياً للمبادئ التـي دعـت إليهـا         , لتعليمية للسكان بالمجتمع الليبي   للنهوض بالحالة ا  

  .وبخاصة منها مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمام أبناء المجتمع الليبي

  

  : حالة األمية بين السكان الليبيين في عهد الثورة-2

  

  )15(جدول رقم 

  .الليبيين في عهد الثورةيبين حالة األمية بين السكان 

  
مجموع السكان   الجنس  التعداد

  الليبيين

مجموع السكان 

  األميين

نسبة األمية من مجموع 

  السكان

   %19.2  203222  1057912  ذكور

   %44.1  438614  994445  إناث

  

  م1972/1973

   %31.3  641836  2052357  المجموع  )1(

   %11.6  192106  1651562  ذكور

   %28.7  454075  1579497  إناث

  

  م1983/1984

   %19.9  646181  3231059  المجموع  )2(

   %7.8  173231  2231079  ذكور

   %20.2  436188  2158660  إناث

  

  م1994/1995

  %13.9  609419  4389739  المجموع  )3(

  . 5ص, 1ص, م1973التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 1:(المصدر                 

  ). سنوات فما فوق10من سن (                              

  . 69ص, 67ص, م1984التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(                          

  ). سنة فما فوق15من سن (                              
  , م1995نتائج النهائية للتعداد العام للسكان ال. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 3(                                    

  ). سنوات فما فوق10من سن . (49,ص, 42ص                               

     

 البرنامج الذي بدأه النظام السابق فيما يتعلق        واصلت وزارة التعليم والتربية في عهد الثورة          

وتحرير اإلنسان الليبي من    , ضاء على األمية  بمحو األمية وتعليم الكبار إيماناً منها بضرورة الق       

فكان أن أحدثت تعديالً في قـانون       , قيود الجهل وتأهيله ليتحمل مسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه       

ولقد بلغ عدد   . كما وضعت الوزارة أساساً عامة لتطبيقه     . م1968محو األمية الذي صدر عام      
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كما , م1969/1970داً وراشدة للعام    راش) 12548(المنخرطين في دورات محو األمية حوالي       

م دورات محو األمية الـوظيفي فـي بعـض المؤسـسات            1970/1971افتتحت خالل العام    

كما واصلت الوزارة تعاونها مع اإلذاعـة المرئيـة فـي    . دورة) 12(والمصانع بلغت حوالي    

 ودورات  لقد توجت الدورات التقليديـة    . على مستوى الجمهورية  " نحو النور   " إخراج برنامج   

إلـى  . م1973الحمالت التطوعية بإجراء اختبارات النقل وشهادة محو األمية في نهاية فبراير            

: كل ذلك وضعت الوزارة مشروعات لمخططات مختلفة في عهد الثورة لمحو األميـة منهـا              

ومشروع المخطط العشري لمحو    , م1975/1976 –م  1973/1974مشروع المخطط الثالثي    

ومشروع مخطط طويل المـدى لمحـو أميـة    , م1981/1982 –م 1972/1973أمية الذكور   

ولقد بلغ عدد المنخرطين في برنامج محو األميـة         . م1991/1992 –م  1972/1973اإلناث  

بينما بلغ عـدد    , دارساً ودارسة ) 246163(م ما مجموعه    1973/1974 – 1969/1970منذ  

م مـا مجموعـه     1968/1969 –م  1965/1966سنوات قبل الثورة من     ) 4(الدارسين خالل   

  .)192(دارساً ودارسة ) 84784(

  

المـؤتمر  : كما اشتركت الوزارة في العديد من المؤتمرات داخل الجمهورية وخارجها منها          

والمؤتمر المحلي لمحو األمية في طرابلس      . م1972الدولي الثالث لتعليم الكبار في طوكيو عام        

  .  )193(م 1972

  

 حجم التغير في حالة األمية التي كـان عليهـا           ككن إدرا يم) 15(بالنظر إلى الجدول رقم     

والجهود التي بذلتها للتقليـل مـن حـدة هـذه           , بفضل المخططات التي تبنتها الدولة    , الليبيون

%)  57(ففي الوقت الذي كانت فيه الظاهرة تنتشر بين أكثر مـن نـصف الـسكان                . الظاهرة

ولتواصل انخفاضها  , م1973تعداد  وفق  %) 31.3(انخفضت إلى الثلث    , م1964حسب تعداد   

  .م1995من إجمالي السكان الليبيين حسب تعداد %) 14(لتقترب من حوالي 

  

م كانـت األميـة     1964فحسب تعداد   . أما نسبة األمية بين اإلناث فيالحظ انخفاضها بينهن       

ولتـصل  , م1973حسب تعداد   %) 44(ثم انخفضت إلى    , منهن%) 70.4(منتشرة بين حوالي    

وهذه النسبة تشمل معظـم     , من النساء %) 20(م أي   1995ى مستوى لها حسب تعداد      إلى أدن 

  . النساء الكبيرات في السن

                                                 
   .330, 326ص , ص, مرجع سابق,  أحمد القماطي)(192

ص ص , مـرجع سابـق. م1973 – 1970بعد الثورة من ازات وزارة التعليم والتربية في سنوات ما ـإنج.   وزارة التعـليم والتربية)193(
66 – 68.   
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  :في عهد الثورة  التعليم بالمرحلة االبتدائية-3

  )16(جدول رقم 

  يبين أعداد التالميذ الملتحقين بالمرحلة االبتدائية وعدد المدارس والمدرسين
  عدد المدرسين  عدد المدارس  تالميذعدد ال  الجنس  السنة الدراسية

  219662  ذكور

  128709  إناث
  

  م1970/1971

  348371  المجموع  )1(

  
1311  

  
12161  

  250056  ذكور

  184273  إناث
  

  م1973/1974

  434329  المجموع  )2(

  
1807  

  
20289  

)5(  

  383070  ذكور

  355062  إناث
  

  م1994/1995

  738132  لمجموعا  )3(

  

-  

  

  
135120 *  

)6(  

  387713  ذكور

  357715  إناث
  

  م2003/2004

  745428  المجموع  ) 4(

  

3076*  

  

194512*  

  تطور التعليم في . 8وثيقة التخطيط رقم . وزارة التخطيط والبحث العلمي) 1: (المصدر                     

  .  12ص, مرجع سابق.  االقتصادية واالجتماعيةوارتباطه بخطة التنمية. ل.ع.ج                              

  .18ص, 1973التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(                          

  .47ص, 1995النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 3(                            
  التعليم والتدريب األساسي : مؤشرات إحصائية حول. المركز الوطني لتخطيط التعليم)4 (                                     

  .إعداد؛ عبد النبي محمد أبوغنية وفهيمة الهادي الشكشوكي.                                والمتوسط  بالجماهيرية العظمى

  .26ص , م2004/م2003م الدراسي                                للعا
  .11ص, مرجع سابق. الكتيب السنوي لإلحصاء التربوي.وزارة التعليم والتربية )5(                                      
  .23ص, مرجع سابق. الكتيب اإلحصائي. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق )6(                                      

  .االبتدائية واإلعدادية: رقم المرحلتينكل يشمل   *                                  

وقانون التعليم اإللزامي الذي صدر     , وفق اإلعالن الدستوري      يعد التعليم بالمرحلة االبتدائية     

وهو إلزامي ومجاني في جميع المدارس التـي        , حق وواجب على جميع الليبيين    , م1975في  

وااللتحاق بها يتم للتلميذ الذي أكمـل       , سنوات) 6(ومدة الدراسة بهذه المرحلة     . ولةتنشئها الد 

والخـامس يكـون    , والثالث, والثاني, األول: واالنتقال من الصفوف  . السنة السادسة من العمر   

والسادس فإن االنتقال منهما يتم من خالل امتحان يجرى في نهاية كل            , الرابع: أما الصفين .آلياً

وهذا االمتحان يقرر مدى بقاء التلميذ في صفه أو االنتقـال منـه             , ى مستوى المدرسة  سنة عل 
)194(      .  

  

                                                 
   .4ص , مرجع سابق. م73/1974   للعامالكتيب السنوي لإلحصاء التربوي .  وزارة التعليم والتربية)(194
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. يالحظ حجم التطور الحاصل في أعداد التالميذ بالمرحلة االبتدائيـة  ) 16(من الجدول رقم    

ففي الوقت الذي كان فيه إجمالي التالميذ الملتحقين بالمـدارس االبتدائيـة للعـام الدراسـي                

م إلـى   2003/2004وصل العدد للعام الدراسـي      , تلميذاً وتلميذة ) 348371(م  1970/1971

وبحساب معـدل الزيـادة     %). 2.33(وبمعدل زيادة سنوية قدرها     , تلميذاً وتلميذة ) 745428(

 أن معدل الزيادة الـسنوية للـذكور        يتضح, السنوية خالل الفترة ذاتها لكل من الذكور واإلناث       

  %).3.1(ا عند اإلناث فقد بلغ أم, %)1.7(يصل إلى 

  

  : التعليم بالمرحلة اإلعدادية في عهد الثورة-4

  )17(جدول رقم 

   وعدد المدارس والمدرسينةيبين أعداد التالميذ بالمرحلة اإلعدادي
  عدد المدرسين  عدد المدارس  عدد التالميذ  الجنس  السنة الدراسية

  30493  ذكور

  6554  إناث
  

  م1970/1971

  37047  المجموع  )1(

  
185  

  
2647  

  59859  ذكور

  19716  إناث
  

  م1972/1973

  79575  المجموع  )2(

  
366  

  
5085  

)5(  

  207748  ذكور

  181576  إناث
  

  م1994/1995 

  396324  المجموع  )3(

  

-  

  

  
135120*  

)6(  

  

  185111  ذكور

  181247  إناث
  

  م2003/2004

  366358  المجموع  )4(

  

3076*  

  

194512*  

  
                     

  وارتباطه بخطة . ل.ع.تطور التعليم في ج. 8وثيقة التخطيط رقم . وزارة التخطيط والبحث العلمي) 1:(المصدر                       

  .  19ص, مرجع سابق. التنمية االقتصادية واالجتماعية                               

  .18ص, م1973التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(                           

  .47ص, م1995النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 3    (                       

  التعليم والتدريب األساسي والمتوسط  : حولمؤشرات إحصائية .المركز الوطني لتخطيط التعليم) 4      (                     

  .26ص , مرجع سابق. بالجماهيرية العظمى                                

  .13ص, مرجع سابق. الكتيب السنوي لإلحصاء التربوي.وزارة التعليم والتربية) 5(                           

  23ص, مرجع سابق. يالكتيب اإلحصائ.  للمعلومات والتوثيقالهيئة الوطنية) 6     (                      

  .االبتدائية واإلعدادية:  رقم لمرحلتين كل يشمل*                                         

بحسب ما نص عليـه اإلعـالن       , المرحلة الثانية من التعليم اإللزامي     اإلعدادييعد التعليم       

ويشترط للقبول بالصف   , سنوات) 3(ومدة الدراسة بها    . م1975وقانون اإللزام لعام  , الدستوري

وأن ال يتجاوز عمره الخامـسة      . األول منها أن يكون التلميذ قد أتم الدراسة بالمرحلة االبتدائية         

وما تجدر اإلشارة إليه هو أن هذه المرحلة صارت         . عشرة في أول أكتوبر من العام الدراسي      
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بعدما صدر قرار إلغاء المرحلة الثانويـة       , لتخصصات العلمية نقطة التوزيع الرئيسة لمختلف ا    

. م2002/2003العـامة وإحالل محلها الثانويات التخصصية ابتـداء مـن العـام الدراسـي             

  )8: انظر الشكل البياني رقم(

يالحظ أن زيادة كبيرة حصلت فـي عـدد الملتحقـين           ) 17(   بإمعان النظر في الجدول رقم      

فبينما كان عدد الملتحقين بالمرحلة اإلعدادية      . ة خالل العقود الثالثة الماضية    بالمرحلة اإلعدادي 

تطور العدد ليـصل إلـى      , م1970/1971تلميذاً وتلميذة للعام الدراسي     ) 37047(يصل إلى   

%). 7.2(وبمعدل زيادة يصل إلـى      . م2003/2004تلميذاً وتلميذة للعام الدراسي     ) 366358(

 حدث في معدل عدد الملتحقين بالمرحلة اإلعداديـة مـن الجنـسين             كما يالحظ أن ثمة تطوراً    

  .  سنوياً%) 5.6(بينما بلغ عند الذكور , سنوياً%) 10.5(إذ بلغ عند اإلناث , خالل الفترة نفسها

  

  : التعليم بالمرحلة الثانوية في عهد الثورة-5

  )18(جدول رقم 

  يبين أعداد التالميذ الملتحقين بالمدارس الثانوية

  العامة سابقاً التخصصية حالياً وعدد المدارس والمدرسين 
  عدد المدرسين  عدد المدارس  عدد التالميذ  الجنس  السنة الدراسية

  7002  ذكور

  1258  إناث
  

  م1970/1971

  8260  المجموع  )1(

  
30  

  
874  

  19987  ذكور

  5753  إناث
  

  م1972/1973

  25740  المجموع  )2(

  
61  

  
1406  

)5(  

  173124  ذكور

  172301  إناث
  

  م1994/1995

  345425  المجموع  )3 (

  
7325 *  
  

  
32516  

)6(  

  101835  ذكور

  149749  إناث
  

  م2003/2004

  251584  المجموع  )4 (

  
721  

  
56123  

  

  .ل.ع.تطور التعليم في ج. 8وثيقة التخطيط رقم . وزارة التخطيط والبحث العلمي) 1:( المصدر              

  .  24ص, مرجع سابق.  وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية                            

  .18ص, م1973التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2 (                       

  .47ص, م1995ائية للتعداد العام للسكانالنتائج النه.الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 3  (                      

  التعليم والتدريب األساسي : مؤشرات إحصائية حول. المركز الوطني لتخطيط التعليم) 4(                        

             . 49ص , 63ص , .29-27ص ص , مرجع سابق.                              والمتوسط  بالجماهيرية العظمى

  .14ص, مرجع سابق. الكتيب السنوي لإلحصاء التربوي للعام.وزارة التعليم والتربية) 5 (                        

  .24ص, مرجع سابق. الكتيب اإلحصائي. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق )6(                         

  عدد الفصول *                             



  135

والتعليم بها بالمجان في المدارس التـي       , نوية في نهاية السلم التعليمي العام      المرحلة الثا  تقع     

ومدة الدراسة بها ثالث سنوات تنتهي بامتحان عام على مستوى الدولـة يمـنح              , تنشئها الدولة 

ويشترط لقبول الطالب بالصف األول حـصوله علـى         . الناجحون فيها الشهادة الثانوية العامة    

, وتكون األولوية لألصغر سناً   , سنة) 18(وأال تزيد سنه على     . و ما يعادلها  الشهادة اإلعدادية أ  

وتوجيه من عداهم إلى المـدارس الفنيـة        , واألفضلية للتالميذ المتميزين في المرحلة اإلعدادية     

والدراسة بالصف األول مـن هـذه المرحلـة لجميـع           . والمهنية ومعاهد المعلمين والمعلمات   

: ي والثالث فتكون الدراسة تخصصية يوزع الطالب فيها على القسمين         أما الصف الثان  , الطالب

ولقد استمر العمل بهذا النظام منـذ صـدور         . العلمي أو األدبي على حسب ميوله واستعداداته      

م عندما صدر قرار إلغـاء      2002/2003م إلى العام الدراسي     1956الئحة التعليم الثانوي عام     

وإحالل محلها نظام الثانويات التخصصية التي تعتمد علـى         , ةالدراسة بالمرحلة الثانوية العام   

ومدة الدراسة بها أربع سنوات في      , مبدأ التخصص المبكر بعد الحصول على الشهادة اإلعدادية       

  .جميع الثانويات باستثناء ثانوية العلوم الشرعية فإن مدة الدراسة بها ثالث سنوات

  

  :)195(ديد نتيجة اعتبارات ومتطلبات عدة منها لقد جاء اعتماد هذا النظام التعليمي الج

يعد مطلباً ملحاً في ظل التطورات العلمية والتقنية        ,  تجديد النظام التعليمي في ليبيا وتحديثه      -1

  .وعصر العولمة, وفي ظل عصر التفجر المعرفي, على المستوى العالمي

الـسياسي واالقتـصادي    وإنما هو جـزء مـن النظـام         ,  النظام التعليمي ليس قائماً بذاته     -2

التـي   وأن التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية       , واالجتماعي والثقافي العام  

يمر بها المجتمع الليبي بخاصة والدولي بعامة تتطلب إحداث التغيير المطلوب للنظام التعليمي             

  .لكافة مستوياته ومراحله

وأن محرك هذا التغير والتطور لم يعـد        , ر السريعين  يمر العالم بمرحلة من التطور والتغي      -3

بل أصبحت الخبرة النوعية    , مجرد الثروة المادية والبشرية العددية التي تعمل في حقل التنمية         

وإحراز التقدم المتميز في مجال العلـوم       , العلمية والتقنية عالية الكفاءة هي أداة التطور السريع       

ومة بالدراسات المستقبلية ومنهجيتها وطرق بحثها ال تنسجم        أن هذه المعطيات المدع   . المختلفة

  .مع ثبات النظم التعليمية التقليدية وتباينها

  

ونظام الثانويات التخصصية التي    , ويوضح الشكل البياني التالي نظام السلم التعليمي الجديد       

  :م2002/2003بدأ في تنفيذها من السنة الدراسية 

                                                 
  .2ص , اإلطار العام للنظام التعليمي الجديد. المرآز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)  (195
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  )9(شكل رقم 

  .م2002/2003م التعليمي الجديد بالمجتمع الليبي ابتدءاً من السنة الدراسية يبين نظام السل

  
   

             المهن الميكانيكية                                            

                      المهن الكهربائية واإللكترونية                                   

   مهن هندسة البناء والتشييد     المهني         التعليم                            

              المهن الشاملة للمرأة                                           

                                                         المهن الفندقية

                 مهن الصيد البحري                                         

  المرحلة االبتدائية    المرحلة اإلعدادية     

  االجتماعية.ع.رياض األطفال                                                                ش
  الشرعية.ع. ش                                                                   

  اللغة العربية.ع.االجتماعية       ش. ع.                                                      ث 

  اللغة اإلنجليزية.ع.                                                                               ش

                                          التعليم الثانوي               

  المالية والمصرفية . ع.                               التخصصي                                     ش

  اإلدارية. ع.االقتصادية       ش. ع.                                                        ث

      واإلحصاءالمعلومات.ع.ش                                                                    

  الفنون الجميلة       . الفنون واإلعالم      ش.                                                       ث
  الفنون اإلعالمية.                                                                                ش

  الرياضيات.ش-الفيزياء.األساسية         ش. ع.                                                       ث

  األحياء.ش-الكيمياء.                                                                               ش

  البناء والتشييد.                              ش                                                 

  الميكانيكا.الهندسية          ش.ع.                                                       ث

  الكهرباء واإللكترونات.                                                                               ش

  الموارد الطبيعية.                                                                       ش        

  الطبيعية.ع.الحياة             ش.ع.                                                       ث

  الزراعية  .ع.           ش                                                                    

                                 التعليم الجامعي

  ثانوية.= ث

  شعبة.= ش

  علوم.= ع

  



  137

      

يتضح أن هناك تطوراً حدث في عدد الملتحقين        ) 18(بالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول رقم       

مـا كـان عـدد الطـالب        فبين. م1995م إلى   1970بالتعليم الثانوي خالل الفترة الممتدة من       

طالبـاً وطالبـة للـسنة الدراسـية        ) 8260(الملتحقين بالمدارس الثانوية من الجنسين يبلـغ        

طالباً وطالبة  حسب إحصائية المركز الـوطني        ) 251584(بلغ العدد حوالي    , م1970/1971

 كما يتضح من  %). 10.9(م وبمعدل زيادة قدرها     2004/م2003لتخطيط التعليم للعام الدراسي     

إذ . الجدول حدوث تطور في عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية من الجنسين خالل الفترة نفسها            

%).    8.5(وهو معدل يفوق معدل الذكور الذي بلغ        %) 15.6(بلغ معدل الزيادة السنوية لإلناث      

وتشير هذه المعدالت بوضوح إلى أن حجم الزيادة في أعداد الطالب بالمرحلة الثانوية طيلـة               

وأنها لم تكن مصادفة وإنما كانت نتيجة لإلجراءات التي أقدمت عليهـا            , سنة يعد كبيراً  ) 34(

مجانية : الدولة في عهد الثورة لتشجيع انخراط الليبيين في هذا النوع من التعليم وبخاصة منها             

  .   وإحقاق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية, التعليم الثانوي

   

أن معـدل  , رس والمدرسين بمرحلة التعليم المتوسـط يتبـين      وفيما يتعلق بتطور عدد المدا    

ـ      أما معدل الزيادة السنوية لعـدد المدرسـين        , %)10.1(الزيادة السنوية لعدد المدارس يقدر ب

  .  م2003/2004م إلى 1970/1971خالل الفترة الزمنية الممتدة من %) 13.4(فيصل إلى 
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  :د الثورة التعليم الفني والمهني في عه-6
  )19(جدول رقم 

  اإلعدادي والثانوي: يبين أعداد الطالب الملتحقين بالتعليم الفني والمهني للقسمين

  
  القسم  الجنس  السنة الدراسية

  اإلعدادي

عدد مراكز   القسم الثانوي

  التدريب

  عدد المدربين

  1317  1771  ذكور

  -  -  إناث

  

  م1970/1971

  1317  1771  المجموع  )1(

  
49*  

  
331  

  2498  913  ذكور

  -  -  إناث

  

  م1973/1974

  2498  913  المجموع  )2(

  
95*  

  
276  

  -  -  ذكور

  -  -  إناث

  

  م1995/1996

  131564  -  المجموع  )3 (

  
388  

  

-  

  44610  -  ذكور

  27591  -  إناث
  

  م2003/2004

  72201  -  المجموع  )4 (

  
734  

  
22647  

  .19ص, مرجع سابق. الكتيب السنوي لإلحصاء التربوي. رة التعليم والتربيةوزا) 1:(            المصدر

  .19ص, نفس المرجع) 2                     (

  .  25ص, مرجع سابق. الكتيب اإلحصائي. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 3                     (

      التعليم والتدريب األساسي  والمتوسط  : مؤشرات إحصائية حول. يمالمركز الوطني لتخطيط التعل) 4                     (

  .59ص , 65-64ص ص , 34-30ص ص  ,مرجع سابق. الجماهيرية العظمى                         ب

   . عدد الفصول*                             
                              

اماً لتوفير احتياجات البالد من الفنيـين فـي مختلـف           يعد التعليم الفني والمهني مصدراً ه     

وبالرغم من اإلجراءات التـي     . ومصدراً أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية    , التخصصات

أقدمت عليها الحكومة في عهد االستقالل لسد النقص في هذا النوع من التعلـيم؛ إال أن عـدد                  

الذي يظهر أن إجمالي التالميـذ      ) 19(دول رقم   المنخرطين فيه كان منخفضاً كما يتبين من الج       

) 1317(والهندسة التطبيقية لم يتجـاوز      , التجاري, الصناعي, الزراعي: بالتعليم الفني الثانوي  

وكذلك الحال فيما يتعلق بالتعليم الفني اإلعدادي الـذي         . م1970/1971تلميذاً للسنة الدراسية    

  . ذاًتلمي) 1771(بلغ عدد تالميذه في نفس السنة 

  

قامت وزارة التعليم والتربية آنذاك بعد إجراءات هدفت إلى تدعيم التعلـيم  , ومع قيام الثورة  

وفي سبيل ذلك عممـت الـوزارة       . الفني وتزويده بالمعدات الحديثة وتطوير خططه ومناهجه      

وقصر الدراسة فقط   ,  القبول بالتعليم الفني اإلعدادي    فم يقضي بإيقا  23/9/1971منشوراً في   
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) 4(ومدة الدراسة بالتعليم الثانوي الفني كانت       . ى المستوى الثانوي تمشياً مع إلزامية التعليم      عل

وتـشجيعاً  . والتعليم به مجاناً وتصرف للطالب منحة شـهرية       , سنوات بعد المرحلة اإلعدادية   

للمنخرطين بهذا النوع من التعليم فقد سمح للمتفوقين مـنهم االلتحـاق بالكليـات المنـاظرة                

  .خصصاتهم الفنية في الجامعات الليبيةلت

  

نقل تبعية كـل مـن التعلـيم    , من اإلجراءات األخرى التي اتخذتها الوزارة في ذلك الوقت        

, م1972/1973الزراعي والتعليم الصناعي إلى الوزارة المناظرة اعتباراً من السنة الدراسية           

  . )196(لمناهج وتوفير المدرسين وقصر دور وزارة التعليم على اإلسهام والمعاونة في إعداد ا

  

وإحـالل مكانـه التعلـيم الثـانوي        , ومع إلغاء التعليم الثانوي العـام     , وفي الوقت الحالي  

فقد أصبح هذا النوع    . يكون التعليم الفني والمهني في ليبيا قد خطى خطوة أخرى         , التخصصي

وهـو ينقـسم إلـى    ,  )9: أنظر الشكل رقم( من التعليم يشكل ركناً أساسياً في السلم التعليمي        

التكوين المهني  , والثاني. التكوين المهني األساسي  , األول: نوعين من التعليم أو التكوين المهني     

والهدف األساسي من هذا النوع من التعليم أو التكوين هو إعداد فنيين في مجـاالت               . المتوسط

) 3(ما مدة الدراسـة فهـي       أ, يلتحق الطالب به بعد حصوله الشهادة اإلعدادية      . مهنية مختلفة 

ويحصل الطالب بعد تخرجه منه على دبلـوم        . سنوات باإلضافة إلى سنة من التدريب الميداني      

  .فني متوسط

  

يالحظ انخفاض أعداد الطالب الملتحقين بمرحلة التعلـيم الفنـي          ) 19(بتأمل الجدول رقم    

ـ       وهـذا  , م1995/1996ي اإلعدادي ووصوله إلى مرحلة التصفية النهائية بحلول العام الدراس

وفـي المقابـل حـدث      . م1971 /23/9أمر طبيعي نظراً إللغائه حسب المنشور الصادر في         

م كـان   1970/1971ففي العام الدراسـي     . تطور في أعداد الملتحقين بالتعليم الفني الثانوي        

ول العـام   وبحل, طالباً من الذكور فقط   ) 1317(إجمالي الطلبة الملتحقين بالتعليم الفني الثانوي       

طالباً بمعدل زيـادة سـنوية      ) 72201(م بلغ إجمالي الطلبة الملتحقين      2003/2004الدراسي  

إذ يبلغ عدد   , ويجمع هذا الرقم بين المتدربين بمراكز التدريب األساسي والمتوسط        %). 12.9(

متـدرباً بمهنـة    ) 1212(منهم  , متدرباً ومتدربة ) 7459(المتدربين بمراكز التدريب األساسي     

متدربة بمراكز تدريب المرأة موزعات علـى       ) 6247(و, الصيد البحري ومهنة البناء والتشييد    

متـدرباً  ) 64742( أما مراكز التدريب المتوسط فإن عدد المتـدربين بلـغ           . تخصصات) 6(

                                                 
  .5ص , مرجع سابق. الكتيب السنوي لإلحصاء التربوي. والتربيةوزارة التعليم   -)(196
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المهـن الكهربائيـة    : مهـن تـشمل   ) 6(متدرباً مـوزعين علـى      ) 43398(منهم  , ومتدربة

ومهنة , المهن الفندقية , المهن الزراعية , مهن هندسة اإلنشاءات  , انيكيةالمهن الميك , وااللكترونية

: مهن تـشمل  ) 5(متدربة بمراكز المهن الشاملة للمرأة التي تضم        ) 21344(و. الصيد البحري 

الرسـم الهندسـي   , برمجيـات الحاسـوب  , المهن الفندقية, مهنة الصناعات النسيجية والجلدية 

    . وأجهزة اإلذاعتين, المعماري

حيث وصل عـددهن  ,    كما يالحظ من الجدول كذلك انخراط المرأة في هذا النوع من التعليم           

ولقد . متدربة بين مراكز التدريب األساسي والمتوسط     ) 27591(م  2003/2004للعام الدراسي   

تطور في عدد مراكز التدريب     , رافق هذا التطور الكمي في أعداد المنخرطين بالتعليم المهني        

وبحلـول  , مراكز) 3(م كان عدد المراكز تقريباً      1970/1971ففي العام الدراسي    . ينوالمدرب

مركزاً للتدريب األساسي والمتوسط بمعدل     ) 734(م صار العدد    2004/م2003العام الدراسي   

مـدرباً للعـام    ) 331(كما أن عدد المدربين تطور فبعد أن كـان          %). 18.14(زيادة سنوية   

مـدرباً ومدربـة للعـام الدراسـي        ) 22647( العـدد إلـى      وصل, م1970/1971الدراسي  

  %). 13.7(م بمعدل زيادة سنوية 2003/2004

  

  : التعليم بمعاهد المعلمين والمعلمات في عهد الثورة-7

  )20(جدول رقم 

  يبين أعداد الملتحقين بمعاهد المعلمين والمعلمات وعدد المدارس والمدرسين
  عدد المدرسين  دد المدارسع  عدد الطالب  الجنس  السنة الدراسية

  3392  ذكور

  1985  إناث
  

  م70/1971

  5377  المجموع  )1(

  

-  

  
463  

  8032  ذكور

  7574  إناث
  

  م73/1974

  15606  المجموع  )2(

  

-  

  
1193  

  12949  ذكور

  30193  إناث
  

  م90/1991

  43142  المجموع  )3(

  
78  

  

-  

  -  ذكور

  -  إناث

  

  م2000/2001

  1206  المجموع  ) 4(

  
12  

  
114  
  

  .18-15ص ص, مرجع سابق. الكتيب السنوي لإلحصاء التربوي. وزارة التعليم والتربية) 1: (المصدر             
  .   18-15ص ص, نفس المرجع) 2     (                           

  .31ص, 28ص, مرجع سابق.  الجيب اإلحصائيكتيب. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 3                       (

  .76ص, م2002. الكتاب اإلحصائي. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 4                       (
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وذلك لسد احتياجات البالد , شجعت الثورة انخراط الطالب في معاهد المعلمين والمعلمات    

أن جعلت : متخذة العديد من اإلجراءات منها, اديةاالبتدائية واإلعد: من المعلمين في المرحلتين

ولقد وجدت الثورة عند قيامها عدة أنظمة . وصرف مكافأة مالية شهرية للطالب, منه مجانياً

  :لتخريج المعلمين والمعلمات شملت

  .سنوات بعد الشهادة اإلعدادية أو الدينية) 4( معاهد المعلمين والمعلمات نظام -1

  .سنتين بعد الشهادة اإلعدادية) 2(والمعلمات العامة نظام  معاهد المعلمين -2

  .سنوات بعد الشهادة االبتدائية) 4( معاهد المعلمين والمعلمات العامة نظام -3

  .سنوات بعد الشهادة االبتدائية أو الدينية) 5( معاهد المعلمين والمعلمات نظام -4

  

, ي فترات الحقة جميع هذه األنظمـة م ألغيت ف1975إال أنه ومع صدور قانون اإللزام عام  

وهو نظـام   , وحدد نظام واحد فقط لتخريج المعلمين والمعلمات للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية         

  .  سنوات يلتحق الطالب بها بعد حصوله على الشهادة اإلعدادية5

  

ن إمكانية تتبع المراحل التي مر بهـا التعلـيم بمعاهـد المعلمـي            ) 20( يتيح الجدول رقم    

إذ يتضح من الجدول أن تطوراً كبيراً       . والمعلمات خالل الفترات الزمنية المتعاقبة وما آل إليه       

حصل في أعداد الملتحقين بمعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة خالل فترة السبعينيات            

لمعاهد ففي الوقت الذي كان فيه عدد الطلبة الملتحقين بهذه ا         . والتسعينيات من القرن المنصرم   

وصـل العـدد إلـى    , م1970/1971طالباً وطالبة خالل السنة الدراسـية       ) 5377(ال يجاوز   

م وبمعـدل زيـادة سـنوية قـدرها     1990/1991طالباً وطالبة للـسنة الدراسـية     ) 43142(

كما يتضح من الجدول تطور عدد الملتحقين من الجنسين بهذا النوع مـن التعلـيم         %). 10.9(

ومـن  %). 14.6(واإلناث  , %)6.9(ذ بلغ معدل الزيادة السنوية للذكور       إ. خالل الفترة نفسها  

األسباب التي جعلت من اإلقبال على هذا النوع من التعليم كبيراً وبخاصة بين العنصر النسائي               

رغبة األسر الليبية تعليم بناتهم تعليماً يتناسب والقيم التي كانـت           , أوالً: في ذلك الوقت ما يلي    

النظر إلى تعليم البنت كاستثمار يعـود علـى         , ثانياً. لوقت وعدم حرمانهن منه   سائدة في ذلك ا   

قلة التكـاليف الماليـة     , ثالثاً. وكأم مستقبالً , هيئة دخل شهري يفيدها في حياتها كفتاة حاضراً       

  .وحصول الطالبات على مكافأة مالية شهرية, إلى جانب مجانيته, بمعاهد المعلمات

  

, م2004/2005العـام الدراسـي     ,  هذا النظام في الوقت الحالي     ما تجدر مالحظته هو أن    

بل وصل إلى حد اإللغاء في العديد من المدن الليبية بمـا            , يشهد تناقصاً في أعداد الملتحقين به     

وجود كم كبير من خريجه تزيد عن       , أوالً: وأسباب التناقص مردها إلى   . في ذلك مدينة الزاوية   
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( اء العديد من المعـاهد العليا إلعـداد المعلميــن والمعلمـات           إنش, ثانياً. حاجة سوق العمل  

بمختلف مدن البالد التي تحولت فيما بعد إلى كليات تتبـع           ) ومدرس مادة   , نظام مدرس فصل  

وتؤكد بيانـات الجـدول   . لتكون بديالً للنظام السابق" كلية المعلمين " سميت  , الجامعات الليبية 

لـغ معـدل االنخفاض فـي االلتحاق بهذا النوع مـن التعلـيم          إذ ب , هـذه الحقيقة ) 20(رقم  

  . م2000م إلى 1990خالل العشر سنوات الممتدة من  %) 30.1-(

  

  :في عهد الثورة) الخاص( التعليم التشاركي -8

  

  )21(جدول رقم 

   يبين أعداد التالميذ بمختلف أنواع التعليم 

  م2000/2001للعام الدراسي ) الخاص ( التشاركي 

  
    التالميذعدد  نوع التعليم

  الطلبةو

عدد 

  المدارس

  عدد 

  المدرسين

  46  41  971  رياض األطفال

  1490  232  26056  التعليم األساسي

  -  -  -  التدريب المهني

  203  14  2256  التدريب المهني المتوسط

  285  56  2509  التعليم الثانوي العام

  -  -  -  التعليم الثانوي التخصصي

  48  7  351  ن والمعلماتمعاهد المعلمي

  545  *27  5573  المعاهد العليا والجامعات

  .76ص, مرجع سابق. الكتاب اإلحصائي. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق:  المصدر                      

   عدد الكليات*                                

  

نواع التعليم الخـاص قـد تطـور        أن عدد الطلبة في العديد من أ      ) 21(يظهر الجدول رقم    

م بـشأن  الالئحـة      1998 لـسنة    210وبخاصة بعد صدور قرار رقم      , مقارنة بسنوات خلت  

وبخاصة البيانـات   ) 10, 9(بالرجوع إلى الجدول رقم     ). الخاص  ( المنظمة للتعليم التشاركي  

م 2000/2001م ومقارنتها ببيانات الـسنة الدراسـية        1969/1970المتعلقة بالسنة الدراسية    

الواردة بهذا الجدول يمكن مالحظة أن قدراً كبيراً من التطور حصل فـي أعـداد الملتحقـين                 

فعلى مستوى التعليم األساسي نالحـظ أن إجمـالي التالميـذ           . بمختلف أنواع التعليم الخاص   

وبحلـول الـسنة    , م1969/1970تلميذاً وتلميذة للسنة الدراسية     ) 5759(الملتحقين بلغ حوالي    

أي بمعدل زيـادة    , تلميذاً وتلميذة ) 26056(م فإن إجمالي التالميذ بلغ      2000/2001ية  الدراس
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ففي الـسنة   . تطور في عدد المدارس والمدرسين    , ولقد رافق هذا التطور   %). 5(سنوية قدرها   

ولقد , مدرسة) 37(م كان عدد المدارس بمرحلة التعليم األساسي حوالي     1969/1970الدراسية  

مدرسة، وبمعدل زيادة قـدرها     ) 232(م إلى   2000/2001 السنة الدراسية    وصل العدد بحلول  

) 331(م  1969/1970أما بخصوص عدد المدرسين فقد بلغ في الـسنة الدراسـية            %). 6.1(

مدرساً بمعـدل زيـادة     ) 1490(م  وصل العدد     2000/2001وبحلول السنة الدراسية    , مدرساً

  %).5(سنوية قدرها 

  

فقبل صدور الئحـة    . هتمام تتعلق بالتعليم العالي والجامعي الخاص      المالحظة الجديرة باال  

أما بعد هذا التاريخ فإن عدد      , التعليم التشاركي لم يكن هناك أي نوع من التعليم العالي الخاص          

كما بلغ عدد الطالب الملتحقين بهـذه المؤسـسات         , كلية) 27(المؤسسات التعليمية العالية بلغ     

  .طالباً وطالبة) 5573(م حوالي 2000/2001للعام الجامعي 

  

   : التعليم الديني في عهد الثورة-9

 سبقت اإلشارة إلى أن التعليم الديني في عهد االستقالل كان يسير بخط مواز ومنفصل عن               

وإصـالح  , إال أنه وبعد قيام الثورة انصبت الجهود على توحيد ما كان منفـصالً            , التعليم العام 

إصدار قانون رقـم    : ولتحقيق ذلك اتخذت العديد من اإلجراءات منها      , دالتعليم الديني في البال   

م القاضي بإلغاء الجامعة اإلسالمية وإلحاق معاهدها ومدارسها بوزارة التعليم          1970 لسنة   144

كما سعت  .  حالياً – قاريونس   –والتربية، وتحويل كلياتها إلى كلية تابعة لجامعة بنغازي سابقاً          

حرصاً على تـوفير ثقافـة      , مدارس القرآنية االبتدائية ومدارس التعليم العام     إلى التقريب بين ال   

وتم تطبيق منهج جديد بحلول     , فكان أن أعيد النظر في مناهج هذه المدارس       , واحدة للمواطنين 

م طبق مشروع خفض سنوات     1972/1973وفي العام الدراسي    . م1970/1971العم الدراسي   

حتى يتفق سلم التعلـيم فـي هـذه         , سنوات) 6(سنوات إلى   ) 7(ن  الدراسة االبتدائية الدينية م   

  .)197(مدارس التعليم العام 

  

وأنـشئت  , م ألغي التعليم الديني االبتدائي واإلعدادي     1975ومع صدور قانون اإللزام لعام      

ومدة الدراسـة   , يلتحق الطالب بها بعد حصوله على الشهادة اإلعدادية       , ثانوية دينية بديل لهما   

وللطالب بعد حصوله على الشهادة الثانوية الدينية الحق في االنتـساب إلـى             , سنوات) 3(بها  

والجدول التالي يوضح   . والقانون, التربية, اآلداب: إحدى كليات الجامعات الليبية وبخاصة منها     

                                                 
   .304ص , مرجع سابق.  أحمد القماطي)(197
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وعدد المدارس والمدرسـين خـالل الفتـرة مـن          , أعداد التالميذ بالمدارس والمعاهد الدينية    

  :م1974/1975وحتى م 1970/1971

  )22(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد التالميذ الملتحقين بالمدارس

  وعدد المدرسين,  والمعاهد الدينية
  السنة الدراسية  المعاهد الدينية  المدارس الدينية

عدد 

  التالميذ

  عدد 

  المدارس

عدد 

  المدرسين

  عدد 

  التالميذ

عدد 

  المعاهد

عدد 

  المدرسين

  -  14  1433  537  140  11539  م70/1971

  -  11  1326  470  170  11654  م71/1972

  -  14  2088  491  162  11755  م72/1973

  -  19  2583  620  168  12054  م73/1974

  -  22  2809  789  176  15319  م74/1975

  .311 -310ص ص, مرجع سابق, أحمد القماطي: المصدر            

  

, وره في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه      استمر التعليم الديني الرسمي وغير الرسمي يؤدي د       

م 1994 لـسنة    167إلى أن صدر قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمـي رقـم              

  :والقاضي بتنظيم التعليم الديني وإنشاء منارات تتبع اإلدارة العامة للتعليم ووفق النظام التالي

  .وبخاصة المساجد تحفيظ القرآن الكريم تتواله مراكز تحفيظ القرآن -1

  ".الزوايا " وتتواله المنارات , وتحفيظ القرآن) نظام الحلقات(  نظام التعليم الديني -2

  .وتتواله ثانويات العلوم الشرعية,  التعليم الديني النظامي-3

  

كما تضمن إعطـاء اإلذن  , بالمنارات" الزوايا "  ما يالحظ على هذا القرار أنه استبدل أسم  

وضـمن  " ثانوية العلوم الشرعية    " جديدة وفق السلم التعليمي الجديد  تحت اسم         بفتح منارات   

وتبعت هذه الخطوة  خطوة متقدمة       ). 9: أنظر الشكل رقم  ( شعب ثانويات العلوم االجتماعية     

الجامعـة  " م بشأن إنشاء    1996 لسنة   257لدعم التعليم الديني في البالد  بصدور القرار رقم          

التي يلتحق بها الطالب بعد حصوله علـى شـهادة          ,  اإلسالمية بمدينة زليتن   للعلوم" األسمرية  

  . أو أن يكون الطالب حافظاً للقرآن الكريم, العلوم الشرعية

  

وفيما يلي عرض آلخر اإلحصاءات التي أمكن الحصول عليها من مصادرها فيما يتعلـق              

  :والجامعة األسمرية, شرعيةوثانويات العلوم ال, والمنارات, بمراكز تحفيظ القرآن الكريم
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  :مراكز تحفيظ القرآن الكريم  - أ

  )23(جدول رقم 

  يبين عدد الطالب وعدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعدد المدرسين 

  

  عدد المدرسين  عدد المراكز  عدد الطالب  الجنس  العام الدراسي

  55647  ذكور

  28246  إناث
  

  م2004/2005

  83893  المجموع

  
2389  

  
4258  

  .م2005-2004اإلدارة العامة لشؤون القرآن الكريم للعام الدراسي . الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة:المصدر 

  

  

  : أسماء المنارات وأماكن وجودها-ب

  )24(جدول رقم 

  يبين أسماء المنارات وأماكن وجوده

  
  التسلسل

  

  اسم المنارة

  

  اسم المدينة

  

  زليتن  منارة األسمري  -1

  مسالته  ة الدوكاليمنار  -2

  مصراته  منارة المحجوب  -3

  سرت  منارة سرت  -4

  مصراته  منارة أحمد الزروق  -5

  تاجوراء  منارة أبي راوي  -6

  درنه  منارة الصحابة  -7

  البضاء  منارة رويفع األنصاري  -8

  ترهونة  منارة الشقيقة  -9

  الزاوية  منارة بن شعيب  -10

  الشاطئ  منارة امحمد بن خليفة  -11

  طرابلس  منارة أبي ذر األنصاري  -12

  مزدة  "السني " منارة مزدة   -13
  ). م 2000( محضر اجتماع اللجنة اإلدارية . الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية:  المصدر                     
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  :ثانويات العلوم الشرعية -ج

  

  )25(جدول رقم 

  يبين عدد الطالب وعدد الثانويات الشرعية 

  

  عدد الثانويات  النسبة المئوية  عدد الطالب  الجنس   الدراسيالعام

  %40.9  9335  ذكور

  %59.1  13492  إناث

  

  م2003/2004

  %100  22827  المجموع

  
251  

      التعليم والتدريب األساسي  والمتوسط  : مؤشرات إحصائية حول. المركز الوطني لتخطيط التعليم :المصدر             

  .70ص , 29ص  ,مرجع سابق. الجماهيرية العظمى                 ب      

  

  

  : الجامعة األسمرية-د

  )26(جدول رقم 

  يبين عدد الطالب واألساتذة بالجامعة األسمرية 

  

  األساتذةعدد   النسبة المئوية  عدد الطالب  الجنس   الدراسيالعام

  %70  781  ذكور

  %30  336  إناث

  

  م2003/2004

  %100  1117  عالمجمو

  
40  

  .105ص, 2005, دليل التعليم العالي. النقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي: المصدر               

  

  

وقرار إنـشاء الجامعـة     , )م1994(ترتب على قرار تنظيم التعليم الديني الذي صدر عام          

 والمنـارات   ووجود هيئة عامة تتولى اإلشـراف علـى المراكـز         , )م1996(األسمرية عام   

, العام والعـالي  : والمساجد هي الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة إلى جانب أمانتي التعليم          

انتشار واسع في عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمنارات وثانويات العلوم الشرعية علـى              

ر شخصاً من الجنـسين وبأعمـا     ) 83893(يظهر استقبال   ) 23(فالجدول رقم   . مستوى الدولة 

خالل الفترتين الـصباحية    , مركزاً) 2389(مختلفة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم البالغ عددها        
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وهذا العدد يزيد وينقص بحسب ظروف األشـخاص        , م2004/2005والمسائية للعام الدراسي    

ويتـولى  . وطبيعة عملهم وبخاصة التالميذ والطالب الذين يدرسون بالمـدارس والجامعـات          

كما يظهر  . مشرفاً) 259(و, موجهاً) 191(إلى جانب   , مدرساً) 4258(راكز  التدريس بهذه الم  

منارة منتشرة بمختلف ربوع البالد تتولى هي األخرى تحفـيظ          ) 13(وجود  ) 24(الجدول رقم   

  .بعضها لها جذور عميقة في تاريخ التعليم الديني بليبيا, القرآن الكريم

  

الباً يدرسون بثانويات العلـوم الـشرعية       ط) 22827(إلى وجود   ) 25(ويشير الجدول رقم    

وبمقارنـة أعـداد    . إناثـاً %) 59.1(و, ذكوراً%) 40.9(منهم  , م2003/2004للعام الدراسي   

, م1974/1975الطالب المنخرطين بالتعليم الثانوي الـديني خـالل الفتـرة الممتـدة مـن               

قين بهذا النوع مـن     يتبين أن قدراً كبيراً من التطور حصل في أعداد الملتح         , م2003/2004و

تلميـذاً  ) 2809(ففي الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التالميذ الملتحقين بالمعاهد الدينيـة            . التعليم

م 2003/2004بلغ العدد بحلـول الـسنة الدراسـية         . م1974/1975وتلميذة للسنة الدراسية    

ـ   %). 7.5(أي بمعدل زيادة سنوية قدرها      , تلميذاً وتلميذة ) 22827( , ذا التطـور  ولقد رافق ه

م كان عـدد المعاهـد      1964/1975ففي السنة الدراسية    , تطور في عدد المؤسسات التعليمية    

) 251(م إلـى    2003/2004ولقد وصل العدد بحلول الـسنة الدراسـية         , معهداً) 22(الدينية  

  %). 8.8(مدرسة، بمعدل زيادة قدرها 

      

ـ     ) 26(كما يشير الجدول رقم      ين بالجامعـة األسـمرية للعـام      إلى أن عدد الطالب الملتحق

  .إناثاً%) 30(و, ذكوراً%) 70(منهم , طالباً وطالبة) 1117(بلغ , م2003/2004الجامعي 

  

ألفاً من حفظة القـرآن كـامالً مـن         ) 12(لقد ترتبت على هذه الجهود مجتمعة تقدم قرابة         

القـرآن الكـريم    للدخول في مسابقة حفظ     , أو ربعه من اإلناث فقط    , أو نصفه , الذكور واإلناث 

  198*.م التي تشرف عليها الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة 2004/2005للعام الدراسي 

  

  

  

  

  

                                                 
مدير اإلدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالهيئة العامة لألوقاف , حصل الباحث على هذه البيانات من األخ حسين أبوجازية 198 *

 . وشؤون الزآاة 
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  : التعليم الجامعي في عهد الثورة-10

  )27(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد الطالب الملتحقين

  وعدد األساتذة, عدد الجامعات,  بالجامعات الليبية
  العام الجامعي  عدد الطالب

  المجموع  إناث  ذكور

د عد

  الجامعات

  عدد األساتذة

  م70/1971

)1(  

4661  561  5222  1  346  

  م1973

)2(  

6875  1014  7889  2  -  

  م1995 

)3(  

62692  54920  117612  13  -  

  م2002/2003

)4(  

85704  85690  171394  9  3386  

  ل.ع.تطور التعليم في ج. 8يط رقم وثيقة التخط.  وزارة التخطيط والبحث العلمي)1( :المصدر               

  .  45-41ص ص ,  سابقرجعم. وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية                                  . 

  .18ص, 1973التعداد العام للسكان .  مصلحة اإلحصاء والتعداد)2(                            

  .47ص, 1995النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق )3(                            

  دراسة  : التعليم العالي في الجماهيرية العظمى.  المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)4(                            

    .8 – 3ص ص , ابقمرجع س,                                        تقويمية

     

جامعة قاريونس  ,    عند قيام الثورة لم يكن في ليبيا إال جامعة واحدة هي جامعة بنغازي سابقاً             

وكـان  . كليات موزعة بين مدينتي بنغازي وطـرابلس      ) 7(وقد بلغ عدد كلياتها آنذاك      , حالياً

 ولقد عملت الثورة على     .أستاذاً) 313(وعدد أساتذتها   , طالباً وطالبة ) 3663(مجموع طالبها   

بـل  , تشجيع االنخراط في التعليم الجامعي، فجعلت منه تعليماً مجانياً في جميع أنواع ومراحله            

أو المقيمـين مـع     , وقدمت المنح الشهرية لجميع الطالب سواء المقيم منهم باألقسام الداخليـة          

ء العديد مـن الكليـات      كما عملت على إنشا   , أهاليهم التي لم توقف إال مع منتصف الثمانينات       

) 49(م ولقـد بلغ إجمالي طالبها      1970/1971منها كلية الطب في العام الجامعي       , والجامعات

ومنذ ذلـك التـاريخ والثـورة تـولي عنايتهـا           . )199(طالبات  ) 5(و, طالباً) 44(منهم  , طالباً

                                                 
وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية . ل.ع.تطور التعليم في ج. 8وثيقة التخطيط رقم . علميوزارة التخطيط والبحث ال  )(199

  .41ص,  سابقمرجع. واالجتماعية
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عاهـد العليـا    فكان أن أنشأت العديد من الجامعـات والم       . واهتمامها للتعليم الجامعي والعالي   

وزودتها باإلمكانيات المادية   , وبخاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية كبيرة      , بمختلف مدن البالد  

وزيادة في  . م1995/1996جامعة للعام الدراسي    ) 13(ولقد بلغ عدد هذه الجامعات      . والبشرية

الذي حدد  , ةم بشأن إعادة تنظيم الجامعات الليبي     2000 لسنة   308هذا التوسع صدر القرار رقم      

, موزعة على مختلف مدن البالد    , جامعات) 9(في مادته األولى عدد الجامعات األساسية وهي        

, السابع من أبريـل   , خليج سرت , عمر المختار , الفاتح, جامعة قاريونس : وهذه الجامعات هي  

اء كما أشار في مادته الثانيـة إلـى إنـش         . الجامعة المفتوحة , الجامعة األسمرية , ناصر, سبها

, المـرج , القبة, درنة, البطنان:  مدينة ليبية هي   16جامعات جديدة تسمى جامعات األقسام بـ       

, "زواره  " النقاط الخمـس    , صبراته وصرمان , غريان, يفرن, نالوت, الكفرة, الجفرة, الواحات

ومؤخراً صدر عن اللجنة الـشعبية      . مصراته, ترهون ومسالتة , بني وليد " الزهراء  " الجفارة  

وإنشاء كليات  , م والقاضي بإعادة تنظيم الجامعات الليبية     2004لسنة  ) 200(عامة القرار رقم    ال

وتكون جامعات األقـسام    , جامعة) 12(فأصبح بموجبه عدد الجامعات الليبية      , للمعلمين جديدة 

الـسابع مـن    , عمر المختـار  , سبها, الفاتح, جامعة قاريونس : كفروع لها وهذه الجامعات هي    

الجامعة , الجامعة األسمرية , ناصر األممية , الجبل الغربي ,  أكتوبر 7, المرقب, لتحديا, أبريل

كما تضمن القرار إلغاء المعاهد العليا إلعداد المعلمين وإحالل مكانها كليات جديـدة             . المفتوحة

م وأخيراً صدر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي القرار رق         . تسمى كليات إعداد المعلمين   

بشأن إعـادة توزيـع الكليات علـى الجامعـات الليبيـة وتقريـر بعـض            , م2005 لسنة   2

  .األحكام بشأنها

   

, أن ازداد عدد الطالب الملتحقين بمختلـف الجامعـات الليبيـة          , ترتب على هذه السياسات   

ففـي العـام الجـامعي      , )27(وهذا ما تؤكده بيانـات الجـدول رقـم          . وكذلك عدد األساتذة  

طالباً ) 171394(ثم تطور فصار    , طالباً وطالبة ) 5222(م كان مجموع الطالب     1970/1971

كما يالحظ تطور أعداد    %). 11.5(بمعدل زيادة قدرها    , م2002/2003وطالبة للعام الدراسي    

فبالنسبة للذكور بلغ معدل الزيادة السنوية للملتحقين بالجامعات الليبيـة          , الملتحقين من الجنسين  

لقد واكب هذا التطور سواء في عـدد        %). 17(أما اإلناث فقد بلغ     , %)9.5(ترة  خالل ذات الف  

فبعد أن كـان عـدد األسـاتذة ال         , تطور في عدد األساتذة الليبيين    , الطالب أو عدد الجامعات   

أستاذاً للعـام   ) 3366(م، وصل العدد إلى     1970/1971أستاذاً للعام الدراسي    ) 346(يتجاوز  

  %).7.4(عدل زيادة سنوية قدرها م بم2002/2003الدراسي 
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    : تمويل التعليم في عهد الثورة-11

إذ لم يسهم القطـاع     . تحملت الثورة منذ قيامها عبء تميل التعليم بصورة تكاد تكون كاملة          

ويمول التعليم عن طريق ما يخصص له في كـل مـن الميزانيـة              . الخاص إال بجانب يسير   

وحتي يتسنى للدولة الوصول إلى مستهدفاتها فيما وضـعته         . وميزانية التنمية , اإلدارية للدولة 

 –م  1972/1973والتـي بـدأتها بالخطـة العـشرية         , من خطط تتعلق بتطوير قطاع التعليم     

. م كان لزاماً أن تخصص له ما هو جدير به من أموال للـصرف منهـا عليـه                 1982/1983

: يان ما خصص له في الميزانيتين     والجدول التالي يوضح مقدار الزيادة في تمويل التعليم مع ب         

  .اإلدارية والتنمية لسنوات مختلفة

  )28(جدول رقم 

  يبين المخصصات والمصرفات لميزانية التنمية 

  .والميزانية اإلدارية لقطاع للتعليم بالمليون دينار ليبي
  الميزانية اإلدارية  ميزانية التنمية  

مجموع   السنة المالية

  المخصصات

مجموع 

  المصروفات

مجموع 

  المخصصات

مجموع 

  المصروفات

      3364295  -  م69/1970

  35819850  30000000  2130917  11825152  م70/1971

  م73/1974

)1(  

35851000  25474172  46395492  73733000  

  م99/2000

)2(  

122100000  119500000  234786895  160634369  

  .334 -332 ص ص ,مرجع سابق. أحمد القماطي) 1: (المصدر                 

  .57ص,  سابقرجعم. الكتيب اإلحصائي. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 2 (                          

  

حدث  في المخصـصات الماليـة المرصـودة         أن تطوراً كبيراً    ) 28(يظهر الجدول رقم    

فبالنـسبة  . للقرن العشرين واإلدارية لقطاع التعليم للعقود الثالثة الماضية       , التنمية: للميزانيتين

) 11825152(بلغ حوالي   , م1970/1971لميزانية التنمية يالحظ أن ما خصص لها في العام          

مليون دينـار ليبـي للعـام المـالي         ) 122100000(ولقد ارتفع الرقم إلى     , مليون دينار ليبي  

ا طـرأ  أما بخصوص الميزانية اإلدارية وم   %). 17.3(أي بمعدل زيادة سنوية   , م1999/2000

فإن الجدول يظهـر أن إجمـالي المخصـصات اإلداريـة للـسنة الماليـة               , عليها من تطور  

م 1999/2000وبحلول السنة الماليـة  , مليون دينار ليبي  ) 30000000(م بلغت   1970/1970

  %).16.2(بمعدل زيادة تقدر بـ , مليون دينار ليبي) 234768895(بلغت 
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  :نة الزاوية وتطوره نشأة التعليم بمدي:المبحث الثاني
  

   : نبذة عن مدينة الزاوية:أوالً

 من أقدم الذين    )200( " برحلة التجاني "  في مؤلفه الذي عرف      التجانييعد الرحالة التونسي    

تحدثوا عن المدينة ونشأتها بعد الفتح اإلسالمي لليبيا بعامة عند مروره بها  في الفتـرة مـن                  

حيث أشار  ..ه ألداء فريضة الحج والعودة    وهو في طريق  , م1309-1307/ هـ708 -هـ706

 القرن الثاني عشر    – في هذا المؤلف إلى أن المدينة تأسست في القرن السادس للهجرة             التجاني

 الذين ينحدرون من أحد بطون قبائـل        أوالد سنان  وأن الفضل في تأسيسها يعود إلى        –للميالد  

وأوسـع  ,  وأكثـر رجـاالً    * سهيلزاوية أوالد   ووصفها بأنها أضخم من     . بني سليم العربية  

  . )201(..وهي مجمع العرب وسوقهم وفيها يباع مجتلبهم ومسوقهم. ولها أرض متسعة, عمراناً

  

وهي اآلن سنة   : "  يصفها بقوله  معجم البلدان الليبية   في كتابه    الطاهر الزاوي أما حديثاً فإن    

ة في الثروة والثقافـة     ومن األقاليم الممتاز  , م من أكبر مدن طرابلس الغرب     1967/هـ  1387

وفيها من رفه الحياة ونعيمها ما يـدلك علـى مالبـس            . والعمران والتعليم والحياة االجتماعية   

وهـي  . وما تشاهده في مجتمعاتهم وفي بيوتهم من األثاث الفاخر واألطعمة المتنوعة          , سكانها

ـ 1300أول مدينة أنشء فيها خط تلغرافي في زمن أحمد باشا سنة              نـدري   وال.. 1880/هـ

الزاويـة  : **وقد سـماها البرامـوني      , الزاوية الغربية وما سبب ذلك    : بالتحديد متى قيل لها   

وهذا أقدم تاريخ اطلعت عليه ذكـرت فيـه         , م1503/هـ903والبراموني مولود سنة    , الغربية

  .)202(" الزاوية الغربية : باسم

  

وتـشهـد تغيـرات    ,  الكبيرة م تعد من المدن الليبية    2005 مدينة الزاوية في الوقت الحالي      

وتبـرز مؤشرات كثيـرة للتحديث    , جـذرية وعميقة فـي كافـة البنى واألنساق االجتماعية      

( Modernization )التحـول مـن الريـف إلـى     , النمو السكاني, التعليم:  بها وبخاصة في

الطـرق  شـق   , انتشار المباني والمؤسسات الحديثة   , اإلدارة والقضاء , الصحة, العمل, الحضر
                                                 

, الدار العربية للكتاب:  تونس-ليبيا. تحقيق حسني حسن عبد الوهاب. رحلة التجاني.  أبو محمد عببد اهللا محمد بن أحمد التجاني)(200
  .م1981

الذي عاش , أسسها سهيل المعروف بأبي عيسى, ي إلى أن زاوية أوالد سهيل التي تقع إلى الغرب من الزاوية الغربية يشير التجان*  
  .   وينتسب إلى الوشاحين الذين ينحدرون من عرب بني سليم-  القرن الثالث عشر - السابعة للهجرة ةفي والمائ

   .214-213ص ص , سابقمرجع .   أبو محمد عببد اهللا محمد بن أحمد التجاني)(201
ومؤلف آتاب تنقيح , وهو أحد تالمذة الشيخ عبد السالم األسمر, هـ903مولود في مدينة مصراته سنة ,  آريم الدين البراموني**

  , روضة األزهار ومنية السادات األبرار في مناقب سيدي عبد السالم األسمر
   .151-150ص ص , مرجع سابق. يةمعجم البلدان الليب.  الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي)202(
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تنوع وسائل المواصالت   , تجديد شبكات المياه والصرف الصحي والهاتف األرضي      , وتعبيدها

وفي اآلونـة األخيـرة بـروز مراكـز         , محالت بيع الكتب والمجالت   , من سيارات وحافالت  

, المقــاهي والمطـاعم   , انتشار المحالت التجارية  , انتشار الفنادق : الخدمات الحديثة وبخاصة  

خدمـات الهـاتف المحمــول     , (Internet)مقـاهي االنترنيت   , ات السريعة مقـاهي الوجب 

(Mobile) , محـالت االتصـال الثابت(Taxi phone) ,     كمـا يوجـد بهـا داراً للعـرض

ومحـالت تـصوير   , وقاعات حديثة لحفالت الزواج واالجتماعـات والمـؤتمرات     , السينمائي

لديني للمدينة من خالل كثـرة مـساجدها        من جانب آخر يبرز الطابع ا     . المستندات والخرائط 

  .ومناراتها التي تشهد نمواً متزايداً

  

  : التعليم بمدينة الزاوية قبل االستقالل:ثانياً

اقتصر التعليم بالمدينة منذ الفتح اإلسالمي لليبيا وإلى فترة ما قبل االستقالل علـى التعلـيم                

تشر في أواخر الحكم العثمـاني باألقـاليم   ولم تحظ بالتعليم الرسمي الحديث الذي بدأ ين     , الديني

لقد ارتـبط التعلـيم الـديني بالمـساجد         . طرابلس وبرقة وفزان  : الرئيسة بالبالد والمتمثلة في   

  :والكتاتيب التي كانت منتشرة في المدينة وكذلك الزوايا وبخاصة منها

  

  ."عوزة " ومقرها بعوسجة , أسسها الحاج محمد ابن حمزة,  زاوية ابن حمزة-1

ـ 1215أسسها الحاج محمد بن شـعيب سـنة         ,  زاوية بن شعيب   -2  ومقرهـا   ,م1798/ هـ

  .باألبشات

ومقرها , م  1854/ هـ1271أسستها قبيلة أوالد جربوع حوالي سنة       ,  زاوية أوالد جربوع   -3

  .بذات القبيلة

  .)203(" أبي عيسى "  زاوية أوالد سهيل -4

      

بفضل جهـود األهـالي     , ؤدي رسالتها دونما انقطاع      استمرت الكتاتيب والمساجد والزوايا ت    

ولم تشهد المؤسسات الدينية    , ويوقفون عليها من أمالكهم   , الذين كانوا ينفقون عليها من أموالهم     

  .عهد االستقالل وعهد الثورة على نحو ما سيأتي: أي تطور ملحوظ إال في العهدين

  

نتشاره خالل الفترة الممتدة مـن العهـد        فإن المدينة لم تشهد ا    , أما التعليم الرسمي الحديث   

والثانوية , واإلعدادية, العثماني وإلى فترة ما قبل االستقالل؛ باستثناء بعض المدارس االبتدائية         

                                                 
   .158ص , .150-149ص ص , مرجع سابق.  الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي)203(
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مدرسة : من هذه المدارس  . التي تأسست على فترات متباعدة بفضل جهود األهالي وتبرعاتهم        

المدرسـة    ,)204(تلميذاً  ) 27(د تالميذها   وكان عد , م1902الزاوية االبتدائية التي تأسست سنة      

ومدرسـة  . م1935المدرسة الشمالية التي تأسـست      , م1937المركزية االبتدائية التي تأسست     

  .م1947الزاوية الثانوية التي تأسست عام 

  

  : التعليم بمدينة الزاوية في عهد االستقالل:ثالثاً

  

   : الحالة التعليمية لسكان المدينة-1

  )29(جدول رقم 

  يبين الحالة التعليمية لسكان مدينة الزاوية خالل فترة االستقالل

  
  التعليمية ا لحالة       

  

  التعداد        الجنس

  يقرأ  أمي

  فقط

  يقرأ

  ويكتب

  ابتدائي

  وديني

جامعي    ثانوي  إعدادي

  فما

  فوق

  غير

  مبين

  المجموع

  48005  1947  -  -  -  -  5508  225  40325  ذكور

  45081  3481  -  -  -  -  593  9  40998  إناث
  

  م1954

  93086  5428  -  -  -  -  6101  234  81323  المجموع  )1(

  61912  41  108  396  1490  4230  19411  1160  35076  ذكور

  56748  16  7  12  50  264  3386  309  52704  إناث
  

  م1964

  118660  57  115  408  1540  4494  22797  1469  87780  المجموع  )2(

  ). سنوات فما فوق5من سن. (167-165ص ص, م1954التعداد العام للسكان . اإلحصاء والتعدادمصلحة ) 1:(المصدر       

   ,جنزور, صرمان, بئر الغنم, الزاوية: وتشمل هذه البيانات متصرفية الزاوية آنذاك التي تضم المديريات                    

                                 .العجيالت, صبراته ,المعمورة, الزهراء                    

  وتشمل البيانات ).  سنوات فما فوق6من سن . (4ص, م1964التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(                

    , مانصر, الزهراء, بئر الغنم, الحرشه, الزاوية: متصرفية الزاوية تضم. وصبراته, الزاوية:  متصرفيتي                    

  .   العجيالت, صبراته: متصرفية صبراته تضم. جنزور, جودايم , المعمورة                     

  

يتبين أن تطوراً حدث في الحالة التعليمية بمتصرفية الزاوية         , )29(بالنظر إلى الجدول رقم         

اً من الجنـسين    فرد) 6101(فلقد تطور عدد الذين يقرأ ون ويكتبون من         . آنذاك بين التعدادين  

فرداً من الجنسين أي بمعـدل    ) 22797(م إلى   1964ليصل حسب تعداد    , م1954حسب تعداد   

م مـن اإلحـصاءات     1954كما يالحظ من الجدول خلو تعـداد        %). 14.1(زيادة سنوية تبلغ    

والسبب يعود إلـى أن هـذا       , المتعلقة بحملة الشهادة االبتدائية واإلعدادية والثانوية والجامعية      

الذي نظم , م1952تعداد أجري بعد مضي سنتين من صدور قانون التعليم األول في ليبيا عام          ال

                                                 
   . 332ص , 1988, الدار العربية للكتاب:طرابلس.المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني. تيسسير بن موسى)  (204
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أما التعليم الجامعي فلـم     . وهذا يعني أن التعليم لم تظهر نتائجه بعد       , التعليم العام وحدد أنواعه   

ميـة  أما على مستوى المقارنة بين حملة المؤهالت العل       . يكن موجوداً خالل فترة إجراء التعداد     

فإن الجدول يظهر أن حملة الشهادة االبتدائية  والدينية يأتون في           , م1964بالمدينة حسب تعداد    

مـن مجمـوع    %) 3.8(نسمة من الجنسين أي بنـسبة       ) 4494(المرتبة األولى إذ بلغ عددهم      

مـن  ) 1540(يليهم حملـة الـشهادة اإلعداديـة    .  سنوات فما فوق 6السكان ممن هم في سن      

أخيـراً  %). 0.34(من الجنسين بنسبة ) 408(فحملة الشهادة الثانوية    , %)1.3(ة  الجنسين بنسب 

من مجموع السكان ممن هم فـي       %) 0.1(من الجنسين بنسبة    ) 115(حملة الشهادة الجامعية    

  .  سنوات فما فوق6سن 

فإذا ما جمعت   , م فيالحظ ضآلته وانخفاض نسبته    1964   بالنظر إلى تعليم المرأة حسب تعداد       

وهذا العدد تقدر   , امرأة) 3669(فإن عددهن بلغ    , يقرأ ويكتب إلى جامعي فما فوق     : لفئات من ا

من إجمالي  %) 3.1(وتتضاءل النسبة لتصل إلى     . من إجمالي عدد اإلناث   %) 6.5(نسبته بـ   

  .     سنوات فما فوق6السكان ممن هم في سن 

  

  : حالة األمية بمدينة الزاوية في عهد االستقالل-2

  )30(ل رقم جدو

  يبين حالة األمية بمدينة الزاوية في عهد االستقالل
مجموع السكان  الجنس التعداد

 الليبيين

مجموع السكان 

 األميين

نسبة األمية من مجموع 

 السكان

  %84 40325 48005 ذكور

  %91 40998 45081 إناث

  

  م1954

  %87.4 81323 93086 المجموع )1(

  %43.9 35076 79911 ذكور

  %70.8 52704 74457 إناث

  

  م1964

  %56.9 87780 154368 المجموع )2(

  ). سنوات فما فوق5من سن .(165ص, م1954التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 1:( المصدر        

  , صرمان, بئر الغنم, زاويةال:  الزاوية آنذاك التي تضم المديريات                       تشمل هذه البيانات متصرفية

  .العجيالت, صبراته, المعمورة, الزهراء, جنزور                       

  ). سنوات فما فوق6من سن .(4ص, 1ص, م1964التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2 (                 

         , بئرالغنم, الحرشه, الزاوية:متصرفية الزاوية تضم. صبراتهو, الزاوية:تشمل البيانات متصرفيتي                        

  . العجيالت, صبراته: متصرفية صبراته تضم. جنزور, جودايم, المعمورة, صرمان, الزهراء                        

      

       

ظـم  فبعد أن كانـت تطـول مع      , انخفاض نسبة األمية بالمدينة   ) 30( من الجدول رقم     يتبين    

سنوات فما  ) 5(من مجموع السكان ممن هم في سن        %) 87.4(السكان من الجنسين أي بنسبة      
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من مجموع السكان ممن هـم فـي        %) 56.9(انخفضت لتصل إلى    , م1954فوق حسب تعداد    

أما على مستوى الجنسين فـيالحظ انخفـاض        . م1964سنوات فما فوق حسب تعداد      ) 6(سن  

فبعد أن كانت تنتشر بين الذكور بنسبة         .نه كان أكبر لدى الذكور    نسبة األمية لدى الجنسين إالّ أ     

ويرجع سـبب   . م1964حسب تعداد   %) 43.9(انخفضت إلى   , م1954حسب تعداد   %)  84(

هذا االنخفاض إلى انخراط أعداد كبيرة من التالميذ الذكور في صفوف المراحـل المختلفـة               

أمـا عـن    . م1952لـسنة   ) 5(عليم العام رقم    للتعليم العام والذي جاء نتيجة لصدور قانون الت       

, م1954مـنهن حـسب تعـداد       %) 91(اإلناث فإن األمية بعد أن كانت تنتشر بين حـوالي           

ويعزى السبب في تواصل ارتفاع نسبة األميـة        . م1964وفق تعداد   %) 70.8(انخفضت إلى   

نظرة المحافظة نحو   بين اإلناث خالل هذه الفترة رغم صدور قانون التعليم األول إلى طبيعة ال            

هـذا  , المرأة التي ترى في خروجها من البيت خرقاً للمنظومة القيمية التي كانت سائدة آنذاك              

والتي لـم  , إلى جانب الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي كانت تعيشها البالد بعامة  

  . تكن تسمح لرب األسرة بالصرف على أبنائه وتعليمهم

  

  : االستقاللفي عهدبمدينة الزاوية التعليمية لملتحقين بمختلف المراحل  عدد التالميذ ا-3

  

  )31(جدول رقم 

  يبين عدد التالميذ الملتحقين بمختلف 

  المراحل التعليمية بمدينة الزاوية خالل عهد االستقالل

  
المرحلة   الجنس  التعداد

  االبتدائية

المرحلة 

  اإلعدادية

المرحلة 

  الثانوية

المرحلة 

  الجامعية

غير 

  مبين

  المجموع

  23403  65  211  932  4085  18110  ذكور

  4409  21  5  17  220  4146  إناث
  

  م1964

  27812  86  216  949  4305  22256  المجموع  )1(

  .11ص , م1964التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 1:(                 المصدر

  وتضم البيانات مقاطعة الزاوية آنذاك التي تشمل, )نوات فما فوق س6من سن                              ( 

  . وزواره, صبراته, الزاوية:                               المتصرفيات

  

أن معظم المنخرطين بمراحل التعليم المختلفة هم من الذكور         ) 31(يتضح من الجدول رقم     

وترجـع  , من اإلنـاث  %) 15.8(ل  مقاب, %)84.2(إذ تقدر نسبتهم بـ     , م1964حسب تعداد   

األسباب التي أدت إلى هذا االنخفاض إلى العامل االجتماعي واالقتصادي اللذين كانا سـائدين              

, األولـى : هذان العامالن تسببا في نتيجتين سلبيتين مرتبطتين ببعـضهما        , إذن. في تلك الفترة  
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). 28(ظهر ذلك الجدول رقم     تمثلت في انخفاض عدد الملتحقات بمراحل التعليم المختلفة كما ي         

تمثلت في بقاء معدل األمية مرتفعاً عند اإلناث على نحو          , وهي مرتبطة بالنتيجة السابقة   , الثانية

  ).   30(ما يظهره الجدول رقم 

  

مع مالحظة أن اإلحصائيات المتعلقة بالملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة بمدينة الزاوية           

وهي أيضاً غير متوفرة عند جهـات       , وفرة على مستوى التعداد   غير مت , م1954حسب تعداد   

االختصاص بأمانة التعلم بالزاوية وبخاصة مكتب التقويم والقياس الذي يعد اإلدارة األهم فـي              

   .حفظ الوثائق والنتائج المتعلقة بالعملية التعليمية

  
  

  : التعليم الخاص والديني بالمدينة خالل عهد االستقالل-4

حث الحصول على بيانات أو إحصاءات عن التعليم الخاص أو الديني فـي هـذه               حاول البا 

وقابل فيها عدداً من المعلمين والمسؤولين عن التعليم سـابقاًً          , من خالل زيارات قام بها    , الفترة

ولقد تبين أن التعليم الخاص بهذه المدينة لـم يكـن           , الذين عاصروا هذه الفترة ولهم دراية بها      

 بخصوص التعليم الديني الذي تشرف عليه الدولة فإنه لم يظهر إلى الوجـود إال               أما. موجوداً

ثم افتتاح مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن الكـريم للبنـات   . م1961بعد افتتاح المعهد الديني عام    

األولـى مـدة    : وكانت خطة الدراسة بهذه المدارس مقسمة إلى مرحلتين       . م1965/1966عام  

  .    )205( سنوات 7 الثانية مدة الدراسة بها , سنوات6الدراسة بها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .25, 21ص , ص, قمرجع ساب.  جامعة السيد محمد بن على السنوسي اإلسالمية)(205
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  : التعليم بمدينة الزاوية في عهد الثورة:رابعاً

  : الحالة التعليمية للسكان بمدينة الزاوية في عهد الثورة-1

  

  )32(جدول رقم 

  يبين الحالة التعليمة للسكان بمدينة الزاوية في عهد الثورة
  

  الحالة التعليمية    

  

  

  الجنس    داد التع

  يقرأ  أمي

  فقط

  يقرأ

  ويكتب

فوق   ثانوي  إعدادي  ابتدائي

ثانوي 

دون 

  جامعي

  جامعي

فما 

  فوق

  غير

  مبين

  المجموع

  21467  12  164  -  32  1817  2972  8447  145  7863  ذكور

  20406  6  5  -  1  372  735  3981  25  15281  إناث
  

  م1973

  41873  18  169  -  33  2189  3707  12428  170  23144  المجموع  )1(

  20122  -  840  -  2759  2481  3715  3185  178  6964  ذكور

  21099  -  57  -  2353  1988  1808  1739  87  14067  إناث
  م1984

)2(  

  41221  -  897  -  5112  4469  5523  4924  265  21031  المجموع  

  54177  2  2683  304  8876  13169  13815  8940  -  6388  ذكور

  52986  2  1651  83  8177  11206  10792  7167  -  13908  إناث
  م1995

)3(  

  107163  4  4334  387  17053  24375  24607  16107  -  20296  المجموع  

    تشمل البيانات مدينة  ) سنوات فما فوق10من سن . (46ص, م1973التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 1:(المصدر

  .بئر الغنم, الحرشه, الزاوية: الزاوية التي تضم             

    تشمل البيانات )فوق سنة فما 15من سن. 99-97ص ص, م1984التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2         (

  .بئر الغنم, الحرشه, الزاوية: مدينة الزاوية التي تضم              

  .155ص , 147ص, م1995للتعداد العام للسكانالنتائج النهائية . الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) 3         (

  بئر الغنم      , الحرشه, الزاوية: تشمل البيانات مدينة الزاوية التي تضم).  سنوات فما فوق10من سن  (              

  

مدى التطور في الحالة التعليمية للسكان الليبيين خالل التعـدادات          ) 32(الجدول رقم      يظهر  

.  ويكتبون قد ارتفع   نم يتضح أن عدد الذين يقرأ و      1995م و 1973التعدادين  فبمقارنة  . الثالث

وصــل العـدد إلــى      , م1973فـرداً عـام    ) 12428(فبعـد أن كان عددهم ال يتجاوز       

أمـا الحاصـلون    %). 1.2(بمعدل زيادة سنوية قدرها     , م1995فرداً حسب تعداد     ) 16107(

ولقـد  , فرداً من الجنسين  ) 3707(م بلغ   1973اد  فإن عددهم حسب تعد   , على الشهادة االبتدائية  

 بتأمـل   ,%)9(زيـادة سـنوية     بمعدل  , فرداً) 24607(م إلى   1995وصل العدد حسب تعداد     

التطور في عدد الحاصلين على الشهادة االبتدائيـة مـن الـذكور واإلنـاث خـالل الفتـرة                  

بينمـا  , %)13(غ عنـدهن    إذ بل , فيالحظ أن معدل النمو السنوي لإلناث أكثر من الذكور        ,ذاتها

  %). 7.2( كان عند الذكور
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فبعـد  .    كما يالحظ حصول تطور في عدد الحاصلين على الشهادة اإلعدادية خالل التعدادين           

بمـن فيهم حملـة الـشهادة      , م1973فرداً مـن الجنسين وفقاً لتعدد      ) 2189(أن كان عددهم    

بمعـدل زيادة سنوية   , م1995ن عام   فـرداً من الجنسي  ) 24375(وصـل العدد إلى    , الثانوية

بتأمل التطور في عدد الحاصلين على الشهادة اإلعدادية من الذكور واإلناث خالل            %). 11.6(

, %)16.7(إذ بلغ عندهن    , تبين أن معدل الزيادة السنوية لإلناث أكثر من الذكور        , الفترة ذاتها 

 تؤكد مدى النجاح الذي تحقق بفعـل        إن هذه المعدالت العالية   %). 12.5( بينما بلغ عند الذكور   

وما قامت به من إجـراءات إداريـة        , التوسع الكبير الذي أقدمت عليه الثورة في مجال التعليم        

  .وقانونية وبخاصة منها صدور قانون إلزامية المرحلتين االبتدائية واإلعدادية ومجانيتهما

  

فيالحظ أن زيـادة كبيـرة      , أما بخصوص التطور في عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية        

إذ بلغ إجمالي الشهادة الحاصلين علـى       . م1995م إلى   1973حصلت خالل الفترة الممتدة من      

م فإن العـدد وصـل   1995ووفق تعداد , فرداً) 33(م 1973الثانوية من الجنسين حسب تعداد      

 الجدول  كما يتبين من  %). 32.8(بمعدل زيادة سنوية قدرها     , فرداً من الجنسين  ) 17053(إلى  

كذلك أن معدل الزيادة السنوية لإلناث الحاصالت على الشهادة الثانوية خالل الفتـرة نفـسها               

  %).  29.1(بينما بلغ عند الذكور , %)50.6(إذ بلغ عندهن , تفوق بكثير نظيرها عند الذكور

  

يـراً  نجد أن تطوراً كب   , بتأمل التطور في عدد حملة الشهادة الجامعية وما فوقها من الجدول          

ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه حملة الشهادة الجامعيـة مـن            . حصل خالل عقدين من الزمن    

فـرداً  ) 4334(م إلى   1995وصل العدد وفق تعداد     , م1973فرداً وفق تعداد    ) 169(الجنسين  

كما أن معدل الزيادة السنوية لحملة الشهادة       %). 15.9(من الجنسين بمعدل زيادة سنوية قدرها       

أمـا   , %)30.1(إذ بلغ عندهن , فاق نظيره عند الذكور, ية من لإلناث خالل الفترة ذاتها     الجامع

ويتـرجم  , األمر الذي يؤكد المكانة التي وصل إليها تعليم المرأة الليبية    , %)13.5(الذكور فبلغ   

بواقعية خالصة المبادئ واألهداف التي دعت إليها الثورة والمتمثلة في حـق المـساواة بـين                

  . ل و المرأة في الحقوق والواجبات وبخاصة منها حق التعليمالرج

  

  ابتـداء   بمدينة الزاويـة  أن ثمة تطوراً حصل في حملة الشهادات العلمية للسكان          ف ,    إجماالً

, م1973فبمقارنة التعـدادين    .  الجامعية فما فوق   شهادة الشهادة االبتدائية وانتهاء بحملة ال     بحملة

) 6113( يصل إلـى     م  1973 حملة الشهادات العلمية حسب تعداد       وعم يالحظ أن  مجم    1995

م بمعدل زيـادة سـنوية      1995فرداً من الجنسين وفق تعداد      ) 70756(إلى  وصل العدد   , فرداً
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لإلنـاث  حملة الشهادات العلمية    أما على مستوى الجنسين فيالحظ أن معدل        %). 11.8(قدرها  

  %).9.8( أما عند الذكور فقد بلغ ,%)16.5 (هنعندإذ بلغ ,  خالل الفترة ذاتهايفوق الذكور

     

   حالة األمية للسكان بمدينة الزاوية في عهد الثورة-2

  

  )33(جدول رقم 

  يبين حالة األمية بين سكان مدينة الزاوية في عهد الثورة

  
مجموع سكان   الجنس  التعداد

  المدينة

مجموع السكان 

  األميين

نسبة األمية من مجموع 

  %السكان 

  22.4  7863  35061  ذكور

  45.2  15281  33807  إناث

  

  م1973

)1(  
  33.6  23144  68868  المجموع

  13.6  6964  51203  ذكور

  28.6  14067  49245  إناث

  

  م1984

)2(  
  20.9  21031  100448  المجموع

  8.9  6388  71571  ذكور

  20  13908  69637  إناث

  

  م1995

)3(  
  14.4  20296  141208  المجموع

  . 46ص , 30-29ص ص , م1973التعداد العام للسكان .  مصلحة اإلحصاء والتعداد)1(:      المصدر     

  ,الحرشه, الزاوية: تشمل البيانات مدينة الزاوية التي تضم ). سنوات فما فوق10من سن (                             

 . بئر الغنم                             
  .99-97ص ص , 69-68ص ص, م1984التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد )2(                        

   ,الحرشه, الزاوية: تشمل البيانات مدينة الزاوية التي تضم).  سنة فما فوق15من سن  (                            

  .                              بئر الغنم

  ,112ص, م1995النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق )3(                    

  تشمل البيانات مدينة الزاوية).  سنوات فما فوق10من سن . (149ص, 155ص  ,104 ص                            

  .بئر الغنم, الحرشه, الزاوية:                              التي تضم

  

سكان مدينة  %) 33.6(أن نسبة األمية كانت منتشرة بين ثلث        ) 33(يتبين من الجدول رقم     

ثم انخفـضت   , م1973 سنوات فما فوق حسب تعداد       10الزاوية من الجنسين ممن هم في سن        

  . سنوات فما فوق10ممن هم في سن %) 14.4(م إلى 1995لتصل حسب تعداد 

  



  160

 سنوات فما فوق بين     10اث المدينة ممن هم في سن       كما يالحظ انخفاض نسبة األمية بين إن      

اإلنـاث حـسب تعـداد      %) 45.2(ففي الوقت الذي كانت فيه األمية منتشرة بـين          , التعدادين

يعزى هذا االنخفاض في نسبة األميـة       . م1995حسب تعداد   %) 20(انخفضت إلى   , م1973

 قيامها لمحو األمية على مستوى      بين سكان المدينة بعامة إلى السياسات التي اتبعتها الثورة منذ         

 .المجتمع الليبي ككل التي سبق الحديث عنها

  

  : عدد التالميذ الملتحقين بمختلف المراحل التعليمية بمدينة الزاوية في  عهد الثورة-3

  

  )34(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد التالميذ الملتحقين 

  ثورة  بمختلف المراحل التعليمية بمدينة الزاوية في عهد ال

  
السنة 

  الدراسية

المرحلة   الجنس

  االبتدائية

المرحلة 

  اإلعدادية

المرحلة 

  الثانوية

-  

الثانوية 

  التخصصية

فوق 

ثانوي 

ودون 

  الجامعي

المرحلة 

  الجامعية

غير 

  مبين

  المجموع

  11859  -  319  -  726  2144  8670  ذكور

  7430  -  18  -  232  639  6541  إناث
  

  م1973

  19289  -  337  -  958  2782  15211  المجموع  )1(

  89286  1096  5891  1063  19850  23105  38281  ذكور

  89339  942  8026  587  22897  21795  35092  إناث
  

  م1995

  178625  2038  13917  1650  42747  44900  73373  المجموع  )2(

  22922  -  3100  -  3519  6385  13018  ذكور

  23260  -  6265  -  5213  6172  11875  إناث
  

  م2004 

  9365  -  *8732   12557  24893  المجموع  )3(
)4(  

-  46182  

    : تشمل البيانات مدينة الزاوية التي تضم.  59ص , م1973التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 1:(  المصدر  

 .بئر الغنم, الحرشه, الزاوية                  

  . 134ص , م1995النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . وثيقالهيئة الوطنية للمعلومات والت) 2(             

  .ومدينة زواره, مدينة صبراته, مدينة الزاوية: تشمل البيانات منطقة الزاوية التي تضم                   

  .الزاوية فقط تضم شعبية .م2003/2004, مكتب شؤون التعليم. اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية الزاوية) 3(             

  م2003/2004, مكتب الدراسة واالمتحانات. جامعة السابع من أبريل) 4 (            

   التي استحدثت بديال عن الثانوية العامة حسب بمدينة الزاوية تمثل هذه األرقام جملة طلبة الثانويات التخصصية*                

  .م2002/2003للعام ) 7772.14.19 (لخدمات رقم                 تعميم األمين المساعد لشؤون ا
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أن تطوراً كبيراً حدث في عدد الملتحقين بمختلف المراحـل          ) 34(يتضح من الجدول رقم     

فقـد بلـغ    . م2003/2004م    1973/1974التعليمية بمدينة الزاوية خالل الفترة الزمنية من        

) 19289(, م1973/1974دراسة  للسنة ال  مجموع الطلبة الملتحقين بمختلف المراحل التعليمية     

طالبـاً  ) 46182(م ارتفع العدد ليصل إلى      2003/2004وبحلول السنة الدراسية    , طالباً وطالبة 

  %). 3(وطالبة بمعدل زيادة سنوية قدرها 

  

بحساب معدل الزيادة السنوية لعدد الملتحقين بالمرحلة االبتدائية خالل الفترة نفسها للجنسين            

وبحساب معدل الزيادة السنوية على مستوى الذكور واإلناث كل         %). 1.7(رمعاً تبين أنه بمقدا   

  %).2(, %)1.4(: على حدة جاء على التوالي

  

يالحظ أن معدل الزيادة السنوية اإلجمالية لعدد الملتحقين بها         , فيما يتعلق بالمرحلة اإلعدادية   

وبالنظر إلى  %). 5.2(م  بلغ    2003/2004م إلى   1973/1974من الجنسين خالل الفترة من      

يالحظ أن اإلناث حققوا معدالً أكبر من     , هذا المعدل على مستوى الذكور واإلناث كل على حدة        

  .للذكور%) 3.7(مقابل , %)7.9(إذ بلغ معدلهن , الذكور بانخراطهم في هذه المرحلة

     

رحلة الثانويـة      كما يتبين من الجدول أن معدل الزيادة السنوية ألعداد الطلبة الملتحقين بالم           

%). 7.6(م بلـغ    2003/2004م إلـى    1973/1974من الجنسين خالل الفترة الزمنية مـن        

تبين أن معدل الزيادة لدى اإلناث يفوق       , بحساب معدل الزيادة السنوية لكل من الذكور واإلناث       

  %).     5.4(بينما عند الذكور , %)11(إذ بلغ عندهن , بكثير معدله عند الذكور

  

يظهر الجـدول   , ذاتها لى معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي من الجنسين خالل الفترة        بالنظر إ 

كما يتضح أن معدل الزيـادة الـسنوية لاللتحـاق بـالتعليم            . سنوياً%) 11.7(أن المعدل بلغ    

  %).  7.9(بينما الذكور , %)20.5(عند اإلناث , الجامعي عند اإلناث يفوق نظيره عند الذكور

     

هو إنشاء جامعة السابع من أبريـل بمدينـة      , هم األسباب التي أدت إلى هذه الزيادة         إن من أ  

, م1981التي كانت بدايتها فرعاً من كلية التربية بجامعة الفاتح بمدينة طرابلس عـام              , الزاوية

التي أنشأت بدورها   , م1988وبعد سبع سنوات صدر قرار بإنشاء جامعة السابع من أبريل عام            

اآلداب , كلية التربيـة سـابقاً    : فكانت تتبعها الكليات اآلتية   , مختلف منطقة الزاوية  عدة كليات ب  

كلية االقتصاد بمدينـة    , كلية الهندسة بمدينة صبراته   . وكلية العلوم وهما بمدينة الزاوية    , حالياً

كلية منتـشرة   ) 14(الجامعة تضم في الوقت الحاضر      . وكلية اآلداب بمدينة زواره   , العجيالت
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حسب آخر قرار صادر عن اللجنـة       , النقاط الخمس , صبراته وصرمان , الزاوية: بياتفي شع 

كما ضم إلـى الجامعة المعاهـد      ). م2005(ر  .و1273 لسنة   2الشعبية للتعليم العالـي رقـم     

ر .و1272 لسنة   200العليا إلعـداد المعلمين بعـد تحويلها إلى كليات للمعلمين وفـق القرار         

   ).م2004(

  

  : بمدينة الزاوية في عهد الثورة)الخاص(التشاركي يم  التعل-4

  

  )35(جدول رقم 

            يبين عدد التالميذ والطالب الملتحقين بمختلف مراحل التعليم التشاركي

  .م2003/2004وعدد المؤسسات التعليمية بمدينة الزاوية للعام الدراسي ) الخاص (
  

المدرسين غير   نالمدرسين الليبيي  عدد الطالب

  الليبيين

  عدد  المرحلة الدراسية

  المدارس

  عدد

  الفصول

عدد 

  الذكور

  عدد

  اإلناث

  عدد

  الذكور

  عدد

  اإلناث

  عدد

  الذكور

  عدد

  اإلناث

  -  -  5  -  26  28  4  4  رياض األطفال

  1  1  167  19  665  102  93  16  التعليم األساسي

  2  1  4  -  10  20  1  1  التعليم الثانوي

التعليم الثانوي 

  التخصصي

-  -  -  -  -  -  -  -  

معاهد إعداد 

  المعلمين

3  20  -  389  15  54  -  -  

مراكز التدريب 

  المهنية األساسية

1  4  8  26  2  2  -  2  

مراكز التدريب 

  المهنية المتوسطة

3  9  139  143  22  20  3  1  

  1  27  4  27  82  276  *10    *3  الجامعات

  8  61  5  83  401  712  31  10  المعاهد العليا

  15  93  256  168  1742  1285  -  -  المجموع

  "  الخاص " إحصائية صادرة عن مكتب التعليم التشاركي . قطاع التعليم والتكوين المهني بالزاوية:  المصدر        

  .م2004/ 31/7الزاوية بتاريخ " مدينة "  بشعبية                   

  .لعدد الكليات) 10(والرقم , لعدد الجامعات) 3( بالنسبة للجامعات يشير الرقم *                   

  

أن إجمالي الطلبة الملتحقين بمختلـف المراحـل التعليميـة          , )35(يتضح من الجدول رقم     

كما يالحظ أن أكثر من ثلث الطلبة ينتسبون إلى         , طالباً وطالبة ) 3027(بالتعليم التشاركي بلغ    
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فالملتحقين , %)25.3(األساسي  يليهم الطلبة الملتحقين بالتعليم     , %)36.8(المعاهد العليا بنسبة    

أما بقية النـسب    %). 11.8(فالجامعات بنسبة   , %)12.85(بمعاهد المعلمين والمعلمات بنسبة     

كما يتبين من الجدول أن التعليم      . فتوزعت على األنواع األخرى من التعليم التشاركي الخاص       

يعود إلى صدور قـرار     ولعل السبب في ذلك     . التشاركي بالمدينة تضمن معظم أنواع التعليم       

الذي بموجبه تم تنظـيم العمـل       , م1998 لسنة   210التعليم التشاركي والئحته المنظمة له رقم       

األمر الذي شجع المواطنين على االستثمار في هذا النوع من التعليم وفـق             , بالتعليم التشاركي 

  .اللوائح والضوابط التي حددها هذا القرار

  

  زاوية في عهد الثورة التعليم الديني بمدينة ال-5

  

  )36(جدول رقم 

  يبين عدد الطالب ومراكز تحفيظ القرآن بالمساجد

  وعدد الطالب الدارسين بمنارة بن شعيب لتحفيظ القرآن الكريم

  . وثانوية شعيب للعلوم الشرعية بالمدينة في فترات زمنية مختلفة
  السنة  نوع التعليم الديني  عدد الطالب

  المجموع  إناث  ذكور

  سينعدد المدر  عدد المؤسسات

 م2002

)1(  

  مراكز تحفيظ القرآن  41  26  513  191  322

  

 م2004

)2(  

1271  818  2089  77  120  

منارة بن شعيب   3  1  68  -  68  م2002

  لتحفيظ القرآن

  م2004  

)3(  

150  -  150  1  3  

  19  1  55  -  55  م1998

    1  173  48  125  م2002

ثانوية بن شعيب 

  للعلوم الشرعية

  م2004  

)4(  

88  81  169  1  39  

  . من واقع سجالت اإلدارة. إدارة الهيئة العامة لألوقاف فرع الزاوية) 1: (        المصدر
  م2004/2005.مرجع سابق.اإلدارة العامة لشؤون القرآن الكريم. الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة) 2(                           

  .من واقع سجالت اإلدارة. إدارة منارة بن شعيب لتحفيظ القرآن الكريم) 3                  (
  . من واقع سجالت نتائج االمتحانات. إدارة ثانوية بن شعيب للعلوم الشرعية) 4(                           

  

, ءات التي اتخذت على مستوى الدولة للنهوض بالتعليم الديني وتنظيمه         ترتبت على اإلجرا      

والقاضي , م1994 لسنة   167اصة قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم          وبخ
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 بزيارة لعدد من المنـارات      معمر القذافي بإنشاء منارات للتعليم الديني؛ قيام قائد الثورة العقيد         

صبت جميعها في اتجاه تطور التعليم الديني سـواء علـى           , وافتتاحها رسمياً انعكاسات إيجابية   

األمر الذي يمكن تلمسه بوضوح فـي بيانـات         , مستوى الدولة أو على مستوى مدينة الزاوية      

وعدد , وعدد المدرسين , الذي يظهر مدى التطور الحاصل في عدد الطالب       ) 36(الجدول رقم   

 التـي تتـولى    –فبالنسبة لمـراكز تحفيظ القرآن الكريم      . المؤسسات التعليمية الدينية بالمدينة   

,  فإن عددها لم يكن يتجاوز أصابع اليد داخل المدينـة          –يها الهيئة العامة لألوقاف     اإلشراف عل 

بدأ عددها في تزايد مستمر بحيث وصـل        , إال أنه وبعد صدور قرار إنشاء المنارات وتنظيمها       

بحلـول  . طالباً) 513(وبلغ عدد طالبها اإلجمالي من الجنسين       , مركزاً) 26(م إلى   2002عام  

وعدد الدارسين بها وصـل إلـى       , مركزاً) 77(ور عدد المراكز ليصل إلى      م تط 2004العام  

نظـراً  , معظمهم يدرسون القرآن الكريم طيلة العام في الفترة المسائية        , طالباً وطالبة ) 2089(

  . النشغالهم بالدراسة النظامية في الفترة الصباحية

  

,  من قبل العنـصر النـسائي      تزايد اإلقبال على حفظ القرآن الكريم     , كما يالحظ من الجدول   

م التي تصل إلى قرابـة      2004الذي تترجمه النسبة المئوية لعددهن من إجمالي الدارسين للعام          

  .من الدارسين%) 40(

  

فإنه وبعد افتـتح األخ قائـد   , أما منارة بن شعيب التي كانت تعرف سابقاً بزاوية بن شعيب  

بلغ إجمالي الطلبـة    , م1998إنشائها عام   وصدور قرار   , م1995 لها عام    معمر القذافي الثورة  

فـإن  ) م2004(أما في عام    , طالباً من الذكور فقط   ) 68(م إلى قرابة    2002الدارسين بها عام    

: طالباً من جنسيات أخرى موزعين إلـى      ) 32(طالباً منهم حوالي    ) 150(إجمالي طالبها يبلغ    

طالب واحـد   , طالب واحد مالي  , دياًطالباً تشا ) 17(, طالب واحد نيجيري  , طالباً تونسياً ) 12(

معلمين تدفع لهم مكافآت مالية مقطوعة من هيئة        ) 3(ويتولى تحفيظهم القرآن الكريم     . سوداني

 الطلبة الوافدين من أمـاكن      ءكما يوجد بالزاوية قسم للداخلي جعل إليوا      . األوقاف فرع الزاوية  

  .بعيدة من ليبيا ومن الخارج

  

عيب للعلوم الشرعية التي تأسست حسب قـرار اللجنـة الـشعبية       وفيما يتعلق بثانوية بن ش    

فإن هذه المؤسسة فتحت أبوابها للدراسـة       , م1998 لسنة   83العامة للتعليم والبحث العلمي رقم      

ولقد ارتفع العدد بحلول العام الدراسـة    . طالباً من الذكور فقط   ) 55(م بعدد   1998/1999للعام  

 .مدرساً) 39(وبلغ عدد المدرسين بها ,  وطالبةطالباً) 169(م ليصل إلى 2004/2005
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  الخامسل الفص

  ةـابقالدراسـات الس
  

  :الدراسات األجنبية: المبحث األول
  

  :)206(دراسة مقارنة : جتماعية والحراك االجتماعي في تايوانالعالقات اال: الدراسة األولى

فهـي تختبـر    ,  توظف هذه الدراسة أسلوب المقارنة لتحليل الحراك االجتماعي في تايوان         

واالقتـصاد  , ( Marriage )والـزواج  , ( Gender )والجنس , ( Cohort )تأثير الجماعة 

ولقد جاءت البيانات الموظفة فـي هـذه        . المتنامي بسرعة في تايوان على الحراك االجتماعي      

كمـا وظفـت النمـاذج      . الدراسة من المسح االجتماعي المتعلق بالتغير االجتماعي في تايوان        

 ( Log-Multiplicative )والمضروبات اللوغارتميـة  ,( Log-Liner )الخطية اللوغارتمية 

  :هاولقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من. لتحليل جداول الحراك

الذي بدوره ساهم في خلـق      ,  أن النمو االقتصادي له تأثير شديد على الحراك االجتماعي         -1

  .الفرص لألفراد من األصول المنحدرة من الطبقات الدنيا

,  التحول البنائي في سوق العمل في تايوان خلق فرصاً للحراك االجتماعي نحـو األعلـى               -2

  .زارعينوتدفق أبناء المزارعين إلى طبقات غير الم

 أن االنطباع العام لنظام الحراك االجتماعي يعطي تميز واضح بين الطبقات غير اليدويـة               -3

  .( non manual and manual classes )والطبقات اليدوية 

 والتمايز كان عالياً عند النساء مما هـو  ( Class Origins) أن الربط بين األصل الطبقي -4

 االختالف بين الرجال والنساء من حيث الحراك سواء داخل          فإن, ومع ذلك . عليه عند الرجال  

  .الجيل الواحد أو الجيلين كان أقل مما هو متوقع

 اتـسم بـالجمود   ( Careers Mobility ) بالنسبة إلى كال الجنسين فإن الحراك الوظيفي -5

  .ومظهر لمرونة عالية بين الجيلين, العالي على مستوى الجيل الواحد

  .انيون ميالً عالياً إلى البقاء في طبقتهم األولى خالل مسيرتهم في دورة الحياة يميل التايو-6

وتؤكد الدراسة أن الحاجز الذي     ,  يميل القرينان المتزوجان إلى أن يكونا من طبقة متشابهة         -7

  .يمنع النساء من الزواج برجال أكثر تعليماً منهن هو حاجز حقيقي وملحوظ

                                                 
, .D.Ph. A comparative Approach: Social Relations and Social Mobility in Taiwan . Rueyming.  T)206(

Corneel University. In: Dissertation Abstracts International, Vol. 54 – 09A, 1993.     
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 فـي  ( Political Arena )عب دوراً واضحاً في الحلبة السياسية  الطبقة االجتماعية ال تل-8

, (Created)والطبقـات االجتماعيـة الجديـدة المتولـدة         , فالنمو االقتصادي السريع  . تايوان

 تحـول دون تـشييد بنـاء سياسـي فاشـستي      ( Social Fluidity )والمرونة االجتماعية 

(Authoritarian ) ة قائم على الطبقات االجتماعي.  

إلى أن الطريق إلى الديمقراطية في تايوان مازال محفوفاً بالعديد من           ,  تشير الدراسة إجماال   -9

  .( Ethnicity )واألقلية العرقية , الحواجز التي يصعب التغلب عليها منها القيم التقليدية

  

أن : يمكن القـول  ,    بخصوص أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية        

ومع ذلك فإنهمـا تختلفـان فـي        , الدراستين تتفقان في معالجتهما لظاهرة الحراك االجتماعي      

فالدراسة السابقة حاولت بيان أثر العالقـات االجتماعيـة علـى الحـراك             . أسلوب المعالجة 

كما يظهر  . االجتماعي؛ بينما الدراسة الحالية فإنها تهتم بدراسة التعليم على الحراك االجتماعي          

فالدراسة السابقة أجريت داخل المجتمع التايواني؛ بينما الدراسـة         , الختالف في مجتمع البحث   ا

  .الحالية أجريت من داخل المجتمع الليبي

  

دراسة مقارنة للحراك االجتمـاعي     : مصداقية التعليم والطبقة وسوق العمل    : الدراسة الثانية 

   :)207(في اليابان والواليات المتحدة 

اسة عملية إنجاز المكانة ونماذج الحراك الطبقي فـي اليابـان والواليـات             تختبر هذه الدر  

.  مجموعة من بيانات المسح االجتمـاعي مـن المجتمعـين          وذلك باستخدام , المتحدة األمريكية 

  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

  

ـ  ( Educational Attainment ) أن االعتماد على اإلنجاز العلمي -1 ة إنجـاز   فـي عملي

وأن مدى اعتماد اإلنجاز العلمـي      , المكانة االجتماعية والحراك الطبقي في المجتمعين متشابهاً      

  .بمستوياته المختلفة على خصائص الخلفية االجتماعية تقريباً متماثالً في المجتمعين

فالمـصداقية  .  أن عملية اإلنجاز االجتماعي واالقتصادي تظهر اختالفاً عبـر الجنـسيات           -2

تعليمية تلعب دوراً أكثر أهمية في تفسير عدم المساواة في المكانـة المهنيـة والـدخل فـي                  ال

  .الواليات المتحدة مما هي عليه في اليابان

                                                 
A comparative Study of :  the Labor Marketand, Class, Educational Credentials.  Ishida Hiro shi)207(

Dissertation Abstracts : In.Harvard University, .D. Ph.Social Mobility in Japan and United States
International, Vol. 47 – 11A, 1986.  
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بالمصداقية التعليميـة    : المشتقة من االطروحات القائلة    ت نتائج الدراسة لم تؤيد االفتراضا     -3

التعليمية ليست مفتوحة أمام كل األعضاء في       في اليابان؛ فالنتائج اإلمبيريقية بينت أن الفرص        

وأن الفوائد االجتماعية واالقتصادية للتعليم أقل في اليابان مما هي عليه في الواليات             , المجتمع

  .المتحدة

وبينت أن المعـدل اإلجمـالي المالحـظ        ,  اختبرت الدراسة نماذج الحراك الطبقي الجيلي      -4

  . ومتشابهاًللحراك يعد عالياً جداً في المجتمعين 

أو الفرص المتاحة لصافي الحـراك  , ( Class fluidity ) باختبار نموذج المرونة الطبقي -5

ومدى ارتباطه بالتغير في البناء الطبقي، أظهرت الدراسة أن الواليـات المتحـدة             , من عدمه 

 النـسبية   بتـشابه النمـاذج   : إن هذا االستنتاج يتسق مع التنبؤ القائل      . واليابان تتشابهان كثيراً  

  .للحراك بين الدول الصناعية

سلطت الدراسة الضوء بكثير من األهمية علـى الطبقـة مـن خـالل العالقـات                ,  أخيراً -6

االجتماعية لإلنتاج في كال المجتمعين، وبينت أن الطبقة أكثر أهمية من التعليم والمكانة المهنية              

كما أوضحت أن   . ات في المجتمعين  واالستثمار, وملكية المنازل , في تفسير التفاوت في الدخل    

وإلى كل ذلك، أظهرت أن البنـاء       . البناء الطبقي يؤثر على التعليم والدخل في كال المجتمعين        

  .الطبقي التعليمي يؤثر على الدخل في كال المجتمعين

  

أما بخصوص أوجه الشبه واالختالف، فإن الدراستين  تتفقان في معالجتهما للعالقـة بـين               

 كذلك في توظيف منهج المسح االجتماعي فـي جمـع           اواتفاقيهم, راك االجتماعي التعليم والح 

فمن حيث الموضوع نجد أن الدراسة السابقة تركـز         , وتختلفان في أسلوب المعالجة   . بياناتهما

اهتمامها على مصداقية التعليم والطبقة وسوق العمل في عالقتهم بالحراك االجتماعي؛ بينمـا             

كما يظهر االختالف أيضاً    . على العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي     الدراسة الراهنة تركز    

حيث أخذت عينة الدراسة السابقة من مجتمعين صناعيين مختلفـين همـا            , في عينة الدراستين  

الواليات المتحدة األمريكية واليابان؛ بينما أخذت عينة الدراسة الحالية من مجتمـع نـام هـو                

  .المجتمع الليبي
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  :)208(عدد أفراد األسرة والحراك التعليمي : اسة الثالثةالدر

والحراك التعليمي  , تهتم هذه الدراسة ببيان أثر البعد السكاني على الحراك االجتماعي بعامة             

بأن كبر حجم األسرة يؤثر تأثيراً      : انطالقاً من رأي بعض علماء االجتماع الذي يقول       . بخاصة

هل هناك  : ي هذا اإلطار صيغ تساؤل الدراسة الرئيسي القائل       ف. سلبياً على الحراك االجتماعي   

تأثير متبادل بين عدد األبناء والحراك االجتماعي في المجتمع األمريكي ؟ بمعنى هل المجتمع              

ولإلجابة على  . األمريكي مفتوح أمام األسر صغيرة الحجم، ومغلق أمام األسر كبيرة الحجم ؟           

البيانات األساسية لثالثة مسوح اجتماعية كبيـرة أجريـت         هذا التساؤل اعتمدت الدراسة على      

, م1973الثـاني   , م1962األول أجري عـام     . داخل المجتمع األمريكي وعلى فترات متعددة     

. سـنة ) 65 – 20(وشملت العينة مجموعة كبيرة ممن هم في سن العمل من           . م1983الثالث  

انة االجتماعية في عالقته بعدد األبناء      كما تبنت الدراسة المستوى التعليمي لآلباء كمؤشر للمك       

  :ولقد خلصت إلى عدد من النتائج منها. وأثره على المستوى التعليمي لألبناء وحراكهم

  

  . تتجه األسرة في المجتمع األمريكي نحو قلة عدد األبناء مع الزمن خالل الفترات الثالث-1

 مع الزمن في األسر ذات األعـداد         تأثير مستوى تعليم األب على مستوى تعليم األبناء يقل         -2

  .القليلة والمتوسطة

 عدد األبناء الذين التحقوا بالتعليم الجامعي من األسر صغيرة الحجم أكبر من عدد األبنـاء                -3

  .من األسر كبيرة الحجم

 هناك زيادة في  الحراك التعليمي الصاعد حدثت عبر الزمن في الفتـرات الـثالث لـدى                 -4

  .ت العدد القليلاألبناء من األسر ذا

أن المجتمع األمريكي على األقـل فـي        :  أخيراً، خلصت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها       -5

كمـا  , مجال التعليم يعد مفتوحاً بشكل ظاهر لألفراد الذين ينحدرون من األسر صغيرة الحجم            

  .يعد إلى حد ما مغلقاً أمام األفراد من األسر كبيرة الحجم

  

 كلتاأن  : يمكن القول , ه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الراهنة          أما عن أوجه الشب   

وتختلفان فـي أسـلوب     . الدراستين تتخذان من الحراك االجتماعي موضوعاً للدراسة والبحث       

فالدراسة السابقة تعالج الحراك االجتماعي باعتباره حراكاً تعليمياً وتتخـذه كمتغيـر            , المعالجة

بينما الدراسة الحالية تتخذ من التعليم كمتغير مستقل        . ألسرة كمتغير مستقل  وعدد أفراد ا  , تابع

  .والعينة, ومن أوجه االختالف أيضاً مجتمع الدراسة. في دراسة أثره على الحراك االجتماعي

                                                 
, 50. Vol, cal ReviewAmerican Sociologi: In. Number of Sibling and Educational Mobility. Black.  J)208(

1985, pp. 84 – 94.  
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الحراك االجتماعي في بلـدة     : المهاجرون والعاملون في اإلدارات الحكومية    : الدراسة الرابعة 

             :)209(إيرانية 

 التي تقـع جنـوب غـرب    ( Lar ) الرتختبر هذه األطروحة الحراك االجتماعي في بلدة 

تـشير  . والتي يسكنها عدد قليل من المزارعين وأصحاب المتاجر والتجـار الـصغار           . إيران

الدراسة إلى أن البلدة مرت بالتغير األساسي في البناء االقتصادي والمهني خالل الفتـرة مـن              

 ( New Wealth  )أن الثروة الجديدة: وهي تنطلق من فرضية مفادها. م1975 وحتى 1945

 من قبل الرجال الذين هاجروا إلى الكويـت  ( Remittances )المرسلة إلى البلدة في حوالت 

م، والفرص التعليمية، وبروز الوظائف الجديدة في اإلدارات        1940بعد اكتشاف النفط بها عام      

تحت وبشكل متزايد قنوات الحراك االجتماعي لطبقة المزارعين        م، ف 1960الحكومية بعد عام    

وعليه، فإن األطروحة هدفت إلى التعرف على أثـر التغيـرات           . الصغار ورجال األعمال بها   

م على الحراك االجتماعي لألفـراد      1975 وحتى   1945االقتصادية التي حدثت في الفترة من       

ولتحقيق هذا الهدف طبقـت الدراسـة       . ي البلدة المهاجرين والعاملين في اإلدارات الحكومية ف     

على عينة من اإليرانيين الذين هاجروا إلى الكويت لكي يحسنوا مستوى معيشتهم، كما طبقـت      

وحاولت التعرف على التاريخ    . على عينة من الموظفين العاملين باإلدارات والمكاتب الحكومية       

ـوها للحراك االجتماعي نحو األعلـى      وما هي أفضل االستراتيجيات التـي وظف     , العائلي لهم 

خلصت الدراسة إلـى عـدد مـن    . ( Hierarchical System )في النظام الهرمي التراتبي 

  :النتائج منها

وبـروز  ,  في نظام المكانة التقليدي ككل( Cracks ) أشارت الدراسة إلى وجود تشققات -1

 ذات المكانة العاليـة والتـي   ( White Collar )فئات جديدة من مهن ذوي الياقات البيضاء 

  .تتطلب تعليماً محدداً

 أوضحت الدراسة أنه وبالرغم من أن الحوالت التي جاءت من المهاجرين هي التي كونت               -2

األساس االقتصادي للبلدة، وساهمت في تحسين دخل األسر؛ إال أن الرجال فضلوا االبتعاد عن              

  .يبة العاليةالهجرة وسعوا إلى تولي الوظائف والمهن ذات اله

 أظهرت الدراسة أن نماذج الحراك المهني ألكثر من ثالثة أجيال في أسر البلـدة تـوحي                 -3

  :وأن هذه األسر اتبعت استراتيجيتان أساسيتان في ذلك هما. بحراك أسري نحو األعلى

  . لغرض  كسب الثروة( Persian Gulf ) الهجرة المؤقتة إلى الخليج الفارسي -أ

  .م حتى يتمكنوا من تولي مهن الياقات البيضاء ذات المكانة العاليةتعليم أطفاله-ب
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 بينت الدراسة أن بعض األسر الفقيرة حسنت من مكانتها االجتماعية عن طريق التعليم؛ إال          -4

  .وحسنت من مكانتها االجتماعية عن طريق التجارة, أن معظم األسر جمعت ثروتها

والـذي يتحـدد بمـستوى      , ثر بالوضع المهني له    أوضحت أن مركز الفرد االجتماعي يتأ      -5

  .وهذا يعني أن التعليم يعد من العوامل المهمة في الحراك االجتماعي لألفراد, تعليمه

 أخيراً، بينت الدراسة أن الحراك االجتماعي لألسر سواء نحو األعلى أو إلـى األسـفل،                -6

  .( Social Honor )جتماعي  الشرف اال( Loss ) أو فقدان ( Gain )يرتبط بمدى اكتساب 

وفيما يتعلق بأوجه الشبه واالختالف، يمكن اإلشارة إلى أن الدراستين تتفقان في دراستهما             

فالدراسة السابقة اهتمت بدراسـة     . لظاهرة الحراك االجتماعي، وتختلفان في منظور المعالجة      

س أثر متغير التعليم على     أثر متغير الهجرة على الحراك االجتماعي؛ بينما الدراسة الحالية تدر         

  .ومجتمع البحث, كما أن أوجه االختالف تبرز في المنهج المتبع، والعينة المختارة. الحراك

  

  :)210(التدرج االجتماعي والحراك االجتماعي في تركيا  :الدراسة الخامسة

وعملية تحقيق المكانة االجتماعية    , هدفت هذه الدراسة إلى التحري عن الحراك االجتماعي       

وقد وصف  , الجزء األول النظري  . ولتحقيق هذا الهدف قسمت الدراسة إلى جزئين      . في تركيا 

أما الجزء الثـاني،   . ( Manpower )من خالله البناء المهني في تركيا بداللة القوة البشرية 

والتي تم من خاللها محاولة التعرف على ما إذا كان هناك ارتباط            . فتمثل في الدراسة الميدانية   

والدخل وبين الحراك االجتماعي للفرد في المستويات الطبقيـة         , التعليم، المهنة : ن متغيرات بي

  :ولقد خلصت الدراسة إلى أن. المختلفة

  

أعلـى مـن الحــراك     , أي بين األجيال  ,  الحـراك االجتماعي مـن اآلباء إلـى األبناء      -1

  . أي داخل الجيل الواحد( Career Mobility )المهني 

  .اك نحو األعلى أكبر من الحراك نحو األسفل الحر-2

 مـن معظـم األقطـار    ( Egalitarian ) المجتمع التركي أكثر انفتاحاً و مناداة بالمساواة -3

  . ( Socialist ) و االشتراكية ( Democratic )الديمقراطية

  عـدم المساواة موجـود بالمجتمـع التركي، وأن الكثير من عدم المساواة متمثـل فـي              -4

  .توزيع الدخل

ولكن ليس , ( Occupation Prastige ) التعليم ضمن وصول األفراد إلى الهيبة المهنية -5

  .إلى الدخل العالي
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 status of )اإلنجاز التعليمي، مكانة العمل األول : العوامل المحددة للمكانة المهنية شملت -6

First Job ) ,  د وبصورة غير متوقعة مكان الميال, مهنة األب( Region of Birth ).  

 االختالفات لم تكن حاسمة بين أولئك الذين لديهم خلفية زراعية والذين ليست لـديهم ذات                -7

  .الخلفية في عملية اإلنجاز التعليمي

بين أولئك الذين لديهم خلفية زراعية والذين ليست لـديهم ذات             االختالفات كانت واضحة   -8

  .الخلفية في طريقة إحراز المكانة

 األفـراد حققـوا مكانتهم المهنية األولى علـى أسـاس اإلنجاز العلمي، الـذي بـدوره             -9

  .  تحـدد مـن خالل المكانة التعليمية والمهنية لآلباء، ونـوع اإلقامة، واألصـل االجتماعي

  . المكانة التعليمية موروثة أكثر من المكانة المهنية في تركيا-10

  .المبحوث هم لدخل التعليم هو المحدد الم-11

 االستنتاج الرئيس الذي خلصت إليه الدراسة تمثل في أن معظم المتغيرات المهمـة ذات               -12

التأثير في دخل المبحوث ومهنته وتعليمه تعد في الوقـت ذاتـه مـسارات رئيـسة للحـراك            

  . االجتماعي في تركيا

  

ـ    أ:    أما عن أوجه الشبه واالختالف بين الدراستين، فيمكن القول          انهما تتفقان في اختياريهم

. ورغم ذلك فإنهما تختلفـان فـي أسـلوب المعالجـة          . للحراك االجتماعي كموضوع للدراسة   

مهنة األب وتعليمه ومكانة    : فالدراسة السابقة حاولت أن تدرس أثر بعض المتغيرات التي منها         

ـ  : إقامته وأصله، على بعض متغيرات المكانة االجتماعية وبخاصة         يم، والمهنـة،  الدخل، التعل

بينما الدراسة الراهنة فإنها تركز على      . والتي تعد في الوقت ذاته مؤشرات للحراك االجتماعي       

المهنة، الدخل، أسلوب المعيشة،    : بيان أثر متغير التعليم على بعض مؤشرات الحراك وبخاصة        

تمـع  ومج,  الدراسـتين  كلتاالمنهـج المتبع فـي    , كما يشمل االختـالف  . وبعض االتجاهات 

  .  البحث والعينة

  

   :)211(نبراسكا , هاا في أومالمهنيالتعليم العام والحراك : سادسةالدراسة ال

تنطلق هذه الدراسة من تساؤل رئيسي مفاده، هل للتعليم العام دور في الحراك االجتمـاعي               

ـ       , بمعنى آخر . نبراسكا ؟ , والمهني بمدينة أوماها   ة تبحث هذه الدراسة في إمكانية وجود عالق

وللوصول إلى إجابة حول هذا التـساؤل جمعـت         . بين اإلنجاز العلمي لألفراد والتقدم المهني     

, ( Omaha)الدراسة بياناتها من مصادر محددة تمثلت في التقارير اإلحصائية لمدرسة أوماها 
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,  اللذين وظفا لتتبع نماذج السيرة المهنيـة لآلبـاء  ( City Directories )وكذلك أدلة المدينة 

  :خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها. م1910 وحتى 1890الل فترة زمنية محددة من خ

  

  . أن التعليم العام في المدينة لم يكن له تأثير كبير على الحراك المهني لآلباء-1

 صار ( Ragman ) أكدت الدراسة أنه لم يتم الكشف عن وجود أي شخص جامع للخرق -2

 من قبـل  ( Historical Notion )لى عدم وجود رغبة تاريخية كما توصلت إ. من األغنياء

ذي زاد من دعم النتيجة      األمر ال  -المجتمع في حصول أبناء الفقراء الموهوبين لمكان في القمة        

 يعد من المجتمعات المغلقة نـسبياً  ( Omaha ) وهذا يعني أن مجتمع مدينة أوماها - السابقة

د مـن وضع إلـى وضع اجتماعي آخــر وبخاصـة          والتي يصعب أن يتحـرك فيها األفرا     

  . نحو األعلى

  

أن الدراستين تتفقان فـي     : يمكن القول ,     بخصوص أوجه الشبه واالختالف بين الدراستين     

. ولكنهما تختلفان فـي أسـلوب المعالجـة       , دراسة أثر التعليم على الحراك االجتماعي بعامة      

بينما الدراسـة   . ل العلمي على الحراك المهني    فالدراسة السابقة حاولت أن تدرس أثر التحصي      

كما أن االختالف يظهر في المنهج المتبـع        . الحالية تدرس أثر التعليم على الحراك االجتماعي      

فالدراسة السابقة وظفت المنهج التاريخي فـي تتبـع الـسيرة           . وأسلوب جمع البيانات وأدواته   

سجالت اإلحصائية بمدرسة المدينة والدليل     المهنية لآلباء، وجمعت البيانات حولهم من خالل ال       

ي تتبعه هو المسح االجتمـاعي      ذوالمنهج ال , أما الدراسة الحالية فهي دراسة وصفية     . العام بها 

  .بأسلوب العينة، والبيانات التي تجمع فهي عن طريق استمارة استبيان

  

  :)212(في شمال كندا االتجاهات نحو البناء االجتماعي والحراك االجتماعي : سابعةالدراسة ال

تهدف هذه الدراسة إلى بحث االتجاهات المعاصرة للكنديين الشماليين نحو البناء االجتماعي            

ولتحقيق هذا الهدف   . و حول ما إذا كان الحراك االجتماعي ممكناً ومرغوب فيه         , في مجتمعهم 

ـ       . قسمت الدراسة إلى ثالثة أجزاء     ديين نحـو   تناول الجزء األول وصف وتحليل اتجاهات الكن

وتناول الجزء الثاني العالقـة     . ونحو المكانة االجتماعية لبعض المهن    , والبناء الطبقي , أنفسهم

,  ( Race )العـرق , ( Sex )الجـنس  : بين الحراك االجتماعي وبين سبعة متغيـرات هـي  

 )الـدين , ( Professions  )الحـرف , ( Education )التعـليم , ( Marriage )الـزواج 

Religion ) , واألقلية العرقية( Ethnic ) .  أما الجزء الثالث من الدراسة فتناول االتجاهـات
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أو درجـة   , السائدة عند الكنديين الشماليين نحو الحراك االجتماعي سواء من حيـث أنماطـه            

  :ولقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها. حدوثه

  

 االجتماعي بين الماضي والحاضـر     والبناء,  أوضحت الدراسة اختالف الحراك االجتماعي     -1

  .بالمجتمع الكندي

 أظهرت أن التعليم أياً كان نوعه فإنه يساعد على الحراك االجتماعي للفرد، وبالتالي تحديد               -2

  .وضعه االجتماعي داخل البناء االجتماعي

  . كما بينت أن المجتمع الكندي مستقر في تدرجه، وأنه مفتوح لحراك األفراد-3

  

أن الدراستين تتفقان في اختيار     : التفاق واالختالف بين الدراستين، فيمكن القول     حول أوجه ا  

وتختلفان في أسـلوب    . وتوظيف منهج المسح االجتماعي   , الحراك االجتماعي موضوعاً للبحث   

. المعالجة، إذ تناقش الدراسة السابقة تأثير عدة عوامل من بينها التعليم على الحراك االجتماعي             

كمـا أن االخـتالف    . ة الحالية فإنها تناقش تأثير التعليم على الحراك االجتمـاعي         بينما الدراس 

يظهر في مجتمع البحث، فالدراسة السابقة أجريت على المجتمع الكندي؛ بينما الدراسة الحالية             

  .    أجريت على المجتمع الليبي

  

  :)213(ربعة مجتمعات التعليم والحراك االجتماعي والتغير االجتماعي في أ: ةثامنالدراسة ال

تنطلق هذه الدراسة من أن الحراك االجتماعي يعد من أكثر مظـاهر التغيـر االجتمـاعي                

ولقد حـدد مفهـوم     . أهمية، وسواء كانت هذه الحركة صاعدة أو هابطة فإنها مرتبطة بالتعليم          

 يتناسب  انطالقاً من أن هذا المفهوم    , الحراك االجتماعي في الحراك على قائمة المكانة المهنية       

مع المجتمعات الحضرية الصناعية حيث يحتل العمل مكانة عالية، ويقيم الـشخص اجتماعيـاً              

وعليه فهذه الدراسة تحاول تتبع ظاهرة الحراك االجتماعي في أربعـة           . وفقاً لعمله الذي يؤديه   

البرازيـل،  , أسـتراليا , الواليات المتحـدة األمريكيـة    : مجتمعات صناعية  مختلفة النمو هي     

  :وانجلترا من خالل إلقاء الضوء على

  . الحراك بين األجيال-1

  . حراك الجماعات-2

  . العوامل التي تؤدي إلى حدوث الحراك-3

  .العالقة بين التعليم والحراك-4
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توصلت الدراسة إلى العديد    , وبتوظيف المنهج المقارن على عينة أخذت من هذه المجتمعات        

  :من النتائج منها

حراك األجيال، أكدت الدراسة وجود حراك اجتماعي نحو األعلى بشكل ظاهر            فيما يتعلق ب   -1

وتبين وجود حراك هابط بنـسبة      , %) 40(والبرازيل  , %) 33(في كل من الواليات المتحدة      

  %).35(واستراليا , %)33(ملحوظة في انجلترا 

  

, العاملـة  حراك الجماعات، ركزت الدراسة اهتمامها على الحراك االجتمـاعي للطبقـة             -2

وتوصلت إلى أن الطبقـة العاملـة       . باعتبارها من أكثر الطبقات حساسية للحراك االجتماعي      

ففـي اسـتراليا    . تحركت على سلم المكانة االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات األربعـة         

وذلك من خالل إشراف الحكومة على مرتبات       , م1900تحسنت مكانة الطبقة العاملة منذ سنة       

وفي انجلترا تحسنت مكانة الطبقة العاملة      . وتنظيم األسرة والخدمات المقدمة لكبار السن     العمال  

ويرجع ذلك أساسا إلى الخدمات الصحية والتأمينية ضـد العجـز           , بالمقارنة بالطبقة الوسطى  

وفي البرازيـل   . وكذلك من خالل البرنامج المكثف للتعليم الثانوي المجاني       , والبطالة والتقاعد 

, م1900الطبقة العاملة الحضرية زيادة واضحة في المكانة االقتـصادية منـذ سـنة              أحرزت  

أما في الواليات   . وكانت هذه الزيادة كافية لخلق مسافة كبيرة بينها وبين الطبقة العاملة الريفية           

ولكن أعلى  , المتحد فإن الطبقة العاملة تحركت كجماعة مثل حركة الطبقة العاملة في أستراليا           

, ويعزى ذلك إلى زيادة الـدخل الفعلـي للطبقـة العاملـة           , تها في انجلترا والبرازيل   من حرك 

  .وإتاحة فرص التعليم الثانوي والعالي ألبنائهم, واألجازات مفتوحة اآلجر

  

بينت الدراسة وجود عدة عوامل أدت إلى       ,  فيما يتعلق بالعوامل المؤدية للحراك االجتماعي      -3

  :عات األربعة منهاالحراك االجتماعي في المجتم

 مجانية التعليم وسهولة االلتحاق بأنواع التعليم فتحت الطريق إلى الوظـائف ذات المكانـة               -أ

 بدالً ( Power Ability )وهذه اإلجراءات أدت إلى ظهور صفوة القدرة , العالية والمتوسطة

  .( Origin Affiliation )من صفوة المولد 

ات المكانة العالية والمتوسطة، والتي تعتمد على إجراءات         المنافسة الحرة على الوظائف ذ     -ب

  .موضوعية لشغل هذه الوظائف

 أساليب التصنيع المتغيرة والتي بدورها تخلق وظائف جديدة، وتسهم في توقف العديد من              -ج

الوظائف القديمة، األمر الذي يمنع الفرد وأسرته من التركيز على وظيفـة معينـة تـربطهم                

  . معين إلى األبدبمستوى اقتصادي
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 الحراك االجتماعي الصاعد للطبقات الدنيا يزيد من مستوى معيشتهم، وبالتالي يمكنهم من             -د

الحصول على فرص أفضل في التعليم والظروف الصحية لهم وألبنائهم وذلك يزيد من قدرتهم              

  .على المنافسة

  

ة إلى أنه وبـصفة عامـة        فيما يتعلق بدور التعليم في الحراك االجتماعي، أشارت الدراس         -4

النمو التكنولـوجي،   : يختلف الحراك االجتماعي في المجتمعات األربعة باختالف عوامل منها        

وأوضحت أن التعليم يؤثر في كل هذه . ( Effort )درجة الخصوبة، قدرات األفراد وجهودهم 

 تلك التكنولوجيـا    فالنمو التكنولوجي يعتمد على أفراد متعلمين ومعدين فنياً الستيعاب        . العوامل

كما أن التعليم يؤثر فـي درجـة       , والعمل على أساسها، وقدرات األفراد تنمو من خالل التعليم        

. الخصوبة؛ ذلك أن األفراد األكثر تعليماً تكون لديهم معلومات أفضل عـن تنظـيم األسـرة               

  . الطبقة الوسطىباإلضافة إلى تأثير التعليم في العادات االستهالكية للطبقة الدنيا ويعلمهم قيم

  

أن :    بالنظر إلى أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الـسابقة والحاليـة، فـيمكن القـول              

الدراستين تتفقان في تناولهما لموضوع محدد تمثل في بيان أثر التعليم على الحراك االجتماعي              

راك االجتمـاعي   أما عن أوجه االختالف فقد تمثلت في أن الدراسة السابقة ناقشت الح           . لألفراد

. في أربعة مجتمعات صناعية؛ بينما الدراسة الحالية تناقش ظاهرة الحراك في المجتمع الليبي            

  .      ونوع العينة, كما شمل االختالف كذلك المنهج المتبع

  

  

  :الدراسات العربية: المبحث الثاني
  :)214(ئر الوسطىبلدية الجزاب دراسة حالة , في العاصمةالمجاليالحراك  :الدراسة األولى

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى حراك شريحة من السكان الذين يستقرون في               

.  لغرض مهني في مـساكن كانـت مخصـصة للـسكن           - الجزائر الوسطى  -قلب العاصمة   

إلى جانب ذلـك تهـتم      . ومحاولة التعرف على أسباب هذا الحراك، ومن قبل أية فئة اجتماعية          

م االستراتيجيات تأثير بعض الجوانب االجتماعية واالقتصادية علـى فئـة           الدراسة بدراسة أه  

المالكين للنشاطات االقتصادية في المركز الحضري للجزائر الوسطى على حراكهم االجتماعي           

األولى، يشغل المركـز الحـضري      : ولقد حددت إشكالية الدراسة في فرضيتين هما      . والمهني

                                                 
، جامعة )غير منشوره   ( رسالة ماجستير   . دراسة حالة بلدية الجزائر الوسطى    : الحراك المجالي في العاصمة   . صليحة واضح   )(214
  .م2001,الجزائر
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 أصحاب المؤسسات ورجال األعمال الذين كانوا قبل هذا         للجزائر الوسطى فئات اجتماعية من    

إطارات بمؤسسات عمومية أو طلبة على وجه التخـرج، فعرفـوا بعـد التحـاقهم بـالمركز            

الثانية، الحراك السوسيومهني الذي عرفه أصحاب المهن كان        . الحضري حراكاً سوسيومهنياً    

 يصبحوا أصـحاب مؤسـسات إلـى        مساعدة آبائهم لهم لكي   : بفضل استراتيجيات محددة منها   

ولتحقيق هذه الفـروض    . جانب اشتراكهم مع آخرين لنفس الغرض في نفس المركز الحضري         

المنهج الوصفي، منهج التـاريخ المقـارن، المـنهج         : وظفت الباحثة العديد من المناهج شملت     

دراسـة،  كما أنها وظفت استمارة المقابلة واالستبيان لجمـع بيانـات ال          . التحليلي-اإلحصائي

مبحوثاً تم اختيارها بالطريقة العمدية من مجتمع البحث        ) 171(وطبقتهما على عينة بلغ حجمها      

الذي تمثل في مجموعة األشخاص المالكين للمساكن ذوي االستعمال المهني في بلدية الجزائر             

م حيـث   1998-1987الوسطى، الذين استقروا بعملهم ونشاطاتهم االقتصادية بين التعـدادين          

خلصت الدراسة إلـى عـدد مـن        . هدت هذه الفترة انخفاضاً في عدد السكان في هذه البلدية         ش

  :النتائج منها

 من خالل خصائص العينة تبين أن أغلب هذه الشريحة من الذكور الكهـول، ذات الـدخل     -1

الشهري العالي والذي يدل على وضعيتها االجتماعية الراقية والقـدرة االقتـصادية والماليـة              

. يرة وخصوصاً قدرتها على دفع اإليجار أو الشراء الباهظ الثمن في هذا المركز الحضري             الكب

كما أنها عللت سبب وجود الغالبية من الذكور في هذا المركز الحضري إلـى رسـوخ القـيم                  

التقليدية في الوسط االقتصادي والمهني التي تؤكد على أن مهمة المرأة األساسية تنحصر فـي               

  .تربية النشء

  

وهم %)  18.1( تبين من نتائج الدراسة أن أكبر فئة من المستجوبين تخص الكهول بنسبة              -2

وهـم كـذلك    %) 14.6(يليها فئة الشباب وذلك بنـسبة       . رؤوساء مؤسسات وأصحاب أعمال   

وبذلك يمكن التأكيد على حـدوث      . م1987رؤوساء مؤسسات الذين كانوا أغلبية طلبة في عام         

بحيث أن المبحوثين الذين    . م1998م و   1987شريحة بين التعدادين    حراك سوسيومهني لهذه ال   

م أصبحوا رؤوساء أو أصحاب مؤسسات،      1987كانوا إطارات أو مهن حرة أو طلبة في عام          

  . وهذا يؤكد تحقق الفرضية األولى

  

 فيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على الحراك االجتمـاعي لهـذه الـشريحة، تبـين أن                 -3

عليمي له تأثير كبير، إذ تشير النتائج إلى أن فئة المبحوثين من الشباب الذين هـم                المستوى الت 

، وهم األكثر من بين النسب      %)13.4(رؤوساء في مؤسسات لهم مستوى تعليمي عالي بنسبة         

  %).12.9(أما الكهول فنسبة المتعلمين تعليم عالي بلغت . األخرى للتعليم
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م بـين مهنـة     1998م و   1987ثين عموماً بين تعدادي      تبين وجود ترقي اجتماعي للمبحو     -4

  .المبحوثين السابقة والحالية، وكذلك الحال بالنسبة لمهنتهم الحالية ومهنة آبائهم

تبين أن من حوافز هذا الحراك أن مهنة األب تعد من االستراتيجيات التي سـاعدت هـذه                 -5

فقد . لمبحوثين الذين هم رؤوساء   الشريحة على الحراك االجتماعي والمهني بين معظم الشباب ا        

ونفس الشيء فيما يخص فئة الكهول      %). 19.3(كان آباؤهم مالكين لمهن حرة وتجارية بنسبة        

  %).17.6(حيث كانت نسبتهم 

  

 كما بينت الدراسة أن معظم أعضاء العينة يعملون ضمن شراكة أو عمـل مـشترك مـع               -6

  .أشخاص آخرين مما يؤكد تحقق الفرضية الثانية

  

 وحول معرفة درجة الترقي لهذه الشريحة من خالل القطاع القانوني لنشاطهم، فقد تبين أن               -7

في القطاع  %) 9.9(مقابل  %) 90.1(أغلبية المبحوثين ينتمون حالياً إلى القطاع الخاص بنسبة         

م ينتمون إلى القطاع العمومي بنـسبة       1987في الوقت الذي كانت فيه األغلبية عام        . العمومي

مما يدل على أن    %). 4.6(أما القطاع الخاص فكانت نسبته ضئيلة في ذات السنة          %). 95.4(

  .تغير القطاع أدى حتماً إلى ترقية هذه الشريحة اجتماعياً واقتصادياً

   

خلصت الباحثة إلى استنتاج مفاده، أن هذه الشريحة من المجتمع عرفت حراكاً سوسيومهنياً             

: ن هذا الترقي كان نتيجة الستراتيجيات مختلفـة منهـا         وأ, صاعد وترقي اجتماعي واقتصادي   

  .عائلية وبخاصة مهنة األب، وأخرى مهنية واقتصادية شملت الشراكة

   

أن أوجـه   : فيما يتعلق بأوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والحالية، يمكن القـول           

أن : ختالف فهي كثيرة منهـا أما أوجه اال  . الشبه تتضح في أن كلتا الدراستين تتناوالن الحراك       

بينما الدراسة الحالية فإنهـا تتنـاول       . الدراسة السابقة تتخذ من الحراك المجالي موضوعاً لها       

ويشمل االختالف العديد من الجوانب المنهجية سواء من حيـث اختيـار            . الحراك االجتماعي 

  .العينة ونوعها، أو من حيث المجال الجغرافي
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  :)215(غربيمليم والحراك االجتماعي بالمجتمع الالتع: الدراسة الثانية

هدفت الدراسة إلى توضيح الدور الذي يقوم به التعليم في الحراك االجتماعي بمؤشـراته                   

و . المهنة، الدخل، أسلوب الحياة، المستوى الثقافي االجتماعي بالمجتمع المغربي        : التي شملت 

باإلضافة . ال، وذلك بمقارنة المبحوثين بآبائهم    التعرف على اتجاه الحراك االجتماعي بين األجي      

إلى محاولتها بيان اآلثار الناتجة عن التعليم بالنـسبة للمجتمـع فـي النـواحي االجتماعيـة،                 

ولقد صيغت فروض الدراسة في فـرض أساسـي وأخـرى           . االقتصادية، الثقافية، والسياسية  

.  التعلـيم والحـراك االجتمـاعي    أن هناك عالقة إيجابية بين    : الفرض األساسي مؤداه  . فرعية

المهنة، الـدخل،   : أوالً، أن هناك عالقة إيجابية بين التعليم وكل من        : الفروض الفرعية شملت  

الثاني، هناك عالقة إيجابيـة بـين التعلـيم وتغيـر بعـض             . أسلوب الحياة، المستوى الثقافي   

. جة عنـه بالنـسبة للمجتمـع      الثالث، هناك عالقة إيجابية بين التعليم واآلثار النات       . االتجاهات

المـنهج  : ولتحقيق أهداف الدراسة وفروضها، اعتمد الباحث على مجموعة من المناهج شملت          

كما أنه وظف صحيفة االسـتبيان      . الوصفي، منهج المسح االجتماعي بالعينة، والمنهج المقارن      

ـ   ) 272(وطبقها على عينة بلغت     . كأداة لجمع بيانات الدراسة    ارهم بطريقـة   مبحوثاً، تم اختي

: العينة العشوائية الطبقية من ثالث نقابات تضم خرجين من التعليم الجـامعي والعـالي هـي               

  :ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها. األطباء، المحامين، والمهندسين

  

 أن جميع   إذ  بينت  ,  فيما يتعلق بعالقة التعليم بالمهنة، أظهرت الدراسة وجود عالقة إيجابية          -1

فالذين يمتهنون مهناً تختلف عن مهن آبائهم بـين         , أفراد العينة حققوا حراكاً صاعداً عن آبائهم      

كما بينت أن هناك عالقة إيجابية ضعيفة بين التعليم والتوارث المهني بين            . أفراد العينة مرتفعة  

  .المبحوثين وآبائهم

  

فقد أوضحت أن ارتفاع المـستوى      , الدخل بينت الدراسة وجود عالقة إيجابية بين التعليم و        -2

  .وأكدت حدوث حراك اجتماعي لدخل المبحوثين عن آبائهم, التعليمي يؤدي إلى زيادة الدخل

  

فلقد أوضحت ارتفاع نسبة الذين يملكون  ,  أظهرت الدراسة وجود عالقة بين التعليم والسكن       -3

ة المبحوثين الذين حـصلوا علـى   وبينت أن نسب, السكن عن الذين يستأجرونه بين أفراد العينة   

سكنهم من الدخل الناتج عن العمل أكثر من الذين حصلوا عليه عن طريق الميراث أو جهـة                 

                                                 
ا  )(215 دورنج ي . ح ق المجتمع المغرب اعي ب راك االجتم يم والح وراه . التعل الة دآت شوره(رس ر من ات )غي د البحوث والدراس ، معه
  .م1999القاهرة، , العربية
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بين عينة األطباء أكثر من العينتين      " فيال  " كما بينت أن نسبة الذين يملكون سكن فاخر         , العمل

 إذ بينت ارتفاع نسبة كثافـة       ,كما أظهرت وجود عالقة بين التعليم وقلة كثافة السكن        , األخريين

, %)41.2(والمحامين  , %)63.3( بعينتي المهندسين    - أفراد فأكثر للحجرة الواحدة    3 -السكن

وأخيراً بينت أن العالقة بين التعلـيم ونـوع   , %)12.5(في مقابل نسبة قليلة من عينة األطباء   

ثين حدث لهم حراك صاعد     السكن أقوى بالنسبة للمبحوثين عن آبائهم، مما يدل على أن المبحو          

  .عن آبائهم بالنسبة للسكن ونوعه

  

إذ أوضـحت   ,  بينت الدراسة وجود تأثير إيجابي للتعليم على المستوى الثقافي ألفراد العينة           -4

أن معظم المبحوثين يهتمون بشراء الجرائد اليومية، ويزيد هذا اإلقبال لدى فئتـي المحـامين               

وعليـه فـإن    ,  الحال فيما يتعلق بملكية المكتبة بـالمنزل       وكذلك, واألطباء عن فئة المهندسين   

وعلى صـعيد المقارنـة بـين       . المستوى الثقافي لألطباء والمحامين يزيد عن فئة المهندسين       

بينت الدراسة عدم وجود اهتمام من قبل اآلباء بشراء الجرائد          , المستوى الثقافي لألبناء واآلباء   

وذلك يعني أن المـستوى الثقـافي       , كون مكتبات بمنازلهم  وأن غالبية اآلباء ال يمل    , والمجالت

  .وأن فرص الحراك الثقافي متوافرة أكثر منها لدى آبائهم, لألبناء يزيد عن آبائهم

   

 أظهرت الدراسة وجود عالقة بين التعليم وتغير بعض االتجاهات وبخاصة االتجاه نحـو              -5

فراد العينة الوقت والجهد لتربيـة األبنـاء    تنظيم األسرة، وأن الدافع وراءه هو أن يتوفر لدى أ         

كما كشفت الدراسة عن وجود رغبة شديدة بين أفراد         . والعناية بهم، والخوف على صحة األم     

كما كشفت عن أن غالبية العينة توافق على عمل         . العينة نحو تعليم البنت مثل تعليم الولد تماماً       

عامل االقتصادي والمتمثل في مـساهمتها فـي       المرأة، وأن السبب الرئيسي لهذه الموافقة هو ال       

  .تكاليف الحياة، إضافة إلى شغل أوقات فراغها

  

فمن حيث .  بينت أن للتعليم دور بارز في إحداث الحراك االجتماعي بالنسبة للمجتمع بعامة            -6

اآلثار االجتماعية للتعليم كشفت الدراسة عن تخلص أفراد العينة من السلبية والتواكل، وتنميـة              

أما مـن حيـث اآلثـار       . االتجاه نحو المحافظة على البيئة، والمساهمة في ترشيد االستهالك        

االقتصادية للتعليم، بينت الدراسة أنها ظهرت في تحقيق التنمية، واالعتمـاد علـى الوسـائل               

أما اآلثار  . التكنولوجية في العمل واإلنتاج، ورفع مستوى معيشة األفراد، وتعدد مصادر الدخل          

فية للتعليم فقد ظهرت في زيادة معدل اإلطالع اليومي، وزيادة المـشاركة فـي النـدوات                الثقا

وبخصوص اآلثار السياسية للتعليم، فتمثلت فـي الـوعي بالقـضايا الوطنيـة             . والمؤتمرات



  181

والسياسية، ومتابعة األحداث الداخلية والخارجية، والمشاركة في صـنع القـرار الـسياسي،             

  . ت واألحزاب السياسيةواالنظمام إلى النقابا

      

أن :     حول أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليـة، يمكـن  القـول              

. الدراستين تتشابهان في أن كليهما تعتمدان في دراستهما للحراك االجتماعي على متغير التعليم           

ث المجال الجغرافـي أو     وتختلفان في جوانب عدة وبخاصة في الجانب التطبيقي سواء من حي          

  .البشري

  

  

التراتب والحراك االجتماعي في مدينة بغداد من خمسينيات القـرن وحتـى             :الدراسة الثالثة 

  :)216(ثمانيناته

في مدينة بغداد خالل الفتـرة      " التدرج  " تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عن واقع التراتب         

.  العوامل األولية لمظاهر هذا التراتـب      من خمسينيات القرن العشرين وإلى ثمانيناته، وتحديد      

إلى . كما هدفت إلى رصد ظاهرة الحراك االجتماعي السائد بالمدينة خالل فترة إجراء الدراسة            

عمـل  : جانب محاولتها التعرف على اتجاهات المراتب االجتماعية تجاه عدد من القضايا منها           

ة في فرض أساسـي وفـروض       ولقد صيغت فروض الدراس   . المرأة وتعليمها، وتنظيم النسل   

الفرض األساسي للدراسة يرى أن التراتب االجتماعي في المجتمع البغـدادي يتميـز             . فرعية

بحراك اجتماعي نشط قياساً إلى األوساط االجتماعية شبه الحضرية والريفية، وهذا أدى إلـى              

إن أولهـا،   أما الفروض الفرعية ف   . حدوث نوع من التنافس والتوازن واالستقرار في المجتمع       

، " الهيبة  " الجاه االجتماعي   : يرى أن المرتبة االجتماعية للفرد تحددها جملة من المعايير هي         

ثانيها، يرى أن ارتقـاء المـستوى       . المستوى التعليمي، المهنة، الدخل، السلطة، أسلوب الحياة      

تنظـيم النـسل،    المراتبي للفرد يؤدي إلى تغيير اتجاهاته ونظرته إلى تعليم المرآة وعملها، و           

  .وتحديد عدد األوالد في األسرة

  

حتى تحقق الدراسة أهدافها وتتأكد من فروضها، فإن الباحثة وظفت العديد مـن المنـاهج               

كما إنها اعتمدت فـي     . المنهج التاريخي، منهج المسح االجتماعي، والمنهج اإلحصائي      : شملت

تها على عينة من عوائـل األسـر        وطبق, تنفيذ دراستها على استمارة بحث عن طريق المقابلة       

 مفردة، تم سحبها بطريقة العينة العشوائية الطبقية موزعة حسب          309بمدينة بغداد بلغ حجمها     

                                                 
غير (رسالة دآتوراه .التراتب والحراك االجتماعي في مدينة بغداد من خمسينيات القرن وحتى ثمانيناته. سوسن نايف عدوان(216)  
  .1996ة بغداد، جامع, )منشوره
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ولقد خلصت الدراسـة إلـى      . عليا، وسطى، ودنيا  : مناطق المدينة التي رتبت في ثالث فئات      

  :العديد من النتائج نذكر منها

الجتماعي في المجتمع البغدادي من خالل التقويم الذاتي         فيما يتعلق بالتعرف على التراتب ا      -1

للمبحوثين أنفسهم، تبين أن أعلى نسبة من أفراد العينة يضعون أنفسهم في المرتبة الوسـطى               

  %) .12.9(، فالعليا %)13.3(يليه الدنيا , %)73.8(

  

 علـى    وبخصوص بيان األسس والمعايير التي استندوا إليها في تحديد مـرتبتهم فكانـت             -2

، الـدخل   %)20.4(، المهنـة    %)22(، المستوى التعليمي    %)29.3(األصل العائلي   : التوالي

  %).1.2(غير مبين , %)5.8(، الوجاهة %)8.6(، مقدار الثروة %) 12.8(

  

 وحول استقصاء أراء المبحوثين في المعايير التي يجب اعتمادها في تحديد مراتب أفـراد               -3

الحاضر، فإن نتائج الدراسة أظهرت أن معيار المستوى التعليمي         المجتمع البغدادي في الوقت     

" الثـروة   " ، يليه معيار حيازة الممتلكـات       %)29.6(حصل على أعلى نسبة لدى أفراد العينة        

، %)10(الـدخل   , %)15(، المهنـة    %)15.6(، شغل مواقع قريبة من مركز السلطة        %)19(

  %).2.3(ة السكن وحال, %)5.3(، المنطقة السكنية %)7(القرابة 

  

 لقياس أثر بعض المتغيرات المستقلة على المرتبة، بينت الدراسة أن الدخل له أعلى تأثير               -4

  .معنوي، يليه في التأثير المستوى التعليمي، الجاه، المهنة، أخيراً السلطة

  

  أما فيما يتعلق بالحراك االجتماعي بين مرتبة المبحوث ومرتبة أبيه، بينـت الدراسـة أن               -5

واألفقي , الحراك االجتماعي بين جيل المبحوث وجيل أبيه كان موجوداً بجميع أنواعه الرأسي           

، %)48.5(إذ بلغت نسبة الحـراك الرأسـي الـصاعد          . مع اختالف نسبته من مرتبة ألخرى     

  %). 28.5(من مجموع عينة الدراسة، في حين بلغت نسبة الحراك األفقي  %) 23(والهابط 

  

جتماعي بين مرتبة المبحوث وجده، أظهرت الدراسة وجود حراك اجتماعي           أما الحراك اال   -6

. للحراك الرأسي الهـابط   %) 13.9(، مقابل   %)68.8(رأسي صاعد بين الجيلين بلغت نسبته       

  %).17.2(أما الحراك األفقي فحصل على نسبة 
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حراك الرأسي   الحراك االجتماعي بين مرتبة والد المبحوث وجده، بينت الدراسة أن نسبة ال            -7

أي بقـاء  -في حين بلغت نسبة الحراك األفقـي %). 13.3(، والهابط  %)54.7(الصاعد بلغت   

  %).32 (-والد المبحوث على مرتبة أبيه

  

األول، .  ولقياس نسبة الطموح المراتبي ألفراد العينة، فقد تمت معالجته بطـرح سـؤالين             -8

لثاني، يتعلق بالمرتبة التي يرغب المبحوث      ا. يتعلق بمرتبة المبحوث التي يرغب االنتماء إليها      

يفضلون االنتمـاء إلـى     %) 26.5(وجاءت إجابات المبحوثين لتبين أن نسبة       . انتماء ابنه إليها  

كمـا  . عدم تغيير مرتبتهم واالنتماء إلى أية مرتبة أخرى       %) 73.1(المرتبة العليا، فيما فضل     

فضلون أن يحصل أبناؤهم على مراتب      من أفراد العينة ي   %) 75.7(كشفت الدراسة أن حوالي     

رغبوا في انتماء أبناؤهم    %) 23.6(أفضل من مراتبهم وأن ينتمي أبناؤهم إلى المرتبة العليا، و         

  .إلى المرتبة الوسطى

  

 وحول اتجاهات المراتب االجتماعية نحو التنشئة االجتماعية، وعمل المـرأة وتعليمهـا،             -9

كما .  وجود اختالف بين المراتب والتنشئة االجتماعية      وتحديد النسل وتنظيمه، أظهرت الدراسة    

أن الدراسة بينت وجود عالقة طردية بين المرتبة االجتماعية والموافقة على عمل المرأة فكلما              

كمـا بينـت وجـود      . زاد المستوى المراتبي للفرد؛ كلما أدى إلى الموافقة على عمل المـرأة           

فكلما ارتفع المستوى المراتبـي     . نحو تعليم المرأة  اختالفات في اتجاهات المراتب االجتماعية      

األمر الذي يؤكد وجـود     . للفرد؛ كلما أدى ذلك إلى الموافقة على تعليم المرأة والعكس صحيح          

وفيما يتعلق بتحديد النسل أو تنظيمه، أظهـرت        . عالقة بين المرتبة واالتجاه نحو تعليم المرأة      

والستطالع مدى تطـابق    . تحديد النسل افقون على   الدراسة أن المبحوثين بمختلف مراتبهم يو     

ولقد تبـين أن النـسب      . االتجاه مع السلوك، قدم للمبحوثين سؤال تضمن العدد األمثل لألطفال         

حيث بلغـت النـسبة     . المتحصل عليها مطابقة ألراء المبحوثين في موافقتهم على تحديد النسل         

كمـا أظهـرت وجـود      . الي لألسرة وهم جميعاً يرغبون بوجود أربعة أطفال كعدد مث       % 88

من عينة المراتب   %) 80(حيث ركز حوالي    . اختالفات بين المرتبة االجتماعية وتحديد النسل     

بينمـا  . أطفال) 4-3(العليا، والنسبة ذاتها تقريباً في عينة المراتب الوسطى على فئة االختيار            

  .أطفال فأكثر) 6(يار من ركز أعضاء العينة من المراتب الدنيا  اختيارهم على فئة االخت

     

   أما من حيث أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسة الـسابقة، فإنـه يمكـن                

أن الدراستين تتشابهان من حيث أن كليهما تدرس الحراك االجتماعي و توظف العديـد              : القول

، تركـز الدراسـة     فمن حيث تركيز االهتمـام    . وتختلفان في عدة أوجه   . من المناهج في ذلك   
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ومـن ثـم دراسـة الحـراك        , السابقة على المراتب االجتماعية وبيان العوامل المؤثرة فيهـا        

بينما تركز الدراسة الحالية على الحراك االجتماعي وبيان أثر متغير التعليم           . االجتماعي داخلها 

  ..  ويظهر االختالف أيضاً في المجال البشري، والمجال المكاني. فيه

  

  

  :)217(دراسة ميدانية بمدينة سوهاج: لتعليم والحراك االجتماعيا: ة الرابعةالدراس

عال، متوسـط،   :      تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى مساهمة التعليم بمستوياته المختلفة         

المهنة، الـدخل، أسـلوب     : دون المتوسط، في الحراك االجتماعي لألفراد من خالل مؤشراته        

 االجتماعي في أحدى مدن محافظات صعيد مصر خـالل ثـالث            المعيشة، وترقيتهم في السلم   

وكذلك التعرف على   . م1988-1982م،  1978-1972م،  1966-1962: فترات زمنية شملت  

ولقد حددت الباحثـة    . اتجاه الحراك االجتماعي بين األجيال، وذلك بمقارنة المفحوصين بآبائهم        

فرضية األساسية فمفادها، أن هناك     فأما ال .فروض دراستها في فرضية أساسية، وأخرى فرعية      

أوالً، هناك عالقة إيجابيـة     : أما الفرعية فكانت  . عالقة إيجابية بين التعليم والحراك االجتماعي     

ثانياً، هناك عالقة إيجابية بين التعليم والدخل       . بين التعليم والمهنة خالل الفترات الزمنية الثالث      

اك عالقة إيجابية بين التعليم وأسـلوب الحيـاة خـالل           ثالثاً، هن . خالل الفترات الزمنية الثالث   

وحتى تحقق الباحثة أهدافها، فقد استعانت بالمنهج المقـارن، ومـنهج           . الفترات الزمنية الثالث  

كما أنها استعانت  في جمع بيانات دراستها على المقابلة الشخصية،           . المسح االجتماعي بالعينة  

مبحوثاً موزعين علـى مـستويات      ) 459(بلغ عددها   وطبقتها على عينة    . وصحيفة االستبيان 

) 153(خريجاً من التعلـيم المتوسـط،       ) 153(, خريجاً من التعليم العالي   ) 153(التعليم منهم،   

تم سحبها جميعـا بالطريقـة العـشوائية مـن التجـاريين،            . خريجاً من التعليم دون المتوسط    

  :من النتائج منهاولقد توصلت الدراسة إلى عدد . الزراعيين، والمعلمين

  

 أكدت الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين التعليم والمهنة، إذ بينـت أن نـسبة التـوارث                  -1

مما أدى إلى حراك عدد كبيـر       . المهني بين خرجي التعليم العالي والمتوسط لمهنة آبائهم قليلة        

ين زادت بيـنهم    بعكس نسبة خريجي التعليم دون المتوسط الذ      . منهم حراكاً صاعداً عن آبائهم    

نسبة التوارث المهني، وهذا أدى إلى أن عدداً كبيراً منهم لم يحدث لهم حراك اجتماعي مقارنة                

                                                 
اعي      .رقية عبد اهللا محمد حردان      )(217 يم والحراك االجتم ة سوهاج    :  التعل ة بمدين وراه   . دراسة ميداني الة دآت شوره   ( رس ر من ، )غي

  .م1994, جامعة أسيوط
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كما بينت الدراسة أن العالقة االرتباطية بين مهنة المبحوث ووالده درجتها أقوى فـي              . بآبائهم

  .الفترة الزمنية األولى عن الفترتين التاليتين

  

لتؤكد أن هناك عالقة إيجابية بين التعليم والدخل، فلقد أظهـرت أن             جاءت نتائج الدراسة     -2

ارتفاع المستوى التعليمي يؤدي إلى زيادة الدخل، حيث ارتفعت دخول أفراد عينـة خريجـي               

كما أثبتت الدراسة عدم حدوث     .التعليم العالي عن العينتين األخريين في الفترات الزمنية الثالث        

ن عن آبائهم في الفترة الزمنية األولى؛ وذلك الرتفـاع دخـول        حراك اجتماعي لدخل المبحوثي   

وأوضـحت  . اآلباء في هذه الفترة نتيجة االستقرار الوظيفي وبالتالي االستقرار المـادي لهـم            

حدوث حراك اجتماعي لدخل المبحوثين عن آبائهم في الفترة الزمنية الثانية بالنـسبة ألفـراد               

ث حراك اجتماعي لدخل المبحوثين عن آبائهم فـي الفتـرة   كما بينت حدو  . عينة التعليم العالي  

  .الزمنية الثالثة ألفراد عينة التعليم العالي والمتوسط

  

 أثبتت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين التعليم وأسلوب المعيشة، إذ بينت الدراسة أن               -3

وذلـك  , عينتين األخريين نسبة الذين يمتلكون السكن ترتفع بين أفراد عينة التعليم العالي عن ال           

كما أشارت إلى أن الذين يستأجرون السكن بين أفراد العينات الثالث أكثر من             , الرتفاع دخلهم 

وأوضحت الدراسـة أن العالقـة      . وذلك النخفاض قيمة اإليجار لتلك المساكن     , الذين يمتلكونه 

كـل مـن المبحـوثين      االرتباطية بين التعليم ونزع السكن في الفترة األولى ايجابية ضعيفة ل          

كما بينت أن هناك عالقة  بين التعليم        . مما يدل على تقارب مستوى السكن بالنسبة لهم       , وآبائهم

أما في الفترة الثالثـة فـإن       . ونوع السكن في الفترة الثانية أقوى بالنسبة للمبحوثين عن آبائهم         

وذلـك  , لمبحـوثين أقـوى   الدراسة أظهرت أن العالقة بين التعليم ونوع السكن بالنسبة آلباء ا          

وبخصوص العالقة بين التعلـيم وكثافـة       . الرتفاع دخول اآلباء عن المبحوثين في هذه الفترة       

السكن، أظهرت الدراسة أن العالقة االرتباطية بينهما بالنسبة للمبحوثين كانت عالقـة سـلبية              

اآلباء عالقـة سـلبية   بينما كانت هذه العالقة بالنسبة إلى . متوسطة في الفترات الزمنية الثالث 

ضعيفة في الفترات الثالث، مما يدل على أن التعليم يؤدي إلى قلة عدد األفراد بالنسبة للغرفة                

كما أنها بينت أن األبناء في الفترة الزمنية الثانية حققوا حراكاً صاعداً عن آبائهم من               . الواحدة

  .   حيث نوع السكن

   

أن الدراسـتين   : استين السابقة والحالية،  يمكن القول        حول أوجه الشبه واالختالف بين الدر     

تتشابهان في محاولة كليهما التعرف على تأثير التعليم على الحراك االجتماعي، والتركيز على             

. وكذلك اتفاق كال الدراستين على دراسة الحراك بين األجيال        . التعليم باعتباره المتغير المستقل   
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ن، أن الدراسة السابقة أخذت عينتها مـن التعلـيم العـالي            ومن أوجه االختالف بين الدراستي    

بينما الدراسة الحالية تركز    . والمتوسط ودون المتوسط، مع دراسة ثالث فترات زمنية مختلفة        

. اهتمامها على عينة أخذت من خريجي التعليم الجامعي خـالل الفتــرة الزمنيـة الراهنـة               

جتمـع الليبي، بينما طبقـت الـدراسة الـسابقة       باإلضافة إلى أن الدراسة الحـالية طبقت بالم      

  .      بالمجتمع المصري

  

  :)218(التعليم والحراك االجتماعي في منطقة صناعية بالمجتمع المصري: الخامسةالدراسة 

     حاولت هذه الدراسة وبصورة عامة توضيح العالقة بين التعلـيم والحـراك االجتمـاعي              

جتمع المصري، وأن تبين إلى أي حد حقق التعليم آمال هـذه         للطبقات الفقيرة المحرومة في الم    

وعليه فـإن   , الفئات في الصعود االجتماعي واالنتقال إلى أوضاع طبقية أعلى مما كان آلبائهم           

الدراسة هدفت إلى الكشف عن الحراك االجتماعي بين األجيال للعاملين في قطـاع صـناعي               

الكشف عن المشكالت التعليمية    . ، المهنة، والدخل  التعليم: محدد في ضوء أبعاد الحراك الثالث     

التي واجهها أفراد العينة أثناء تعليمهم، التي قد أعاقتهم أو منعتهم من اسـتكمال تعلـيمهم، أو                 

الكشف عن آراء أفراد العينة     . اضطرتهم إلى االلتحاق بنوع من التعليم لم يكونوا يرغبون فيه         

أخيراً الكشف عن طموحات أفـراد العينـة   . ل والحياةحول بعض قضايا التعليم وعالقته بالعم 

ولقد حددت الدراسة فروضها في فرض أساسي       . بالنسبة إلى تعليم أبنائهم وعملهم في المستقبل      

 بين التعليم والحراك االجتماعي في      ةمفاده، أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة وطردي        

هناك عالقة ذات داللة إحـصائية بـين        , أوالً: تأما الفروض الفرعية فشمل   . البيئة الصناعية 

ثانياً، هناك عالقة ذات داللة إحصائية بـين التعلـيم          . مستوى تعليم االبن ومستوى تعليم األب     

ثالثاً، هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم والحراك في الـدخل            . والحراك المهني للفرد  

مستعينة بأداتين من أدواته لجمع البيانـات همـا،         ولقد وظفت الباحثة المنهج الوصفي      . للفرد

مفردة تـم اختيارهـا     ) 300(أما عينة الدراسة فإن حجمها بلغ       . المقابلة الشخصية واالستبيان  

وتم اختيارها  , بطريقة العينة العشوائية الطبقية من بين العاملين بمصنع الحديد والصلب بحلوان          

العمالة غير الماهرة، العمالـة     : عاملين الثالث وشملت  البعد األول فئة ال   : في ضوء ثالثة أبعاد   

البعد الثالث أنها مـن سـكان المنطقـة         . البعد الثاني أنها من الذكور    . المهارة، والعمالة العليا  

  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها. الصناعية بحلوان

  

                                                 
، جامعة  )غير منشوره( رسالة دآتوراه . التعليم والحراك االجتماعي في منطقة صناعية بالمجتمع المصري. نعيمة حسن جابر) (218

  .م1991عين شمس،
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عالقـة ذات داللـة      بينت الدراسة أن الفرض األساسي تحقق بشكل جزئي، حيث ظهرت            -1

إحصائية بين التعليم والحراك االجتماعي في فئتي التعليم العالي والمتوسط، وأن العالقـة لـم               

تأخذ ترتيباً تصاعدياً كما كان متوقعاً، حيث أظهرت فئة العامـل المـاهر مـن ذوي التعلـيم                  

 مـن خريجـي     وهي أعلى بقليل عما حققته فئة العمالة العليا       %) 76.7(المتوسط حراكاً بنسبة    

وفيما يختص بمؤشرات هذا الحراك فإن النتائج بينت        %). 73.3(الجامعات والتي كانت بنسبة     

أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تعليم المفحوص والحراك التعليمـي، فكـان               

للفئـة  %) 68(للفئة الوسطى،   %) 88(للفئة العليا،   %) 86(الحراك التعليمي إلى أعلى بنسبة      

وأظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التعليم والحراك المهني، فكـان             . لدنياا

للفئة الوسطى، أما الفئـة الـدنيا       %) 71(للفئة العليا،   %) 72(الحراك المهني إلى أعلى بنسبة      

كما أثبتت عدم وجود عالقة بين المستوى التعليمـي    . فإنها لم تظهر أي حراك مهني إلى أعلى       

بينما تساوت الفئـة    %) 71(ل، حيث تقدمت العينة الوسطى في الحراك إلى أعلى بنسبة           والدخ

  .لكل منهما%) 62(العليا والفئة الدنيا بنسبة 

  

  بينت الدراسة أن الفرض القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تعليم االبن                -2

  ). 0.09 (واألب لم يتحقق، حيث كانت درجة االرتباط ضعيفة بنسبة

  

  %).85( أظهرت الدراسة وجود ارتباط قوي بين مهنة األبناء واآلباء حيث كان بدرجة -3

  

وأنـه لـم يقابـل      ,  أظهرت الدراسة أن الحراك المهني على مستوى العينة كان ضـعيفاً           -4

وأرجعـت  , التوقعات لحدوث االنفصال بين مهنة االبن ومهنة األب ومع زيادة خريجي التعليم           

فـإن الدراسـة     , وبالنظر إلى الحراك المهني على مستوى كل فئة       . نقص فرص العمل  السبب  

كمـا  , عن آبائهم %) 72(أظهرت أن فئة المهن العليا أظهرت حققت حراكاً إلى األعلى بنسبة          

أما فئة العامل غير الماهر فلم تحقـق أي         , %)71(تحركت فئة عامل ماهر عن آبائهم بنسبة        

ونسبة الحراك إلى األسفل    , %)96(إذ بلغت نسبة الذين لم يتحركوا       , حراك مهني إلى األعلى   

وأكدت الدراسة أن الفئات العمالية األكثر تعليماً تميزت بحراك نحو األعلى من الفئات             %) 4(

  .   األقل تعليماً

   

 أوضحت الدراسة عـدم وجـود ارتبـاط بين الدخـل الشهري لألبناء واآلباء، حيث كان             -5

  %). 0.17(بدرجة 
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 فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بآراء المبحوثين حول قضايا التعليم والعمل، فإن الدراسة بينت              -6

كما أشارت إلى أن المستوى االقتـصادي       . أن التعليم له عالقة كبيرة بالحصول على الوظيفة       

  .لمتاحةلألسرة مازال هو المحدد لقدرة الفرد على االستفادة من العوامل والفرص التعليمية ا

  

 أظهرت النتائج المتعلقة بمشكالت تعليم أبناء المبحـوثين، زيـادة نـسبة الـشكوى مـن                 -7

غياب المجانية الفعلية، زيادة كثافـة الفـصول، مـشكلة الـدروس            : المشكالت التعليمية منها  

الخصوصية، ضعف مستوى المعلمين، بعد التعليم عن مشكالت الحيـاة، قـصور الرعايـة              

نظام والضبط المدرسي، اختالف التوجيه الفني واألخالقي بـين المعلمـين           الصحية، غياب ال  

  .وتحيز المعلمين ألبناء األغنياء، سوء المناهج الدراسية وصعوبة االمتحانات

  

أشارت الدراسة إلـى أن     .  وبخصوص طموحات المبحوثين بالنسبة لتعليم أبنائهم وعملهم       -8

جامعي على التعليم الفني،كما بينت أن فئة العامل العادي         أفراد العينة يفضلون ألبنائهم التعليم ال     

أكثر ميالً إلى التعليم الفني والعمل اليدوي من فئة الوظائف العليا بحكم ارتباط الفئة األخيـرة                

  . بالقيم البورجوازية

  

وبالنظر إلى أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية، يمكن اإلشـارة             

 الحراك االجتماعي مجاالً للدراسة واعتباره متغيـراً        ان الدراستين تتشابهان في اتخاذ هم     إلى أ 

المحـال الجغرافـي،    : وتختلفان في أوجه منهـا    . تابعاً، ومحاولة بيان أثر متغير التعليم عليه      

  .  والمجال البشري، والعينة

  

  :)219(ية بمحافظة أسواندور التعليم في الحراك االجتماعي دراسة ميدان: السادسةالدراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ما يؤديه التعليم العالي من حراك اجتماعي بين خريجيـه،               

والكشف عما إذا كانت درجة الحراك االجتماعي المترتب عن التعليم العالي يزيد عن الحراك              

 واكتـساب   االجتماعي الحادث لخرجي التعليم المتوسط، معرفة دور التعليم العالي في تنميـة           

بعض االتجاهات والعادات السليمة، وأخيراً الكشف عن دور التعليم العالي في إحداث حـراك              

ما الدور الذي يقوم به التعليم      : ولقد حدد تساؤل رئيسي للدراسة مفاده     . اجتماعي للمجتمع بعامة  

تجاه الحراك  أوالً، ما درجة وا   : أما التساؤالت الفرعية فكانت   . العالي في الحراك االجتماعي ؟    

ثانياً، مـا مـدى     . االجتماعي الحادث لخريجي التعليم العالي عند المقارنة بالتعليم المتوسط ؟         

                                                 
، جامعة )غير منشوره ( رسالة دآتوراه . دور التعليم في الحراك االجتماعي دراسة ميدانية بمحافظة أسوان.  عبد الحي محمد على)(219

  .م1991, أسيوط
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المهنة، الدخل، أسلوب الحياة، وبعـض االتجاهـات بالنـسبة          : تأثير التعليم العالي في كل من     

حراك االجتماعي  ما مدى إسهام التعليم العالي في ال      . للخرجين عند المقارنة بالتعليم المتوسط ؟     

ولتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بالمنهج الوصفي، موظفـاً المـسح           . للمجتمع ككل ؟  

كما أنه استخدم مقياساً لقياس     . االجتماعي بالعينة، ومطبقاً استمارة استبيان على مجتمع البحث       

وص عينة  وبخص. المستوى االجتماعي االقتصادي وذلك لمعرفة التركيب الطبقي لعينة البحث        

، وخريجي التعلـيم    " مؤهالت عليا   " الدراسة، فقد تم اختيارها من بين خريجي التعليم العالي          

من أبناء محافظة أسوان، وأن يكـون قـد مـضى علـى            " مؤهالت متوسطة   " الثانوي الفني   

كما أنه اختار عينة عـشوائية      . سنة) 20(سنة، وال تزيد عن     ) 13(تخرجهم فترة ال تقل عن      

مبحوثـاً، وزعـوا    ) 330(وبذلك بلغ حجم العينة النهائي      .  أفراد المجتمع بصفة عامة    من بين 

. باقي العينة ) 68(مؤهالت متوسطة،   ) 134(مبحوثاً مؤهالت عليا،    ) 128: (على النحو التالي  

  :وبتطبيق الدراسة خلصت إلى النتائج التالية

  

ريجي التعليم العالي عند مقارنتـه       فيما يتعلق بدرجة واتجاه الحراك االجتماعي الحادث لخ        -1

بالتعليم المتوسط، أظهرت الدراسة وجود حراك اجتماعي صاعد بين خريجي التعليم العـالي             

وكذلك بين خريجي التعليم المتوسط إال أن درجة الحراك الحادث بين خريجي التعليم العـالي               

الت العليـا حققـوا     وأوضحت أن جميع حملة المـؤه     . يزيد عنه بين خريجي التعليم المتوسط     

حراكاً اجتماعياً صاعداً، بينما يوجد بعض أعضاء عينة خريجي التعليم المتوسط حـدث لهـم               

كما حقق التعلـيم العـالي لخريجيـه        . حراك هابط من المستوى األعلى إلى المستوى األوسط       

ز عن تحقيق   حراكاً اجتماعياً صاعداً في المستويات الطبقية الثالثة، إال أن التعليم المتوسط عج           

  .حراك صاعد إلى المستوى الطبقي األعلى

المهنـة، الـدخل، أسـلوب الحيـاة، بعـض          :  فيما يتعلق بتأثير التعليم العالي في كل من        -2

االتجاهات، فقد كشفت الدراسة عن وجود حراك في المهنة، وفي الدخل بـين أفـراد عينـة                 

 وبخصوص أسلوب المعيشة الـذي      .المؤهالت العليا يزيد عنه بين حملة المؤهالت المتوسطة       

كشفت الدراسة عن عدم    . مستوى السكن، والمستوى الثقافي، وبعض الممتلكات الخاصة      : شمل

وجود فروق فيما يتعلق بمستوى السكن بين عينة المـؤهالت العلميـة، وعينـة المـؤهالت                

فر فـي   كما كشفت أيضاً أن المؤهالت العلمية التي يحصل عليها األفـراد ال تـو             . المتوسطة

بينت أن غالبية حملة المؤهالت العليا بعينة الدراسة حصلوا على          . الغالب السكن المناسب لهم   

في حين أن غالبية حملة المـؤهالت       , مساكنهم التي يقيمون فيها من الدخل الناتج عن الوظيفة        

وفيمـا  . الميراث، أو بمساعدة اآلهـل : المتوسطة حصلوا على مساكنهم من طرق أخرى منها       

علق بالمستوى الثقافي، بينت الدراسة أن اهتمام أفراد عينة المؤهالت العليا بشراء الجرائـد              يت
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كما أظهرت أن غالبية أفراد عينة      , اليومية والمجالت أكثر من أفراد عينة المؤهالت المتوسطة       

المؤهالت العليا يملكون مكتبات بمنازلهم بينما ال يملك غالبية عينـة المـؤهالت المتوسـطة               

كما أوضحت أن إقبال عينة المؤهالت العليا على االشتراك فـي النـوادي             , كتبات بمنازلهم م

وذلك يعني ارتفـاع المـستوى الثقـافي بـين          , والجمعيات يزيد عن عينة المؤهالت الوسطى     

خريجي التعليم العالي عنه بين خريجي التعليم المتوسط، أي أن فرص الحراك الثقـافي بـين                

أمـا الممتلكـات    . لي متوافرة أكثر منها لدى خريجي التعليم الثانوي الفني        خريجي التعليم العا  

الخاصة، فإن الدراسة أوضحت أن نسبة الذين يمتلكون األشياء الخاصة من عينة المـؤهالت              

السيارة، التلفزيـون، الفيـديو، أجهـزة       : العليا أعلى منها بين عينة المؤهالت المتوسطة منها       

بر هذه الممتلكات عن ارتفاع مستوى معيشة عينة المؤهالت العليـا           حيث تع ..التكييف، الهاتف 

  .عن مستوى عينة المؤهالت المتوسطة

  

 فيما يتعلق ببعض االتجاهات، وبخاصة االتجاه نحو تنظيم األسرة، واالتجاه نحـو تعلـيم               -3

تجـاه  أما عن اال  . المرأة وعملها، فإن الدراسة كشفت عن وجود اتجاه إيجابي في كلتا العينتين           

نحو االدخار، فإن نتائج الدراسة كشفت عن عدم اتجاه األفراد نحو االدخار في كلتا العينتـين،                

  .وذلك بسبب أن الدخل ال يزيد عن مصروفات األسرة

  

 أظهرت الدراسة أن للتعليم العالي دور بارز في إحداث حراك اجتماعي بالنسبة للمجتمـع               -4

  .قتصادية، الثقافية، والسياسيةاالجتماعية، اال: بعامة، في النواحي

  

وبخصوص أوجه الشبه واالختالف بين الدراسـتين،يمكن اإلشـارة إلـى أن الدراسـتين              

 للحراك االجتماعي مجاالً للدراسـة واعتبـاره متغيـراً تابعـاً،            اتتشابهان من حيث اتخاذ هم    

تين فتتـضح فـي     أما أبرز أوجه االختالف بين الدراس     . ومحاولة دراسة أثر متغير التعليم فيه     

. طريقة التناول، فالدراسة الحالية على سبيل المثال، تحاول التعرف على الحراك بين األجيال            

كما أن الدراسـة الحاليـة تـدرس الحـراك          . بينما الدراسة السابقة ال تتعرض لهذه الجزئية      

السابقة االجتماعي في إطار حملة المؤهالت العالية من ذوي المهن المتخصصة، بينما الدراسة             

إلى جانب االخـتالف    . تدرس الحراك االجتماعي في إطار حملة المؤهالت العالية والمتوسطة        

  .بين الدراستين في الحدود الجغرافية، والبشرية، وفي طريقة اختيار العينة
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  :)220(العالقة بين التعليم والحراك المهني االجتماعي :السابعةالدراسة 

ور الذي يلعبه التعليم في الحراك المهني االجتمـاعي خـالل                هدفت الدراسة إلى بيان الد    

م، الثالثة من   1965-1952م، الثانية من    1951-1940األولى من   : ثالث فترات زمنية شملت   

هل التعليم يلعب دوراً هامـاً ورئيـسياً فـي          : منطلقة من تساؤل عام مفاده    . م1965-1977

األول مفاده، أن فرص الحراك المهنـي       . كما قدمت عدداً من الفروض    . الحراك االجتماعي ؟  

االجتماعي محدودة جداً في المجتمع المصري وذلك لوجود قيود على انتقال األفراد من طبقة               

 ولكن علـى المـستوى      – أي تكافؤ الفرص التعليمية      –إلى أخرى ال على المستوى النظري       

الثاني، كلما كـان    . تعليم عملياً  أي تأثير الخلفية االقتصادية االجتماعية في مواصلة ال        –الفعلي  

التعليم مكلفاً سواء بفرض رسوم دراسية أي عدم مجانيته، أو في شكل مـصاريف للـدروس                

الثالث، ينتمي األطباء والمهندسون    . الخصوصية، كلما ضاق نطاق الحراك المهني االجتماعي      

ا يدل علـى ذلـك      كم, إلى أسر من مستوى اقتصادي اجتماعي أكثر ارتفاعاً من أسر المعلمين          

الرابع، تختلف نوعية أسلوب المعيـشة مـن        . مهن آباء كل من الفئات الثالث ودرجة تعليمهم       

مهنة إلى أخرى، فهي تتشابه لدى المهندسين واألطباء، وتختلف في ذلك لدى المعلمين، كمـا               

. يتضح من أمالك الفئات الثالث، وعدد مرات سفرهم إلى الخارج، واشتراكهم فـي األنديـة              

الخامس، تتفاوت الدخول مع اختالف المهن، فتتقارب لدى األطباء والمهندسين، وتكون أكثـر             

السادس، يختلف تعليم أبناء األطباء والمهندسين عن تعلـيم أبنـاء           . ارتفاعاً منها لدى المعلمين   

المعلمين، بحيث يكون في الحالة األولى بالمصروفات حتى مع وجود التعليم المجاني، ويبقـى              

السابع، تختلف اتجاهات األطباء والمهندسين نحو مهنهم عـن اتجاهـات           . الثانية بالمجان في  

المعلمين ومدى الرضا عنها، فيرتفع التقويم لدى الفئتين األوليين وينخفض لدى الثالثة، وذلـك              

ولقد اتبعت الباحثـة المـنهج الوصـفي فـي          . تمشياً مع تقويم المجتمع لكل من المهن الثالث       

وطبقتها على عينة بلغ حجمها     . معتمدة على أداة المقابلة الشخصية في جمع البيانات       دراستها،  

ولقد تم اختيارهم   .  مبحوثاً من خريجي الجامعات المصرية من أطباء ومهندسين ومعلمين         270

وبذلك قسمت العينة إلى ثالث فئات من حيث المهنة،         . من النقابات الثالث على أساس عشوائي     

-1965م،  1965-1952،  1951-1940: إلى ثالث فترات زمنيـة هـي      وكل مهنة قسمت    

ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة مـن       . مبحوثاً) 30(وكل مجموعة اشتملت على     . م1977

  :النتائج منها

  

                                                 
سفطي     )(220 اعي            . مديحة محمد ال ي االجتم يم والحراك المهن ين التعل ة ب وراه     . العالق الة دآت شوره    ( رس ر من ة عين شمس    ،)غي ، جامع

  .م1980
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 أظهرت النتائج أن التعليم في المجتمع المصري يتخذ شكالً طبقياً يعكس التقسيم الطبقي في               -1

وعليـه فـإن    . ستمرار في التعليم غير متاحة إال للقادرين فقط       المجتمع، بمعنى أن فرص  اال     

المهن العليا الممثلة في الطب والهندسة، تكاد تكون مقصورة على أبناء الطبقة العليا، وبـذلك               

  .تكون فرص الحراك االجتماعي محدودة جداً

  

كلفها التعلـيم    أكدت الدراسة أن ما يميز طبقية التعليم هو تلك المصروفات الباهظة التي يت             -2

عن طريق الدروس الخصوصية، والتي تمثل نوعاً من التعليم الذي يـسير موازيـاً للتعلـيم                

الرسمي، وتشمل المصروفات أيضاً الكتب الخارجية التي يحتاجها الطالب لتساعده فـي فهـم              

  .الدروس وتوضيح المناهج، وهي عوامل تحد من استمرار أبناء الطبقات الدنيا في التعليم

  

 أظهرت النتائج أن التوارث المهني يبدو ظاهراً في فئتي األطباء والمهندسين، بينا يخلـو               -3

األمر , وهذا يعني أن هاتين المهنتين مغلقتان ومحتكرتان من الطبقة العليا         . تماماً بفئة المعلمين  

  .الذي ينفي حدوث حراك اجتماعي بسبب التعليم وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية

  

جاءت نتائج الدراسة الميدانية متفقة مع الفـرض األول، إذ تبـين أن مفهـوم الحـراك                  -4

االجتماعي بصورته النظرية يختلف كثيراً عن واقعه، بسبب الحدود الطبقية التي تعد حـاجزاً              

وأن التعليم وإن كان متاحاً بصورة متساوية للجميع؛ إال إنه          . قوياً أمام الفرص المتاحة لألفراد    

 عملياً بطريقة متساوية، وبالتالي يدعم التمايز ويؤكده، ويجعل من المهن المتميزة حكراً             ال يتم 

  .على الطبقات العليا

 أكدت الدراسة أن األطباء والمهندسين يتميزون عـن المعلمـين فـي عمليـة الحـراك                 -5

وذلك بـسبب مـا     . االجتماعي، من خالل مؤشراته سواء من حيث الدخل أو أسلوب المعيشة          

  .ميزون به من خصائص اجتماعية واقتصادية لهم وألسرهميت

  

والمعلمـين مـن    ,  أكدت الدراسة وجود تمايز واختالف بين األطباء والمهندسين من جهة          -6

إذ أكدت الدراسة أن من يملكون الـسكن        , جهة أخرى من حيث ملكية السكن وعدد الحجرات       

ملكية السمن بعينة األطباء والمهندسـين      وتزداد  , في الفترة األولى أكثر من الذين يستأجرونه      

كما بينت في الفترة الثانية أن من يملكون السكن من األطباء والمهندسـين             , وتقل عند المعلمين  

وبخـصوص عـدد حجـرات      .بينما تخلو الفترة الثالثة من أي مالك للسكن       , أكثر من المعلمين  

 األطباء والمهندسين أكثـر     السكـن بينت الدراسة أن عـدد الحجـرات بالسكـن لـدى عينة        

  .من المعلمين
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 أظهرت الدراسة أن تغيراً واضحاً في المستوى المعيـشي للمبحـوثين بعينـة األطبـاء                -7

أما بعينة المعلمين فلم يتبين     . رغم أن ذلك التغير لم يتخذ شكالً جذرياً       , والمهندسين عن آبائهم  

  .مستوى المعيشيوجود اختالف كيفي بين المبحوثين وآبائهم من حيث ال

  

بالنسبة للفترة  :  أما بالنسبة للمقارنة بين الفترات الثالث، فإن النتائج كانت على النحو التالي            -8

م، لوحظ وجود تقارب بين المهن الـثالث مـن حيـث المـستوى              1951-1940األولى من   

الثانيـة مـن    أما الفترة   . االقتصادي واالجتماعي، وفسر ذلك بأنه لم تكن تكاليف التعليم عالية         

م، فقد لوحظ وجود حراك أكثر وإن لم يكن يمس جذرياً الطبقات الدنيا، وفـسر               1952-1965

م، فإن  1977-1965الفترة الثالثة من    . ذلك بتطبيق الدولة للقوانين االشتراكية وبمجانية التعليم      

لـدروس  الدراسة أشارت إلى أن التعليم اتخذ شكالً طبقياً يتمثل في التعلـيم بمـصروفات، وا              

  .الخصوصية، وهذا يعني أن فرص االستمرار في التعليم كانت غير متاحة إال للقادرين فقط

       

   حول أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والسابقة، يمكن القـول أن الدراسـتين              

وتختلفـان مـن حيـث      . تتشابهان في محاولتهما دراسة أثر التعليم على الحراك االجتمـاعي         

  .         ألهداف والفروض، ومن حيث المجال الجغرافي والبشري والزمني والعينةا

    

 :)221(الحراك االجتماعي والتعليم والتنمية في تونس  :الثامنةالدراسة 

, تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التعليم في الحراك االجتماعي في دولـة ناميـة               

أن : انطلقت الدراسة من فرض أساسي هـو      . لصناعيةومقارنة نتائجها بما يحدث في الدول ا      

التعليم يلعب دوراً بارزاً في الحراك االجتماعي في الدول الناميـة أكبـر منـه فـي الـدول                   

  :كما اشتملت على عدة تساؤالت منها. الصناعية

  

   ما هي خصائص الحراك االجتماعي الذي يحدث في المجتمع التونسي ؟-1

  جتماعي في المجتمع التونسي ؟ ما هي أنماط الحراك اال-2

   ما الدور الذي يلعبه التعليم في الحراك االجتماعي في تونس ؟-3

   ما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة الحراك االجتماعي في الدول النامية ؟-4

  

                                                 
and , Economic, Social (Education and Development in Tunisia, Social Mobility. Allman.  J)221(

Political Studies of The Middle East) . Metherloinds, E.J., Brill, Lei den, 1979.  
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طبقت على عينة من األفراد الذين لم يحصلوا على التعليم، والذين           , حتى تحقق الدراسة أهدافها   

كما وظفت متغيرات الوضع الطبقي فـي قيـاس         .  على التعليم، والذين يدرسون حالياً     حصلوا

  :ولقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها. الحراك االجتماعي

  

 أوضحت الدراسة ارتفاع معدالت التعليم في تونس في السنوات األخيرة، بسبب إقرار مبدأ              -1

وأن هذا االرتفاع كان لـه أثـره علـى          , م1966تكافؤ الفرص التعليمية أمام الجميع بعد عام        

  .حراك األفراد اجتماعياً

 بينت الدراسة أن نسبة الحراك االجتماعي في الدول النامية أعلى منه في الدول الصناعية،               -2

  .وأن السبب الرئيس في ذلك يعود إلى انتشار التعليم بهذه المجتمعات

  

أن الدراستين تتفقان في موضوع الدراسـة       : قول    أما عن أوجه الشبه واالختالف، فيمكن ال      

: وتختلفان في مواضع عدة منهـا     ,والمتمثل في بيان أثر متغير التعليم على الحراك االجتماعي        

  .    والعينة, مجتمع البحث، ومنهج البحث

  

الحضري وعالقته بالعوامـل    ة المصرية في المجتمع     أالحراك المهني للمر  :  الدراسة التاسعة 

  : )222(االجتماعية والثقافية

تنطلق الدراسة من أن تحوالت عميقة وتغيرات جذرية حدثت بالمجتمع المصري إبان قيام             

صدور قانون مجانية التعليم لـيمكن غيـر        : ، بفعل عوامل كثيرة من بينها     1952ثورة يوليو   

ساسي في التفرقة بـين األفـراد ألجـل         القادرين من التساوي مع القادرين، وليكون المحك األ       

ويعد قطاع المرأة من بين القطاعـات التـي         . تحقيق أهدافهم في الحراك االجتماعي والترقي     

تأثرت بهذا التحول االجتماعي، فلقد فتحت الثورة أمامها مجاالت التعليم والعمل، مما أدى إلى              

وأن . تسريع خروجها إلـى العمـل     انتشار فكرة المساواة بين الجنسين، األمر الذي ساهم في          

خروجها إلى العمل، إلى جانب دورها كزوجة وأم، أمر قد يعطي صورة متفائلة؛ ولكن هـذه                

الصورة ال تعبر عن الواقع االجتماعي وحقائقه تعبيراً صادقاً، ذلك الواقع الذي يجعـل مـن                

رس الحـراك  وعليه حاولت الدراسة أن تـد . (Role Conflict)المرأة حبيسة صراع الدور 

المهني للمرأة المصرية من خالل مقارنة مهن المبحوثات بمهن آبائهن، وبيان الحراك المهني             

وإلى جانب ذلك حاولـت الدراسـة بيـان أثـر بعـض      . داخل الجيل الواحد الرأسي واألفقي   

                                                 
ي للمر   . هدى عبد المنعم زآريا    )(222 ة       ة المصرية أالحراك المهن ة والثقافي ه بالعوامل االجتماعي الة  .  في المجتمع الحضري وعالقت رس

  .م 1977,جامعة القاهرة ,)غير منشورة(ماجستير
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ـ        : المتغيرات األساسية منها   ة، السن، نوع العمل، الحالة التعليمية، عدد األطفال، الحالة الزواجي

قياس ما تعانيه المرأة    . الخلفية االجتماعية االقتصادية  : على بعض المتغيرات التابعة وبخاصة    

قياس الصراع النفسي الذي تعانيه     . قياس قيمة العمل عند المرأة    . من التحيز الجنسي في العمل    

 أوالً، للجماعـة المرجعيـة    : ومن الفروض التي سعت الدراسة للتحقق منهـا       . المرأة العاملة 

ثالثـاً،  . ثانياً، يعوق الزواج الحركة الصاعدة للمرأة     . تأثيرها على تحديد المسار المهني للمرأة     

رابعاً، ال  . تعاني المرأة من الصراع الناجم عن تعارض دورها كزوجة وأم مع دورها كعاملة            

 بينهـا   خامساً، تعاني المرأة العاملة من التفرقة     . يشغل العمل في نظر المرأة قيمة في حد ذاته        

ولتحقيـق  . وبين زمالئها من الرجال في عدم تساوي الفرص للوصول إلى المراكز القياديـة            

المـنهج الوصـفي، والمـنهج      : أهداف الدراسة، فإن الباحثة طبقت العديد من المناهج منهـا         

التاريخي للتعرف على جذور ظاهرة الحراك المهني، كما وظفت المنهج اإلحصائي في تحليل             

 استعانت الختبار فروضها والتحقق من أهدافها باستمارة استبيان، وطبقتهـا علـى             و. بياناتها

امرأة عاملة، تم اختيارهن عشوائياً من بين العمالت بمهـن مختلفـة            ) 150(عينة بلغ حجمها    

طبيبات، مدرسات بالجامعة، مهندسات، مذيعات، صحفيات، أخصائيات اجتماعيـات،         : شملت

وحرصت الباحثة على أن تحتوي العينة علـى        . وظائف القضاء موظفات إداريات، وعامالت ب   

كما . عامالت مارسن الحراك المهني األفقي والرأسي سواء صعوداً أو هبوطاً في السلم المهني            

كمـا اشـترطت أن تكـون       . تضمنت العينة سيدات وصلن إلى أعلى درجات السلم المهنـي         

وقد اختيرت العينة مـن     . أربع سنوات المبحوثة متزوجة وقد مضى على عملها ما ال يقل عن           

امرأة، والباقي تم اختيارهن مـن قطـاع اإلعـالم          ) 100(العامالت بجامعة القاهرة وعددهن     

  :ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها. والصحافة والسلك القضائي

  

غت نـسبة مـن     إذ بل :  جاءت نتيجة مقارنة مهن المبحوثات بمهن آبائهن على النحو التالي          -1

%) 25.4(بينما مارست   .من أفراد العينة  %) 40(مارسن الحراك الصاعد بين األجيال حوالي       

وبلغت نسبة الالتي لم يحققن حراكاً مهنياً عن مهن آبـائهن، أو عملـن بمهـن                . حراكاً هابطاً 

كراً بينما بلغت نسبة من لم يحددن مهنة األب إما لوفاته مب          %). 26.6(تتساوى مع مهن اآلباء     

  %). 8(أو المتناعهن عن ذكر مهنة األب 

  

 أما بخصوص نتائج الحراك المهني من مهنة إلى أخرى تعلوها أو تدنو عنها في المكانـة                 -2

أظهرت الدراسة أن نسبة من قمن بتغيير عملهن مـن أفـراد          . أو إلى مهنة تماثلها في المرتبة     

مـن  %) 36.5(ياً صاعداً حـوالي     وكانت نسبة من حققن حراكا مهن     %). 41.3(العينة بلغت   

وبلغت نسبة من مارسن الحراك المهني الهابط من المجموعـة          . المجموعة التي غيرت مهنتها   
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بينما بلغت نسبة الالتي تحركن حراكـاً أفقيـاً ألعمـال مماثلـة             %). 11.3(الحراكية حوالي   

ل أكثر ارتفاعـاً    وبذلك تؤكد الدراسة أن معدل الحراك المهني الرأسي بين األجيا         %). 51.6(

كما تؤكد أيضاً أن معدل الحراك الصاعد بين األجيال أعلـى منـه داخـل               . منه داخل الجيل  

وهي بنظر الباحثة نتيجة منطقية ألن إمكانية حراك الفرد مـن مهنـة األب ألخـرى                . الجيل

  .دتعلوها أو تدنو عنها في المرتبة أكثر يسراً، من محاولة تعديل المسار داخل الجيل الواح

  

ا داللة في معظـم     ذ أوضحت الدراسة أن التباين في السن بين أفراد العينة لم يظهر تبايناً              -3

أراء واتجاهات المبحوثات الخاصة بالمطامح المهنية، وقيمة العمل والصراع بين االلتزامـات            

  . األسرية ومطالب العمل

  

. اتجاهها نحو الطموح المهني    أكدت الدراسة أنه كلما زاد عدد األطفال، قل حماس المرأة و           -4

وهـذا يعني أن المـرأة ال تطلب قيمة العمـل فـي حـد ذاتهـا وإنمـا تطلـب العمــل                  

  .للمساعدة االقتصادية

إذ تبـين   .  أكدت الدراسة أن لنوعية العمل أثرها الواضح على اتجاهات المرآة نحو عملها            -5

والميل إلى االستقالل والشعور بأهمية     أن مجموعة األعمال التخصصية تتميز إجابتها بالتقدمية        

وعند تصنيفهم للمهن باعتبارها رجالية أو نـسائية، فقـد اعتبـرت            . العمل كقيمة في حد ذاته    

الكثيرات منهن الصحافة والقضاء والشرطة أعماالً تصلح للجنسين، في المقابل جاءت إجابات            

  .تقليديةالمجموعة التي تعمل بأعمال إدارية معبرة بصدق عن اتجاهات 

  

 أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة واضحة بين مستوى تعليم المرأة ودرجة طموحهـا               -6

وكذلك تأثير التعليم في الطريقة التي تحاول المرأة أن تعالج بها مـشكالت الـصراع               . المهني

كما أكـدت أن المجموعـة المتوسـطة        . الناجمة عن تداخل دوري المرأة كعاملة وزوجة وأم       

أمـا المجموعـة    . م حددت أولوية دورها داخل األسرة عن العمل إذا تعـارض معهـا            التعلي

التخصصية والمجموعة ذات التعليم المرتفع، فهي أكثر المجموعات معاناة من مشكالت نظرة            

. المجتمع لعمل المرأة والتفرقة بين الجنسين في الترقية وعدم فهم الزوج ومشاركته وتعاونـه             

لى نتيجة مفادها، أنه كلما اشتدت حماسة المرأة للعمل، ارتفع طموحها           وبذلك خلصت الباحثة إ   

  .للحراك المهني وزادت معه المشكالت التي تواجهها

    

   أما من حيث أوجه الشبه واالختالف بين الدراستين السابقة والحاليـة، يمكـن التأكيـد أن                

ـ       االدراستين تتشابهان في اهتماميهم    . ي مجتمـع حـضري     بدراسة الحـراك االجتمـاعي ف
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فمـن حيـث    . الموضوع، المجال الجغرافـي، والعينـة     :  في المعالجة من حيث    اواختالفيهم

الموضوع، تهتم الدراسة السابقة بالحراك المهني وإعطاءه األولوية، بينمـا تركـز الدراسـة              

من حيث المجال الجغرافي، أجريت الدراسـة الـسابقة فـي           . الحالية على الحراك االجتماعي   

أما العينة، فإن الدراسـة     . ع المصري، بينما أجريت الدراسة الراهنة في المجتمع الليبي        المجتم

السابقة أجريت على عينة من اإلناث المتعلمات، بينما الدراسة الحالية فقد أجريت على عينـة               

  . من الذكور واإلناث من ذوي المهن المتخصصة والحاصلين على مؤهل جامعي فما فوق

  

  

مع دراسة ميدانية لمجموعة من أسـر       : اآلثار االجتماعية للحراك المهني    :رةالعاشالدراسة  

  :)223(عمال الصناعة

تهدف الدراسة إلى التعرف بطريقة شاملة على عملية الحراك المهني من حيـث أشـكاله               

األسرية واالقتصادية والسياسية، باإلضافة إلـى      : ومعدالته وعالقته ببعض الظواهر األخرى    

مع التركيز بصفة خاصة على دراسـة اآلثـار         . تجاهات ومستويات الطموح  دراسة بعض اال  

. االجتماعية الناتجة عن الحراك المهني بالنسبة لمجموعة من أسر عمال الصناعة المـصريين            

أن هناك تفاوتاً بين معدل الحراك المهني       : ولقد تضمنت الدراسة على العديد من الفروض منها       

هناك فروقاً ملحوظة بين معدل  ونمط       . حراكيين وغير الحراكيين  بين األجيال بالنسبة ألسر ال    

أن التماسـك   . الحراك المهني داخل الجيل بالنسبة لعمال الصناعة الحراكيين وغير الحراكيين         

األسري وروابط القرابة أوضح بين األسر غير الحراكية منه لـدى األسـر الحراكيـة، وأن                

أن الحراك المهني مرتبط بزيادة دخـل       . حرك المهني االستقرار األسري مرتبط كذلك بعدم الت     

وتغير أساليب اإلنفاق وسهولة حصولها على المقتنيات الماديـة وارتفـاع المـستوى             , األسرة

أن الحراكيين لديهم درجة أعلى من المشاركة االجتماعية والـسياسية إذا   . التعليمي فيها عموماً  

ملحوظة بين الحراكيين وغير الحراكيين فيما يتعلق       أن هناك فروقاً    . ما قورنوا بغير الحراكيين   

أن الحراكيين يختلفون عن غير الحراكيين فيما يتعلـق بمـستويات           . بأساليب وأنماط الترويح  

أن هناك فروقاً ملحوظة بين الحراكيين وغير الحراكيين فيما يتعلق بـبعض            . الطموح المهنية 

والختبـار هـذه    . لنشاط السياسي واالجتمـاعي   القيم المتعلقة بوسائل الحراك مثل التعليم  وا       

 سؤاالً عالجـت    106الفروض استعان الباحث بالمنهج التجريبي، موظفاً استمارة بحث ضمت          

وطبقها على عينة من أسر عمال الصناعة، مقسماً إياها إلى حراكيين،           , بنود الدراسة المختلفة  

                                                 
رسالة ماجستير . مع دراسة ميدانية لمجموعة من أسر عمال الصناعة: اآلثار االجتماعية للحراك المهني. السيد محمد الحسيني )(223

  .م1968, ، جامعة القاهرة)غير منشورة(
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خلـصت  . م1955-1940رة مـن    جمعت البيانات من ثالثة أجيال خالل الفت      . وغير حراكيين 

  : الدراسة إلى العديد من النتائج منها

  

تختلـف  ,  أكدت الدراسة أن معدالت الحراك المهني وشدته وعموميته بين األجيال الثالثة           -1

كما تبـين وجـود اخـتالف بـين مهـن           . في األسر الحراكية عنها في األسر غير الحراكية       

بمهن آبائهم، وكانت هذه االختالفات واضحة بالنسبة       الحراكيين وغير الحراكيين عند مقارنتها      

كما بينت المقارنات إنه وإن     . للذين يعمل آبائهم في المهن الزراعية، والمهن الصناعية الماهرة        

لم تكن هناك فروق نظرية بين المجموعتين فيما يتعلق باتجاهات الحراك المهني بين األجيال،              

  .  فيما يتعلق بشدة الحراك وعموميتهإال أنهما تختلفان اختالفاً ملحوظاً

  

 وفيما يتعلق بمقارنة مهن كل من الحراكيين وغير الحراكيين بمهـن أبنـائهم العـاملين،                -2

وأظهرت أيضاً وجود تفاوت بين اتجاهات الحراك عنـد         . أظهرت الدراسة اختالفات واضحة   

  .ختالفهم في عموميتهأبناء الحراكيين وغير الحراكيين، واختالفهم في شدة الحراك وعدم ا

  

 وبمقارنة مهن األبناء من الحراكيين وغير الحراكيين بمهن أجدادهم، أوضحت الدراسة أن             -3

التوريث المهني بين جيلي األجداد واألحفاد في المجموعة الحراكية كان أوضح ما يكون فـي               

موعة غير الحراكية   بينما كان بين جيلي األجداد واألحفاد في المج       . قمة السلم المهني أو أعاله    

  .في قاع السلم المهني أو أدناه

  

 أوضحت الدراسة أن معدل الحراك المهني ونمطه داخل الجيل بالنسبة لعمـال الـصناعة               -4

  .الحراكيين يختلفان اختالفاً شديداً عن معدل حراك غير الحراكيين ونمطه

  

التماسـك األسـري، أن      أظهرت الدراسة من خالل الدالئل التي استخدمها الباحث لقياس           -5

الحراك المهني أو السكون ال يرتبطان ارتباطاً واضحاً بإقامة أقارب مع األسرة وإعالتها لهم،              

كما كشفت أن األسر الحراكية وغير الحراكية ال تتميز بنمط من تبادل الرسائل، وهذا يعني أن                

  .الحراك المهني لم يكن مرتبطاً بأي من دالئل التماسك األسري

  

حاالت حدوث الطالق، الوفـاة     -بخصوص الدالئل المستخدمة لقياس االستقرار األسري      و -6

 أظهرت الدراسـة أن حـدوث       -المبكرة للزوجة، الهجر واالنفصال، كثرة الخالفات األسرية      

الطالق كان شائعاً بتكرار واضح بين األسر غير الحراكية إذا ما قورن باألسـر الحراكيـة،                
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بوفاة الزوجة المبكر، وحدوث حاالت الهجر واالنفصال، إلى جانـب          وكذلك الحال فيما يتعلق     

كثرة الخالفات األسرية، وهذه النتائج تدحض ما ذهب إليه الفرض القائل، أن التماسك األسري              

  .واالستقرار األسري مرتبطان باألسر غير الحراكية

  

 بشكل واضح مـن   أظهرت الدراسة أن متوسط الدخل اإلجمالي لألسر الحراكية كان أعلى       -7

. وأن الفرق بين المتوسطين كان داالً إحـصائياً       . متوسط الدخل اإلجمالي لألسر غير الحراكية     

وأن السلوك االستهالكي لألسر الحراكية كان يختلف اختالفاً ملحوظاً عن السلوك االستهالكي            

أيـضاً أن  وأوضـحت  . لألسر غير الحراكية، عندما تم الربط بين نسبة الدخل وسلوك اإلنفاق     

. األسر الحراكية تعيش في ظروف سكنية أفضل من الظروف السكنية لألسر غير الحراكيـة             

كما أن األسر الحراكية تمتلك مقتنيات أغلى ثمناً وأكثر عصرية، إذا ما قورنـت بالمقتنيـات                

تالفاً وأكدت الدراسة أن أبناء الحراكيين يختلفون اخ      . التقليدية التي تمتلكها األسر غير الحراكية     

ملحوظاً فيما يتعلق بطبيعة التعليم ومراحله عن أبناء غير الحراكيين، وهذه الدالئل تؤكد مـا               

  .ذهب إليه الفرض الرابع

  

 أوضحت الدراسة من خالل الدالئل المستخدمة لقياس المشاركة االجتماعية والسياسية، أن            -8

لهيئات التي يشترك فيهـا غيـر       عدد الهيئات التي يشترك فيها الحراكيون كان أكبر من عدد ا          

الحراكيين، كما أن الحراكين أكثر ميالً لشغل وظائف داخل المنظمات إذا ما قورنـوا بغيـر                

  . مما يؤكد ما ذهب إليه الفرض الخامس. الحراكيين، وهم أكثر عمقاً في نشاطهم النقابي

  

بـبعض الـدالئل    بينت الدراسة أن الحراكيين يتفوقون على غير الحراكيين فيمـا يتعلـق             -9

المستخدمة لقياس أساليب الترويح وبخاصة التردد على النوادي، والمواظبة على قراءة الكتب            

ونوعيتها، واالختالف إلى دور السينما، وطبيعة األفالم، والمواظبة علـى مـشاهدة بـرامج              

  .األمر الذي يؤكد صدق الفرض السادس. التليفزيون ونوعيتها

  

راكيين يختلفون عن غير الحراكيين فيما يتعلق بمستويات الطموح          كشفت الدراسة أن الح    -10

فالحراكيون يتميزون برغبات مهنية مبكرة في الصعود ولكـنهم فـشلوا، وأن هـذه              . المهني

بينما كانت المهن اإلدارية والكتابية     . الرغبات كانت تدور حول الصعود إلى المهن الفنية العليا        

كما أكدت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتـساوون        . يينهي المقصد من رغبات غير الحراك     

  .تقريباً في حثهم األبوي ألبنائهم لكي يحققوا المكانات المهنية التي فشلوا في تحقيقها
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 بينت الدراسة أن هناك فروقاً ملحوظة بين الحراكيين وغير الحراكيين فيما يتعلق ببعض              -11

  . تعليم والنشاط السياسي واالجتماعيالقيم المرتبطة بوسائل الحراك وبخاصة ال

  

أن أوجـه   : فيما يختص بأوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والحالية، يمكن القول          

أما أوجه االختالف فتتـضح     . الشبه تتضح في أن كلتا الدراستين تتناوالن الحراك االجتماعي        

راسة، بينما الدراسة الحالية فإنهـا      في أن الدراسة السابقة اتخذت من الحراك المهني مجاالً للد         

الدراسة السابقة تتخذ من الحراك المهني كمتغيـر  . تتخذ من الحراك االجتماعي مجاالً للدراسة     

مستقل واآلثار االجتماعية متغير تابع، أما الدراسة الحالية فإنها تتخذ من التعليم متغير مستقل              

 وظفت المنهج التجريبـي، بينمـا الدراسـة         الدراسة السابقة . والحراك االجتماعي متغير تابع   

وإلى جانب  . الحالية توظف مجموعة متكاملة من المناهج بقصد التحقق من أهدافها وفروضها          

  .كل ذلك، فإن أوجه االختالف تتضح في المجال الجغرافي والعينة
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  السادسالفصل 

  ليبيتمع ال المجيـم فـالتعـلي

  
  .ليبي وتطورهال  المجتمع نشأة التعليم في:           المبحث األول

  . نشأة التعليم في مدينة الزاوية وتطوره:          المبحث الثاني
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  السادسالفصل 

  يـبـيـع اللـي المجتمـم فـالتعلي
  

  :ليبي وتطورهال  المجتمعيم في نشأة التعل:المبحث األول
  

  :التعليم أثناء الفتح اإلسالمي: أوالً

 عـام   ر بـن العـاص    ـعم     اصطبـغ التعليم فـي ليبيا منذ الفتح اإلسالمي علـى يدي          

ولقد , بهدف ترسيخ الدين اإلسالمي وتأكيده في النفوس      ,  م بصبغة دينية صرفة    644/ هـ  23

مـسجد  فمنذ أن أسس أبن العـاص       .مهمة في أول األمر   اضطلعت المساجد والرباطات بهذه ال    

ولقد كانت هذه المساجد إلى جانب      , انتشرت المساجد في نواحي عدة من ليبيا      .  بطرابلس الناقة

حيث كانـت   . مالذاً للعلماء والطالب  , كونها بيوتاً للعبادة ومركزاً للحكم وإقامة الشعائر الدينية       

باطات فإلى جانب كونها مركزاً للحراسة والمراقبة فقد كـان          أما الر . تعقد حلقات العلم والتعليم   

. ينزل بها الشيوخ والعلماء المارين بليبيا بين المشرق والمغرب لالستراحة فيها وإلقاء الدروس            

فإنها , أما الكتاتيب والزوايا والتي انتشرت بالمجهود الذاتي لألهالي في أماكن متعددة من البالد            

م القرآن والحديث والقراءة والكتابة والحساب وعلم الفـرائض والفلـك           أخذت على عاتقها تعلي   

ومن أشهر الزوايا التي ظهـرت      . والجغرافيا والتاريخ والطب وتدريس العلوم األدبية والغوية      

  :خالل هذه الحقبة 

  

م أوالد سنان الذين ينحدرون مـن أحـد         12/  هـ   6أسسها في القرن    ,  زاوية أوالد سنان   -1

  .الزاويةوهي ما تعرف اآلن بمدينة . بني سليم العربيةبطون قبائل 

م  أوالد سهيل الـذين ينتـسبون إلـى          13/  هـ   7 في القرن    أسسها,  زاوية أوالد سهيل   -2

 التي تقع إلى الغرب     بالصابريةوهي ما تعرف اآلن     . الوشاحين المنحدرين من عرب بني سليم     

  .من مدينة الزاوية وإحدى فروعها

  .بمدينة مسالتة. م1450أسست حوالي , عبد اهللا الدوكالي زاوية الشيخ -3

  .بمدينة زليتن. م1494/ هـ 900اسست حوالي ,  زاوية الشيخ عبد السالم األسمر-4

  . بمدينة جنزور. م1494/ هـ 9أسست أواخر القرن ,  زاوية أبو جعفر-5

  .  اتةبمدينة مصر. م1493 – 1442أسست في حياته ,  زاوية الشيخ أحمد الزروق-6



  203

 الوضع التعليمي في ليبيا خالل الفترة التي امتـدت مـن الفـتح              أحمد القماطي ولقد لخص   

م  1551 –م  644/ هـ  958 -هـ  23اإلسالمي وحتى تولي الدولة العثمانية الحكم في ليبيا           

   :)224(في اآلتي 

بدافع ديني مع الفتح    وبدأ التعليم   , والزوايا والكتاتيب ,  كان التعليم إسالمياً مرتبطاً بالمساجد     -1

  .واهتم بتعليم اللغة العربية كما اهتم بالقرآن والحديث والعلوم اإلسالمية, اإلسالمي

أما التعليم النظامي الذي كانت تتبناه الدولة عادة فلم يكـن           . كان التعليم أهلياً وبجهود شعبية    -2

  .معروفاً في تلك الفترة

ثم أصـبح  فـي      , ر في صورة حلقات دراسية    ثم صا ,  بدأ التعليم في صورة جهود فردية      -3

  .المساجد والزوايا والكتّاب

, وإنما كانت له غايات عامة هي حفظ القرآن الكـريم         ,  لم يكن التعليم مقنناً بمناهج محددة      -4

  .والتفقه في الدين وإجادة اللغة واكتساب المعارف والعلوم

  

  :التعليم في العهد العثماني: ثانياً

م  نظاماً تعليمياً دينياً كـان       1551/1911ني منذ أن وضع يده على ليبيا        ورث الحكم العثما  

ويمارس من خـالل مؤسـسات انحـصرت        , ومنتشراً في أنحاء البالد   , قائماً منذ زمن طويل   

. فالكتاتيب كانت تعد أولى درجات السلم التعليمي الـديني        . بمرور الوقت في الزوايا والكتاتيب    

ومنها الرحيل إلـى    , ي يرغب في االستزادة من العلم إلى الزوايا       وهي التي تفضي بالمتعلم الذ    

أو إلى جامع الزيتونة بتونس ليبلغ من العلم المبلغ الذي يؤهله لتـولي       , الجامع األزهر بالقاهرة  

وحول عدد الكتاتيب التي كانت منتشرة بـالبالد يـشير   . بعض المناصب كالتدريس أو القضاء  

) 15(م حـوالي    1891 بطرابلس في أواخر الحكم العثمـاني         إلى أن عددها كان    رأفت غنيمي 

   .)225(م 1883كتاتيب في نهاية عام ) 8(أما في مدينة بنغازي فإن عددها بلغ . كتّاباً

  

. وأماكن لنسخ القـرآن الكـريم     , أما الزوايا فقد كانت دور تعليم وضيافة وتصوف وعمل        

وخريجوهـا  , من التعليم في الكتاتيـب    وكان التعليم في الزوايا يعد أعلى مستوى في الدرجة          

ولقد انتشرت الزوايا في عـدد      . يتقلدون الوظائف ويقومون بأعمال التبشير والدعوة اإلسالمية      

ومما زاد في انتشارها ظهور الدعوة الـسنوسية        . من المدن الليبية قبل الحكم العثماني وإثنائه      

والذي اتخذ  . ة مستغانم بالجزائر  م المولود بمدين  1781/1859 محمد بن علي السنوسي   بقيادة  

وأسس بها أول زاوية له بليبيا سـميت        ,  مستقراً له بعد أسفاراً كثيرة     برقة بالجبل األخضر  من  

                                                 
  .70ص , مرجع سابق.   أحمد القماطي)(224
   .108ص , مرجع سابق.  رأفت غنيم الشيخ)(225
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م  جعل منها المنطلق لنشر دعوته وبناء الزوايا التـي           1843/هـ1257 عام   الزاوية البيضاء 

زاوية م  1856سس في العام    ثم أ . زاوية كان معظمها بمنطقة الواحات    ) 21(بلغ عددها حوالي    

وصارت هذه الزاوية بمثابة الجامعة يلتحق بها طالب العلم مـن           ,  ونقل الرئاسة إليها   الجغبوب

. )226(مختلف الزوايا وذلك إلعدادهم إعداداً عالياً وتخريج العلماء األكفاء منهم وإعداد الدعاة             

   :)227(د الذاتي لألهالي ولعل من أشهر الزوايا التي تأسست في العهد العثماني بالمجهو

  .بمدينة الزاوية. م1798/هـ1215 التي تأسست عام زاوية بن شعيب -1

   زاوية بن حمزة التي تأسست عام-2

  .بمدينة الزاوية. م1854/هـ1271 زاوية أوالد جربوع التي تأسست عام -3

  .بمدينة الكفرة بالجنوب. م1896/هـ1313 زاوية التاج تأسست عام  -4

  .بمدينة زليتن. م1853/هـ1270لسبعة تأسست عام   زاوية ا-5

  .بمدينة مزدة. م1844/هـ1261 زاوية السني تأسست عام  -6

  .بمدينة طرابلس. م1883/هـ1300 الزاوية السنوسية تأسست عام  -7

  .بوادي الباقول بالريايينة.)م18( زاوية الباقول أو العالم تأسست أواخر القرن -8

  .سست بجبل أبو ماضي ببلدة ككلةتأ,  زاوية أبو ماضي-9

  .ببلدة أبوزيان بمدينة غريان. م1859/هـ1276تأسست قبل  ,  زاوية الطواهرية-10

  

فيمكن القول أن هذا النوع من التعلـيم        , بالنظر إلى التعليم الرسمي في عهد الحكم العثماني       

, مـدارس االبتدائيـة   ولقد اقتصر على إنشاء ال    . لم يظهر إلى الوجود إال في أواخر هذا الحكم        

وبخاصة  باآلستانةدون األنواع األخرى من التعليم التي كانت موجودة         , واإلعدادية, والراشدية

ونقدم فيما يلي نبذة عن أنواع المدارس النظامية التي أنشئت فـي أواخـر              . التعليم العالي منها  

  .الحكم العثماني لليبيا

  

    : المدارس االبتدائية-1

من المدارس بجهود شعبية وخيرية من تبرعات األهالي الراغبين في تعليم           أنشء هذا النوع    

سـنوات  )  3(وكانت مدة الدراسة بهـا      . أبنائهم على نظام التعليم الحديث والمتبع في اآلستانة       

يدرس التلميذ خاللها اللغة العربية واللغة التركيـة والـدين اإلسـالمي والتـاريخ التركـي                

وكان من شروط االلتحاق بها أن تكون سن التلميذ عند االلتحاق من             . والرياضيات والجغرافيا 

أمـا  . ويمكن االستثناء لمدة ثالث سنوات في القرى المحرومة من المدارس         , سنة) 11 – 7(

                                                 
   .103  - 99ص ص , مرجع سابق.   رأفت غنيمي الشيخ)226(
  .  165 – 135ص ص , م1968, مكتبة النور: طرابلس. 1ط. معجم البلدان الليبية.  الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي)227(
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من حيث اإلشراف فإن هذه المدارس كانت تحت إشراف إدارة الوالية التي لم تكن تتحمل أية                

ولقد بلغ عـدد التالميـذ      , )228(أو دفع مرتبات المعلمين     أعباء مالية سواء من حيث التأسيس       

وبالمـدارس  . تلميـذاً ) 132(م حوالي   1902الذكور بالمدارس االبتدائية بمدينة طرابلس عام       

  .)229(تلميذة ) 160(االبتدائية للبنات حوالي 

  

  : المدارس الرشدية-2

 أحمد عزت باشـا    م تحت رعاية الوالي العثماني    1857تأسس هذا النوع من المدارس عام       

وكانت هاتان المدرستان عـسكريتان تتبعـان       . وكانت واحدة في طرابلس والثانية في بنغازي      

أما طالبها وبخاصة الـذين     . وكان معلموها من ضباط الحامية    . القيادة العسكرية في المدينتين   

  .)230( يةالعسكرية الشاهانفكانوا يرسلون إلى اآلستانة لاللتحاق بالمدارس , يتخرجون بتفوق

  

أنشئت مدارس رشدية مدنية يشترط للقبول بهـا        , وعلى غرار المدارس الرشدية العسكرية    

وأن تكـون سن التلميـذ عنـد االلتحاق مــن        , إتمام التلميـذ الدراسة بالمـرحلة االبتدائية    

لهـذه  وتبعاً  . ودارساً بكفاءة القراءة والكتابة   , وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم    , سنة) 12 – 8(

الشروط فإن معظم التالميذ الملتحقين بهذا النوع من التعليم هم من أبناء األعيان والمـوظفين               

ولقد أنشئت أول مدرسة رشدية للبنات في كل من طرابلس وبنغازي عـام             . وميسوري الحال 

وكانت هاتان المدرستان تكونان مع المدرسة االبتدائية للبنات مدرسة واحدة، حيـث            . م1898

 صـفوف   3, يصـف احتيـاط   ( سنوات دراسية   ) 7(التلميذة إلى المدرسة وتقضي بها      تدخل  

وتشير إحصائية إلى أن عدد التلميذات بمدرسة طـرابلس بلـغ           ).  صفوف رشدي    3, ابتدائي

وكان يرسل ببعض التالميذ إلى اآلستانة ليـستكملوا تعلـيمهم فـي    . م1908تلميذة عام  ) 54(

   .)231(الميذها لتولي المناصب العسكرية والمدنية  التي كانت تعد تمدرسة العشائر

  

   : المدارس اإلعدادية-3

ولقـد  , أسس هذا النوع من المدارس استكماالً لمراحل التعليم في أنحاء الدولـة العثمانيـة             

وكان االلتحاق بها يتم من قبل الطـالب الـذين          , م1867أنشئت أول مدرسة في طرابلس عام       

سنوات ) 4(وكانت مدة الدراسة بها     . غبون في االستزادة من العلم    أنهوا المرحلة الرشدية وير   

يدرس التلميذ من خاللها اللغة الفرنسية والفارسية إلى جانب المواد التي تـدرس بالمـدارس               

                                                 
   .132ص , مرجع سابق. يخ  رأفت غنيمي الش)228(
   .85ص ,  نفس المرجع)229(
   .141ص ,  نفس المرجع)230(
   .148 – 146ص ص ,   نفس المرجع)231(
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م زيدت  1909وفي عام   . ولقد قصر القبول فيها على أبناء الضباط األتراك واألعيان        . الرشدية

وتشير إحدى اإلحصاءات إلى أن عـدد   . )232(سنوات  ) 5(ح  مدة الدراسة بها سنة أخرى لتصب     

  . )233(م 1902طالباً عام ) 70(الطالب الملتحقين بهذا النوع من التعليم بمدينة طرابلس حوالي 

  

  : التعليم الفني والمهني-4

ودار , والمدرسة الزراعيـة  , تمثل هذا النوع من التعليم في إنشاء مدرسة الفنون والصنائع         

  .ميعها أنشء بمدينة طرابلس أواخر الحكم العثمانيالمعلمين وج

  

  : مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية-أ

المدرسة " ثم أطلق عليها اسم     , م1879 عام   أحمد عزت باشا  تأسست هذه المدرسة في عهد      

وكـان  , م1898عام "  للفنون والصنائع اإلسالمية  – نسبة إلى السلطان عبد الحميد       -الحميدية  

وكان القصد من إنشاء هذه المدرسـة تعلـيم أبنـاء الفقـراء     . نامق باشاد الوالي ذلك في عه 

, والنـسيج , أعمال المعـادن  , السجاد: والمساكين واليتامى وتدريبهم على الحرف اليدوية مثل      

وأن , سنة) 15 – 11(ومن شروط االلتحاق بها أن يكون عمر الصبي من          . والطباعة والتجليد 

ولقد بلغ مجموع التالميذ بها     .  سنوات 6وكانت مدة الدراسة بها     .  أحدهما يكون يتيم األبوين أو   

  .)234(م 1910تلميذاً عام ) 104(ومن جميع الصفوف 

  

  : المدرسة الزراعية-ب

تأسست هذه المدرسة بمدينة طرابلس بضاحية منها تسمى سيدي المصري في عهد الـوالي         

المواد الزراعية إلى جانب التعليم     :  يشمل وكان المنهج الذي يدرس   . م1909 عام   إبراهيم باشا 

أما معلموها فكانوا يعينـون     . ورعاية الماشية , وصناعة الجبن , استخراج الزيت : التطبيقي مثل 

فكانـت المدرسـة    , أما عدد التالميذ الذين يقبلون كل سنة من مختلف المتصرفيات         . من تركيا 

م حـددت المدرسـة     1911 / 1910 ففي عـام  . تحدد نسبته باستثناء مدينة طرابلس وبنغازي     

  .)235(تلميذاً ) 17(متصرفيات بـ ) 10(إجمالي التالميذ المرشحين للدراسة لذات العام من 

  

  

  

                                                 
   .149 – 148ص ص , مرجع سابق. رأفت غنيمي الشيخ )232(
   .85ص ,   نفس المرجع)233(
   .155 – 152ص ص ,  نفس المرجع)234(
   .155 – 152ص ص ,  نفس المرجع)235(
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  : دار المعلمين-ج

وكانت مدة الدراسة بهـا     , م1901تأسست دار المعلمين في كل من طرابلس وبنغازي عام          

, اللغة العربيـة  , اللغة التركية , الرياضيات, يدرس التلميذ فيها العقائد الدينية    . سنتان دراسيتان 

أن يجيـد الطالـب القـراءة       , ومن شروط االلتحاق بهـا    . والجغرافيا والتاريخ , اللغة الفارسية 

ولقد تخرجـت   . ويعرف بعض قواعد اللغة ومبادىء الدين اإلسالمي      , ويحفظ القرآن , والكتابة

طـالب فقـط    ) 7(د الطالب بها    وكان عد . م1903أول دفعة من دار المعلمين بطرابلس عام        
)236(.  

  

  : مدرسة العرفان-5

م بقصد إتاحة الفرصة لتعليم أبناء المسلمين القادرين علـى          1901مدرسة أهلية أنشئت عام     

ولقـد ضـمت هـذه      . وهم من أبناء ضباط الحامية التركية وأبناء األعيان       , دفع نفقات تعليمهم  

م 1902ولقد بلغ عدد تالميـذها فـي العـام          . يالمدرسة قسماً رشدياً إلى جانب القسم اإلعداد      

  .)237(معلمين ) 7(تلميذ يشرف على تدريسهم ) 100(حوالي 

  

  : روضة األطفال-6

ولقد كان إنشاؤها متأخراً    ,  بمدينة طرابلس  حديقة الولدان م وكانت تسمى    1910أنشئت عام   

  . )238(لحكم اإليطالي وليبدأ بعد عام ا, إذ جاء في السنة األخيرة من الحكم العثماني للبالد

  

  : التعليم العالي-7

على غرار تلك التي كانت باآلسـتانة  , لم تنشأ في ليبيا أية مدرسة عليا أثناء الحكم العثماني     

دار , الزراعـة العليـا   , التجارة العليا , اإلدارة والسياسة , القضاء, الحقوق, مدرسة الطب : مثل

 اسـتكمال  نوإنما كان من يرغب من الليبيي.  النفيسةالصنائع, الهندسة, البيطرة, المعلمين العليا 

فإنه يتجـه   , دراسته من خريجي المدارس الحديثة وبخاصة منها الرشدية العسكرية أو المدنية          

أما من أراد أن يستكمل تعليمه الديني العالي فكان يتجه إلى مـصر ليلتحـق               . صوب اآلستانة 

  .   )239(زيتونة أو إلى تونس ليلتحق بجامع ال, بالجامع األزهر

  

  

                                                 
   .158 – 157ص ص , مرجع سابق. الشيخرأفت غنيمي  )236(
   .159 – 158ص ص ,  نفس المرجع)237(
  .159ص , نفس المرجع )238(
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  :التعليم في عهد االحتالل اإليطالي: ثالثاً

, الثانيـة . م1911/1922امتدت زمنياً مـن  , األولى, مر االحتالل اإليطالي لليبيا بمرحلتين  

  .وهي مرحلة الحكم الفاشستي, م1922/1943امتدت من 

  

  ):م1911/1922 ( المرحلة األولى-1

 مع الطليان دون إتمام الجهود التعليمية الحديثة التـي          حالت الحرب التي دخل فيها الليبيون     

. باستثناء الكتاتيب والزوايا التي بقيت تؤدي دورها التعليمـي        , بدأت في أواخر الحكم العثماني    

األولـى، تـشجيع    : وكما هو معلوم فإن اإليطاليين سعوا إلى السيطرة على البالد بطـريقتين           

وحتى تحكم ايطاليا سيطرتها وتحقـق هـذان        . ثقافة والتعليم طلينة ال , الثانية. الهجرة إلى ليبيا  

م بدءاً من فتح باب القيد للتالميـذ        1912اتخذت بعض اإلجراءات التعليمية في أوائل       , الهدفان

وانتهـاء  .  بحرصهم على تعليم أبنـائهم     نبالمدارس في المناطق التي احتلتها قصد إيهام الليبيي       

م الذي يقضي بإنشاء مـدارس عربيـة        1914 يناير   15  في 56بصدور المرسوم الملكي رقم     

إال أن الليبيين انصرفوا تماماً عن هذه المدارس إلى الكتاتيـب والزوايـا والمـدارس               , إيطالية

 في عـام    255فما كان من السلطات اإليطالية إال استصدار مرسوم ملكي آخر رقم            . القرآنية

 خـالل شـروط ضـابطة للملتحقـين         م يقضي بالسيطرة على الكتاتيب والزوايا مـن       1915

  .)240(وعدد التالميذ بكل كتّاب عند االلتحاق , والمعلمين

  

 1919 خالل فترة الهدنة التي عقدتها الحكومة اإليطالية مع المجاهدين والتي امتدت مـن              

وباإلمـارة  , م1919 أبريـل    21م بعد اعترافها بالجمهورية الطرابلـسية فـي         1922وحتى  

اتخذت الحكومة اإليطالية عدة تدابير تعليميـة       , م1921 /1917دءاً من   السنوسية على برقة ب   

م ترتـب عليهمـا اإلجـراءات       1919 لعـام    2401 و   131في مقدمتها صدور قانونان برقم      

  :التعليمية التالية

  . تأكيد حرية التعليم الخاص-أ

 . توفير تعليم ابتدائي إلزامي من أجل أبناء المسلمين الذكور وحدهم-ب

  .تخدام اللغة العربية في التعليم بالمدارس االبتدائية والثانوية اس-ج

 تعليـم اللغـة اإليطالية فـي جميـع الصفوف باستثناء الصفوف الثالثـة األولـى مـن               -د

  .المرحلة االبتدائية

                                                 
   .162 – 161مرجع سابق، ص ص .  رأفت غنيمي الشيخ)240(
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 3مرحلة عامـة مـدة الدراسـة بهـا          , األولى:  إنشاء مرحلة تعليم ثانوي من مرحلتين      -هـ

  .)241(لة خاصة مدة الدراسة بها سنتان مرح, الثانية. سنوات

  

 إلـى أن المـدارس االبتدائية التـي كانت قائمـة للعــام الدراسـة       رأفت غنيمي ويشير  

مدرسـتان فـي    : في إقليم طرابلس توجد المـدارس التاليـة       : م كانت كما يلي   1914/1915

بنـي  , سرت, مصراته, زليطن, العجيالت, الزاوية, طرابلس، ومدرسة واحدة بكل من جنزور     

أما في برقـة    . تلميذاً) 800(وكان يدرس بها حوالي     . وجادو, يفرن, غريان, القصيبات, وليد

, ومدرسة واحد بكـل مـن البركـة       , مدرستان في بنغازي  : فإن المدارس موزعة بها كما يلي     

  . )242(تلميذاً ) 500(وكان بها حوالي . وطبرق, درنة, المرج

  

لتعليم خـالل الفترة األولى مـن االحـتالل اإليطـالي           أن ا  أحمد القماطي يـرى  , إجماالً

م تميز باإلضراب وقلة إقبال الليبيين عليه بسبب انشغالهم بأمور الجهـاد ضـد              1911/1922

إضافة إلى عـدم    , الغزاة اإليطاليين، ولكون التعليم في هذه الفترة مصبوغاً بالصبغة اإليطالية         

  .)243(كثرة التغييرات التي طرأت على إدارته استقراره بسبب كثرة القوانين المنظمة له و

  

  ):م1922/1943 ( المرحلة الثانية-2

مـوسيلينـي م بقيـادة   1922 في أكتـوبر    رومابتـولي الحـزب الفاشستي الحكم فـي      

( Mussolini )ت سياسـة عـسكرية   ذواتخ,  ألغيت كل االتفاقيات التي عقدت مع المجاهدين

م إال والقوات اإليطالية    1923ولم ينته عام    .  الليبية بقوة السالح    على البالد  ءترمي إلى االستيال  

 .م1930في ينـاير  فـزان  فاحتلت , قد احتلت المدن الساحلية وتوغلت في العمق نحو الجنوب    

 منـذ   عمر المختـار  وقاد حركة الجهاد الشيخ     , وتصاعد الموقف بين الليبيين والغزاة الطليان     

ولم يكتف المحتل اإليطالي بالسيطرة على      . م1931بتمبر   س 16م وانتهت باستشهاده في     1924

بل سعى إلى طلينة المجتمع الليبي متخذاً سياسة محاربة التعليم الديني ليحـل             , األرض الليبية 

وبخاصـة زاويـة الجغبـوب وصـادر        , فكان أن أغلق الزوايا   . محله تعليماً ايطالياً مفروضاً   

اتيب والمدارس القرآنية وأسقطها مـن تـشريعات        كما حارب الكت  . ممتلكاتها وأحرق مكتبتها  

وأغلق كل المدارس الخاصة بالليبيين، فيما عـدا المـدارس          , التعليم التي سنها في تلك الفترة     

                                                 
   .193ص , مرجع سابق.  رأفت غنيمي الشيخ)(241

  .196ص ,  نفس المرجع)242(
  .108ص , ع سابقمرج.  أحمد القماطي)3(
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ومدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية، ولم يبق في البالد أية مدرسة إعدادية أو ثانوية             , االبتدائية

  .  )244(لتعليم الليبيين 

  

  :يم في عهد اإلدارتين البريطانية والفرنسية التعل:رابعاً

م والتـي   1943المشهورة التي دارت رحاها بين الحلفاء والمحور عام          العلمينبعد معركة   

تابعت القـوات البريطانيـة     , والتي انتهت بهزيمة المحور   , شارك فيها الليبيون مشاركة كبيرة    

 من العلمين حتى الحـدود التونـسية؛        األلماني  رومل والعربية مطاردتها لقوات المحور بقيادة    

بينما طاردت القوات الفرنسية والعربية قوات المحور من الجنوب الليبي، حتـى تـم تطهيـر                

  .)245(م 1943 فبراير 7األراضي الليبية من القوات اإليطالية واأللمانية في 

  

 وطرابلس تحت   برقة:  بهذا الوضع الجديد قسمت ليبيا بين بريطانيا وفرنسا إلى ثالثة أقاليم          

حيـث طبـق    , ولقد تأثر التعليم بهذا التقسيم    .  تحت اإلدارة الفرنسية   فزانو, اإلدارة البريطانية 

نظام التعليم الفرنسي المتبع في كل من تونس والجزائر في إقليم فزان؛ بينما طبـق المـنهج                 

  . )246( وطرابلس والنظام التعليمي المتبع في مصر والمتأثر بالنفوذ اإلنجليزي في إقليمي برقة

  

تحت إلحاح األهالي ورغبتهم في تعليم أبنائهم أنشأت اإلدارة البريطانية في إقليم طـرابلس               

,  الثانويـة  الزاويةمدرسة  ,  الثانوية طرابلسمدرسة  : م هي 1948أربع مدارس ثانوية منذ عام      

د المعلمـين   كما شرعت في إنشاء معهد إلعدا     .  الثانوية نالوتمدرسة  ,  الثانوية هزوارمدرسة  

كما سمحت للمدارس اإليطالية    . م1950وآخر إلعداد المعلمات في     , م1948في طرابلس عام    

  .)247(واليهودية االستمرار في عملها وساعدتها في أداء واجباتها 

  

) 32928(م بطرابلس وبمختلف المدارس 1950/1951 لقد بلغ عدد التالميذ للعام الدراسي     

 فـإن   برقـة أما في   . معلماً) 1192(ويقوم بتعليمهم   , مدرسة) 244(تلميذاً موزعين على عدد     

إلى جانب مدرسة ثانوية    . تلميذاً وتلميذة ) 13200(عدد التالميذ بالمدارس االبتدائية بلغ حوالي       

أما المدارس الثانوية   . معلماً) 16(ويقوم بتعليمهم   , تلميذاً) 280( يدرس بها    بنغازيواحدة في   

أما في فزان فإن التعليم كان محـدوداً إذا         . درنة واألخرى في    بنغازي للبنات فكانت واحدة في   

وعـدم  , قورن بالتعليم في إقليمي طرابلس وبرقة؛ وذلك بسبب خشونة الحياة في هذا اإلقلـيم             

                                                 
   .114ص , مرجع سابق.  أحمد القماطي)244(
   .269ص , مرجع سابق,  رأفت غنيمي الشيخ)245(
   .277  - 276ص ص ,  نفس المرجع)246(
   .278ص ,  نفس المرجع)247(
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: ومع ذلك افتتحت بعض المـدارس منهـا       , وجود مواطنين من أهلها يقومون بعملية التدريس      

دار كما افتتحت مدرستان داخليتان في      . تلميذاً) 105(يذها   بلغ عدد تالم   غدامسمدرسة بمدينة   

  .)248(وكان جميع تالميذها من الذكور فقط , براك وبسبها البي

  

لقد كانت مدة الدراسة تحت حكم اإلدارتين البريطانية والفرنسية بالمرحلة االبتدائيـة سـت        

أمـا معاهـد    , بتدائيـة ومدة الدراسة بمعاهد المعلمين ثالث سنوات بعد المرحلـة اال         , سنوات

  .    )249(المعلمات فكانت مدة الدراسة بها سنتان بعد االبتدائية 

  

  : التعليم في عهد االستقالل:خامساً

م صارت ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة على األقاليم         1951 دسيمبر   24بإعالن االستقالل في    

ذات دستور ينص على    , متحدةالمملكة الليبية ال  وصار اسمها   . وفزان, برقة, طرابلس: الثالث

, 28(كما نص في فقراته     . دينها اإلسالم ولغتها العربية   , أن ليبيا دولة عربية مسلمة ذات سيادة      

على أهمية التعليم ودوره في بناء الدولة؛ وأنه حق لكل مواطن ليبـي، وأن الدولـة                ) 30, 29

ئه تحـت رعايتهـا مـن       وبما تسمح بإنشا  , تعمل على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية       

وأنـه  , وعلى أن التعليم األولي إلزامي لليبيين بنين وبنات       . المدارس الخاصة لليبيين واألجانب   

  . )250(مجاني في المدارس الرسمية 

  

م ولوائحـه   1952 لـسنة    5رقم   للتعليمن  ترجمت هذه األهداف والحقوق بصدور أول قانو      

تهيئة كافـة الظـروف      عربياً قومياً هادفاً إلى   وبصدور هذا القانون صار التعليم       .المنظمة له 

وتمكينه ,  الحرمان الطويل الذي كابده وعاناه      الكفيلة بتربية المواطن وتعويضه عن     تواإلمكانيا

كما أنشئت وزارة تهـتم     . بعد ذلك من أن يقوم بدوره إيجابياً في صنع حياة جديدة على أرضه            

بناء علـى هـذا القـانون ولوائحـه        . تحاديةبشؤون التعليم سميت آنذاك بوزارة المعارف اال      

   :المنظمة له تشكل النظام التعليمي في ليبيا فصار على ثالثة أنواع

  : التعليم العام ويشمل المراحل اآلتية-1

  . المرحلة االبتدائية ومدة الدراسة بها ست سنوات-أ

  . المرحلة اإلعدادية ومدة الدراسة بها ثالث سنوات-ب

  .نوية ومدة الدراسة بها ثالث سنوات المرحلة الثا-ج

                                                 
   .282  - 281ص ص  , مرجع سابق.  رأفت غنيمي الشيخ)248(
   .284ص ,  نفس المرجع)249(
  .184  - 183ص ص ,  أحمد القماطي، مرجع سابق)250(
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  : التعليم المهني أو الفني ويشمل-2

  . القسم المتوسط ويقبل فيه التلميذ بعد حصوله على الشهادة االبتدائية-أ

ويشمل هذا النوع من    .  القسم الراقي ويقبل فيه التالميذ الحاصلون على الشهادة اإلعدادية         -ب

  .ومدارس التجارة والصناعة, علماتالتعليم معاهد إعداد المعلمين والم

  

  : التعليم الديني وهو ينقسم إلى-3

  . مرحلة ما قبل االبتدائي وهي تشمل المدارس القرآنية-أ

  . المرحلة االبتدائية-ب

  . المرحلة الثانوية-ج

  .)251( التعليم العالي -د

  

م الـذي  1965  سبتمبر28استمر العمل بهذا القانون على أن صدر قانون التعليم الثاني في       

وتغير اسم وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم تمشياً مع          , ألغي بمقتضاه القانون السابق   

. م1964توصيات المؤتمر الثاني لوزراء المعارف والتربية والتعليم الذي انعقد في بغداد عام             

, والتعلـيم الذي أوصى بضرورة توحيد الشكل اإلداري للوزارات المختصة بشؤون التربيـة            

كما جاء هذا القانون تمشياً مـع       . بحيث تصبح وزارة التربية والتعليم في جميع الدول العربية        

ورغبة في تطوير نظام التعليم بالمجتمع وسلمه الذي أصبح يبدأ بالطفـل            , التغيرات المتالحقة 

ليم اإلعـدادي  التع, التعليم االبتدائي ست سنوات: من السنة السادسة ويتدرج في المراحل اآلتية    

  .وأخيراً التعليم الجامعي بكلياته المتخصصة, التعليم الثانوي ثالث سنوات, ثالث سنوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .196  - 195ص ص , مرجع سابق.   أحمد القماطي)251(
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  )8(شكل رقم 

  م1965يبين السلم التعليمي بعد صدور قانون التعليم الثاني للعام 

  
                                                                                       

  علمي           التعليم الثانوي العام      المرحلة اإلعدادية    المرحلة االبتدائية  التعليم العام 

  جامعي         التعليم      الأدبي                                  رياض األطفال                                

                                                                                          

)                                   4(التعليم بمعاهد المعلمين والمعلمات                                                          

  )4( التعليم الفني الصناعي والهندسة التطبيقية                                                        

  )                      3(التعليم التجاري والزراعي الثانوي                                                      التعليم 

  

  )4(عليم بمعاهد المعلمين والمعلمات العامة  الت                                   

  ) 4( التعليم الفني الصناعي اإلعدادي                                    

  

  التعليم الديني    

  . يشير الرقم داخل األقواس إلى عدد سنوات الدراسة-

  

  
الخطـة  : لقد أعدت الوزارة مخططاً تنموياً في إطار تنمية قطاع التعلـيم مـن مـرحلتين              

والخطة الخماسية الثانية التـي تبـدأ مـن         . م1963/1968الخماسية األولـى التـي تبدأ من      

  .)252(م 1969/1974

  

فيما يلي عرض لتطور التعليم بمختلف أنواعه ومراحله في عهد االسـتقالل مـن واقـع                

  :اإلحصاءات والتعدادات الرسمية التي أجريت في البالد

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .239ص , مرجع سابق.  أحمد القماطي)252(
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  :للسكان الليبيين في عهد االستقالل الحالة التعليمية -1

  

  )2(جدول رقم 

  . يبين الحالة التعليمية للسكان الليبيين  في عهد االستقالل
  
  

 الحالة التعليمية

د       الجنس   التعدا

  يقرأ أمي

 فقط

  يقرأ

 ويكتب

  جامعي ثانوي إعدادي ابتدائي

 فما فوق

 غير

 مبين

 المجموع

 463856 23432 - - - - 110824 678 328922 ذكور

 424083 38481 - - - - 10208 105 375289 إناث
  

  م1954

 887939 61913 - - - - 121032 783  704211 المجموع )1(

 619442 216 1427 4455 14645 35081 201873 10092 351653 ذكور

 562752 157 96 295 1500 4458 41685 2746 511815 إناث
  

  م1964

 1182194 1523 1523 4750 1614 39539 252558 12838 863468 المجموع )2(

  ) سنوات فما فوق5من سن . (160ص , م1954التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 1:(المصدر

  ). سنوات فما فوق6من سن . (16ص , م1964التعداد العام للسكان  . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(    

  

  

أن تطوراً حصل خالل الفترة مابين التعدادين في الحالة التعليميـة           ) 2(الجدول رقم   يظهر  

كما .  ويكتبون نأو أعداد الذين يقرأ و    ,  فقط نللسكان سواء من حيث تطور أعداد الذين يقرأ و        

أو , أو اإلعداديـة , م من أية بيانات متعلقة بحملة الـشهادة االبتدائيـة     1954يالحظ خلو تعداد    

ويرجع السبب إلى أن التعداد أجري بعد مضي سنتين من صدور قـانون     .  أو الجامعية  الثانوية

الذي يعد الخطوة الرئيسة في تنظيم التعليم في ليبيا وبخاصة نوعي           , م1952التعليم األول عام    

  .أما التعليم الجامعي فلم يكن موجوداً خالل فترة إجراء التعداد, التعليم األساسي والثانوي
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  : في عهد االستقالل حالة األمية بين السكان الليبيين-2

  

  )3(جدول رقم 

  .يبين حالة األمية للسكان الليبيين  في عهد االستقالل

  
       مجموع   الجنس  التعداد

  السكان الليبيين

  مجموع السكان 

  األميين

نسبة األمية من 

  مجموع السكان

   %60.9  328922  540364  ذكور

   %74.9  375289  501235  إناث

  

  م1954

   %67.6  704211  1041599  المجموع  )1(

   %45  351653  788657  ذكور

   %70.4  511815  726844  إناث

  

  م1964

   %57  863468  1515501  المجموع  )2(

  ).ق سنوات فما فو5من سن . (160, 82ص ,ص, م1954التعداد العام للسكان . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 1:(      المصدر
  ). سنوات فما فوق6من سن .(17-16ص ص , 1ص, م1964التعداد العام للسكان  . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(              

      

فبعـد أن   , أن نسبة األمية انخفضت خالل الفترة ما بين التعدادين        ) 3(يظهر الجدول رقم        

انخفـضت  , من الجنسين %) 67.6(كانت نسبة األمية تنتشر بين أكثر من ثلثي السكان بنسبة           

كما يالحظ من الجدول أن نسبة االنخفاض كانت بين         %). 57(م إلى   1964لتصل حسب تعداد    

م بلغـت   1954إذ يتضح أن نسبة األمية بين الذكور حـسب تعـداد            . الذكور أكثر من اإلناث   

ة أما اإلناث فقد بلغـت نـسب     . م1964حسب تعداد %) 45(ثم انخفضت لتصل إلى     , %)60.9(

منهن حـسب   %) 70.4(ثم انخفضت لتصل إلى     , م1954حسب تعداد   %) 74.9(األمية بينهن   

ويرجع السبب في هذا االنخفاض المحدود إلى طبيعة النظرة المحافظـة نحـو             . م1964تعداد  

هذا , والتي ترى في خروجها من البيت خرقاً للمنظومة القيمية        , المرأة التي كانت سائدة آنذاك    

ف االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي كانت تعيشها البالد التي لـم تكـن             إلى جانب الظرو  

  .   لتسمح لرب األسرة بالصرف على أبنائه وتعليمهم

  

تأخر صدور قانون   و, )253(*كما يمكن إرجاعه أيضاً إلى تأخر انطالقة حمالت محو األمية           

    .م1968 إلى عام محو األمية وتعليم الكبار ولوائحه المنظمة

                                                 
استهدفت األفراد الذين تقع أعمارهم , م وفق خطة وضعتها وزارة التعليم والتربية آنذاك1965 انطلقت حمالت محو األمية بعد عام *

وإبريل , م1964لتوصيات مؤتمري اإلسكندرية العربيين لمحو األمية اللذين انعقدا في أآتوبر والتي جاءت تنفيذًا , سنة) 45 – 13(بين 
   .264  - 263ص ص , مرجع سابق. أحمد القماطي: المرجع. م1965
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  : في عهد االستقالل التعليم بالمرحلة االبتدائية-3

  

  )4(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد التالميذ بالمرحلة 

  .االبتدائية وعدد المدارس والمدرسين

  
السنة 

  الدراسية

عدد   المرحلة االبتدائية  الجنس

  المدارس

عدد 

  المدرسين

  36488  ذكور

  5631  إناث
  

  م52/1953

  42119  عالمجمو  )1(

  
225  

  
1280  

  45534  ذكور

  10724  إناث
  

  م54/1955

  56258  المجموع  )2(

  
313  

  
1784  

  137980  ذكور

  43344  إناث
  

  م64/1965

  181324  المجموع  )3(

  
747  

  
5655  

  203799  ذكور

  107047  إناث
  

  م69/1970

  310846  المجموع  )4(

  
1224  

  
11122  

  من . ل.ع.دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج. وزارة التعليم والتربية) 1:(مصدر ال                         

  29ص , مرجع سابق.  العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر                                     

  .29ص, نفس المرجع) 2(                                   

  .23ص , م1964التعداد العام للسكان  . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 3(                                   

  . تطور التعليم في. 8وثيقة التخطيط رقم . وزارة التخطيط والبحث العلمي) 4(                                   

  .12ص , مرجع سابق. يةل وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية واالجتماع.ع.ج                                       

      

م  بلـغ    1953/ 1952خالل السنة الدراسـة      أن عدد التالميذ     يتبين) 4(بتأمل الجدول رقم         

م ليـصل إلـى     1970/ 1969ولقد تضاعف العدد للسنة الدراسـية       , تلميذاً وتلميذة ) 42119(

ر عـدد الـذكور     وبالنظر إلى تطو  %). 12.5(بمعدل زيادة سنوية    , تلميذاً وتلميذة ) 310846(

إذ , يالحظ أن معدل الزيادة في عدد اإلناث فاق نظيره لدى الذكور          . واإلناث خالل الفترة ذاتها   

  .للذكور%) 10.6(في مقابل %) 18.9(بلغ معدل الزيادة السنوية لإلناث 

تطور مماثل في عـدد     ,     لقد واكب هذا التطور الكمي في إعداد التالميذ بالمرحلة االبتدائية         

للـسنة الدراسـية     مدرسـة ) 225(فبعـد أن كـان عـدد المـدارس          , دارس والمدرسين الم

مدرسـة  ) 1224(م إلـى    1969/1970وصل العدد بحلول السنة الدراسـية       , م1952/1953
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مدرساً للسنة الدراسية   ) 1280(وبعدما كان عدد المدرسين     %). 10.5(بمعدل نمو سنوي قدره     

م بمعـدل زيـادة     1969/1970اً للسنة الدراسية    مدرس) 11122(صار العدد   , م1952/1953

إلـى صـدور    , ويرجع التطور الكمي في أعداد التالميذ بالمرحلة االبتدائية       %). 13.6(سنوية  

الذي جعل مـن التعلـيم      , م ولوائحه المنظمة له   1952قانون التعليم األول الذي صدر في عام        

  .سنوات) 6(ممن هم في سن االبتدائي تعليماً مجانياً وإلزامياً للبنين والبنات 

  

  : في عهد االستقالل التعليم بالمرحلة اإلعدادية-4

  )5(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد التالميذ 

  بالمرحلة اإلعدادية وعدد المدارس والمدرسين
السنة 

  الدراسية

عدد   عدد المدارس  المرحلة اإلعدادية  الجنس

  المدرسين

  2560  ذكور

  25  اثإن
  

  م55/1956

  2585  المجموع  )1(

  
10  

  
152  

  26164  ذكور

  3460  إناث
  

  م64/1965

  29624  المجموع  )2(

  
107  

  
1084  

  30609  ذكور

  5707  إناث
  

  م69/1970

  36316  المجموع  )3(

  
172  

  
2447  

  من . ل.ع.دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج. وزارة التعليم والتربية) 1:(المصدر                      

  .33ص , مرجع سابق. وقتنا الحاضر  العهد العثماني إلى                                  
  .23ص , م1964التعداد العام للسكان  . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 2(                                              

  تطور التعليم في . 8وثيقة التخطيط رقم . خطيط والبحث العلميوزارة الت) 3(                                        

  .19ص , مرجع سابق. ل وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية.ع.ج                                   

     

ويقابله , أنه حصل تطور في أعداد التالميذ بالمرحلة اإلعدادية       ) 5(الجدول رقم   يتضح من      

) 2585(فبالنسبة لعدد التالميذ نالحظ أن عـددهم بلـغ          . في عدد المدارس والمدرسين   تطور  

بالمقابل نجد أن هذا العدد تضاعف ليصل بحلول        , م1955/1956تلميذاً وتلميذة للسنة الدراسية     

%). 20.8(بمعدل زيادة سـنوية     , تلميذاً وتلميذة ) 36316(م إلى   1969/1970السنة الدراسية   

دة ما يبررها؛ ذلك أن المادة الرابعة من الئحة التعليم الثانوي واإلعدادي جعلـت              إن لهذه الزيا  

األمر الذي شجع األسر الليبية على المضي قدماً فـي          , من التعليم بالمرحلة اإلعدادية بالمجان    

  .مواصلة تعليم أبنائهم بهذه المرحلة
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 المنخـرطين بمرحلـة       كما يالحظ من الجدول حدوث تطور كمي في عدد  الذكور واإلناث           

إذ بلغ معدل الزيادة الـسنوية لإلنـاث        , م1969م إلى   1955التعليم اإلعدادي خالل الفترة من      

  %).19.4(بينما بلغ عند الذكور %) 47.4(

مدارس فقط للـسنة    ) 10(فأن عدد المدارس كان     ,    أما عن تطور عدد المدارس والمدرسين     

م 1969/1970مدرسة للسنة الدراسية    ) 172(لى  ولقد وصل العدد إ   , م1955/1956الدراسية  

مدرساً للسنة  ) 152(أما عدد المدرسين فيالحظ أن عددهم بلغ        %). 22.5(بمعدل زيادة سنوية    

, مدرسـا ) 2447(م بلغ العدد    1969/1970وبحلول السنة الدراسية    , م1955/1956الدراسية  

  %).  21.9(بمعدل زيادة سنوية قدرها 

  

  : في عهد االستقاللة الثانوية التعليم بالمرحل-5

  )6(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد التالميذ

   بالمرحلة الثانوية وعدد المدارس والمدرسين
المرحلة      الجنس  السنة الدراسية

  الثانوية

عدد 

  المدارس

عدد 

  المدرسين

  285  ذكور

  15  إناث
  

م    50/1951

  300  المجموع  )1(

  
4  

  
49  

  928  ذكور

  29  إناث
  

  م54/1955

  957  المجموع  )2(

  
7  

  
122  

  8061  ذكور

  772  إناث
  

  م64/1965

  8833  المجموع  )3(

  
18  

  
430  

  7233  ذكور

  1071  إناث
  

  م69/1970

  8304  المجموع  )4(

  
30  

  
803  

  العام الدراسي تقرير عن التعليم في ليبيا من .وزارة التعليم والتربية) 1:( المصدر                     

  .37مرجع سابق، ص . م66/1967م حتى العام الدراسي 50/1951                                  

  .نفس الصفحة, نفس الرجع) 2(                                   
  .23ص , م1964التعداد العام للسكان  . مصلحة اإلحصاء والتعداد) 3  (                                     

  تطور التعليم في . 8وثيقة التخطيط رقم . وزارة التخطيط والبحث العلمي) 4(                                       

  .24ص , مرجع سابق. وارتباطه بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية. ل.ع.ج                                   

  

) 4(فإنه تأسـست    , فكما سبقت اإلشارة  , كر عن االستقالل  ظهر التعليم الثانوي في وقت مب     

ومع االستقالل أخذ   . مدارس ثانوية في إقليم طرابلس خالل فترة االحتالل البريطاني والفرنسي         
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ومـن اإلجـراءات    . هذا النمط من التعليم يتطور في اتجاهات متعددة أملتها الظروف الجديدة          

التي جاء في مادتها    . م1956ة التعليم الثانوي في عام      التي اتخذتها الحكومة آنذاك إصدار الئح     

الدراسـة  , الدراسة الثانويـة العامـة    : تقسيم الدراسة بالمرحلة الثانوية إلى ثالثة أنواع      ) 19(

وقضت أن الدراسـة بالثانويـة      . وتجارية, زراعية, صناعية: والدراسة الثانوية الفنية  , النسوية

 يقبل بالسنة األولى أن يكون ناجحاً في امتحان الـشهادة           يشترط فيمن .  سنوات 3العامة مدتها   

من هذه الالئحة تقسيم المرحلة الثانوية إلـى       ) 25, 21(كما حددت المادتين    . اإلعدادية العامة 

  .أدبي وعلمي: أما السنتين الثانية والثالثة فإن الدراسة تنقسم إلى قسمين, السنة األولى عامة

, الحظ أن التعليم الثانوي العام في ليبيا تطور كثيراً عما كان عليه           ي, )6(   بتأمل الجدول رقم    

) 8304(إلى  , م1950/1951تلميذاً وتلميذة للسنة الدراسية     ) 300(فلقد ارتفع عدد التالميذ من      

  %). 19.1(بمعدل زيادة سنوية قدرها , م1969/1970تلميذاً وتلميذة للسنة الدراسية 

إذ بلغ معدل الزيادة    , ر واإلناث خالل الفترة ذاتها بهذه المرحلة         كما يالحظ تطور عدد الذكو    

  %). 25.2(, %)18.6(السنوية للذكور واإلناث على التوالي 

) 4(إذ ارتفع عدد المدارس مـن       ,    يتبين من الجدول كذلك تطور عدد المدارس والمدرسين       

ـ    ) 30(إلى  , م1950/1951مدارس للسنة الدراسية     م 1969/1970ية مدرسـة للـسنة الدراس

إذ زاد عددهم مـن     , والحال كذلك فيما يتعلق بالمدرسين    , %)11.2(بمعدل زيادة سنوية قدرها     

مدرسـاً للـسنة الدراسـية      ) 803(م إلـى    1950/1951مدرساً خالل السنة الدراسية     ) 49(

  %).  15.9(م بمعدل زيادة سنوية 1969/1970

  

  : في عهد االستقالل التعليم الفني والمهني-6

  )7(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد التالميذ والمدرسين 

  بالتعليم الفني والمهني بقسميه اإلعدادي والثانوي
ــسم   السنة الدراسية القــ

  اإلعدادي

ــسم  القـ

  الثانوي

ــدد   المجموع عـ

  المدرسين

  -  379  -  -  م52/1953

  -  504  -  -  م54/1955

  125  718  232  486  م58/1959

  148  1027  324  703  م64/1965

  220  1457  714  744  م69/1970

  من . ل.ع.دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج.  وزارة التعليم والتربية:المصدر                      

  .46 – 45ص ص ,  سابقرجعم. العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر                                 
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, ي ليبيا ظهر إلى الوجود مع أواخر العهد العثمـاني         بالرغم من أن التعليم الفني والمهني ف          

بتأسيس مدرسة الفنون والصنائع والمدرسة الصناعية بطرابلس؛ إال أن عدم االستقرار وحالـة        

انعكس سلباً على التعليم    , الحرب التي دخلت فيها البالد منذ االحتالل اإليطالي وحتى االستقالل         

م وبمساعدة من هيئـة     1948/1949ل السنة الدراسية    ومع حلو . بعامة والتعليم الفني بخاصة   

يقبل " مركز التدريب الفني والكتابي     " العمل الدولية، أنشئت مدرسة في طرابلس عرفت باسم         

ثم أصبحت عامان بحلـول الـسنة   , ومدة الدراسة به عام واحد    , التالميذ بعد المرحلة االبتدائية   

  .م1953/ 1952الدراسية 

م وهـي تقبـل     1947/1948صناعية وتجارية ببنغازي للسنة الدراسية         كما أنشئت مدرسة    

. ثم زيدت إلى أربع سـنوات     , التالميذ الذين أتموا المرحلة االبتدائية ومدة الدراسة بها عامان        

ومـع االسـتقالل    . وبذلك أصبحت هاتان المدرستان نواة التعليم الفني الصناعي والتجـاري         

أي تحت إشراف وزارة المعارف     , ف الحكومي المباشر  صارت هاتان المدرستان تحت اإلشرا    

م أنشء معهد الهندسة التطبيقيـة نظـام        1957/1958بحلول السنة الدراسية    . في ذلك الوقت  

ويهـدف إلـى إعـداد مـساعدي        . وهو يقبل الطالب بعد المرحلة اإلعداديـة      , ثالث سنوات 

وال يزال  , )254(م  1967عام  ولقد زيدت مدة الدراسة به فصارت أربع سنوات منذ          . المهندسين

وتوجت جهود الحكومة في ذلك الوقت فيما يخـتص بهـذا           . هذا المعهد يؤدي دوره حتى اآلن     

والتي بموجبها أصبح التعليم    . م1957بصدور الئحة التعليم الفني في يونيو       , النوع من التعليم  

ومرحلـة  . تدائيـة وهو بعد االب  , مرحلة إعدادية نظام أربع سنوات    : الفني مقسم إلى مرحلتين   

. ثم زيدت مدة الدراسة فصارت أربع سـنوات       , وهو بعد اإلعدادية  , ثانوية نظام ثالث سنوات   

, ولقد حددت المادة األولى من هذه الالئحة الغرض من هذا التعليم والمتمثل في غرض قـومي   

: دين هـي  وحددت المادة الثانية الميادين الرئيسة للتعليم الفني في أربع ميا         . وآخر مهني خاص  

  .واالقتصاد المنزلي, التجاري, الزراعي, الصناعي

    

يالحظ مدى التطور في أعداد التالميذ المنخرطين بـالتعليم         ) 7(     وبالنظر إلى الجدول رقم     

ففي الوقت الذي كان فيه إجمالي الطلبة الدارسين بالتعليم الفنـي ال يتجـاوز              . الفني والمهني 

طالبـاً للقـسمين    ) 1457(وصل العـدد إلـى      , م  1958/1959 طالباً للسنة الدراسية  ) 718(

   %).6.6(م وبمعدل زيادة سنوية قدرها 1969/1970اإلعدادي والثانوي للسنة الدراسية 

  

                                                 
   .212  - 209ص ص , مرجع سابق.  أحمد القماطي)254(
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  : في عهد االستقالل التعليم بمعاهد إعداد المعلمين والمعلمات-7

  )8(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد الطالب بمعاهد المعلمين 

  .وعدد المدرسين, امة والخاصةوالمعلمات الع
معاهد القسم   الجنس  السنة الدراسية

  العام

معاهد القسم 

  الخاص

عدد 

  المدرسين

  -  291  ذكور

  -  89  إناث

  

  م52/1953

  -  380  المجموع  )1(

  
36  

  30  641  ذكور

  -    199  إناث

  

  م54/1955

  30  840  المجموع  )2(

  
66  

  941  724  ذكور

  31  692  إناث
  

  م64/1965

  972  416  المجموع  )3(

  
195  

  2036  1013  ذكور

  204  1472  إناث
  

  م69/1970

  2240  2485  المجموع  )4(

  
556  

  تقرير عن التعليم في ليبيا من العام الدراسي . وزارة التعليم والتربية) 1:(المصدر                    

  .39ص , مرجع سابق. م66/1967م الدراسي م حتى العا50/1951                                

  .39ص , نفس المرجع) 2 (                                
  . ل.ع.دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج. وزارة التعليم والتربية)  3(                                    

  .39ص , مرجع سابق. ي إلى وقتنا الحاضرمن العهد العثمان                                          
  .39ص , نفس المرجع) 4(                                            

  

إال أن البدايات الحقيقية له كانت أثناء       . التعليم في أواخر الحكم العثماني    ظهر هذا النوع من     

داد المعلمين في بنغـازي     عندما أنشء أول معهد إلع    , إدارة البالد من قبل االحتالل البريطاني     

م أنـشء معهـدان فـي       1950/1951وفي السنة الدراسـية     . م1947/1948للسنة الدراسية   

وكانت مدة الدراسة بهذه المعاهد ثالث سنوات ثم        . طرابلس أحدهما للمعلمين واآلخر للمعلمات    

. بتدائيةويشترط للقبول بها أن يكون الطالب قد أتم الدراسة بالمرحلة اال          . صارت أربع سنوات  

  . ويعين مدرساً في المدارس االبتدائية, "إجازة التدريس العامة " ويمنح  عند التخرج 

  

مدة , م أنشء أول معهد خاص للمعلمين في طرابلس       1954/1955العام الدراسي   مع حلول   

ويشترط للقبول به أن يكون الطالب قـد        . ثم زيدت إلى أربع سنوات    , الدراسة به ثالث سنوات   
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ويعين مدرساً فـي    " إجازة التدريس الخاصة    " ويمنح الخريج   . راسة بالمرحلة اإلعدادية  أتم الد 

  .)255(المدارس اإلعدادية 

صدور الالئحة المنظمـة لـه فـي يونيـو          ,    ومما زاد تطور هذا النوع من التعليم ودعمه       

مات إلـى   حيث أشارت المادة األولى منها على تقسيم التعليم بمعاهد المعلمين والمعل          . م1954

. بالمرحلة االبتدائية " معلم فصل   " تخرج  , معاهد المعلمين والمعلمات العامة   , األول: مستويين

كمـا  . بالمرحلـة اإلعداديـة   " معلم مادة   " تخرج  , معاهد المعلمين والمعلمات الخاصة   , الثاني

رطت المـادة   كما اشت . نصت المادة الثانية على أن التعليم بمعاهد المعلمين والمعلمات بالمجان         

أما المـادة الخامـسة     . الخامسة للقبول بمعاهد المعلمين العامة الحصول على الشهادة االبتدائية        

  .عشرة فقد اشترطت للقبول بمعاهد المعلمين الخاصة الحصول على الشهادة اإلعدادية

  

يمكن تبين التطور الحاصل في أعداد الطالب والطالبـات بمعاهـد           ) 8(بتأمل الجدول رقم    

فبالنسبة للتعليم بمعاهد المعلمين والمعلمات العام نجد أنـه         . معلمين والمعلمات العام والخاص   ال

. طالبـاً وطالبـة   ) 380(م كان إجمالي الطالب من الجنسين       1952/1953في السنة الدراسة    

 طالبـاً وطالبـة و    ) 2485(م تضاعف العدد ليصل إلى      1969/1970وبحلول السنة الدراسية    

كما يالحظ أن عدد المنخرطين من الجنسين بهذا النوع         %). 11.7(نوية قدرها   بمعدل زيادة س  

إذ بلغ بمعدل الزيادة السنوية للمنخرطين بهذا       , من التعليم زاد زيادة كبيرة وبخاصة عند اإلناث       

  %)17.9(أما اإلناث فقد بلغ , %)7.6(النوع من التعليم  للذكور 

     

فإن البيانات بالجدول تظهـر     , هد المعلمين والمعلمات الخاص      أما فيما يتعلق بالتعليم في معا     

طالباً من الذكور فقـط؛ إال      ) 30(م  بلغ    1954/1955أن عدد المنخرطين فيه للسنة الدراسية       

م عندما بلغ عدد الطالب مـن الجنـسين         1969/1970أنه شهد تطوراً بحلول السنة الدراسية       

  %).33.3(ة قدرها بمعدل زيادة سنوي طالباً وطالبة و) 2240(

  

فبعـد أن   . كما يالحظ تطور عدد المدرسين بمعاهد المعلمين والمعلمات العام والخاص معاً          

معلمـاً للـسنة    ) 556(زاد العدد ليصل إلى     , م  1952/1953معلماً للسنة الدراسية    ) 36(كان  

  %).17.5(م بمعدل زيادة سنوية 1969/1970الدراسية 

  

  

                                                 
  .206ص , مرجع سابق.  أحمد القماطي)(255
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  :في عهد االستقالل )الخاص (  التعليم الحر -8

  )9(جدول رقم 

  .يبين تطور أعداد التالميذ برياض األطفال والمرحلة االبتدائية وعدد المدارس والمدرسين
السنة   المرحلة االبتدائية  رياض األطفال

عدد   المجموع  إناث  ذكور  الدراسية

  المدارس

عدد   

  المدرسين

عدد   المجموع  إناث  ذكور

  المدارس

عدد 

  المدرسين

63/1964  750  654  1404  21  25  -  -  5009  31  244  

64/1965  920  777  1697  18  50  2840  2563  5403  33  282  

69/1970  699  562  1261  19  39  2292  1968  4260  31  239  

   , قمرجع ساب. من العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر. ل.ع.دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج. وزارة التعليم والتربية: المصدر

  .50 – 49ص ص           

  

  )10(جدول رقم 

  وعدد المدارس والمدرسين, اإلعدادية والثانوية: يبين أعداد التالميذ بالمرحلتين
السنة   المرحلة الثانوية  المرحلة اإلعدادية

عدد   المجموع  إناث  ذكور  الدراسية

  المدارس

عدد 

  المدرسين

عدد   المجموع  إناث  ذكور

  المدارس

عدد 

  المدرسين

  16  2  187  -  -  60  7  1502  -  -  م63/1964

  22  4  256  109  147  111  10  1485  683  802  م64/1965

  79  5  805  318  487  92  6  1499  741  758  م69/1970

   , مرجع سابق. من العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر. ل.ع.دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج. وزارة التعليم والتربية: المصدر

  .50 – 49ص ص           

  

وكـذلك  , م1901ظهر التعليم الحر منذ أواخر الحكم العثماني بإنشاء مدرسة العرفان عام            

إال أن هذا الـنمط مـن       . م1910عام  " حديقة الولدان   " اإلعالن عن تأسيس روضة األطفال      

اع البدايات  ويمكن إرج . التعليم تعثر بسبب الظروف السياسية التي عاشتها البالد في تلك الفترة          

الذي أعطـى   , م1965الحقيقية لظهور التعليم الخاص إلى صدور قانون التعليم الثاني في عام            

ولذلك فقد  . إيماناً بأهميته وإسهامه في النهوض بالتعليم بمراحله المختلفة       , مكانة للتعليم الخاص  

 خاصة بـشرط اال     أن شؤون التعليم الخاص ينظم بقوانين     " ب  " حدد في المادة التاسعة الفقرة      

أن التعليم الخاص يخضع    ) 13(كما نص في مادته الثالثة الفقرة       . تتعارض وأحكام هذا القانون   

ومنذ صدور هذا القانون بدأ التعليم الخاص يأخذ مكانته إلـى           . مباشرة لوزارة التعليم والتربية   

حقيقـة تظهرهـا    وهذه ال , وإن لم يشهد التطور الذي كان يرتجى منه       . جانب التعليم الحكومي  

. والمرحلتين االبتدائيـة واإلعداديـة    , وبخاصة في رياض األطفال   ) 10 ,9(بيانات الجدولين   
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وإلى مجانية التعليم في مختلـف المـستويات        , والسبب في ذلك يعود إلى كلفة التعليم الخاص       

  .التعليمية الذي سنته  الدولة آنذاك

ففي الوقت الذي كان    . وث تطور في عدد التالميذ    فإنه يالحظ حد  ,    بالنظر إلى التعليم الثانوي   

وصل العدد  ,م  1963/1964تلميذاً للعام الدراسي    ) 187(فيه عدد التالميذ من الجنسين حوالي       

%). 27.5(م بمعدل زيادة سنوية     1969/1970تلميذاً من الجنسين للعام الدراسي      ) 805(إلى  

هيئة أبنائها للحـصول علـى مجـاميع        ويرجع السبب في هذا اإلقبال إلى رغبة بعض األسر ت         

, الطـب : كبيرة تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية التي تشترط هذه المجاميع بخاصة منهـا            

  .والهندسة

  

  : في عهد االستقالل التعليم الديني-9

وبخاصة بعدما حصلت البالد على     , وأصل السنوسيون اهتمامهم بالتعليم الديني ورعايتهم له      

م الذي جعل   1952ومما زاد في دعمه صدور قانون التعليم األول عام          , م1951 استقاللها عام 

ولقد قـسم   . والتعليم الفني , من التعليم الديني أحد أنواع التعليم في البالد إلى جانب التعليم العام           

, المرحلة الثانوية , المرحلة االبتدائية , مرحلة ما قبل االبتدائي   : التعليم الديني إلى أربعة مراحل    

محمـد إدريـس    م اتجه   1961م وحتى   1952وخالل المرحلة التي امتدت من      . التعليم العالي 

فجعل من الزاويـة    , محمد بن علي السنوسي   إلى رعاية آثار جده     ,  ملك ليبيا آنذاك   السنوسي

". معهد السيد محمد بن على السنوسي الديني        " معهداً دينياً أطلق عليه     " الزاوية البيضاء   " األم  

إلـى أن صـدر     , بوالية برقة وتولت إدارته نظارة المعارف     . م1952 افتتح في نوفمبر     ولقد

م فأصبح بمقتضاه المعهد مستقالً في إدارته وميزانيته وتحت إشراف          1955مرسوم ملكي عام    

المرحلة االبتدائية ومدتها أربع سـنوات،      : والدراسة به كانت تتم على مرحلتين     . مجلس أعلى 

  . ومدتها خمس سنواتوالمرحلة الثانوية

أحمد باشـا    بزليتن؛ ومعهد    سيدي عبد السالم األسمر   م تم ضم معهد     1957    بحلول يناير   

" كما أسس معهد جديد إلى جوار الزاوية البيضاء أطلق عليه           .  إلى المعهد الجديد   القره ما نللي  

وإلـى  . لشرقيةكما أنشء قسم عال للدراسات ا     . م1959في أكتوبر   " معهد التجويد والقراءات    

, جانب كل ذلك عملت إدارة المعهد على فتح عدد من المعاهد الدينية في مختلف مدن الـبالد                

كما افتتح في العام الذي يليه معهـد        .م1960في مدينة سبها عام     " معهد البي   " فكان أن أسس      

  .ومعهد في درنة بوالية برقة, وآخر في الزاوية الغربية بوالية طرابلس, في غريان

السيد محمد بـن علـي الـسنوسي        " م صدر مرسوم ملكي بتحويل معهـد       1962    في عام   

". جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسـالمية         " إلى جامعة إسالمية أطلق عليها      " الديني  

وبـصدور  . كما تضمن المرسوم إعادة تنظيم  المعاهد الدينية تحت إدارة الجامعة اإلسـالمية            
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كما أنشئت كليـة    , سم العالي للدراسات الشرقية إلى كلية الشريعة اإلسالمية       المرسوم تحول الق  

وفي العام التـالي أنـشئت   , م1961/1962خاصة بدراسة اللغة العربية وآدابها للعام الدراسي     

وذلـك بإنـشاء معهـدين    , ولقد أخذت الجامعة تتوسع في مجاالت عملهـا    . كلية أصول الدين  

كما أنشئت معهداً خاصـاً بـالبعوث       . م1962غبوب وبنغازي عام    ابتدائيين بكل من مدينة الج    

, المرحلة التحضيرية ومـدتها سـنة واحـدة       : الدراسة به مقسمة إلى ثالث مراحل     , اإلسالمية

وأخيراً المرحلة الثانية ومدتها ثـالث سـنوات يمـنح          , فالمرحلة األولى ومدتها ثالث سنوات    

  .وثالطالب بعدها الشهادة العالية لمعهد البع

   كما أنشئت الجامعة اإلسالمية مدارس لتحفيظ القرآن الكريم خاصة بالبنات في كـل مـن               

م فـي   1965/1966وتم افتتاح عدد آخر من المدارس في العام         . طرابلس وبنغازي والبيضاء  

: لقد قسمت الدراسة بهذه المدارس إلـى مـرحلتين        . والزاوية, زليتن, مصراته, درنة: كل من 

وبحلول العام الدراسي   . المرحلة الثانية مدتها أربع سنوات    . مدتها ست سنوات  , ىالمرحلة األول 

مدرسـة  ) 120(ونحـو  , كليـات ) 3(و, معهداً) 13(م كان يوجد بالجامعة عدد    1965/1966

) 11(ويظهر الجـدول    . )256(ومركزين للتثقيف العام في كل من طرابلس والجغبوب         , قرآنية

  :    والطالب التابعين للجامعة اإلسالمية بمراحلها المختلفةإحصائية إجمالية بعدد التالميذ

  

  )11(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد التالميذ والطالب

  . التابعين للجامعة اإلسالمية بمختلف المراحل التعليمية

  
السنة 

  الدراسية

, التعليم االبتدائي

  الثانوي,اإلعدادي

التعليم العالي 

  الكليات

معهد التجويد 

  توالقراءا

معهد البعوث شعبة 

  الوعظ والقضاء

مدارس تحفيظ 

  القرآن

  -  -  -  11  -  م58/1959

  -  -  -  28  -  م59/1960

  3735  -  35  35  712  م60/1961

  -  -  -  68  -  م61/1962

  -  24  -  112  -  م62/1963

  -  -  -  183  -  م63/1964

  -  -  -  220  -  م64/1965

  6082  115  62  287  1127  م65/1966

  .24ص , مرجع سابق. جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية: صدرالم            

  

                                                 
 .  25 – 17ص ص ,  )م 1966 ( ,)4(بحث رقم . التعليم الديني في ليبيا. السنوسي اإلسالمية جامعة السيد محمد بن علي )256(
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  :في عهد االستقالل التعليم الجامعي -10

  

  )12(جدول رقم 

  يبين تطور أعداد الطالب بمختلف كليات الجامعة الليبية
السنة   عدد الطالب

  الدراسية

عدد 

  المجموع  إناث  ذكور  الجامعات

عدد 

  األساتذة

  6  31  -  31  1  م55/1956

  28  194  5  189  2  م57/1958

  103  1561  125  1436  5  م64/1965

  313  3663  410  3253  *7  م69/1970

  بخطة وارتباطه .ل.ع.تطور التعليم في ج. وزارة التخطيط والبحث العلمي: المصدر                      .

  .  45 – 41ص ص , مرجع سابق. ةالتنمية االقتصادية واالجتماعي                                
  .عدد الكليات *                                    

     

ولقد بدأت  . م1955/1956 الذي صدر عام     المرسوم الملكي  يرجع إنشاء الجامعة الليبية إلى       

الجامعة الليبية نواتهـا بإنـشاء كليـة اآلداب والتربيـة بمدينـة بنغـازي للعـام الجـامعي                   

وبحلـول  . طالباً من الذكور فقط   ) 31(ولقد بلغ مجموع طالبها في تلك السنة        , م1955/1956

وكليـة التجـارة    , كلية العلـوم بطـرابلس    : م أنشئت كليتان هما   1957/1958العام الجامعي   

وفي السنة التي   . م أنشئت كلية الهندسة بطرابلس    1961/1962وفي العام   . واالقتصاد ببنغازي 

أمـا  . م أنشئت كلية المعلمين العليا    1965/1966وفي العام   .  ببنغازي يليها أنشئت كلية الحقوق   

  .م1966/1967كلية الزراعة فقد تأسست في العام الجامعي 

     

يتضح مدى التطور الحاصل في إجمالي الطلبـة الدارسـين          ) 12(   بالنظر إلى الجدول رقم     

فقـط للعـام الجـامعي      طالبـاً مـن الـذكور       ) 31(فبعد أن كان عـددهم      . بالجامعة الليبية 

طالباً وطالبة  ) 3663(م إلى   1969/1970وصل عددهم بحلول العام الجامعي      , م1955/1956

بحساب معدل الزيادة السنوية لكل من الـذكور واإلنـاث          %). 40.6(بمعدل نمو سنوي قدره     

 يتبين أن معدل   , م1969/1970م إلى   1957/1958الدارسين بالجامعة خالل الفترة الممتدة من       

ولقد واكب هذا التطـور فـي       . عند الذكور %) 26.8(في مقابل   %) 44.4(اإلناث  يصل إلى     

فالجامعة عند تأسيسها بدأت بكلية واحدة هـي        . تطور في عدد الكليات بالجامعة    , أعداد الطلبة 

كليات وبمعـدل زيـادة      ) 7(م وصل العدد إلى     1969/1970ومع العام الجامعي    , كلية اآلداب 

فـإن عـددهم تطـور      , أما عدد األساتذة الليبيين بالجامعة الليبيـة      % ). 14.9 (سنوية قدرها   
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) 313(صار عددهم   , أساتذة) 6(فبعد أن كان عددهم عند تأسيس الجامعة        . بصورة مضطردة 

  %). 32.6(م وبمعدل زيادة سنوية قدرها 1969/1970أستاذاً بحلول العام الجامعي 

  

  : في عهد االستقالل تمويل التعليم-11

  )13(جدول رقم 

  يبين تطور موازنة وزارة التعليم والتربية 

  بالنسبة للموازنة العامة بالمليون جنيه ليبي
  النسبة   موازنة التعليم  الموازنة العامة  السنة المالية

  م55/1956

)1(  

9816405  1216914   12.3%  

  م59/1960

)2(  

13381430  2700000  20%   

  م64/1965

)3(  

53251430  11130000  20.9%   

  م69/1970

)4(  

90310200  44830000  23.6%   

  من . ل.ع.دراسة تاريخية عن تطور التعليم في ج. وزارة التعليم والتربية) 1:(                           المصدر

  .     63ص ,  سابقرجعم. لعهد العثماني إلى وقتنا الحاضر                                        

  .63ص , نفس المرجع) 2                                 (       
  من العام الدراسي . ل.ع.تطور التعليم في ج. وزارة التعليم والتربية) 3 (                                             

  .19ص , طرابلس, م71/1972م إلى 64/1965                                        

  .19ص , نفس المرجع) 4   (                                     

      

وكما سبقت اإلشارة فإن الليبيـين      ,    واجه التعليم في ليبيا الديني منه والحديث مشكلة التمويل        

وبجهودهم الشعبية والخيرية كانوا يتولون الصرف على التعليم الديني سواء في المـساجد أو              

عملوا على إنشاء المدارس   على نظـام         , يم الحديث يظهر في البالد    وعندما بدأ التعل  . الزوايا

إال أن مشكلة تمويل    . التعليم الحديث في أواخر الحكم العثماني للبالد وأنفقوا عليها من أموالهم          

التعليم استمرت قائمة إلى عهد االستقالل عندما عملت الحكومة على وضع ميزانيات خاصـة              

يمكن مالحظة الزيادة في    ) 13(ومن الجدول رقم    . ويات التعليم للصرف منها على مختلف مست    

م 1955/1956ففي السنة الماليـة     . اإلعتمادات المرصودة لموازنة التعليم من الموازنة العامة      

ثم ارتفعـت هـذه الموازنـة       ,  %)12.3(بلغت موازنة التعليم  من الموازنة العامة ما نسبته          

أما عن معدل الزيادة السنوية فـي       . م1969/1970لية  للسنة الما  %) 23.6(فأصبحت بنسبة   

ويعد هذا المعدل مؤشراً واضحاً على حجم       %) 29.4(موازنة التعليم خالل الفترة ذاتها فقد بلغ        

  .    الزيادة في اإلنفاق عليه
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  البــاب الثــالث

  الـدراســة الميـدانيـة
  

  .الميدانيةسة درااإلجراءات المنهجية لل: السابعل       الفص

  .وصف خصائص عينة الدراسة:             الفصل الثامن

  .عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:             الفصل التاسع
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  .مجاالت الدراسة: المبحث الثالث                   

  .استمارة االستبيان: المبحث الرابع                   

  .عينة الدراسة: المبحث الخامس                      

  .حصائية جمع بيانات الدراسة والمعالجة اإل:               المبحث السادس
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  السابعالفصل 

  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
  

 إلى اإلجراءات المنهجيـة     - الجانب الميداني    -يتعرض الباحث في هذا الجزء من الدراسة      

المنهجي : والتحقق من الفروض المستخلصة من اإلطارين     , التي اتبعها لإلجابة عن التساؤالت    

كما يتولى عرض نتائج الدراسة     , لهما في الجانب النظري من الدراسة     اللذين تم تناو  , والنظري

  .وتفسيرها الستخالص دالالتها

  :  يتم تناول اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية من خالل المباحث التالية في هذا الفصل
  

  : نوع الدراسة ومنهجها:المبحث األول

, التعليم في الحراك االجتماعي بالمجتمع الليبي     نظراً لطبيعة الدراسة والمتمثلة في بيان أثر        

فإن هذه الدراسة تصنف ضـمن الدراسـات   , ولما تتطلبه من تجميع بيانات وحقائق من الواقع  

. تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف تغلب عليه صـفة التحديـد         " الوصفية التي تستهدف    

وتصل عن طريق ذلك إلى     . تهاوتعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها الستخالص دالال       

  .  )257(" إصدار تعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها 

    

أي على مجموعة متكاملة من المناهج    , فقد اعتمد على المنهج التكاملي    ,    أما من حيث المنهج   

, إلحـصائي إلى جانب توظيف األسـلوب ا      ,طالما كان الستخدامها ضرورة تقتضيها الدراسة     

  :وهذه المناهج واألساليب هي

  

ومجتمع مدينة الزاوية   , وظف في دراسة التعليم بالمجتمع الليبي بعامة      : المنهج التاريخي : أوالً

  .وكذلك دراسة التاريخ االجتماعي لمدينة الزاوية, بخاصة قديماً وحديثاً

  

م للتعـرف علـى اتجاهـات       وظف لعقد مقارنات بين المبحوثين وآبائه     :  المنهج المقارن  :ثانياً

وكذلك مقارنة المبحوثين مـن حيـث المهنـة والـدخل           , الحـراك االجتماعي بين األجيـال   

  .وأسلوب الحياة

  

                                                 
  .181ص , م1975, مكتبة االنجلو المصرية: القاهرة , 4ط. أصول البحث االجتماعي. عبد الباسط محمد حسن) (257
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وظف هذا المنهج للتعرف على أثـر التعلـيم فـي الحـراك             : منهج المسح االجتماعي  : ثالثاً

باالعتمـاد  . أسلوب الحياة و, الدخل, المهنة: االجتماعي بالمجتمع الليبي من حيث أبعاده الثالثة      

على استمارة استبيان تضمنت عدداً من األسئلة التي تدور حول عالقة التعليم بكل بعد من هذه                

وقد تمت صياغتها وفقاً ألهداف الدراسة وتساؤالتها األساسية وتطبيقها على عينة من            , األبعاد

  .مجتمع البحث

  

وفـي تحليـل بيانـات      , ينة الدراسة وظف للحصول على ع   :  ائيـ اإلحص األسلـوب: رابعاً

  .الدراسة الميدانية

  

  : مجاالت الدراسة:المبحث الثاني
  : المجال الجغرافي:أوالً

ومـن  , أجريت الدراسة داخل مدينة الزاوية التي يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط           

ـ     , ومن الجنوب مدينة غريان والرابطة    , الشرق مدينة الزهراء   . رمانومن الغرب مدينـة ص

, وبئـرالغنم , الحرشه والمطـرد  , الزاوية المركز : وتضم مدينة الزاوية ثالثة فروع محلية هي      

 من الشمال إلـى     2كلم) 50(و,  من الشرق إلى الغرب    2كلم) 15(وتقدر مساحتها اإلجمالية بـ     

, ذكـراً ) 105959(نسمة مـن الجنـسين مـنهم        ) 213723(أما عدد سكانها فيبلغ     . الجنوب

ويأتي في مقدمة األسباب التي دفعت الختيـار مدينـة           . )258(م  2005نثى للعام   أ) 107764(

  :الزاوية ما يلي

 تعد مدينة الزاوية مركزاً حضرياً ومن المدن الليبية الكبيرة سواء من حيـث المـساحة أو     -1

  .وتشهد تغيراً في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية, عدد السكان

   أساريا وكان اسمها آنذاك ية إذ تأسست في العهد الفينيق تعد من أقدم المدن الليبي-2

( Assaria ) ,كما إنها اكتسبت أهمية خاصة بعد أن أعيد تأسيسها في القرن السادس للهجرة ,

  .وصار اسمها الزاوية لكثرة زواياها التعليمية الدينية

  .ي تعد من المدن الليبية األولى التي تأسس بها التعليم النظامي الرسم-3

وبخاصـة  ,  يوجد بها اآلن العديد من المؤسسات التعليمية التي تضم مختلف أنواع التعليم            -4

  .التعليم الجامعي ممثالً في جامعة السابع من أبريل

  . من إجمالي سكانها)259( % 85.6 ينتشر التعليم حالياً بين حوالي -5

  .زاوية لم تجر أية دراسة علمية من هذا النوع على  مجتمع مدينة ال-6

                                                 
  . م2005إحصائية صادرة عن مكتب السجل المدني بشعبية الزاوية عن شهر مايو  (258)

   )33(أنظر الجدول رقم ) 259(
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  : المجال البشري:ثانياً

: ثالثة منها من خريجي التعليم الجامعي تـشمل       , حدد المجال البشري في أربع فئات مهنية      

وأساتذة جامعة السابع   , واألطباء, المحامين العاملين بالمحاماة الشعبية والمحامين بإدارة القضايا      

توسط ممثلة في المفتـشين التربـويين       أما الفئة الرابعة فهي من خريجي التعليم الم       . من أبريل 

وجميع أصحاب هذه المهن يمارسون أعمالهم بالوظيفة العامة داخـل          . بمرحلة التعليم األساسي  

  .مدينة الزاوية

  

  : المجال الزمني:ثالثاً

وحتـى  , م2005 / 24/1طبق االستبيان في صورته النهائية على عينة الدراسة بداية من           

ة الزمنية التي استغرقت لجمع البيانات كانت على وجه التحديـد           أي أن الفتر  . م2005 /11/5

  .ثالثة أشهر ونصف

  

  :استمارة االستبيان :المبحث الثالث
,  كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسـة (Questionnaire )وقع االختيار على االستبيان 

 الدراسـة كلـه مـن     أن مجتمـع  , أوالً: وفي مقدمة األسباب التي دعت إلى اختيار هذه األداة        

, تتطلب طبيعة الدراسة وأهدافها جمع بيانات تتعلق بحقائق عـن المبحـوثين           , ثانياً. المتعلمين

يساعد االستبيان فـي الحـصول علـى        , ثالثاً. وسبر أرائهم حول بعض المواقف واالتجاهات     

ال , رابعـاً . بيانات دقيقة وأحياناً حساسة أو محرجة من المبحوث طالما أن اسمه لـن يـذكر              

يتطلب جمع البيانات عن طريق االستبيان عدداً كبيراً من جامعي البيانـات قياسـاً باسـتمارة                

وللوصول باالستبيان إلى مرحلته النهائية والتي أهلته ألن يكون أداة موثوقاً بها اتبعت             . المقابلة

  :جملة من الخطوات شملت

  

  :اصة وبخبيان مراعاة الشروط العلمية في بناء االست:أوالً

 أن تكون األسئلة متعلقة بموضوع الدراسة وال تخرج عن أهـدافها وإطارهـا النظـري                -1

  . ومقتضياتها العلمية

  

  .ومراجع مناهج البحث العلمي واالجتماعي,  االستعانة بالدراسات العلمية السابقة-2



  233

ثقافـة  وأن تكون متمشية مع     ,  مراعاة البساطة والوضوح في األسلوب عند تدوين األسئلة        -3

  .المبحوثين بلغة عربية سهلة

  

  . عدم صياغة األسئلة بطريقة توحي بإجابة معينة-4

  

وعـرض  ,  االستعانة ببعض الخبراء ومن لديهم دراية بالبحـث االختبـاري والميـداني            -5

  .االستبيان عليهم للتعرف على أوجه القصور به

  

وال يأخذ  , ال تثير ملل المبحوث    مراعاة أن تكون أسئلة االستبيان في حدود المعقول بحيث           -6

  .الوقت الكثير في اإلجابة عليه

  . مراعاة أن تكون عدد المتغيرات الواردة في أعقاب كل سؤال شاملة االستجابات المحتملة-7

  . تجريب االستبيان-8

  

وبناء مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي آلبـاء       , إعداد مسودة االستبيان األولية   : ثانياً

  :ثينالمبحو

  

حددت المحاور األساسية لالستبيان األولية في ضوء اإلطار النظري وأهـداف الدراسـة             

الحالـة  , الحالـة المهنيـة   , البيانـات الشخـصية   : وفروضها في سبعة محاور أساسية شملت     

: اآلثار الناتجة عن التعليم فـي النـواحي       , التعليم وتغير االتجاهات  , أسلوب الحياة , االقتصادية

وأخيراً مقياس المستوى االجتمـاعي االقتـصادي      , والسياسية, الثقافية, االقتصادية, ةاالجتماعي

بعد ذلك جمعت البيانات والمعلومات لكل محور وصيغت في هيئـة أسـئلة             . آلباء المبحوثين 

  .بعضها جاء مغلقاً واآلخر جاء مفتوحاً, محددة

   

وظف األسلوب  , باء المبحوثين وفيما يتعلق ببناء مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي آل       

التي تعبر في مجموعهـا عـن       , الموضوعي الذي يجمع عدداً من األبعاد والمؤشرات الحقيقية       

: وتضعه في إحـدى مـستويات المقيـاس الـثالث         , المستوى االجتماعي االقتصادي لكل أب    

  : )260(ددت أربعة أبعاد للمقياس شملت حولتحقيق ذلك . وعال, متوسط, منخفض

  

                                                 
 لقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة المصرية بمحافظة عبد الحي محمد على استعان الباحث بالمقياس الذي وضعه  )(260

 .و قام بتطويره بما يتالءم وطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها, أسوان
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1- مستويات فرعية وصنف على مقياس متـدرج مـن         ) 7(قُسم إلى   : عد المستوى التعليمي   ب

) ماجـستير أو دكتـوراه    (وينتهي بمستوى   , وأعطي درجة واحدة  ) أمي(يبدأ بمستوى   , )1-7(

  .درجات) 7(وأعطي 

  

األمر الذي يصعب من    , نظراً لتشعب مهن أباء المبحوثين وتنوعها     :  بعد المستوى المهني   -2

فقد تقرر بناء مقياس ترتيبي للمهن، تصنف من خالله المهن إلى ثالثة مستويات            , ة القياس عملي

وللحصول على نتـائج محايـدة وموضـوعية        . ومهن عليا , مهن وسطى , مهن منخفضة : هي

ثم , حصرت المهن الواردة باالستمارات وأضيفت إليها بعض المهن األخرى وطبعت في قائمة           

وطلب منهم توزيع كل مهنـة      , محكمين من أساتذة الجامعة   ) 5(ن  عرضت على لجنة تتكون م    

مع بيان المحك الذي استندوا إليه فـي       , من المهن الواردة بالقائمة في إحدى المستويات الثالثة       

  : ولقـد جاءت نتائـج التصنيف التي اقترحها المحكمون على النحو التالي, التصنيف

  

, عامـل بنـاء   , جندي, فالح, بائع متجول , ائع خضار ب, عامل: " ت وشمل لمنخفضةالمهن ا  -أ

  ".حداد , قصاب, سباك, جنائني, "غفير" حارس , خياط, حالق, ممرض, نجار, خباز

  

, سائق شاحنة , سائق أجرة , أسطى بناء , موظف إداري , شرطي: " تالمهن الوسطى وشمل   -ب

صحفي , محاسب, عيتاجر قطا , معلم ابتدائي , عمل حر ,ممثل أو فنان  , مصرفي, محرر عقود 

, ضابط برتبة صغيرة  , مهندس مساح , معلم تربية دينية  , معلم ثانوي , معلم إعدادي , أو إعالمي 

صـاحب محـل    , بائع قرطاسية وأدوات مكتبية   , بائع كتب , مربي دواجن , كهربائي, ميكانيكي

  ".صاحب حرفة تقليدية , اتصاالت

  

, وكيل نيابـة  , مستشار قانوني , دير إدارة م, دبلوماسي, تاجر جملة : " تالمهن العليا وشمل   -ج

, محـامى , مهنـدس , ضابط برتبة كبيرة  , أستاذ جامعي , أمين لجنة شعبية  , عضو رقابة إدارية  

  ".طيار, قبطان بحري, قاضي, صائغ ذهب,طبيب

     

درجتـان للمهـن    , درجة واحدة للمهـن الـدنيا     :   حددت درجات المقياس على النحو التالي     

  .ات للمهن العلياوثالث درج, الوسطى
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مستويات فرعية وصنف على مقياس متدرج من       ) 8(قُسم الدخل إلى    :  بعد مستوى الدخل   -3

وهكـذا حتـى    , والمستوى الثاني درجتان  , حيث أعطي المستوى األول درجة واحدة     , )1-8(

  .المستوى الثامن الذي أعطي ثماني درجات

  

  :لتأبعاد فرعية شم) 3(تضمن :  بعد أسلوب الحياة-4

  

  :مؤشرات هي) 4(تضمن :  بعد السكن-أ

ودرجتان لإلقامـة   , حيث أعطيـت درجـة واحـدة لإلقامة في القرية      :  محـل اإلقامة  -)1(

  .في المدينة

  

وللمنزل الحديث  , وللشقة درجتان , حيث أعطي للمنزل العربي درجة واحدة     :  نوع السكن  -)2(

  . أو فيال ثالث درجات

  

وللملكيـة  , ولإليجار درجتان , عطيت لإلعارة المؤقتة درجة واحدة    حيث أ :  نوع الملكية  -)3(

  .ثالث درجات

  

ودرجتـان للـصالة    , وحجرتـان أعطيت درجة واحدة للصالة     :  عدد الحجرات بالمسكن   -)4(

  . وثالث درجات للصالة وأكثر من ثالث حجرات, وثالث حجرات

  

  :مؤشرات هي) 3(تضمن :  المستوى الثقافي-ب

  .وصفر لعدم وجودها, حيث أعطيت درجة واحدة لوجود مكتبة:  بالمسكن وجود مكتبة-)1(

  

وصـفر  , حيث أعطيت درجة واحدة لشراء الجرائد والمجالت      ,  شراء الجرائد والمجالت   -)2(

  .لعدم شرائها

  

حيث أعطيت درجة واحدة    :  العضوية في نادي أو جمعية لممارسة الهوايات والنشاطات        -)3(

  .ضويةوصفر لعدم الع, للعضوية

  

, حيث أعطيت درجة واحدة للملكيـة     , أداة) 11(تضمن  :  ملكية األدوات والمعدات المنزلية    -ج

  .وصفر لعدم الملكية
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سؤالً موزعة على محـاور االسـتبيان       )  64(االستبيان في صيغته األولية        بلغ عدد أسئلة    

  .السبعة ثم جهز لعرضه على المحكمين

  

  : واختبار الصدق األولية على المحكمينرتهبيان في صو االستعرض :ثالثاً

منهم اختيروا من أعضاء هيئة التدريس بقـسم        ) 5(, محكمين) 10(عرض االستبيان على    

أما اآلخرون فهم يمثلون نقبـاء المهـن        , علم االجتماع ممن لهم دراية وخبرة بالبحث الميداني       

وذلـك للتأكـد مـن      , )261(آدابها  ومحكم من قسم اللغة العربية و     , التي تستهدفها هذه الدراسة   

في ضوء اآلراء والمقترحات التـي      . مالءمة أسئلة االستبيان لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية      

  :أدلى بها المحكمون أمكن تحقيق النتائج اآلتية

  

, 36, 34, 32, 31, 30, 21, 20: (كما أضيفت أسئلة منها   ,  أعيدت صياغة بعض األسئلة    -1

  .اصة المحور الخامس وأسئلتهوحذفت أخرى وبخ, )48

  

لمقيـاس المـستوى االجتمـاعي     ( Measuring The Validity ) أمكن قياس الصدق -2

  :باالعتماد على نوعين من الصدق هما, االقتصادي آلباء المبحوثين والتأكد من صالحيته

  

 أو  وهو إجراء يوظف لبيان ما إذا كانت األسـئلة  ( Face Validity ) الصدق الظاهري -أ

  .)262(فقرات المقياس تدور حوله وال تخرج عنه 

  

ذا كانـت عينـة    وهو إجراء يوظف لبيان ما إ( Content Validity ) صدق المحتوى -ب

  . )263(األسئلة أو الفقرات المختارة تمثل تمثيالً صادقاً مختلف أهداف وأجزاء المقياس 

                                                 
  :جتماع وهم المحكمون من أعضاء هيئة التدريس  بقسم علم اال-أ)  (261
  .قسم علم االجتماع حامعة الفاتح. على الحوات.  د-1     
  .جامعة الفاتح, قسم علم االجتماع. الوحيشي بيري.  د-2     
  .جامعة السابع من أبريل, قسم علم االجتماع. الطاهر القريض.  د-3     
  .جامعة السابع من أبريل, قسم علم االجتماع. عمران احتيوش.  د-4     
  .جامعة السابع من أبريل, قسم علم االجتماع. يونس حمادي .  د-5     

  :وقسم اللغة العربية هم ,  المحكمون من النقابات المهنية-     ب
  .نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السابع من أبريل. العجيلي نابي.  د-1     

  .نقيب األطباء بمدينة الزاوية. عبد العاطي شيوب.  د-2     
  .نقيب المحامين بمدينة الزاوية. رجب نصرات.  أ-3     
  .نقيب المعلمين بمدينة الزاوية. طالح المشاط.  أ-4     
  . قسم اللغة العربية وآدابها جامعة السابع من أبريل. حسين خليفة صالح.  د-5     
   .104ص , م1988, امعة قاريونسمنشورات ج: بنغازي.  أسلوب البحث االجتماعي وتقنياته.عبد اهللا الهمالي )(262

  .104ص , نفس المرجع )263(
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  ولقد بلغ عدد األسـئلة بـه       , ريبيةدل االستبيان وأعيدت صياغته وطبع في صورته التج       ـع

   ً.سؤاال) 84(

  

  :)264(تجريب االستبيان واختبار الثبات :رابعاً

, شخصاً من الجنـسين   ) 40(   عرض االستبيان في صورته التجريبية على عينة بلغ عددها          

وأسـاتذة  , المفتـشين التربـويين   , األطباء, ومختارة من نفس مجتمع البحث؛ أي من المحامين       

  :لقد أمكن بتطبيق هذه الخطوة تحقيق األهداف اآلتية. سابع من أبريلجامعة ال

  

 األسئلة في عمومها جاءت بلغة سهلة ومفهومة من معظم المبحوثين، فيمـا عـدا بعـض                 -1

). 66(, )23(, )22(, )21: (األسئلة التي وقع عليها تعديل بسبب غموضها من ذلك األسـئلة          

  ).84(, )54(, )38: (ديدة من ذلك األسئلةكما أضيفت إلى بعض األسئلة عبارات ج

  

ولقد تراوح الزمن الذي    ,  أمكن حساب متوسط الزمن الذي يستغرق في اإلجابة عن األسئلة          -2

 )28(وبمتوسط حـسابي قـدره      )  دقيقة 40 - 20(استغرقته إجابات جميع المبحوثين ما بين       

و ما يـرى بعـض المهتمـين        وهو وقت مالئم وال يثير سأم المبحوث أو ملله على نح          , دقيقة

  . )265(بمناهج البحث االجتماعي 

  

 لمقياس المستوى االجتمـاعي االقتـصادي آلبـاء    ( Reliability ) حساب درجة الثبات -3

وتطبيق معامل الرتـب  , (Test, Retest)وذلك بتوظيف طريقة االختبار وإعادته , المبحوثين

 درجة االرتباط بين إجابتي كـل  د إليجا على نتائج هذا االختبار( Spearman ) سبيرمانلـ 

 تبين أن درجات االرتباط بين اإلجـابتين لـدى أعـضاء العينـة              ولقد. مبحوث عن المقياس  

   ). 0.98( وبمتوسط حسابي قدره  )  0.99 – 0.90( التجريبية ما بين 

  

ت وتسجيل العديد من المالحظـا    ,  االقتراب من مجتمع الدراسة وتحديد معالمه بشكل أدق        -4

  :وبخاصة عن المجال البشري والجغرافي

  

                                                 
  .  م2005 / 1 / 18و حتى , م2004 / 12 / 18من  : استغرق تجريب االستبيان قرابة شهر آامل)  264(

   .   138ص , م1989, معهد اإلنماء العربي: بيروت. مساهمات في أسس البحث االجتماعي. مصطفى عمر التير) (265
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أن معظم المحامين العاملين بمكاتـب      , تبين فيما يتعلق بمهنة المحاماة    ,  ففي المجال البشري   -أ

. والذين وزع عليهم االستبيان امتنعوا عن إجابة السؤال المتعلـق بالـدخل الـشهري             , خاصة

لذلك . دخولهم الشهرية لعدم استقرارها   بأنهم ال يستطيعون تحديد     : أجابوا, وبسؤالهم عن السبب  

واإلبقاء على المحامين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة        , تقرر استثناء هذه الفئة من الدراسة     

  .والمحاماة بإدارة القضايا, وهم فئتي المحاماة الشعبية

  

فقد تبين أن عملية االنتقال إلـى مواقـع عمـل           ,  وبخصوص المجال الجغرافي للدراسة    -ب

وبخاصة أعضاء مهنتي الطب والتدريس الجامعي الذين ينتشرون على مـساحات           , مبحوثينال

وتجنباً , تأخذ وقتاً طويالً وجهداً كبيراً    , لتسليمهم االستبيان واستالمه منهم    ,شاسعة لهذا المجال  

وتحديـد  , لذلك تقرر إعداد جدول زمني لزيارة المبحوثين بمواقع عملهم لتسليمهم االسـتبيان           

  .   استالمه منهمموعد

  

وذلك بطلب قوائم بأعداد المنتسبين لكل مهنـة مـن          ,  تحديد اإلطار العام لمجتمع الدراسة     -5

  .مدراء المكاتب ورؤوساء األقسام

  

  .    تحديد حجم العينة بناءا على متغير العمر الوارد باالستبيان-6

  

  : النهائيةبيان في صورته إعداد االست:خامساً

, وأنه يخدم طبيعة الدراسة وأهـدافها     , من صالحية االستبيان كأداة لجمع البيانات        بعد التأكد   

إذ أشتمل علـى صـفحة الغـالف        . صفحة) 13(فكان في   , صيغ في صورته النهائية وطبع    

ومنها مـا هـو     , سؤاالً منها ما هو مغلق    ) 84(واألسئلة التي بلغ عددها     , والمقدمة, الخارجي

  : شملتمحاور) 7(مفتوح موزعة على 

   ).8 -1( البيانات الشخصية تضمنت األسئلة من -1

   ).44 - 9(  بيانات عن الحالة المهنية تضمنت األسئلة من -2

   ).48 - 45(  بيانات عن الحالة االقتصادية تضمنت األسئلة من -3

   ).60 - 49( تضمنت األسئلة من ,  بيانات عن أسلوب الحياة-4

   ).66 - 61( عي للمبحوث تضمنت األسئلة من  بيانات عن المستوى االجتما-5

   ).70 - 67(  بيانات عن اآلثار الناتجة عن التعليم تضمنت األسئلة من -6

   ).84-71(بيانات عن المستوى االجتماعي واالقتصادي آلباء المبحوثين تضمنت األسئلة من-7
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  :االقتصادي لآلباءوتصحيح مقياس المستوى االجتماعي : سادساً

فقـد  , صحيح مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لكل أب وتحديد مرتبته االجتماعية            لت

سـواء علـى مـستوى      , الـدرجات  روعيت االختالفات بين أبعاد المقياس األربعة من حيث       

أو على مستوى وزنه الخاص الذي يحدد أهميتـه النـسبية فـي             , التقسيمات الداخلية لكل بعد   

  *:   )266( وفق اإلجراءات التالية الدرجة الكلية للمقياس وذلك

  

وذلك بقـسمة كـل     ,  تحويل الدرجات الخام للتقسيمات الداخلية لكل بعد إلى درجات نسبية          -أ

  .درجة خام على عدد درجات كل بعد

  

لكل بعد عن طريق حساب االنحراف المعيـاري        " األهمية النسبية   "  تحديد الوزن النسبي     -ب

 االنحراف المعياري هو مقياس التشتت الذي يدل على أهميـة            باعتبار أن  –لدرجات كل بعد    

  ثم حساب الوزن النسبي لكل بعد وذلك بقسمة انحرافـه            –البعد في تقدير المرتبة االجتماعية      

ولقـد أمكـن بهـذا اإلجـراء        . المعياري على مجموع االنحرافات المعيارية لألبعاد األربعة      

, )32( للمستوى التعليمي  إذ جاء الوزن النسبي   . ألربعةالحصول على األوزان النسبية لألبعاد ا     

والوزن النسبي لألسـلوب    , )17(والوزن النسبي للدخل    , )10(الوزن النسبي للمستوى المهني     

  .  **)41(الحياة 

  

 للحصول على الدرجة النهائية لكل أب على مقياس المستوى االجتمـاعي واالقتـصادي              -ج

  :يةوظفت المعادلة اإلحصائية التال

   4 س41 + 3 س17 + 2 س10 + 1 س32=س

                                                 
أن جمع الدرجات الخام ألجزاء المقياس في " علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري " ؤاد البهي السيد في آتابه ف.  يرى د *) (266

وبخاصة إذا .  فذلك يعني أننا زدنا من أهمية بعض تلك األجزاء على حساب أهمية األجزاء األخرى, يعد إجراء غير دقيق, درجة واحدة
ويقدم حًال لهذه المشكلة عن طريق حساب األوزان ..". ختلفة عن الدرجات النهائية لألجزاء األخرى آانت الدرجة النهائية لكل جزء م

فؤاد السيد قد .  هذه إال أن دهوالباحث إذ يرى أن هذا األسلوب سليم في منطلقا ت. لكل بعد متخذًا من االنحراف المعياري وسيلته في ذلك
إذ أنه بهذه الطريقة يكون قد جعل من . عن طريق ما سماه مقلوب االنحراف المعياريجانبه الصواب في طريقة استخراج األوزان 

, وإزاء هذا الموقف وضع  الباحث وبعد مشاورات عديدة .   أآثرها أهمية- وهو هنا أقل أهمية للمقياس–أصغر األجزاء انحرافًا معياريًا 
الذي آان له الدور الكبير , ستاذ اإلحصاء بكلية العلوم جامعة السابع من أبريل أ, بشير زنبيل. د.الحل الوارد بيانه بالمتن باالتفاق مع أ

  .    في ذلك
. علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري. فؤاد البهي السيد: أنظر,  ولإلطالع على  ما ورد من أفكار بكتاب فؤاد البهي السيد

  .662-660ص ص , 1978, دار الفكر العربي: القاهرة
    

فقد تم  ,  أستبعدت بعض الفقرات من مقياس أسلوب الحياة بعدما تبين أنها ال تعكس االختالف  في أسلوب الحياة بين أعضاء العينة** 
: وابقي فقط على, أداة)11(آما استبعد من بعد ملكية األدوات والمعدات . ونوع الملكية, محل اإلقامة: إبعاد فقرتين من بعد السكن هما

, بعد ذلك جمعت درجات األبعاد الفرعية لبعد أسلوب الحياة  لكل أب في درجة واحدة. وأجهزة التكييف,  اتف المحمولاله, الحاسوب
 .   ومن هذه الدرجات استخرج  االنحراف المعياري  فالوزن النسبي ألسلوب الحياة
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  : حيث

  .الدرجة الكلية لكل أب على مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي:  س

  .عد المستوى التعليميالتي حصل عليها كل فرد على بالنسبية الدرجة  : 1س

  . المستوى المهنيعد التي حصل عليها كل فرد على بالنسبيةالدرجة  : 2س

  . مستوى الدخلعد التي حصل عليها كل فرد على بالنسبيةالدرجة  : 3س

  . أسلوب الحياةعد التي حصل عليها كل فرد على بالنسبيةالدرجة  : 4س

  

, منخفض: ضمن مستويات المقياس الثالثة   أب   لتحديد المستوى االجتماعي االقتصادي لكل       -د

, والثـاني , ربيـع األول   السـتخراج ال   (Quartiles) وظف مقياس الربيعات     .عالو, متوسط

والثالث مـن التوزيـع التكـراري للـدرجات الكليـة المتحـصـل عليهـا مـن المقيـاس         

  . االجتماعي واالقتصادي

  

   : عينة الدراسة وطريقة اختيارها:المبحث الخامس
للحصول على عينة ممثلة    , اتبعت عدة خطوات واعتمدت مجموعة من التقنيات اإلحصائية       

وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص في االختيار؛ وهذه الخطـوات         , تمع األصلي لجميع خصائص المج  

  :والتقنيات هي

  

  :التحليل تحديد وحدة :أوالً

, المفتشين التربويين بمرحلة التعليم األساسي      , األطباء, المحامين: حددت وحدة التحليل في   

  .وأساتذة جامعة السابع من أبريل وجميعهم يعملون بالوظيفة العامة

  

  : تحديد مجتمع الدراسة:ثانياُ

, اتصل الباحث مباشرة بمدراء اإلدارات ورؤوساء األقسام للمهن المستهدفة مـن الدراسـة            

 لكل مهنة وتوزيعهم من حيث الذكور واإلناث، ولقد         نوحصل منهم على قوائم بأعداد المنتسبي     

ذكـراً  ) 502: (نهممبحوثاً م ) 705(م  2004بلغ العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة حتى أواخر        

  :والجدول التالي يظهر اإلطار العام لمجتمع الدراسة. أنثى) 203(و
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  )37(جدول رقم 

  يبين مجتمع الدراسة موزع حسب 

  .م2004المهنة والجنس بمدينة الزاوية للعام 
  

  المهنة  

  الجنس

التفتيش   الطب  المحاماة

  التربوي

التدريس 

  الجامعي

  المجموع

  502  195  166  87  54  ذكور

  203  48  11  114  30  إناث

  705  243  177  201  84  المجموع

  

  

  : تحديد حجم العينة:ثالثاً
, إما بتحديد نسبة من إجمالي مجتمع الدراسـة       : يخضع تحديد حجم العينة إلى أحد أسلوبين      

  .وإما بإتباع نظرية االحتماالت واألسلوب اإلحصائي

   

أن , وخليل يوسف الخليلـي   , د سليمان عودة  أحمل من   كيرى  , ففي إطار األسلوب األول   

من أفراد المجتمع في الدراسات المسحية تعد مالئمة إذا كـان المجتمـع             %) 20(عينة بحجم   

فـي  %) 5(وتتناقص هذه النـسبة إلـى أن تـصبح          ) 1000-500(صغيراً نسبياً أي ما بين      

   .)267(المجتمعات الكبيرة جداً 

     

م وجود اتفاق كامل بين الباحثين على الحجـم المثـالي            إلى عد  مصطفى عمر التير     ويشير  

إال أنه جرت العادة بين الكثيرين على اعتبـار         , والحجم المثالي للعينة الصغيرة   , للعينة الكبيرة 

وأما العينات الكبيرة فـإن     , مفردة) 30(أن العينات الصغيرة هي تلك التي ال تتجاوز مفرداتها          

  .)268( مفردة) 100(الحد األدنى لها هو 

     

                                                 
, دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان, 1ط.  اإلنسانيةاإلحصاء للباحث في التربية والعلوم. وخليل يوسف الخليلي, أحمد سليمان عودة) (267

   .179 -177ص ص , م1988
   .93ص , مرجع سابق. مصطفى عمر التير) (268
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بالرغم من تعذر وضع قاعدة عامة لتحديد : بقوله,  الرأي ذاتهعبد اهللا عامر الهمـالي      يؤكد  

) 30(إال أنه من المتعارف عليه علمياً أن الحد األدنى للعينة الصغيرة يقدر بــ               , حجم العينة 

   .)269(حالة ) 100( أما الحد األدنى للعينة الكبيرة فيقدر بـ , حالة

  

فإنه يعتمد على إتباع بعـض القواعـد        , لوب الثاني في تقدير حجم العينة المناسب      أما األس 

وبخاصة إذا توفرت بيانات محددة من دراسات سـابقة أو          , االحتمالية واإلجراءات اإلحصائية  

  .من دراسة استطالعية

  

مع مراعاتـه   , حتى يحصل الباحث على حجم العينة المناسب قرر توظيف األسلوب الثاني          

فمن االعتبارات غير الفنية التي روعيت اإلمكانيات       . يد من االعتبارات الفنية وغير الفنية     للعد

أما االعتبارات الفنيـة    . والوقت المحدد إلنجازها  , المادية الالزمة للصرف منها على الدراسة     

فإن أهمها تمثل فـي عدم تجانس مجتمع الدراسة وتباينه،         , التي روعيت في تحديد حجم العينة     

وتجنبـاً الوقـوع فـي أخطـاء المعاينة     . ذلك الشتمالـه علـى أربـع فئات مهنية مختلفة      و

( Sampling error )ـ وبتوظيف ,  التي تفي بالغرض  طبقت إحدى الصيغة اإلحصائية ذه ه

 بالعينة التجريبية أمكـن الحـصول        270* متغير العمر  من     المستخلصةالصيغة على البيانات    

  :على النتائج اآلتية

  

) 0.05( من العمر وبنسبة D = (m – x) 2 ± في حالة قبول متوسط الفرق عن المجتمع -1

  من مجتمع الدراسة %) 11(مبحوثاً؛ أي بنسبة ) 77(فإن حجم العينة المطلوب هو , من الخطأ

  

) 0.10( من العمر وبنسبة D = (m – x) 2 ± في حالة قبول متوسط الفرق عن المجتمع -2

   .من مجتمع الدراسة%) 8(مبحوثاً؛ أي بنسبة ) 56(حجم العينة المطلوب هو فإن , من الخطأ

  

) 0.05( من العمر وبنسبة D = (m – x) 1 ± في حالة قبول متوسط الفرق عن المجتمع -3

مـن  %) 33(مبحوثـاً؛ أي بنـسبة      ) 232(فإن حجـم العينة المطلـوب هـو      , مـن الخطأ 

  .مجتمع الدراسة

  

                                                 
 .175ص , مرجع سابق. عبد اهللا عامر الهمالي )(269
       N= 705                   X= 39                S= 9.50           S2= 90.269: البيانات  المستخلصة هي  *) (270
      D=1or 2         D2= 1 or 4          Z= 1.96               Z2 = 3.842           Z= 1.64          Z2 = 2.689      
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) 0.10( من العمر وبنسبة D = (m – x) 1 ±سط الفرق عن المجتمع  في حالة قبول متو-4

مـن   %) 26(مبحوثـاً؛ أي بنـسبة      ) 181(فإن حجـم العينة المطلـوب هـو      , مـن الخطأ 

  .مجتمع الدراسة

               

مبحوثـاً   ) 235(؛ أي   %)33.3( قرر الباحث وفقاً لهذه الخيارات قبول حجم العينة بنسبة           -5

وهـو  , وهذا الحجم أقرب ما يكون إلى الخيار الثالث       , لمبحوثين بمجتمع الدراسة  من إجمالي ا  

حجم كبير إذا ما قارناه بآراء بعض المتخصصين في مجال اإلحصاء والمهتمين بطرق البحث              

  .العلمي ومناهجه حول الحد األدنى للعينة الصغيرة والحد األدنى للعينة الكبيرة

  

طبقت بعض اإلجراءات اإلحـصائية علـى       , للمجتمع األصلي  ضماناً لصحة تمثيل العينة      -6

  :عينة الدراسة بعد جمع البيانات شملت

  

يعـرف الخطـأ   .  لألعمار بعينة الدراسـة ( Standard error ) حساب الخطأ المعياري -أ

وأنه كلما كان   , المعياري بأنه مدى تذبذب متوسط العينة عن متوسط المجتمع الذي سحبت منه           

. قل انحراف العينة وبالتالي تزداد الثقـة بهـا        ,  ضيقاً وقريباً من متوسط المجتمع     هذا التذبذب 

, )0.632(تبين أنه بمقدار    , وبتوظيف معادلة الخطأ المعياري على متغير العمر بعينة الدراسة        

وهذا الخطأ يعد خطًأ صغيراً ويدل داللة واضحة على اقتراب متوسط األعمار بالعينـة مـن                

  .متوسطها األصلي

  

 حساب المتوسط الحسابي لألعمار بمجتمع الدراسة بمعلومية المتوسط الحسابي لألعمـار            -ب

  . ومقارنتها لبيان درجة تمثيل متوسط العينة بمتوسط المجتمع, بالعينة

     

أنه في حالة أن تكون العينة صـحيحة فإنـه مـن            ,    تقوم هذه الطريقة على افتراض مفاده     

عن المتوسط الحسابي لألعمار بمجتمـع      , سط الحسابي لألعمار بها   المرجح أن ال يبتعد المتو    

 على البيانـات    وبتطبيق المعادلة اإلحصائية التي تفي بهذا الغرض      , الدراسة الذي سحبت منه   

 من متغير العمر بعينة الدراسة تبين أن متوسط األعمار بمجتمع الدراسة عند             271*المستخلصة  

وهذان المتوسطان يقتربـان مـن      , سنة) 38.8(, سنة) 41.2(يقع ما بين    %) 95(مستوى ثقة   

  .سنة) 40(متوسط األعمار بعينة الدراسة وهو 

                                                 
        N=705              X= 40              S= 9.681            n= 235              Sý= 0.632:  البيانات المستخلصة هي  *271
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تبين أنه يقع مـا     %) 99(أما عند حساب متوسط األعمار بمجتمع الدراسة عند مستوى ثقة           

وهذان المتوسطان كذلك ال يبتعدان عن متوسط األعمار بعينة         . سنة) 38.4(, سنة) 41.6(بين  

.                                     األمر إلي يؤكد صحة تمثيل العينة للمجتمع األصلي, سنة) 40(ة وهو الدراس

   

   : اختيار نوع العينة:رابعاً

؛ فإن نوع العينة ( Bias Error )وتجنباً ألخطاء التحيز , نظراً لعدم تجانس مجتمع الدراسة

وهي الطريقة التي يكون فيها حجم العينـة لكـل          . المالئم هو العينة العشوائية الطبقية النسبية     

طبقة متناسباً مع نسبة حجم الطبقة إلى الحجم الكلي للمجتمع اإلحصائي؛ أي أن حجم العينـة                

اوياً لحجم تلك الطبقـة إلـى       يكون مس , العشوائية المأخوذ من طبقة ما إلى حجم العينة النهائي        

  :ولقد اتبعت الخطوات اآلتية الختيارها. )272(الحجم الكلي للمجتمع 

  

, األطبـاء , المحـامون :  قُسم المبحوثون بمجتمع الدراسة إلى أربع طبقات حسب مهـنهم          -1

  .وأساتذة الجامعة, المفتشون التربويون

  

,  ان عدد المبحوثين بكل منهمـا     ذكور وإناث مع بي   :  قُسمت كل طبقة من حيث الجنس إلى       -2

   ).37(كما هو موضح بالجدول رقم 

  

  .مبحوثاً) 235( حدد حجم العينة الكلي في -3

  

بتوظيف المعامل اإلحصائي الذي يفي بهذا الغرض أمكن الحصول على النتائج الموضحة             -4

  : في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .89ص , مرجع سابق, عبد الحميد البلداوي) (272
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   )38(جدول رقم 

  عينة حسب الطبقة المهنية والجنسأعضاء التوزيع                   

  
عدد األعضاء   الجنس  طبقة

  Ni طبقة بكل

حجم العينة 

niالمطلوب 

  18  54  ذكور

  10  30  إناث
  

  المحامون

  28  84  المجموع

  29  87  ذكور

  38  114  إناث
  

  األطباء

  67  201  المجموع

  54  166  ذكور

  5  11  إناث
  

المفتشون 

  59  177  المجموع  التربويون

  65  195  ذكور

  16  48  إناث
  

  أساتذة الجامعة

  81  243  المجموع

  N  705حجم المجتمع الكلي 

                          n حجم العينة الكلي 

    
235  

   

  .  إحصائياً من كل طبقة مهنية تم اختيارهم عشوائياًا أعضاء العينة الذين استخرجو-5

  

  : والمعالجة اإلحصائية جمع بيانات الدراسة:المبحث السادس
  

  : )273( جمع البيانات:أوالً

اتصل الباحث مباشرة بالمبحوثين كال حسب موقعه المهني ووزع علـيهم االسـتبيان وفـق               

  :األسلوب التالي

  .وزع عليهم االستبيان من خالل مكتبي المحاماة الشعبية و إدارة القضايا,  المحامون-1

  

                                                 
, م2005  /  1  / 24حيث بدأ توزيع االستبيان بتاريخ  , استمر جمع البيانات من الميدان قرابة  ثالثة  أشهر ونصف متواصلة) (273

  .    م2005  / 5  / 11وانتهى بتاريخ   
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 مـارس   2عيـادة   , خالل مستشفى الزاويـة التعليمـي      وزع عليهم االستبيان من   ,  األطباء -2

المركز الطبي باسـبان، الحـي      : والمراكز الطبية المنتشرة بمدينة الزاوية وبخاصة     , المجمعة

أبـو  , أبو غالشـة  , عمر بن عبد العزيز   , شهداء الزاوية , جودايم, الحرشة, ضي الهالل , القديم

  .الحرشة الشمالي, السباع

   

وزع عليهم االستبيان في مكان عملهم بمكتب التفتيش التربوي بأمانة          , ن المفتشون التربويو  -3

  .التعليم بمدينة الزاوية

  

فوزع االستبيان عليهم من خـالل األقـسام العلميـة          ,  أما أساتذة جامعة السابع من أبريل      -4

كليـة  , نكليـة القـانو   , كلية الهندسة , كلية االقتصاد , كلية العلوم , كلية اآلداب : بالكليات اآلتية 

  .التربية البدنية

    

أو من  , بعد تحديد موعد الستالمه من المبحوثين     , نفسه     وكان جمع االستبيان يتم باألسلوب    

  .مديري المكاتب ورؤوساء األقسام

  

  : معالجة البيانات وإدخالها الحاسب اآللي:ثانياً

ة حتى تـسهل مهمـة      يقصد بمعالجة البيانات هو تحويلها من بيانات كيفية إلى بيانات كمي          

ونظراً لكبر حجم العينة البالغ عدد      . إجراء كافة العمليات واإلحصاءات الالزمة لعملية التحليل      

وكذلك كثرة عـدد المتغيرات الواردة باالسـتمارة البـالغ عـددها           , عضواً) 235(أعضائها  

 اآللــي    الحاسب تقـرر الباحث توظيف إمكانيا   , واختصاراً للوقت والجهد  , متغيراً) 144(

ــوم    ــصائية للعل ــة اإلح ــتخدام الحزم ــك باس ــا وذل ــات وتحليله ــة البيان ـــي معالج ف

  واإلجـراءات التـي   (Statistical Package For Social Sciences: SPSS)االجتماعية

  :اتبعت لتحقيق ذلك شملت

  

  : مراجعة البيانات-1

أن جميـع األسـئلة تـم       وذلك للتأكد من    , االستمارات التي يتم استالمها تراجع أوالً بأول      

  .واستبعاد االستمارات ذات البيانات غير المكتملة, اإلجابة عليها من قبل المبحوثين
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  : معالجة األسئلة المفتوحة-2

اآلراء واالستجابات المتعلقة باألسئلة المفتوحة حولت إلى أسئلة مغلقة حتى يمكن التعامـل             

  :  تمثل فيواألسلوب الذي اتبع في تحقيق ذلك, معها كمياً

  

  . حصر اإلجابات التي أدلى بها المبحوثون عن كل سؤال من االستمارات وتفريغها-أ

  

  . جمع اإلجابات المتشابهة مع بعضها البعض تحت إجابة واحدة-ب

  

  . تحديد عدد اإلجابات لكل سؤال-ج

  

  . 76, 73, 60, 52, 44, 42, 41, 37, 35, 33, 30, 29, 26: عولجت األسئلة التي -د

  

  :إعداد دليل الترميز ومراجعته-3

 حتـى يمكـن    تحويل البيانات الكيفية إلى رموز رقمية( Coding )يقصد بعملية الترميز 

وللوصول إلى ذلك أعد الباحث جدوالً لتعريف المتغيرات التـي تحتاجهـا            . التعامل معها كمياً  

جمع البيانـات األصـلية     مطابقاً لالستمارة   و ,(SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية     الحزمة

وصـف المتغيـر                     ,(Variable Name)اسم المتغيـر  , رقم السؤال باالستمارة: يشتمل على

(Variable label),قيم المتغير (Values For Value Labels)  , مساحة أو عرض المتغير

(Variabl Width) .بعـد .  متغيراً)144(رميز ولقد بلغ العدد اإلجمالي للمتغيرات بدليل الت 

  .  مراجعة نهائية للتأكد من خلوه من أي تناقضتهتمت مراجعاالنتهاء من إعداد دليل الترميز 

  

   : ومراجعتهاSPSS تعريف المتغيرات في -4

 ولقـد  (Data Editor)قام الباحث بعملية تعريف للمتغيرات في نافذة محـرر البيانـات   

, تعيين وصف للمتغير وقيمه   , تحديد نوع المتغير  , اسم للمتغير تعيين  : اشتملت هذه العملية على   

بعد االنتهاء من هـذه العمليـة روجعـت         . وأخيراً تحديد عرض المتغير   , تحديد القيم المفقودة  

  . مراجعة دقيقة وذلك الستدراك أية أخطاء

  

  

  

   :ومراجعتها SPSS تفريغ البيانات في -5
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باالسـتناد  ) SPSS(رر بيانـات  ذة محمباشرة إلى نافأدخلت البيانات المتعلقة بكل استمارة     

وهي عمليـة   , دقيقة) 30–20(ولقد بلغ معدل تفريغ بيانات كل استمارة من         , إلى دليل الترميز  

 العملية تم   ذهوخالل ه , نهائية بعد تفريغ كل االستمارات تمت مراجعتها مراجعة      . شاقة ودقيقة 

   .أصبحت البيانات جاهزة للتحليل اإلحصائي ذلكب, استدراك العديد من األخطاء وتصحيحها

  

  

  : التحليل اإلحصائي-6

  

   : المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة االستطالعية-أ

  :سبيرمانمعادلة   الصيغة اإلحصائية التي طبقت لقياس الثبات هي-)1(

                                             

  

  2)مجـ أ  ( 6                                                       

     -1=                                       ر

   )1 – 2ن(                                                         ن 

  .ص-س) أ:   (حيث

  .عدد الحاالت) ن         (

  

  

  :   )274(ناسب هي  الصيغة اإلحصائية التي طبقت للحصول على حجم العينة الم-)2(

  
                                                    . S2 N. Z2      

                                                                          n =   
                                                 N. D2  +  Z2  . S2  

  

  . حجم العينة المطلوب(n).   الكلي حجم المجتمع (N):  حيث

     (Z) فترة الثقة( حدود الثقة لمقدار الخطأ المسموح به.(  

     (D)حجم الخطأ المسموح به لتقدير المتوسط   .(S)االنحراف المعياري للعينة .  

  

                                                 
, م1995, منشورات جامعة السابع من أبريل: الزاوية , 1ط. الطرق اإلحصائية التطبيقية للمعاينة. عبد الحميد عبد المجيد البلداوي) (274
  .81ص 
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حساب المتوسط الحسابي لألعمـار بمجتمـع الدراسـة          الصيغة اإلحصائية التي طبقت ل     -)3(

   :)275(المتوسط الحسابي لألعمار بالعينة هي بمعلومية 

  
             S        S                                                                                                  

X- Z(1-α/2)                  ≤  µ  ≤  X+ Z (1-α/2)                               
            n                                       n  

  

  :حيث

   

)  µ  (المتوسط الحسابي لألعمار بمجتمع الدراسة المراد إيجاد قيمته. 

) X (المتوسط الحسابي لألعمار بالعينة . 

) S (االنحراف المعياري)       .n (حجم العينة.  

  

  
     S                         S 

            Z (1-α/2)                = 1.96 95 أي الخطأ المعياري عند مستوى ثقة.%  
    n                           n   

                              

       
     S                        S  

)             2 Z (1-α/=          2.5899اري عند مستوى ثقة  أي الخطأ المعي.%  
      n                         n        

  

  

  

  

  

  

  

  :)276(المعامل اإلحصائي الذي وظف للحصول على العينة العشوائية الطبقية هو -)4(
                                                 

  .65ص ,  سابقمرجع. عبد الحميد البلداوي )(275



  250

                                            

                                              N ) / ni = n ( Ni 

  

      ..حجم العينة الكليn )  (  :حيث

( ni )          حجم العينة المطلوب  .  

       ( N )   حجم المجتمع الكلي   

        ) ( Niأو اإلناث بهار عدد أعضاء كل طبقة أو عدد الذكو .   
 

  

  

  : التحليل اإلحصائي للبيانات-ب

 الحقيبة اإلحـصائية للعلـوم      لقد تم التعامل مع بيانات الدراسة الميدانية من خالل توظيف          

 حيـث أجريـت      (Statistical Package For Social Sciences: SPSS)االجتماعيـة  

العديد من العمليات الحسابية واألساليب والمعامالت اإلحصائية على البيانـات مـع مراعـاة              

  :شروط تطبيق كل معامل

  

  . حساب النسب المئوية-أ

  

  .راف المعياري حساب المتوسط الحسابي واالنح-ب

  

  .لبيان العالقة بين المتغيرات االسمية( Chi – Square )     معامل كاي -ج

  

  . لقياس قوة العالقة بين المتغيرات االسمية ( C ) معامل التوافق -د

  

  . لقياس العالقة بين المتغيرات الرتبية( Gamma ) معامل  -هـ

  

  .ات االسمية والفترية  لبيان العالقة بين المتغيرη ( Eta ) معامل -و

  

                                                                                                                                            
  .89ص ,  سابقمرجع.  عبد الحميد البلداوي) (276
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  : )277( التالية )ز (  إليجاد داللة النسب المئوية وظفت معادلة -ز

  

  п  -                     ل 

  = ز

                 п) 1 – п      (   

                       ن              

  

  :حيث

  %.50تعبر عن مدى حيود النسبة المئوية عن النسبة المعيارية ) ز(

  .النسبة المئوية لعدد الموافقين عن العبارة) ل(

)п ( 0.5أو % 50النسبة المعيارية.  

  .حجم العينة) ن(

  

   
           

  

                                                 
  .277 -275ص ص , مرجع سابق. يخليل يوسف الخليل, أحمد سليمان عودة (277)
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  الفصل الثامن

 وصف  خصائص عينة الدراسة
  

  .الخصائص العامة للعينة: المبحث أألول

  .رتبطة بالمهنةالخصائص الم:     المبحث الثاني

  .الخصائص المرتبطة باآلباء: المبحث الثالث                    
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  الفصل الثامن

  وصف  خصائص عينة الدراسة
, األول: في أربعة مباحـث   , يتولى الباحث في هذا الفصل عرض خصائص عينة الدراسة        

خـصائص المتعلقـة بالحالـة      يتناول ال , الثاني. يتناول وصفاً للخصائص العامة لعينة الدراسة     

يتنـاول  , الرابع. يتناول الخصائص االجتماعية واالقتصادية المرتبطة باآلباء     , الثالث. المهنية

ولقد عرضت بيانات كل متغير على      . الخصائص المرتبطة بالمرتبة االجتماعية لألبناء واآلباء     

باسـتثناء بعـض    , اثم التعليـق عليهـا وتفـسيره      , هيئة جدول تكراري يتضمن القيم ونسبها     

وهذه المتغيـرات   . المتغيرات التي وظفت بياناتها بالدراسة دون عرضها في جداول تكرارية         

ــي , 76س, 37س, 35س, 33س, 31س, 29س, 22س, 21س, 18س, 17س, 10س : هـ

  .83س, 82س

  

  :الخصائص العامة للعينة: المبحث األول
  

  : رــ العم متغيـر:أوالً

  )39(جدول رقم 

  عضاء العينة حسب متغير العمريبين توزيع أ

  
الفئة           المجموع  أساتذة الجامعة   األطباء  المحامون  المفتشون

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  العمر
24-29  -  -  7  25%  20  29.9%  9  11.1%  36  15.3%  

30-35  3  5.1%  13  46.4%  16  23.9%  17  21%  49  20.9%  

36-41  4  6.8%  3  10.7%  20  29.9%  10  12.3%  37  15.7%  

42-47  18  30.5%  2  7.1%  5  7.5%  20  24.7%  45  19.1%  

48-53  15  25.4%  3  10.7%  5  7.5%  16  19.8%  39  16.7%  

54-59  19  32.2%  -  -  1  1.5%  9  11.1%  29  12.3%  

  %100  235  %100  81  %100  67  %100  28  %100  59  المجموع

  
  معامل االلتواء  االنحراف المعياري  المنوال  الوسيط  المتوسط  اإلحصاء    

  .084  1.63  2  3  3.4  القيمة

  

يتبين أن توزيع العمر بعينة الدراسة يكاد يكون        ,    بالنظر إلى الجانب اإلحصائي في الجدول     

مل االلتواء هذه   ويؤكد معا . والمنوال, الوسيط, متماثالً بسبب االقتراب الكبير بين قيم المتوسط      
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وتعطي هذه النتيجـة مؤشـراً كبيـراً علـى          . إذ جاءت قيمته الموجبة منخفضة جداً     , الحقيقة

  .األمر الذي يسمح بتعميم النتائج, مصداقية تمثيل العينة لمجتمعها الذي سحبت منه

  

أو على مستوى   , سواء على مستوى العينة ككل    ) 39(فيما يتعلق بتحليل بيانات الجدول رقم       

  :لفئات المهنية كل على حدة يتبينا

  

حسب تقـسيم   ) 64 -15( أن جميع أعضاء عينة الدراسة هم من الفئة العمرية العاملة            -1   

 والسبب يعود إلى طبيعة موضوع الدراسة الذي يركز اهتمامه علـى            )278(الدراسات السكانية   

ينة الدراسة فـيالحظ أن     وبالنظر إلى توزيع النسب على الفئات العمرية بع       . فئات مهنية محددة  

يليها في المرتبة الفئة    , %)20.9(تحظى بأعلى نسبة تواجد بالعينة أي       ) 35-30(الفئة العمرية   

أما بـاقي   , %)16.7(بنسبة  ) 53-48(ثم الفئة العمرية    , %)19.1(بنسبة  ) 47-42(العمرية  

  .         النسب فتوزعت على الفئات العمرية الخرى

  

في عينة المفتشين التربويين تأتي في المرتبة األولى مـن          ) 59-54(ة   أن الفئة العمري   -2

فالفئة العمرية  , %)30.5(بنسبة  ) 47-42(يليها الفئة العمرية    , %)32.2(حيث تواجدها بنسبة    

إالّ بنسبة ضئيلة   ) 41-36(و  ) 35-30(ولم تحظ الفئات العمرية     , %)25.4(بنسبة  ) 48-53(

يعة هذه المهنة التي تتطلب من شاغلها أن يكون قد أمـضى            والسبب يرجع إلى طب   , %)11.9(

في ممارسة التدريس فترة طويلة واكتسب خاللها خبرة وتجربة وسمعة حسنة وكفاءة تؤهلـه              

إلى جانب أن فرص تعيين أو تكليـف أو نـدب           . لحيازة هذه المكانة في السلم الوظيفي للتعليم      

ما تتم من خالل مـسابقة يجريهـا مكتـب          وعادة  , معلمين لشغل مهنة مفتش تربوي محدودة     

التفتيش التربوي بين فترة وأخرى الختيار المفتشين التربويين لمختلف التخصصات وبحـسب            

م ونتج  1998/1999أخرها المسابقة العامة التي جرت بمدينة طرابلس للعام الدراسي          . الحاجة

) 82(مـنهم   , تيش التربـوي  معلماً بمهنة التف  ) 117(عنها على مستوى مدينة الزاوية التحاق       

مفتشاً تربوياً على مستوى    ) 35(و, مفتشاً تربوياً على مستوى التعليم األساسي والتكوين المهني       

  .)279(م 22/11/1999ولقد باشر جميع المفتشين مهامهم بتاريخ , التعليم المتوسط

      

                                                 
أقل من (يطلق عليها فئة الشباب أو الفتوة  , الفئة األولى: تقسم الدراسات السكانية الفئات العمرية للسكان بعامة إلى ثالث فئات) (278
 65( ار السن أو الشيخوخة فئة آب, الفئة الثالثة. سنة ) 64 -15( فئة النضج أو الكهولة أو فئة القوة العاملة , الفئة الثانية. سنة) 15

  .164-163ص ص , م1996, دار المعرفة الجامعية: السويس. علم اجتماع السكان. عبد الرزاق جلبي: أنظر). فأآثر
  

  .م13/7/2005شعبية الزاوية بتاريخ , أخذت هذه المعلومات من  مكتب التفتيش التربوي بأمانة التعليم )(279
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يليهـا  , %)46.4(وبنسبة  ) 35-30( أن معظم عينة المحامين جاءوا من الفئة العمرية          -3

بنـسبة  ) 53-48(و, )41-36(فالفئة العمــرية    , %)25(وبنسبة  ) 29-24(الفئة العمـرية   

ويرجع السبب  %). 7.1(بنسبة  ) 47-42(وتأتي في المرتبة األخيرة الفئة العمرية       , %)10.7(

ل إلـى اإلقبـا   , في تمركز أكثر من ثالثة أرباع المحامين في الفئتين العمريتين األولى والثانية           

سواء على مستوى   , المتزايد على هذه المهنة في اآلونة األخيرة نظراً لحاجة سوق العمل إليها           

  . أو على مستوى فتح مكاتب خاصة باألفراد لمزاولة مهنة المحاماة, التوظيف في الدولة

  

فإن أكثـر الفئات العمرية تواجـداً بالعينـة همـا الفئتـان            ,  بخصوص عينة األطباء   -4

-30(يلهما الفئة العمرية    , لكل منهما %) 29.9(وذلك بنسبة   ) 41-36(, )29-24(: العمريتان

. أما باقي النسب فتوزعت على الفئات العمرية األخرى بنسب ضـئيلة          , %)23.9(بنسبة  ) 35

ويرجع السبب في وجود أكثر من ثالثة أرباع عينة األطباء في الفئات العمرية الثالثة األولـى                

أي حاجة سـوق    , إلى ذات األسباب المتعلقة بمهنة المحاماة     , صغر سناً التي يمكن وصفها باأل   

إضافة إلى أن افتتاح كلية الطب البشري بجامعة السابع من ابريل للعام            , العمل إلى هذه المهنة   

ومجانية التعليم بها دفعا باألسر إلى تشجيع أبنائهم المتحصلين علـى           , م1997/1998الجامعي  

بعدما كان بعد المسافة والمصاريف الباهظـة التـي         , خراط بهذه الكلية  معدالت عالية إلى االن   

  .يتطلبها هذا النوع من التعليم يشكالن عقبة حقيقية

  

 أن توزيع النسب على الفئات العمرية لعينة أعضاء هيئة التدريس بجامعة السابع مـن               -5

, %)24.7(ولـى بنـسبة   في المرتبة األ) 47-42(الفئة العمرية : أبريل جاء على النحو التالي 

%). 19.8(بنـسبة  ) 53-48(فالفئـة العمريـة   , %)21(بنسبة ) 35-30(يليها الفئة العمرية    

أما الفئتان العمريتان األولى واألخيرة فإن      %). 12.3(بنسبة  ) 41-36(وحظيت الفئة العمرية    

 هيئـة   ويعزى هذا التنوع في التوزيع العمري ألعـضاء       . لكل منهما %) 11.1(نسبتهما بلغت   

أو من حيـث أنظمـة      , التدريس بالجامعة إلى طبيعة هذه المهنة سواء من حيث تنوع علومها          

إضافة إلى أن الئحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي ال تشترط سن بعينها للقبول في              , الدراسة

  .طالما أن المتقدم لم يصل إلى سن التقاعد, مهنة التدريس الجامعي

   

  

  

  

  :نـن السكاـ مك متغيـر:اًـثاني
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  )40(جدول رقم 

  يبين توزيع أعضاء العينة حسب مكان السكن

  

, يقيمون داخل مدينـة الزاويـة     %) 65.5(أن ثلثي عينة الدراسة     ) 40(يظهر الجدول رقم       

مهنية حـسب مكـان     وبالنظر إلى توزيع أعضاء كل فئة       . يقيمون خارجها %) 34.5(مقابل  

فإن الجدول يظهر أن أكثر من نصف المفتشين التربويين يقيمون داخل المدينة وذلـك              , السكن

, %)64.3(وأن ثلثي عينة المحامين تقريباً يقيمون خارج المدينـة وبنـسبة            , %)57.6(بنسبة  

أمـا  . من إجمالي عينة األطبـاء   %) 76.1(وجاءت نسبة المقيمين داخل المدينة بعينة األطباء        

أساتـذة الجـامعة فإن البيانات بالجـدول تشير إلـى أن أكثـر مـن ثلثيهم يقـيم بالمدينـة               

  , %)72.8(بنسبة 

  

  :سـ الجن متغيـر:اًـثالث

  )41(جدول رقم 

  يبين توزيع أعضاء العينة حسب الجنس
               

  :ما يلي) 41(   يتضح من الجدول رقم 

  . من اإلناث%) 29.4(مقابل , من عينة الدراسة هم من الذكور%) 70.6( أن أكثر من -1

  

. إنـاث %) 8.5(مقابـل  %) 91.5( أن الذكور بعينة المفتشين التربويين يشكلون ما نسبته       -2

ويرجع السبب في محدودية هذه النسبة إلى وجود عدد قليل من العنصر النسائي بهذه المهنـة                

التـي تتطلـب جهـداً كبيـراً        , فالنساء يرغبن في العمل بهذه المهنة نظراً لطبيعتهـا        . ساًأسا

  فئةال            المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نمكان السك

 %34.5 81 %27.2 22 %23.9 16 %64.3 18 %42.4 25 قرية

 %65.5 154 %72.8 59 %76.1 51 %35.7 10 %57.6 34 مدينة

 100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع

الفئة        موعالمج أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الجنس

 %70.6 166 %80.2 65 %43.3 29 %64.3 18 %91.5 54 ذكر

 %29.4 69 %19.8 16 %56.7 38 %35.7 10 %8.5 5 أنثى

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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يعود إلـى   , وسبب ثاني , ومتواصالً طيلة العام الدراسي من حيث اإلشراف والتوجيه والمتابعة        

وهـذان  , بعد المسافات بين المدارس المسندة إلى المفتش التربوي لمتابعتها واإلشراف عليهـا           

إلى جانـب وجـود نظـرة       , يشكالن إعاقة حقيقية وبخاصة إذا كانت المرأة متزوجة       السببان  

تـرى فـي إشـراف    , محافظة تجاه شغل المرأة لهذه المهنة مازالت منتشرة في الوقت الحالي 

وتؤكد حقيقة هذا العـزوف     . المرأة وتوجيهها للرجل في هذه المهنة أمر غير محبذ ومرغوب         

مفتشة تربوية بمرحلة التعليم األساسـي      ) 11( إذ بلغ عددهن     عدد المنخرطات في هذه المهنة    

, معلمـاًً ) 1385(مـنهم   . معلماً ومعلمـة  ) 8594(بمدينة الزاوية التي يبلغ عدد المعلمين بها        

ويتوقع الباحث أن هذه العقبات  سوف لن يكون لها تأثير في المستقبل             . )280(معلمة  ) 7209(و

 والمتزايـد مـن العنـصر النـسائي فـي التعلـيم           المنظور فـي ضل هـذا العدد الكبيـر     

  .وبمراحله المختلفة

  

, %)64.3(إذ بلغت عند الـذكور      ,  أن نسبة الذكور بعينة المحامين أكبر من عينة اإلناث         -3

  .عند اإلناث%) 35.7(مقابل 

  

%) 56.7(حيث كانت عند اإلنـاث      ,  أن نسبة اإلناث بعينة األطباء جاءت أكبر من الذكور         -4

ويرجع السبب المباشر في وجود نسبة كبيرة من اإلناث بعينـة           %). 43.3(ا عند الذكور    بينم

إذ بلغ عدد الطبيبـات بمجتمـع       , األطباء إلى أن عدد اإلناث بمجتمع الدراسة أكبر من الذكور         

وهذه نتيجـة طبيعيـة     . طبيباً) 87(مقابل  , طبيبة على مستوى مدينة الزاوية    ) 114(الدراسة  

إضـافة  , المتعلقة باألطباء ) 35(ا أخذ في االعتبار األسباب التي بينت بالجدول         ومقبولة إذا م  

وتكفي اإلشارة إلى أن    , إلى مراعاة متغيري المدخالت والمخرجات بكلية الطب البشري سنوياً        

طالبة ) 1085(م بلغ   2004/2005عدد الطالب بكلية الطب البشري من اإلناث للعام الجامعي          

  . )281(طالباً ) 377(في مقابل , الدراسيةفي مختلف السنوات 

  

, %)80.2(إذ بلغت عنـد الـذكور     ,  أن نسبة الذكور بعينة أساتذة الجامعة أكبر من اإلناث         -5

  %).19.8(بينما عند اإلناث فقد بلغت 

  

  

  :ةـة الزواجيـ الحال متغيـر:اًـرابع

                                                 
  .م2003/2004مكتب شؤون التعليم إحصائية للعام الدراسي .  الزاويةاللجنة الشعبية للتعليم بشعبية) (280
   .م2004/2005إحصائية صادرة عن مكتب الدراسة واالمتحانات . جامعة السابع من أبريل) (281
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  )42(جدول رقم 

  يبين الحالة الزواجية ألعضاء العينة

  

  :ما يلي) 42(رقم يتضح من الجدول    

, من العزاب %) 26.4(مقابل  , %)73.2( أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة متزوجون بنسبة          -1

من الجدول أنه لم تسجل     كما يالحظ   . من إجمالي العينة  %) 0.4(أما حاالت الترمل فلم تتجاوز      

األمر الذي يشير إلى حدوث حالة مـن االسـتقرار          , أية حالة طالق بين أعضاء عينة الدراسة      

ويعطي هذا مؤشراً على أن التعليم يلعب دوراً مهماً فـي حالـة             , األسري بين أعضاء العينة   

  . االستقرار هذه

  

بالمقابل فإن نسبة العزاب    , %)91.5( أن معظم عينة المفتشين التربويين متزوجون بنسبة         -2

وحالة ترمل واحدة سجلت عند اإلنـاث بلغـت نـسبتها           , %)6.8(وهم من الذكور فقط بلغت      

  .من عينة المفتشين%) 1.7(

  

%) 53.6( أن نسبة المتزوجين بعينة المحامين تزيد عن نصف العينة بقليـل أي بنـسبة                -3

  .  إناث)9(ذكور و) 4(من العزاب موزعة بين %) 46.4(مقابل 

  

من العزاب موزعة   %) 35.8(مقابل  %) 64.2( أن نسبة المتزوجين  بعينة األطباء بلغت         -4

  .من اإلناث) 16(و, من الذكور) 8(بين 

  

فقد بلغـت   ,  أن نسبة المتزوجين بعينة أساتذة الجامعة كانت أكبر من نسبة غير المتزوجين            -5

, مـن الـذكور   ) 10(موزعة بـين    من العزاب   %) 25.9(مقابل  , %)74.1(عند المتزوجين   

  . من اإلناث) 11(و

:    يتبين مما سبق أن نسبة العزوبة بين اإلناث أكبر من الذكور في الفئات المهنيـة الـثالث                

إلى طبيعة هذه المهن    , أوالً: ويعزى السبب في ذلك إلى    . والطب, التدريس الجامعي , المحاماة

  الفئة               المجموع أساتذة الجامعة األطباء امونالمح المفتشون
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الحالة الزواجية

 %26.4 62 %25.9 21 %35.8 24 %46.4 13 %6.8 4 أعزب

 %73.2 172 %74.1 60 %64.2 43 %53.6 15 %91.5 54 متزوج

 %0.4 1 - - - - - - %1.7 1 أرمل

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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األمر الذي  ,  تتطلبان مدة  طويلة من الدراسة      التدريس الجامعي والطب اللتين   , وبخاصة مهنتي 

غير المرغوب في الزواج منها على نحو مـا         )  سنة فأكثر  25(يدخلهن في الفئات العمرية من      

 علـى   من داخل مدينة الزاوية التي تؤكـد      م  1996عام  التي أجريت    تشير إليه نتائج الدراسة   

الـسبب  أما    .)282( سنة) 25-20 (طلب قيمة صغر السن في الفتاة وبخاصة الفئة العمرية من         

إلى النظرة المحافظة التي ترى أن هذه المهن تأخذ حيزاً كبيراً من وقت المرأة              ,  فيرجع الثاني

وتـدعم هـذا    . واهتمامها وبالتالي فإنها سوف تشغلها عن أداء واجباتها وأدوارها كزوجة وأم          

لعمل المفضل في الخطيبـة عنـد       فعند سؤال المبحوثين عن نوع ا     , التوجه نتائج الدراسة ذاتها   

بينما لم  , من حوالـي ثالثة أربـاع العينـة    " مهنة التدريس   " جـاء تفضيل   , االختيار للزواج 

   . )283(من إجمالي العينة %) 5.6(تحـض الوظائف المهنية بأكثر من 

  

  :متغير عدد أفراد األسرة: خامساً

  )43(جدول رقم 

  يبين عدد أفراد األسرة بعينة الدراسة

  

  :ما يلي)  43(   يتبين من الجدول رقم 

إذ بلغت نسبة أعضاء العينة الذين      , راً أن حجم األسرة بعينة الدراسة يميل إلى أن يكون كبي          -1

مـن  ) 7-5(ونسبة الذين لديهم أسر بحجم      , %)33.6(من األفراد   )  فأكثر 8(لديهم أسر بحجم    

وهذان الحجمان يقتربان من متوسط حجم األسرة بالمجتمع الليبي الذي بلغ           , %)29.4( األفراد  

فرداً وفق آخر إحـصاء     ) 6.79(غ  فرداً ومتوسط حجم األسرة بمنطقة الزاوية الذي بل       ) 6.96(

( من األفـراد    ) 4-2(بالمقابـل بلغت نسبة الذين لديهم أسـر صغيـرة الحجم         , )284 (للسكان

29.8                                                  .(%  
                                                 

بطة بالزواج دراسة ميدانية التجاهات األسرة الليبية حول بعض القيم المرت: صراع القيم بين اآلباء واألبناء. محمود سالم جّدور) (282
  .162ص . م1996, جامعة الفاتح, )غير منشورة(رسالة ماجستير  . بمدينة الزاوية

   .152ص , نفس المرجع) 283(
  .83ص , مرجع سابق. م1995النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق )(284

  الفئة               المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  عدد أفراد 

 األسرة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

2 - 4 11 18.6% 11 39.3% 27 40.3% 21 25.9% 70 29.8% 

5 - 7 11 18.6% 3 10.7% 20 29.9% 35 43.2% 69 29.4% 

 %33.6 79 %24.7 20 %19.4 13 %39.3 11 %59.3 35  فأكثر8

 %7.2 17 %6.2 5 %10.4 7 %10.7 3 %3.4 2  إجابةبدون

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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ن إذ بلغت نسبة المفتشي   ,  أن حجم األسرة بعينة المفتشين التربويين يميل إلى أن تكون كبيراً           -2

وبالمقابل جاءت نسبة المفتشين الذين لديهم أســر        , %)59.3(الذين لديهم أسر كبيرة الحجم      

%) 3.4(واكتفــى   , لكـل منهما %) 18.6(صغيـرة الحجم ومتوسطة الحجم متساوية؛ أي       

  . بعدم اإلجابة

  

ين  أن نسبة المحامين الذين لديهم أسر صغيرة الحجم جاءت متساوية مع نسبة المحامين الذ              -3

كما بلغت نسبة المحامين الذين لديهم      , لكل منهما %) 39.3(أي بنسبة   , لديهم أسر كبيرة الحجم   

  . بعدم اإلجابة%) 10.7(واكتفى , %)10.7(أسر متوسطة الحجم 

  

إذ بلغت نسبة الذين لديهم أسـر       ,  أن حجم األسرة بعينة األطباء يميل إلى أن يكون صغيراً          -4

فاألطباء الـذين   , %)29.9(باء الذين لديهم أسر متوسطة بنسبة       يليهم األط , %)40.3(صغيرة  

  .بعدم اإلجابة%) 10.4(واكتفى , %)19.4(لديهم أسر كبيرة الحجم بنسبة 

  

ذلك أن نسبة الذين لديهم    ,  أن حجم األسرة بعينة أساتذة الجامعة يميل إلى أن يكون متوسطاً           -5

 نسبة األساتذة الذين لديهم أسر صـغيرة        وبالمقابل فإن %). 43.2(أسر متوسطة الحجم بلغت     

بعـدم  %) 6.2(واكتفي  , %)24.7(و%) 25.9: (الحجم وأسر كبيرة الحجم كانت على التوالي      

  . اإلجابة

  

يالحظ أن أكثر الفئات المهنية ذات أسر صغيرة الحجم         ) 43(   بإمعان النظر في الجدول رقم      

األمر الذي يؤكـد أن     . فالمفتشين التربويين , نفالمحامي, يليهم أساتذة الجامعة  , هي فئة األطباء  

كما يتوقع أن تسهم    . المستوى التعليمي يلعب دوراً مهماً في تحديد حجم األسرة بعينة الدراسة          

 ديمون التي قال بها (Social Capillarity) الجاذبية االجتماعيةهذه النتيجة في تأكيد نظرية 

(Damont)  ي األنبوبة يجب أن يكون قليل الكثافة لكي يرتفع         أنه لما كان السائل ف    : التي ترى

ذبية؛ فإن األسرة بالمثل يجب أن تكون صغيرة لكي تتمكن من االرتفـاع فـي               تحت تأثير الجا  

  .    )285( السلم االجتماعي

  

  

                                                 
, مرجع سابق. دراسة ميدانية لمجموعة أسر عمال الصناعة: تماعية للحراك المهنياآلثار االج. السييد محمد الحسيني: نقًال عن) (285
   .341ص 
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  :المستوى التعليميمتغير : سادساً

  )44(جدول رقم 

  يبين توزيع أعضاء العينة حسب المستوى التعليمي

  

     

  

هـم مـن حملـة      %) 34.5(أن أكثر من ثلث عينة الدراسة       ) 44(   يتضح من الجدول رقم     

فحملة , %)28.5(س بنسبة   يليهم حملة البكالوريو  , )الماجستير والدكتوراه ( المؤهـالت العليا   

بعامة يالحظ من الجـدول  , %)11.9(فحملة الليسانس بنسبة  , %)25.1(الدبلوم الخاص بنسبة    

جميع , %)100(جميع أعضاء عينة المفتشين التربويين هم من حملة الدبلوم الخاص بنسبة             أن

األطباء هم  جميع أعضاء عينة    , %)100(أعضاء عينة المحامين هم من حملة الليسانس بنسبة         

وجميع أعضاء عينة أسـاتذة الجامعـة مـن حملـة           , %)100(من حملة البكالوريوس بنسبة     

  , %)100(الماجستير والدكتوراه بنسبة 

  

  
  

  

  

  

  :متغير عدد السنوات الدراسية التي استكملت: سابعاً

  )45(جدول رقم 

  يبين توزيع أعضاء العينة حسب عدد السنوات الدراسية التي استكملوها

             الفئة  المجموع أساتذة الجامعة طباءاأل المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المستوى التعليمي

 %25.1 59 - - - - - - %100 59 دبلوم خاص

 %11.9 28 - - - - %100 28 - - الليسانس

 %28.5 67 - - %100 67 - - - - سبكالوريو

 %34.5 81 %100 81 - - - - - - ماجستير ودكتورا ه

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع



  262

  

  :ما يلي) 45(   يتضح من الجدول رقم 

نية تراوحت من   استكملوا دراستهم خالل فترة زم    , من أعضاء عينة الدراسة   %) 48.1( أن   -1

وتضم هذه الفترة الزمنية حملة درجة الماجستير من أعضاء هيئة التـدريس            , سنة) 19-21(

اسـتكملوا دراسـتهم خـالل      %) 25.1(أن  . وحملة درجة البكالوريوس من األطباء    , الجامعي

مـن  %) 14.9(أن  . وهؤالء جميعاً من عينة المفتشين التربويين     ) 15-13(الفترة الزمنية من    

سنة وهم من حملة    ) 27-22( الدراسة استكملوا دراستهم خالل الفترة الزمنية الممتدة من          عينة

من أعضاء العينـة  اسـتكملوا       %) 11.9(كما يتبين أن    . درجة الدكتوراه من أساتذة الجامعة    

  . سنة وجميعهم يمثلون فئة المحامين) 18-16(دراستهم ما بين 

  

وا  قد  حصلوا على شهادات علمية  أثناء العمـل،    بسؤال أعضاء عينة الدراسة عما إذا كان      

ـ %) 39.1(عضواً بنسبة   ) 92(تبين أن هناك     وأن أكثر الفئات المهنية حصوالً     . نعم: أجابوا ب

ففئـة المفتـشين    , يليهـا فئـة األطبـاء     , فئة أساتذة الجامعة  : علمية أثناء العمل   على شهادات 

واألطباء عن الفئتين األخريين    , أساتذة الجامعة : تيإن تقدم فئ  . وأخيراً فئة المحامين  , التربويين

في الحصول على شهادات علمية أثناء مزاولة العمل ضرورة اقتضتها طبيعة هاتين المهنتـين              

اللتين تتطلبان التخصص الدقيق والمعمق الذي ال يتحقق إالّ من خالل الحصول على الشهادات              

  . هالعلمية الدقيقة وبخاصة منها شهادة الدكتورا

) 77(أن هنـاك    : وبسؤالهم عن نوع الشهادات العلمية التي تحصلوا عليها أثناء العمل تبين          

تحـصلوا عليهـا شـهادتي      , من مجموع الذين أجابوا بـنعم     %) 83.7(أستاذاً جامعيا وبنسبة    

, من مجموع الذين أجـابوا بـنعم      %) 8.7(من األطباء بنسبة    ) 8(أن  . الماجستير أو الدكتوراه  

مفتشين تربـويين بنـسبة     ) 7(أن   *. 286ى شهادة الزمالة الليبية في جزئها األول        تحصلوا عل 

                                                 
الجزء . سنوات يمضيها الطبيب بين العمل والدراسة) 5(مدته , الجزء  األول: الزمالة الليبية درجة علمية  تتكون من جزئين *  286

 . تعادل درجة الدآتوراهسنوات يمضيها الطبيب عمليًا في تخصصه وهي ) 3(مدته , الثاني

الفئة                المجموع األطباء أساتذة الجامعة المحامون المفتشون
السنوات عدد 

  الدراسية 
  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

13 - 15 59 100% - - - - - - 52 25.1% 
16 - 18 - - 28 100% - - - - 28 11.9% 
19 - 21 - - - - 67 100% 46 56.8% 113 48.1% 

22 - 24 - - - - - - 28 34.6% 28 11.9% 

25 - 27  - - - - - - 7 8.6% 7 3% 

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59  المجموع
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: من مجموع الذين أجابوا بنعم تحصلوا على شهادات علمية أثناء العمل توزعوا بين            %) 7.6(

) 3(أن . مفتشين تحصلوا على دبلـوم خـاص  ) 4(و, تحصلوا على دبلوم الدراسات العليا    ) 3(

  .         ن مجموع الذين أجابوا بنعم تحصلوا على دبلوم الدراسات العليام%)  3.3(محامين  بنسبة 

, متغير عدد السنوات الدراسية التي يستكملها الفرد      : ما يمكن اإلشارة إليه هو أن المتغيرين         

همـا المحــددان الرئيـسيان     , ومتغير المستوى التعليمي اللذـين يرتبطان ببعضهما البعض      

, تطـور أسـلوب الحيـاة   , الدخل الكبير, للحصول على المهنة العالية  , يحسب التفسير الوظيف  

فكلما زادت الـسنوات    . بمعنى آخر هما المحددان للحراك االجتماعي للفرد      . وتغير االتجاهات 

زادت بالتالي إنتاجيته في    , وحصوله على مؤهالت علمية عالية    , الدراسية التي يستكملها الفرد   

وصار بإمكانه المنافسة على شغل المهن العليا التي        , وق العمل إليه  النظام االقتصادي وحاجة س   

  .       وتتيح هيبة اجتماعية كبيرة ونفوذاً واسعاً, بدورها تدر دخالً عالياً

  

  :الخصائص المرتبطة بالمهنة: المبحث الثاني
  

  :المهنة األولى: أوالً

  )46(جدول رقم 

  نة حسب المهنة األولى                   يبين توزيع أعضاء العي
  النسبة  التكرار  المهنة األولى

  %40.9  96  معلم

  %5.1  12  عون قضائي

  %11.5  27  معيد

  -  -  مفتش تربوي

  %5.1  12  محام

  %28.5  67  طبيب

  %1.7  4  أستاذ جامعي

  %0.4  1  مهندس

  %4.3  10  موظف

  %1.3  3  صحفي

  %0.4  1  محاسب

  %0.4  1  عضو رقابة إدارية

  %0.4  1  دبلوماسي

  %100  235  المجموع

أن أكثر من ثلث أعضاء عينة الدراسة مارسوا مهنتهم األولى عن           ) 46(   يظهر الجدول رقم    

وجاءت نسبة  الذين مارسوا مهنتهم األولى من خالل          , %)40.9(طريق مهنة التدريس  بنسبة      
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لـى معيـد     مـن أعضاء العينة كانت مهنتهـم األو     %) 11.5(كما أن   , %)28.5(مهنة الطب   

كما بلغت نسبة الـذين مارسـوا       . وهي أولى درجات السلم الوظيفي في مهنة التعليم الجامعي        

وذات النسبة تالحظ عنـد أولئـك الـذين         , %)5.1(مهنتهم األولى من خالل  مهنة المحاماة          

%) 4.3( ويظهر من الجدول أن     . مارسوا مهنة  عون قضائي  قبل ولوجهم في مهنة المحاماة          

من أعضاء العينة مارسوا    %) 1.7(وأن  , ة الدراسة كانت مهنتهم األولى هي  موظف         من عين 

مهنة التدريس الجامعي بعد تخرجهم مباشرة وحصولهم على المؤهالت العليا  الماجـستير أو              

وهؤالء من ضمن الذين أرسلوا في بعثات دراسية للخارج بعد حـصولهم علـى              , الدكتوراه  

 كان موجوداً ثم أوقف العمل به مع بداية الثمانينات مـن            دنوع من اإليفا  وهذا ال , الثانوية العامة 

من أعضاء العينة كانت مهنتهم األولى هـي العمـل          %) 3.1(كما يتبين أن    . القرن العشرين 

عـضوية الرقابـة    , المحاسـبة , الهندسة: ولقد توزع بقية أعضاء العينة على مهن      . بالصحافة

  %).0.4(ميعها كانت بنسبة والسلك الدبلوماسي وج, اإلدارية

  

وبسؤال أعضاء عينة الدراسة عما إذا كانوا قد عينوا بقرار من قبل الدولة عنـد التحـاقهم                 

  %).       100(نعم  بنسبة : فوافق الجميع وبدون استثناء وأجابوا بـ, بالمهنة األولى

  

  :الدرجة الوظيفية األولى: ثانياً

  )47(جدول رقم 

  حسب الدرجة الوظيفية األولى عينةاليبين توزيع أعضاء  

  

, درجـة ) 16-1(م الدرجات الوظيفية من     1981 لسنة   15   يقسم قانون المرتبات الليبي رقم      

وبـين   , هةكما  أنه يربط بين الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي الذي حصل عليه الفرد من ج              

فإن الشخص الذي حـصل     : على سبيل المثال  . من جهة ثانية  * 287الدخل السنوي لهذه الدرجة   

                                                 
  ).1(الجدول رقم :  للمزيد أنظر*  287

 الفئة               المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الدرجة الوظيفية

5-6 59 100% - - - - 9 11.1% 68 28.9% 

7-8 - - 28 100% 67 100% 68 84% 163 69.4% 

9-10 - - - - - - 4 4.9% 4 1.7% 

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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ويكون المقابل السنوي لها    , على المؤهل العلمي  الليسانس  يعين على الدرجة الوظيفة السابعة          

  . ديناراً ليبياً) 2040(

  

  :يتضح اآلتي) 47(   بالنظر إلى الجدول رقم 

عينوا على الـدرجتين الـوظيفيتين الـسابعة        %) 69.4(لثي عينة الدراسة     أن أكثر من ث    -1

كما يالحـظ    .واألطباء, وأساتذة الجامعة , ولقد توزعت هذه النسبة بين فئة المحامين      . والثامنة

عينوا على الدرجتين الخامسة والـسادسة      %) 28.9(من الجدول أن ثلث عينة الدراسة تقريباً        

كما يتبـين    .وهذه النسبة تضم جميع المفتشين التربويين     , عام والخاص من حملة الدبلوم ال    ألنهم

وهؤالء هـم مـن     , من عينة الدراسة عينوا على  الدرجة الوظيفية العاشرة        %) 1.7(أن هناك   

أساتذة الجامعة الذين واصلوا دراستهم الجامعية العليا بعد المرحلة الثانوية مباشـرة إلـى أن               

  .تحصلوا على درجة الدكتورة

  

 أن جميع المفتشين التربويين عينوا على إحدى الدرجتين الوظيفيتين الخامسة أو السادسة؛             -2

  . أو دبلوم المعلمين الخاص , ألنهم من حملة شهادة  دبلوم المعلمين العام

  

 أن جميع المحامين عينوا على الدرجة الوظيفية السابعة؛ ألنهم من حملة المؤهل العلمـي                -3

  .الليسانس

  

ن عينة األطباء عينوا جميعاً على الدرجة الوظيفية الثامنة ألنهم من حملة المؤهل العلمي                أ -4

   .سالبكالوريو

  

ويرجـع  , من أساتذة الجامعة عينوا على الدرجتين الوظيفيتين السابعة والثامنة        %) 84( أن   -5

: ا والتي شملت  السبب في تعيينهم على هاتين الدرجتين إلى تنوع مهنتهم األولى التي عملوا به            

وهؤالء جميعاً هم مـن حملـة المـؤهلين العلميتـين            . صحفي, موظف, مهندس, معيد, معلم

من أساتذة الجامعة عينوا على الـدرجتين       %) 11.1(كما يتضح أن     .سالليسانس والبكالوريو 

ويرجع السبب في تعيينهم على أحدى هاتين الدرجتين نظراً ألن مهنـتهم            , الخامسة أو السادسة  

أمـا  . ولى كانت التدريس بمرحلة التعليم األساسي ومن حملة شهادة  دبلوم المعلمين العام              األ

نظراً ألن  , فقد عينوا على الدرجة الوظيفية العاشرة     %) 4.9(بقية عينة أساتذة الجامعة ونسبتهم      

  . وهم من حملة المؤهل العلمي الدكتوراه , مهنتهم األولى كانت التدريس الجامعي
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  :  الحاليةالمهنة: ثالثاً

  )48(جدول رقم 

  توزيع أعضاء العينة حسب المهنة الحالية

     

ة يشكلون أكثر من ثلـث عينـة الدراسـة          أن أساتذة الجامع  ) 48(   يتضح من الجدول رقم     

وأخيـراً  , %)25.1(فالمفتشين التربويين بنـسبة     , %)28.5(يليهم األطباء بنسبة    , %)34.5(

لقد جاء توزيع هذه النسب بالعينة بناءاً على تطبيق طريقة العينة           %). 11.9(المحامون بنسبة   

جانس مجتمع الدراسة وتجنباً للوقوع     التي جاء اختيارها بسبب عدم ت     , العشوائية الطبقية النسبية  

   *. 288(Bias Error)في أخطاء التحيز  

  

  :   وبسؤال أعضاء عينة الدراسة عن كيفية التحاقهم بالمهنة الحالية تبين

.  التحقوا بمهنتهم الحالية عن طريـق التعيـين         %) 78.7( أن أكثر من ثالثة أرباع العينة        -1

التحقوا بمهنتهم الحالية عن    %) 8.9(و. عن طريق المسابقة  التحقوا بمهنتهم الحالية    %) 11.1(و

والمالحظ أنه لم تسجل أية     . التحقوا بمهنتهم الحالية عن طريق النقل     %) 1.3(و, طريق  الندب  

حالة تم التحاقها عن طريق التوصية وهذا يرجع إلى طبيعة هذه المهن وحاجة سـوق العمـل                 

  .إليها في الوقت الحالي

  

التحقوا بمهنتهم الحالية   %) 42.4: (تشين التربويين توزعوا على النحو التالي      أن عينة المف   -2

  .عن طريق التعيين%) 22(و, عن طريق الندب%) 35.6(و, عن طريق المسابقة

  

  .  أن جميع المحامين التحقوا بمهنتهم الحالية عن طريق التعيين-3

  . التعيين أن جميع عينة األطباء التحقوا بمهنتهم الحالية عن طريق-4

                                                 
  .246-245  صص:  للمزيد أنظر288*

  النسبة  التكرار  المهنة الحالية

  %25.1  59  المفتشون التربويون

  %11.9  28  محامون

  %28.5  67  األطباء

  %34.5  81  أساتذة الجامعة

  %100  235  المجموع
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عن طريـق   %) 95.1: (أن أساتذة الجامعة جاء التحاقهم بمهنتهم الحالية على النحو التالي          -5

  . عن طريق المسابقة%) 1.2(و, عن طريق النقل%) 3.7(و, التعيين

     

أكـد  ,    وبسؤال أعضاء عينة الدراسة عما إذا كانوا يعملون في نفس التخـصص الدراسـي             

  %).    100(م  بنسبة نع: الجميع على اإلجابة

  

  

  : الدرجة الوظيفية الحالية :رابعاً

  )49(جدول رقم 

  يبين توزيع أعضاء العينة حسب الدرجة الوظيفية الحالية

  

  :ما يلي) 49(   يتضح من الجدول رقم 

, )10-9(درجاتهم الوظيفية الحالية ما بـين       %) 52.8( أن أكثر من نصف عينة الدراسة        -1

أما الذين درجاتهم الوظيفية ما  , )12-11(درجاتهم الوظيفية ما بين     %) 31.5(وأكثر من ثلثهم    

ويظهر الجدول أن عضواً وحيداً     , العينةمن جملة أعضاء    %) 15.3(فكانوا بنسبة   ) 8-7(بين  

وتعطي هـذه النـسب     . درجته الوظيفية هي الثالثة عشرة    %) 0.4(من أعضاء عينة الدراسة     

اكتسبوا خبرة كل حسب مهنتـه      %) 84.7(بعامة مؤشراً على أن غالبية أعضاء عينة الدراسة         

ينـة الدراسـة    من أعـضاء ع   %) 15.3(في مقابل   , سنة) 20(سنوات إلى أكثر من     ) 8(من  

  .مازالوا في بدايات التدرج المهني

  

,  )12-11(عينة المفتشين التربويين درجاتهم الوظيفية ما بـين         %) 62.7( أن قرابة ثلثي     -2

أما بقية المفتشين التربـويين و      , )10-9(درجتهم الوظيفية ما بين     %) 32.2(وأكثر من ثلثهم    

  ).8-7(ا بين فإن درجاتهم الوظيفية تراوحت م%) 5.1(نسبتهم 

        الفئة           المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  الدرجة

 الوظيفية 
  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

7-8 3 5.1% 14 50% 19 28.4% - - 36 15.3% 
9-10 19 32.2% 10 35.7% 37 55.2% 58 71.6% 124 52.8% 

11-12 37 62.7% 4 14.3% 11 16.4% 22 27.2% 74 31.5% 
13-14 - - - - - - 1 1.2% 1 0.4% 

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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%) 35.7(وأن  , )8-7(عينة المحامين درجاتهم الوظيفيـة مـا بـين          %) 50( أن نصف    -3

فإن ) 12-11(أما المحامين الذين درجتهم الوظيفية ما بين        , )10-9(درجتهم الوظيفية ما بين     

  %).    14.3(نسبتهم 

  

كما يظهر  , )10-9(عينة األطباء درجاتهم الوظيفية ما بين       %) 55.2( أن أكثر من نصف      -4

وهؤالء يعدون من الخرجين حديثي العهد بمهنـة        , )8(درجتهم الوظيفية   %) 28.4(أن هناك   

  ).      12-11(من األطباء درجاتهم الوظيفية ما بين %) 16.4(وجاء , الطب

  

كما , )10-9(درجاتهم الوظيفية ما بين     %) 71.6(أن أكثر من ثلثي عينة أساتذة الجامعة         -5

وأستاذ جـامعي فقـط     , )12-11(منهم توزعت درجاتهم الوظيفية ما بين       %) 27.2 (تبين أن 

وال يعني وجود أكثرية من عينة أسـاتذة        %). 1.2(جاءت درجته الوظيفية الثالثة عشرة بنسبة       

فبالرجوع , أنهم من الخرجين الجدد ومن ذوي الخبرة القصيرة       ) 10-9(الجامعة في الدرجتين    

من عينة أساتذة الجامعة توزعوا بـين الـدرجتين         %) 95.1(تبين أن   ي) 47(إلى الجدول رقم    

ومـن حملـة    , وجميع هؤالء هم من حملـة الـدبلوم الخـاص         ) 8-7(و, )6-5: (الوظيفيتين

والبكالوريوس الذين اجتهدوا في مواصلة تعليمهم العالي إلى أن تحصلوا          , الليسانس: الدرجتين

  .هتوراأو الدك, الماجستير: على إحدى الشهادتين

  

  :نظام الترقية في العمل: خامساً

  )50(جدول  رقم 

  بنظام الترقية في العمل يبين إجابة أعضاء العينة عن السؤال المتعلق

  :المتعلق بنظام الترقية في العمل ما يلي)  50( من الجدول رقم يتضح   

يترقون إلى الدرجة األعلى عن طريق األقدميـة        %) 37( أن أكثر من ثلث عينة الدراسة        -1

ينتين حيث تتم الترقية في هاتين الع     . والمحامين, المفتشين التربويين : وتشمل هذه النسبة عينتي   

  الفئة                   المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة رارالتك النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نظام الترقية
 %37 87 - - - - %100 28 %100 59 األقدمية

 %28.1 66 %81.5 66 -  - - - - األقدمية وإجراء البحوث
األقدمية والحصول على 

 الشهادات العلمية
- - - - 65 97% 15 18.5% 80 34% 

 %0.9 2 - - %3 2 - - - - العالقات الشخصية

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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 لسنة  15 حسب قانون المرتبات الليبي رقم        ,سنوات إدارية ) 4(إلى الدرجة األعلى بعد مضي      

أمـا  ). 10(إلى الدرجة   ) 1(وهذا النظام يسري على الدرجات الوظيفية من الدرجة         , م1981

) 11(ومن الدرجة   , سنوات) 5(فإن الترقية تتم بعد مضي      ) 11(إلى الدرجة   ) 10(من الدرجة   

وبحسب اللـوائح فـإن     . وق فإن الترقية غير مقيدة بمدة وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة          فما ف 

الترقية إلى الدرجة األعلى ال تعتمد إالّ بتقارير فنية وإدارية ايجابية مـن رؤوسـاء األقـسام                 

وبالرغم من سريان هذا الشرط إالّ أن العمل به يعد معطـالً فـي الوقـت                , ومدراء المكاتب 

, وهذا خلل إداري وفني له انعكاساته السلبية على معدالت أداء الموظفين واجتهـادهم            , الحالي

  .كما أنه مدعاة للسلبية والتواكل

   

من أعضاء عينة الدراسة يترقون إلى الدرجة األعلى عن طريق األقدميـة            %) 28.1( أن   -2

: رجتين العلميتـين  وإجراء البحوث العلمية وهؤالء يمثلون عينة أساتذة الجامعة من حملة الـد           

تدرج األستاذ الجامعي في    , إذ يقتضي نظام الترقية إلى الدرجة األعلى      . الماجستير و الدكتوراه  

, مساعد محاضـر  : يبدأ نظام التدرج العلمي من    , فبالنسبة لحملة الماجستير  . سلم علمي خاص  

م التدرج العلمـي    فيبدأ نظا , أما حملة الدكتوراه  . فأستاذ, أستاذ مشارك , أستاذ مساعد , محاضر

وتحدد الئحـة أعـضاء هيئـة التـدريس         . فأستاذ, أستاذ مشارك  ,أستاذ مساعد , محاضر: من

الشروط الالزم توفرها فيمن يعين في إحدى هذه        , م2001 الصادرة بتاريخ    199الجامعي رقم   

, عياشتراط مضي عدد من السنوات في التدريس الجام       : الدرجات العلمية المشار إليها أنفاً منها     

  .أو المشاريع المبتكرة, وإجراء عدد من البحوث العلمية المنشورة

  

أعضاء عينة الدراسة تتم ترقيتهم إلى الدرجة األعلـى عـن           %) 34( أن أكثر من ثلث      -3

. وتشمل هذه الفئة األطباء وأساتذة الجامعـة      , طريق األقدمية والحصول على الشهادات العلمية     

رقيهم عن طريق األقدمية فإن حصولهم على الشهادات العلميـة          فإلى جانب ت  , فبالنسبة لألطباء 

فإن المعنيين هم   , أما أساتذة الجامعة  . أثناء العمل يسهم في ترقيتهم إلى الدرجة الوظيفية األعلى        

   .    حملة شهادة الماجستير فقط

  

ترى أن للعالقـات الشخـصية دور فـي       %) 0.9(نسبة محدودة من عينة الدراسة      أن   -4

فهما يريان أن الترقية إلى الدرجة      , ويمثل هذا االتجاه طبيبان فقط    , ية إلى الدرجة األعلى   الترق

وإنما تتم عن طريق العالقات     , األعلـى ال تتم تلقائياً بعـد مضي السنـوات المقـررة للترقية        

  .   الشخصية
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ثلث العينة  تبين أن أكثر من     , بسؤال أعضاء عينة الدراسة عن آخر مرة تمت ترقيتهم فيها         

رقوا %) 11.9(وأن  , رقوا في أقل من سنة    %) 17.4(وأن  , رقوا من أربع سنوات   %) 38.3(

من عينة الدراسـة لـم      %) 21.3(كما تبين أن    , رقوا من ثالث سنوات   %) 11(و, من سنتين 

   .   يترقوا بعد نظراً لحداثة التحاقهم بالمهنة

  

  :الرضا عن نظام الترقية في العمل: سادساً

  )51(رقم جدول 

  يبين اتجاه أعضاء العينة حول الرضا عن نظام الترقية في العمل

  

  

راضـين عـن نظـام      %) 66(أن ثلثي أعضاء عينة الدراسة      ) 51(م   من الجدول رق   يتبين   

وراض تمامـاً   , %)47.3(ولقد توزعت هـذه النـسبة بـين راض          . الترقية كل حسب مهنته   

فقـد بلغـت    , أما أعضاء عينة الدراسة الذين أبدوا عدم رضاهم عن نظام الترقية          %). 18.7(

, أسـاتذة الجامعـة   , األطبـاء : اآلتيولقد توزعت هذه النسبة وفق الترتيب       %) 27.6(نسبتهم  

من مجموع أعضاء عينـة     %) 6.4(كما يظهر الجدول امتناع     . فالمحامين, المفتشين التربويين 

  .الدراسة عن اإلجابة

  

, من عينة الدراسة عن نظام الترقيـة  عضواً) 65(   لمعرفة األسباب الكامنة وراء عدم رضا     

  :  تبين أن هناك عدة أسباب شملتومن خالل اإلجابات, طرح عليهم سؤال مفتوح

  

من مجموع غير الراضين على عدم تقيـد اإلدارات         %) 49.2(عضواً بنسبة   ) 32( تأكيد   -1

مـن  ) 6(, محـامين ) 7(, طبيباً) 16: (توزعت بين . التي يتبعها هؤالء بالمدة الالزمة للترقية     

  . من المفتشين التربويين) 3(و, أساتذة الجامعة

  

  الفئة               المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون
  الرضا عن

  نظام الترقية
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %18.7 44 %21 17 %7.4 5 %21.4 6 %27.1 16 راض تماماً

 %47.3 111 %46.9 38 %46.3 31 %42.9 12 %50.8 30 راض

 %27.6 65 %23.5 19 %40.3 27 %28.6 8 %18.6 11 غير راض

 %6.4 15 %8.6 7 %6 4 %7.1 2 %3.4 2 بدون إجابة

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 100 59 المجموع
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من مجموع غير الراضين على اعتماد اإلدارات التـي  %) 20(ضواً بنسبة  ع) 13(  تأكيد    -2

) 7: (توزعـت بـين   , يتبعونها علـى األقدمية للترقية وليس على التقارير الفنية واإلداريـة         

  . من األطباء) 2(, من أساتذة الجامعة) 4(, مفتشين تربويين

  

علـى أن القيمـة الماليـة       من مجموع غير الراضين     %) 12.3(أعضاء بنسبة   ) 8( تأكيد   -3

  .  وأستاذ جامعي, محام, مفتش تربوي, أطباء) 5: (توزعت بين,  للترقية قليلة

  

من مجموع غير الراضين على اشترط اإلدارات التي        %) 12.3(أعضاء بنسبة   ) 8(  تأكيد    -4

: ولقد توزعت هذه النـسبة بـين  , يتبعونها على ضرورة األخذ بنظام األقدمية وإجراء البحوث  

وبالرجوع إلى استمارات االستبيان لهذه الفئة مـن        . من األطباء ) 2(و, من أساتذة الجامعة  ) 6(

: تبـين أن هنـاك مبـررين      . األساتذة واألطباء لمعرفة مبررات عدم رضاهم على هذا النظام        

طول المدة المحددة  للترقية بين الدرجة الوظيفية الحالية للمعني والدرجـة الوظيفيـة              , األول

إن اشتراط نشر بحوث علمية مبتكرة في مجالت محكمة يـشكل عقبـة             , الثاني. ح لها المرش

  . ولعدم انتظام صدورها في أغلب األحيان, للترقية نظراً لقلة المجالت العلمية المحكمة

  

من مجموع غير الراضـين علـى قلـة اإلمكانيـات           %) 4.6(أعضاء بنسبة   ) 3( تأكيد   -5

التي تـساعد علـى     , والدوريات المتخصصة , المراجع, عاملالم, األجهزة واألدوات : وبخاصة

  .طبيبين) 2(و, أستاذ جامعي) 1: (ولقد توزعت هذه النسبة بين, إجراء البحوث

  

من مجموع غير الراضـين علـى أن الالئحـة          %) 1.5(أستاذ جامعي وبنسبة    ) 1(  تأكيد  -6

دراسة بالخـارج مـن المـدة       الحالية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي ال تحتسب مدة اإليفاد لل         

  .                المحددة للترقية العلمية

  

  

  

  

  :معوقات تحقيق الطموح المهني: سابعاً

  )52(جدول 

  يبين إجابة أعضاء العينة عن السؤال المتعلق 

  بإمكانية وجود معوقات تحول دون تحقيق الطموح المهني



  272

  

يؤكدون وجود معوقات   %) 65.5(أن قرابة ثلثي عينة الدراسة      ) 52(الجدول رقم    من   يتبين

: وأن أكثر الفئات المهنية المؤكدة على وجود معوقـات        . تحول دون تحقيق طموحاتهم المهنية    

  .فالمحامون, فالمفتشون التربويون, يليهم أساتذة الجامعة, فئة األطباء

  

عـن طبيعـة هـذه      , لذين أكدوا وجود معوقات   ا) 154(بسؤال أعضاء عينة الدراسة الـ      

  :المعوقات تبين

) 36: (ولقد شملت هذه النسبة   , أكدوا على المعوقات مرتبطة بالعمل    %) 50( أن نصفهم    -1

التـسيب  : ومن هذه المعوقات  . محامياً) 11(و, مفتشاً تربوياً ) 12(, طبيباً) 18(, أستاذاً جامعياً 

عـدم وضـع   , قلة المراجع والدوريات العلمية, مي واالبتكارقلة االهتمام بالبحث العل  , اإلداري

انعـدام  , برامج للتطوير في مجال المهنة وبخاصة الدراسات العليا سواء بالداخل أو بالخـارج           

عدم اعتماد معيار الكفاءة العلمية وحسن األداء في الترقيـة إلـى            , الحوافز المادية والمعنوية  

  .ماديةقلة اإلمكانيات ال, الدرجة األعلى

  

أي عدم توفر األمـوال الالزمـة       , على المعوقات المادية  %) 35.1( تشديد أكثر من الثلث      -2

مواصـلة  , مواصلة الدراسـة الجامعيـة    : للصرف منها لتحقيق الطموح المهني  وبخاصة في       

طباعـة  , شراء الكتب والمجالت العلمية   , فتح مكتب محاماة  , فتح عيادة خاصة  , الدراسة العليا 

  .محاميا) 2(و, أساتذة جامعيين) 7(, مفتشاً) 19(, طبيباً) 26: (ولقد شملت هذه النسبة, الكتب

  

على المعوقات المرتبطة باألسرة وبخاصة المعوقات المرتبطة بالعادات        %) 12.3( تأكيد   -3 

) 1(و, أساتذة جامعيـة  ) 2(, طبيبة) 14: (ولقد شملت هذه النسبة   , والتقاليد وااللتزامات العائلية  

  . أستاذ جامعي) 2(و, تش تربويمف

  . على المعوقات المرتبطة باألسرة والعمل%) 0.6( تأكيد محامية -4

  . على كل المعوقات السابقة%) 2( تأكيد محامية وأستاذين جامعيين وبنسبة -5

  

الفئة          المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار اإلجابة

 %65.5 154 %60.6 49 %88.1 59 %50 14 %54.2 32 نعم

 %34.5 81 %39.5 32 %11.9 8 %50 14 %45.8 27 ال

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 57 المجموع
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  :االنتقال للعمل بالخارج: ثامناً

  )53(جدول رقم 

  تقال للعمل بالخارجيبين إجابة أعضاء العينة عن السؤال المتعلق باالن

  

تتوافر لديهم الرغبة فـي     %) 61.3(أن قرابة ثلثي عينة الدراسة      ) 53( الجدول رقم    يظهر

االنتقال العمل بالخارج إذا ما كانت ظروف العمل والمزايا المعروضة أفضل مـن ظـروف               

ال يؤيدون االنتقال   %) 38.7(بين أن أكثر من ثلث عينة الدراسة        وفي المقابل يت  . عملهم الحالية 

ويالحظ أن أكثر الفئات المهنية رفضاً للعمـل        . وإن كانت هناك مزايا أفضل    , للعمل بالخارج 

  . فالمحامين, فاألطباء, يليهم المفتشين التربويين, أساتذة الجامعة: بالخارج

  

عـضواً عـن   ) 91(مل بالخارج والبالغ عددهم   بسؤال أعضاء العينة الرافضين االنتقال للع     

  :سبب الرفض تبين

من مجموع الرافضين برروا رفضهم  بــاختيار        %) 61.5(عضواً أي بنسبة    ) 56( أن   -1

وبالرجوع إلى خصائص العينة لمعرفة أياً من الظـروف األسـرية           . عبارة الظروف األسرية  

) 50(إذ ظهر أن    . اجية هو األكثر تأثيراً   تبين أن متغير الحالة الزو    , المؤثرة على هذا الموقف   

: ولقد جاء توزيعهم على النحو التالي     . غير متزوجين ) 6(في مقابل   , عضواً هم من المتزوجين   

من أساتذة  ) 3(في مقابل   . محامين) 3(و, أطباء) 6(, أستاذاً جامعياً ) 13(, مفتشاً تربوياً ) 28(

  . بطبي) 1(و, محام) 1(, مفتش تربوي) 1(, الجامعة

من الرافضين برروا رفضهم  باختيار عبارة عملي         %)24.2(أي بنسبة   , عضواً) 22( أن   -2

مفتـشين  ) 4(, أطبـاء ) 5(, أسـتاذا جامعيـاً   ) 11: (ولقد توزع هذا العدد بين    , الحالي مريح 

  . محاميين) 2(و, تربويين

الظـروف  من الرافضين  برروا رفضهم باختيار عبـارة         %) 9.9(أعضاء بنسبة   ) 9( أن   -3

) 2(, مـن أسـاتذة الجامعـة     ) 6: (ولقد توزع هذا العدد بـين     , األسرية وعملي الحالي مريح   

  .طبيب) 1(و, محاميين

من الرافضين  اختارا عبارة االستقرار واإلنتاج       %) 2.2(أستاذين جامعيين بنسبة    ) 2( أن   -4

  . كمبرر لرفضهما العمل خارج الوطن, العلمي

الفئة           المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار االجابة

 %61.3 144 %56.8 46 %79.1 53 %67.9 19 %44.1 26 انتقل

 %38.7 91 %43.2 35 %20.9 14 %32.1 9 %55.9 33 ال انتقل

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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  . من الرافضين أكدا على عبارة حب الوطن%) 2.2(يب بنسبة طب) 1(و, محامية) 1( أن -5

  

بعامة يظهر التحليل أن تأثير متغير الحالة الزواجية يلعب دوراً مهماً وخفياً وداعماً لعملية              

مبررات أخرى تمثلـت فـي العبـارات         الرافضونوإن أبدى   , رفض االنتقال للعمل بالخارج   

عضواً من أعضاء عينة الدراسة الرافضين للعمل       ) 91(بين  فلقد تبين أن من     . المشار إليها أنفاً  

  .  عضواً من غير المتزوجين) 15(عضواً من المتزوجين في مقابل ) 76(يوجد , بالخارج

  

  :ية مهنمكانة اللايم وتق: تاسعاً

  )54(جدول رقم 

  المتعلق بتقويم مكانتهم المهنية يبين إجابة أعضاء عينة الدراسة عن السؤال

  

  :ما يلي) 54( رقم يظهر الجدول

وأكثـر  , فـي مكانة عليا  يضعـون مهنهم   %) 56.2( أن أكثر مـن نصف عينة الدراسة        -1

يضعون مهنهم فـي    %) 6.8(ونسبة قليلة   , يضعـونها فـي مكانة متوسطة   %) 37(من الثلث   

  . مكانة دنيا

  

, من عينة المفتشين التربويين يصنفون مهنتهم في مكانة وسـطى         %) 61( أن قرابة  ثلثي      -2

من المفتشين التربويين مهنتهم فـي      %) 13.6(ويصنف  , يصنفونها في مكانة عليا   %) 25.4(و

  . مكانة دنيا

  

%) 46.4(ويـصنف   , ة عليـا  من عينة المحامين يضعون مهنتهم في مكان      %) 46.4( أن   -2

  .من المحامين مهنتهم في مكانة دنيا%) 7.1(بينما يضع , مهنتهم في مكانة وسطى

  

     الفئة          المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المكانة المهنية

 %6.8 16 %1.2 1 %7.5 5 %7.1 2 %13.6 8  دنيا

 %37 87 %27.2 22 %23.9 16 %46.4 13 %61 36  وسطى

 %56.2 132 %71.6 58 %68.7 46 %46.4 13 %25.4 15  عليا

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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%) 23.9(ويـضع   , األطباء يضعون مهنتهم في مكانة عليا     %) 68.7(  أن أكثر من ثلثي       -3

من األطباء مهنتهم علـى أنهـا ذات        %) 7.6(وفـي المقابل يقيم    , مهنتهم فـي مكانة وسطى   

  .     ة دنيامكان

  

, يقيمون مهنتهم على أنها ذات مكانـة عليـا        , أساتذة الجامعة %) 71.6( أن أكثر من ثلثي      -4

من أساتذة الجامعة مهنتهم    %) 1.2(بينما يصنف   , مهنتهم في مكانة وسطى   %) 27.2(ويضع  

  .في مكانة دنيا

  

  :  تبين األتي   بسؤال أعضاء عينة الدراسة عن األسباب الكامنة وراء تقييمهم لمهنهم

  

عضواً ) 16(  أعضاء عينة الدراسة الذين قيموا مهنهم على أنها ذات  مكانة دنيا وعددهم                -1

) 2(و, من المفتشين التربـويين   ) 6(تمثل في تأكيد    , األول: أوردوا سببين رئيسيين لهذا التقييم    

, فتشين التربـويين  الم) 2(تمثل في تأكيد    , الثاني. محاميين علـى أن مهنتهم  دخلها ليس كبير       

  . من األطباء على عدم فهم طبيعة هذه المهنة) 5(و, أستاذ جامعي) 1(و

  

) 87( أعضاء عينة الدراسة الذين قيموا مهنهم على أنها ذات مكانـة وسـطى وعـددهم                 -2

) 28(تمثـل فـي تأكيـد     , السبب األول . عضواً أظهروا عدة أسباب دفعت بهم إلى هذا التقييم        

عضواً على أن مهنتهم تتيح     ) 27(تأكيد  , السبب الثاني . تهم خلها ليس كبيراً   عضواً على أن مهن   

عـضوا علـى أن مهنـتهم ذات مـستقبل          ) 12(تأكيد  , السبب الثالث . الفرصة لتحقيق الذات  

, السبب الخامس . أعضاء على عدم فهم طبيعة هذه المهنة      ) 10(تأكيد  , السبب الرابع . مضمون

مـن أسـاتذة    ) 5(وهؤالء توزعـوا بـين      , هم ذات دخل كبير   أعضاء على أن مهنت   ) 6(تأكيد  

مفتش تربوي على أن مهنتـه تلقـى تقـدير    ) 1(تأكيد , السبب السادس . طبيب) 1(و, الجامعة

  .من األطباء بعدم اإلجابة) 3(وأخيراً اكتفى . المجتمع واحترامه

عضواً فقد أوردوا   ) 132( أعضاء عينة الدراسة الذين قيموا مهنهم في مكانة عليا وعددهم            -3

عـضواً علـى أن مهـنهم  ذات مـستقبل           ) 56(تأكيد  , السبب األول . عدة أسباب لهذا التقييم   

السبب . عضواً على أن مهنهم تتيح الفرصة لتحقيق الذات       ) 47(تشديد  , السبب الثاني . مضمون

ـ ) 13(وهؤالء توزعوا بين    , عضواً على أن مهنهم ذات دخل كبير      ) 19(تأكيد  , الثالث تاذاً أس

أعضاء على أن مهنتهم تلقى تقـدير       ) 8(تأكيد  , السبب الرابع . محام) 1(و, أطباء) 5(, جامعياً

أستاذ جامعي إلى أن مهنة التدريس الجـامعي        ) 1(إشارة  , السبب الخامس . المجتمع واحترامه 

  .              طبيب بعدم اإلجابة) 1(واكتفى . ذات تميز علمي
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  :المهنيمحددات النجاح : عشراً

  )55(جدول رقم 

  يبين محددات النجاح المهني كما يراها أعضاء عينة الدراسة

  

  :ما يلي) 55(يظهر الجدول رقم 

 أعضاء عينة الدراسة يؤكدون على أن الجهد الفردي والرغبـة           من مجموع %) 60.9( أن   -1

كما أنه يأتي في المرتبة األولـى مـن بـين           , في اإلنجاز يعد المحدد الرئيسي للنجاح المهني      

إذ , ويقاسمه تقريباً المرتبة ذاتها المحدد الحصول على الـشهادات العاليـة          , المحددات األخرى 

وحظي محدد الخبرة  بالمرتبة الثانيـة       , عينة الدراسة من أعضاء   %) 59.6(وفق عليه وأكده    

وجاء المرتبة الثالثة تأكيد محـدد الحـظ        , من مجموع أعضاء عينة الدراسة    %) 28.1(بنسبة  

والقى محدد  العالقات الشخصية بقبـول       , من مجموع أعضاء عينة الدراسة    %) 16.2(بنسبة  

أمـا محـدد الخلفيـة      , بة الرابعة من مجموع أعضاء عينة الدراسة فكان في المرت       %) 10.6(

فقـد  ..ودخلهـا , حجم األسرة , وتعليمهما, مهنة األبوين : األسرية الذي يشير بمعناه الواسع إلى     

وفـي المرتبـة    . من مجموع أعضاء عينة الدراسة    %) 9.4(جاء في المرتبة الخامسة وبنسبة      

  . الدراسةمن مجموع أعضاء عينة %) 7.7(السادسة جاء محدد انتهاز الفرص بنسبة 

  

أكدوا على أن المحـدد األول للنجـاح        %) 62.7( أن قرابة ثلثي عينة المفتشين التربويين        -2

يليه في المرتبة محدد الجهد الفردي والرغبة فـي         , المهني هو الحصول على الشهادات العالية     

بـة  وجاء محدد الخبرة في المرت    , من مجموع عينة المفتشين التربويين    %) 61(اإلنجاز بنسبة   

وجاء محدد انتهاز الفرص فـي      , من مجموع عينة المفتشين التربويين    %) 42.4(الثالثة بنسبة   

            لفئة      ا       المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  محددات

  النجاح المهني

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %16.2 38 %19.8 16 %20.9 14 %14.3 4 %6.8 4 الحظ

 %59.6 140 %69.1 56 %49.3 33 %50 14 %62.7 37 ى شهادة عاليةالحصول عل

 %9.4 22 %11.1 9 %10.4 7 %10.7 3 %5.1 3 الخلفية األسرية

الجهد الفردي والرغبة في 

 اإلنجاز

36 61% 13 46.4% 42 62.7% 52 64.2% 143 60.9% 

 %28.1 66 %19.8 16 %25.4 17 %28.6 8 %42.4 25 الخبرة

 %10.6 25 %11.1 9 %14.9 10 %10.7 3 %5.1 3 خصيةالعالقات الش

 %7.7 18 %3.7 3 %10.4 7 %7.1 2 %10.2 6 انتهاز الفرص

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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من مجموع عينـة    %) 6.8(وفي المرتبة الخامسة جاء قبول      , %)10.2(المرتبة الرابعة بنسبة    

والعالقـات الشخـصية فقـد      , الخلفية األسرية : أما المحددان , المفتشين التربويين بمحدد الحظ   

  . وجاءا في المرتبة السادسة%) 5.1( منهما بنسبة حظي كل

  

أكدوا على أن المحدد األول للنجاح المهني هو الحصول         %) 50( أن نصف عينة المحامين      -3

محدد الجهد الفردي والرغبـة فـي اإلنجـاز بنـسبة            يليه في المرتبة  , على الشهادات العالية  

, من مجموع عينة المحامين   %) 28.6(سبة  وجاء محدد الخبرة في المرتبة الثالثة بن       ,%)46.4(

وجـاء  , من  مجموع عينة المحـامين     %) 14.3(وفي المرتبة الرابعة جاء محدد الحظ بنسبة        

لكـل  %) 10.7(العالقات الشخصية في المرتبة الخامـسة بنـسبة         , المحددان الخلفية األسرية  

مـن مجمـوع    %) 10.2(أما محدد انتهاز الفرص فجاء في المرتبة األخيرة وبقبـول           , منهما

  .أعضاء عينة المحامين

  

أكدوا على أن الجهد الفردي والرغبة في اإلنجـاز         %) 62.7( أن قرابة ثلثي عينة األطباء       -4

يليه في المرتبة محدد الحصول على الشهادات العالية بنـسبة          , هو المحدد األول للنجاح المهني    

%) 25.4( جاء محدد الخبرة بنـسبة       وفي المرتبة الثالثة  , من مجموع عينة األطباء   %) 49.3(

فجـاء  , من مجموع عينة األطباء   %) 20.9(ولقي محدد الحظ قبول     , من مجموع عينة األطباء   

من %) 14.9(وجاء محدد العالقات الشخصية في المرتبة الخامسة بنسبة         . في المرتبة الرابعة  

ص فجـاءا فـي المرتبـة       وانتهاز الفر , الخلفية األسرية : أما المحددان , مجموع عينة األطباء  

  . من مجموع عينة األطباء%) 10.4(السادسة بعد أن أكد على كل منهما 

  

أكدوا علـى أن المحـدد األول للنجـاح    %) 69.1( أن أكثر من ثلثي عينة أساتذة الجامعة  -5

محدد الجهد الفردي والرغبة فـي       يليه في المرتبة  , المهني هو الحصول على الشهادات العالية     

  والخبرة في المرتبة الثالثة بعد أن أكد على , الحظ: وجاء المحددان, %)64.2(بنسبة اإلنجاز 

, الخلفية األسرية : كما جاء المحددان  , من مجموع عينة أساتذة الجامعة    %) 19.8(ك كل منهما    

من مجمـوع عينـة     %) 11.1(والعالقات الشخصية في المرتبة الرابعة بعد أن أكد كل منهما           

ولم يحظ محدد انتهاز الفرص باعتباره محـدد للنجـاح المهنـي إال بقبـول               , أساتذة الجامعة 

  . من مجموع عينة أساتذة الجامعة%) 3.7(

فإن حسم أعضاء عينة الدراسة الختياراتهم المتعلقة بمحددات النجاح المهني في اتجاه            ,  بعامة

خبـرة الشخـصية؛    وال, الحصول على الشهادات العاليـة    , الجهد الفردي والرغبة في اإلنجاز    

ينم على اختيار عقالنـي و      , انتهاز الفرص , العالقات الشخصية , الخلفية األسرية , الحظ: مقابل
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والمستويات التعليميـة ألعـضاء     , والممارسة المهنية , موضوعي نضج بفعل التراكم العمري    

د الراسخ  فإن هذا الحسم جاء داعماً لذلك االعتقا      , ومن جانب آخر  , عينة الدراسة هذا من جانب    

الذي يرى أن النجاح المهني واالقتصادي هـو        , بين علماء االجتماع وبخاصة األمريكان منهم     

ومخالف لرأي بعض علمـاء االجتمـاع       . والتعليم واالستعداد للعمل  , في الواقع نتاج للموهبة   

اآلخرين الذين أكدوا من واقع دراساتهم على المجتمع األمريكي على الحظ باعتباره المحـدد              

أو علـى الخلفيـة     . (C.Jenks) كريستوفر جينكس األساسي للنجاح المهني وبخاصة دراسة      

األسرية باعتبارها محدد أساسي للنجـاح المهنـي بخاصـة دراسـة دانيـال يـانكيلوفيتش                

(D.Yankelovth) )289(    .  

  

  :الخصائص المتعلقة باآلباء: المبحث الثالث

  :المستوى التعليمي لآلباء: أوالً

  )56 (جدول رقم

  يبين المستوى التعليمي آلباء المبحوثين

  
  النسبة  التكرار  المستوى التعليمي لآلباء

  %35.7  84  أمي

  %27.4  58  يقرأ ويكتب

  %8.5  20  شهادة ابتدائية

  %8.5  20  شهادة إعدادية

  %8.9  21  شهادة ثانوية أو ما يعادلها

  %12.8  30  ليسانس أو بكالوريوس " شهادة جامعية 

  %0.85  2  اجستير أو دكتوراهشهادة م

  %100  235  المجموع

, هم من األميـين   %) 35.7(أن أكثر من ثلث آباء المبحوثين       ) 56(   يتضح من الجدول رقم     

وجاء حملة الشهادة الجامعية من اآلبـاء       , %)24.7( ويكتبون بنسبة    نيليهم اآلباء الذين يقرأ و    

بتدائية والشهادة اإلعدادية فكانت نـسبة كـل        أما اآلباء من حملة الشهادة اال     , %)12.8(بنسبة  

أمـا حملـة شـهادة      , %)8.9(ويأتي حملة الشهادة الثانوية من اآلباء بنسبة        , %)8.5(منهما  

إن وجود أكثر من ثلث جيل اآلباء       %). 0.85(الماجستير أو الدكتوراه من اآلباء فكانت نسبتهم        

ة صعبة عانت فيها الـبالد مـن ويـالت          من األميين له ما يبرره؛ فهذا الجيل وجد خالل فتر         

                                                 
289 J.M.Shepard. op.cit.,pp. 195-196.   
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بما , وانعكاس ذلك على الحياة االجتماعية بعامة     , االحتالل األوربي منذ بديات القرن العشرين     

  .  في ذلك التعليم الذي لم ينتشر بصورة رسمية إال بعد حصول البالد على االستقالل

  

  :المهنة األولى لآلباء: ثانياً

  )57(جدول رقم 

  ألولى لآلباءيبين المهنة ا
  النسبة  التكرار  نوع المهنة

  %14.9  35  عامل

  %14  33  عمل حر

  %19.1  45  مزارع

  %19.6  46  موظف

  %8.5  20  معلم

  %0.4  1  محامي

  %0.4  1  أستاذ جامعي

  %0.4  1  مفتش تربوي

  %0.9  2  مفتش قضائي

  %2.6  6  حرفي

  %1.3  3  محاسب

  %2.1  5  جندي

  %2.6  6  شرطي

  %6.4  15  تاجر

  %0.9  2  لم تربية دينيةمع

  %3.4  8  سائق أجرة أو شاحنة

  %0.4  1  مأذون شرعي

  %1.3  3  ضابط جيش أو شرطة

  %0.9  2  مهندس

  %100  235  المجموع

      

من اآلبـاء مارسـوا مهنـتهم األولـى بالوظيفـة           %) 19.6(أن  ) 57(   يظهر الجدول رقم    

  %) 14.9(و, لى عن طريق الزراعةمن اآلباء مارسوا مهنتهم األو%) 19.1(وأن , الحكومية

من اآلباء مارسوا مهنتهم األولى عن طريق العمـل         %) 14(وأن  , بداوا حياتهم المهنية كعمال   

عن طريـق   %) 6.4(و,, من اآلباء مارسوا مهنتهم األولى عن طريق التعليم       %) 8.5(و, الحر

كما يتبين أن   . و شاحنة من اآلباء مارسوا مهنتهم األولى كسائقي أجرة أ       %) 3.4(وأن  , التجارة

%) 2.1(وأن  , كرجال شـرطة  %) 2.6(و, من اآلباء مارسوا مهنتهم األولى كحرفيين     ) 2.6(

مـن اآلبـاء مارسـوا      %) 1.3(وأن  , مارسوا مهنتهم األولى عن طريق االنخراط في الجيش       

كما يتبين أن عدداً من اإلبـاء       , كضابط جيش أو شرطة   %) 1.3(و, مهنتهم األولى كمحاسبين  

ـ   م لكـل  %) 0.9(مهندس وبنـسبة    , معلم تربية دينية  , مفتش قضائي : ارسوا مهنتهم األولى ك
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ـ       , منهم و , مفـتش تربـوي   , أستاذ جامعي , محامي: وأن من اآلباء من مارس مهنته األولى ك

  . لكل منهم%) 0.4(مأذون شرعي بنسبة 

  

  :اءالمهنة األخيرة لآلب: ثالثاً

  )58(جدول رقم 

  بها اآلباءيبين أخر مهنة عمل 
  النسبة  التكرار  نوع المهنة

  %17.4  41  عامل

  %12.8  30  عمل حر

  %17.4  41  مزارع

  %16.2  38  موظف

  %6.4  15  معلم

  %0.9  2  محامي

  %0.4  1  أستاذ جامعي

  %3.8  9  مفتش تربوي

  %0.9  2  مفتش قضائي

  %2.1  5  حرفي

  %2.5  6  مدير إدارة

  %2.1  5  محاسب

  %1.3  3  جندي

  %2.6  6  شرطي

  %6.4  15  تاجر

  %0.9  2  معلم تربية دينية

  %3.4  8  سائق أجرة أو شاحنة

  %0.4  1  مأذون شرعي

  %1.3  3  ضابط جيش أو شرطة

  %0.9  2  مهندس

  %100  235  المجموع

%) 17.4( و, من اآلباء يزاولون مهنة الزراعة    %) 17.4(أن  ) 58(    يتبين من الجدول رقم     

يمارسـون  %) 12.8(و, يعملون بالوظائف الحكوميـة   %) 16.2(و, من اآلباء يعملون كعمال   

%) 6.4(و, يمارسون مهنـة التـدريس  %) 6.4(و, نشاطهم االقتصادي عن طريق العمل الحر   

كما يتبين من الجدول أن هناك من اآلباء من  يمارس مهنة التفتـيش              , يمارسون مهنة التجارة  

وأن , %)3.4(شـاحنة بنـسبة     ومنهم من يعمل كسائق أجـرة أو و       , %)3.8(التربوي بنسبة   

وهناك من اآلباء من يعمل بالمحاسبة أو كحرفـي بنـسبة           , من اآلباء يعمل بالشرطة   %) 2.6(

ومن اآلباء من يعمل    , %)2.5(ومنهم من يشغل وظيفة مدير إدارة بنسبة        , لكل منهما %) 2.1(
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 كمـا   .لكل منهمـا  %) 1.3(وبعضهم يعمل كجندي وذلك بنسبة      , كضابط بالجيش أو الشرطة   

مهندس وذلـك   , معلم تربية دينية  , محام, قاض أو مستشار  : يتبين من الجدول أن بعضهم يعمل     

أو مأذون شرعي وذلـك بنـسبة       , أستاذ جامعي : وأن بعضهم يعمل  , لكل منهم %) 0.9(بنسبة  

  . لكل منهما%) 0.4(

     

و , هـن دنيـا   م: فإنه وبتطبيق مقياس المهن الذي تم تصنيف المهن من خالله إلـى           , بعامة   

 مارسـوا  %)54.9 (يظهر أن أكثر من نصف اآلبـاء ) 58( على الجدول )290(وعليا  , وسطى

أما الذين مارسوا مهن عليا من      , مارسوا مهن دنيا  %) 38.3(وأن أكثر من ثلثهم     , مهن وسطى 

  %).6.8(اآلباء فإن نسبتهم بلغت 

      

  :الدخل الشهري لآلباء: رابعاً

  )59(جدول رقم 

   الشهري لآلباء بالدينار الليبييبين الدخل
  النسبة  التكرار  الدخل الشهري

100-299  85  36.2%  

300-499  55  23.4%  

500-699  10  4.3%  

700-899  1  0.43%  

900-1099  2  0.85%  

  %34.9  82  بدون إجابة

  %100  235  المجموع

  

 مـن   أن أكثر من ثلث اآلباء تـراوحت دخـولهم الـشهرية         ) 59(يتضح من الجدول رقم     

, دينـاراً ) 499-300(تراوحت دخولهم الشهرية مـن      %) 23.4(و, ديناراً ليبياً ) 100-299(

تراوحت دخولهم الشهرية   %) 1.3(وأن  , ديناراً) 699-500(تراوحت دخولهم من    %) 4.3(و

 نويظهر الجدول كذلك أن أكثر من ثلث اآلباء لـم يكـن باالمكـا             , ديناراً) 1099-700(من  

  .رية نظراً إلحجام المبحوثين عن اإلجابةمعرفة دخولهم الشه

     

                                                 
  .  233ص , الفصل األول  من الباب الثالث: أنظر) (290
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تبـين أن نـصف اآلبـاء       , بسؤال أعضاء عينة الدراسة عن مصدر الدخل الشهري آلبـائهم         

%) 11.9(وأن  , يتقاضون مرتبات شهرية ناتجة عن الوظائف التي يعملـون بهـا          %) 49.4(

, لعمل بالزراعة مصدر دخولهم الشهرية ا   %) 1.7(و, مصدر دخولهم الشهرية هي العمل الحر     

%) 0.85(و, مصدر دخولهم الشهرية المرتبات وبعض العقارات التـي يؤجرونهـا   %) 1.3(و

%) 34.9(كما يظهر الجدول أن أكثر من ثلث اآلبـاء           .مصدر دخولهم الشهرية هي العقارات    

  .لم يكن باالمكان معرفة  مصدر دخولهم الشهرية نظراً إلحجام المبحوثين عن اإلجابة

  

  : مكان سكن اآلباء :خامساً

  )60(جدول رقم 

  يبين مكان سكن اآلباء

  
  النسبة  التكرار  مكان السكن

  %49.4  116  قرية

  %45.9  108  مدينة

  %4.7  11  بدون إجابة

  %100  235  المجموع

  

  

يقيمون في القـرى المحيطـة      %) 49.4(أن قرابة نصف اآلباء     ) 60(يتبين من الجدول رقم     

  .لم تتوفر عنهم بيانات%) 4.7(وأن ,  داخل المدينةيقيمون%) 45.9(و, بالمدينة

  

  

  

  :نوع سكن اآلباء: سادساً

  )61(جدول رقم 

  يبين نوع السكن الذي يقيم فيه اآلباء

  
  النسبة  التكرار  نوع السكن

  %70.2  165  منزل عربي

  %1.7  4  شقة

  %23.4  55  "فيال " دارة 
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  %4.7  11  بدون إجابة

  %100  235  المجموع

  

حـوش  "أن قرابة ثالثة أرباع اآلباء يقيمون في منازل عربية          ) 61(من الجدول رقم       يتضح  

من اآلبـاء   %) 1.7(و, يقيمون في منازل حديثة يطلق عليها دارة أو فيال        %) 23.4(و" عربي

  .  من اآلباء لم تتوفر بيانات عن نوع السكن الذي يقيمون فيه%) 4.7(و, يقيمون في شقق

     

هو نمط من البناء ظهر بمدينة الزاوية  ليكون بديالً عن الزرائب والعـشش              المنزل العربي   

وهو مصمم من الداخل على هيئة عدة حجرات تطل جميعها علـى فنـاء              . والخيام واألكواخ 

واسـتراحة  , إلى جانب مرافقه الخدميـة    ". وسط الحوش " مربع مفتوح أي بدون سقف يسمى       

يتبع المنزل من الخارج اسـتراحة للـضيوف        ". يفة  السق" صغيرة بين الفناء والمدخل تسمى      

وأسقفه , والمعروف أن أسس المنزل العربي وجدرانه كانت تبنى من الطين         ". المربوعة"تسمى  

وبمرور الوقت أدخلت تحسينات    . من أعمدة سيقان النخيل المغطاة  من أعلى بطبقة من الطين          

أو أسـقفه التـي   , تبنى من الحجارةعلى المنزل العربي سواء من حيث الجدران التي صارت    

كما طالت التطورات مرافقه الخدمية؛ ومع ذلـك ضـل          , صارت تغطى من اآلجر واإلسمنت    

والـسقيفة  " وسط الحـوش  "يحتفظ ببعض مالمحه القديمة من حيث فناء البيت المربع المفتوح           

م االجتماعيـة   ومن المالحظ على هذا النمط من البناء أنه يعكس  جانباً من القـي             . والمربوعة

 هذلك أن جميـع أبوابـه ونوافـذ       . المحافظة التي كانت تسود حياة األسرة الليبية بهذه المدينة        

ويشهد . وال توجد أية نوافذ مفتوحة في الجدران الخارجية للمنزل        " وسط الحوش "مفتوحة على   

: اره لسببين  انقراضاً في انتش   - مع التطور العمراني     -هذا النمط من المنازل في الوقت الحالي      

الثاني التحوير في تـصميمه؛     . التهديم الذي تعرض له وبناء منازل حديثة على أنقاضه        , األول

وفتح نوافذ فـي    , حيث تعمل الكثير من األسر على بناء أسقف له        " وسط الحوش "وبخاصة في   

. ءمع توظيف الوسائل التكنولوجية بالمنازل لغرض تكييف الهـوا        , الجدران الخارجية للتهوية    

وفي اآلونة األخيرة بدأت تنتشر بمدينة الزاوية أنماط أخرى مـن طـرز المـساكن الحديثـة                 

  .ونظام السكن في عمارات, "الفلل " الدارات أو ما يسمى بـ 

  

  :نوع ملكية السكن: سابعاً

  )62(جدول رقم 

  يبين نوع ملكية سكن اآلباء
  النسبة  التكرار  نوع الملكية
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  %2.1  5  إعارة مؤقتة

  %0.43  1  رإيجا

  %92.8  218  ملك

  %4.7  11  بدون إجابة

  %100  235  المجموع

  

, يملكون المنازل التي يقيمون فيهـا     %)  92.8(أن غالبية اآلباء    ) 62(يتضح من الجدول رقم     

أما اآلباء الذين يقيمون فـي منـازل        , يقيمون في منازل معارة من أحد أقاربهم      %) 2.1(وأن  

  .لم تتوفر عنهم بيانات%) 4.7( يتبين من الجدول أن كما, %)0.43(مؤجرة فنسبتهم 

  

  : عدد حجرات سكن اآلباء: ثامناً

  )63(جدول رقم 

  يبين عدد الحجرات بسكن اآلباء
  النسبة  التكرار  عدد الحجرات

  %61.7  145  صالة وحجرتان

  %33.6  79  صالة وثالث حجرات

  -  -  صالة وأكثر من ثالث حجرات

  %4.7  11  بدون إجابة

  %100  235  جموعالم

  

من اآلباء يقيمون في مساكن تتكـون صـالة         %) 61.7(أن  ) 63(   يتضح من الجدول رقم     

من اآلباء في مساكن تتكون مـن صـالة وثـالث           %) 33.6(ويقيم أكثر من ثلث     , وحجرتان

  .لم تتوفر عنهم بيانات%) 4.7(كما يتبين من الجدول أن , حجرات

  

  : اآلباءإمكانية وجود مكتبة بسكن: تاسعاً

  )64(جدول رقم 

  يبين إمكانية وجود مكتبة بسكن اآلباء

  
  النسبة  التكرار  االستجابة

  %33.2  78  نعم

  %66.8  157  ال
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  %100  235  المجموع

  

فـي  , ال يملكون مكتبة بمـساكنهم    %) 66.8(أن ثلثي اآلباء    ) 64(    يالحظ من الجدول رقم     

وهذا أمر اعتيـادي نظـراً      .  مكتبة بمساكنهم  الذين أكدوا وجود  %) 33.2(مقابل الثلث اآلخر    

  *. 291 ويكتبوننمن اآلباء هم من األميين والذين يقرأ و%) 63.1(لوجود 

    

تبـين أن الغالبيـة     ,     بسؤال المبحوثين عن مدى إمكانية شراء اآلباء للصحف والمجـالت         

من اآلباء  ) %17(وبالمقابل يوجد   , من اآلباء ال يشترون الصحف والمجالت     %) 83(العظمى  

  .يشترون الصحف والمجالت

  

وبسؤال المبحوثين أيضاً عن مدى إمكانية مشاركة اآلباء في النوادي الرياضية والجمعيات            

أب ) 224(أتضح أن الغالبية العظمى من اآلباء وعددهم        , الخيرية لممارسة األنشطة والهوايات   

لهم %) 4.7(أب وبنسبة   ) 11(ل  في مقاب , ليست لهم أية أنشطة أو هوايات     %) 95.3(وبنسبة    

وهؤالء جميعاً من حملة الشهادات     . أنشطة وهوايات يمارسونها عن طريق النوادي والجمعيات      

, من حملة الـشهادة الثانويـة     ) 2(, من حملة الشهادة االبتدائية   ) 2: (العلمية ولقد توزعوا بين   

  . من حملة الشهادة الجامعية) 7(و

  

  

  

  

  

  

  : والمعدات المنزليةملكية األدوات: عاشراً

  )65(جدول رقم 

  يبين ملكية اآلباء لألدوات والمعدات المنزلية
  النسبة  التكرار  األجهزة واألدوات

  %55.3  130  سيارة

  %79.1  186  "تلفزيون"إذاعة مرئية

  %48  112  "ستاليت"صحن استقبال هوائي 

  %13.6  32  جهاز حاسوب

                                                 
  ). 56( أنظر الجدول * 291
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  %33  77  هاتف ثابت

  %10  23  هاتف محمول

  %60  141  وحة كهربائيةمر

  %37  86  جهاز تكييف

  %58.3  137  دفاية كهربائية

  %80  188  فرن

  %53.2  125  مجمد

  %86.5  161  غسالة كهربائية

  %82  192  ثالجة

  %31.1  73  آلة خياطة

  

وبذلك تـأتي   , من مجموع اآلباء يملكون الثالجة    %) 82(أن  ) 65(   يتضح من الجدول رقم     

يليها في المرتبة ملكيـة الفـرن       , ن حيث ملكية اآلباء لألجهزة واألدوات     في المرتبة األولى م   

, %)68.5(فالغسالة الكهربائيـة بنـسبة      , %)97.1(فاإلذاعة المرئية بنسبة    , %)80(وبنسبة  

فالـسيارة بنـسبة    , %)58.3(فالدفاية الكهربائية بنـسبة     , %)60(فالمروحة الكهربائية بنسبة    

فجهـاز  , %)48(فصحن اإلستقبال الهـوائي بنـسبة       , %)53.2(فالمجمد بنسبة   , %)55.3(

فجهاز , %)31.1(فآلة الخياطة بنسبة    , %)33(فالهاتف الثابت بنسبة    , %)37(التكييف بنسبة   

  %). 10(فالهاتف المحمول بنسبة , %)13.6(الحاسوب بنسبة 

ـ  ,    ويرجع السبب في عدم امتالك نسبة كبيرة من اآلباء ألجهزة الحاسوب           ود نـسبة   إلى وج

 292* ويكتبـون    نومن فئة يقـرأ و    , من األميين %) 63.1(كبيرة من اآلباء؛ أي قرابة ثلثيهم       

إلى جانب ارتفـاع    . األمر الذي يشكل عقبة أمام إفادتهم من الوظائف المتعددة لهذه الحواسيب          

كما يرجع السبب   . ثمن هذه الحواسيب في الوقت الحالي وبخاصة منها ذات المواصفات العالية          

والهاتف المحمـول إلى غـالء هذه األجهزة      , في عدم امتالك غالبية اآلباء ألجهـزة التكييف      

  .في الوقت الحالي

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ). 56( أنظر الجدول * 292
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  التاسعل ـالفص

  رهاـرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيـع

    

  النتائج المتعلقة بالمستوى التعليمي: المبحث األول              

  النتائج المتعلقة بالمهنة: نيالمبحث الثا              

  النتائج المتعلقة بالدخل:  الثالثالمبحث              

  النتائج المتعلقة بأسلوب الحياة: المبحث الرابع              

  واآلباء لألبناءالنتائج المتعلقة بالمرتبة االجتماعية : المبحث الخامس              

  ج المتعلقة باآلثار المترتبة عن التعليم منالنتائ: المبحث السادس           

  والسياسية,الثقافية, االقتصادية, االجتماعية:النواحي                               
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  التاسعالفصل 

  عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
  

ة الميدانيـة   يتولى الباحث في هذا الفصل عرض وتحليل النتائج التي توصلت إليها الدراس           

, المبحـث األول  : لقد قسمت هذه النتائج إلى المباحث التاليـة       . وتفسيرها الستخالص دالالتها  

تناول العالقة بين  التعليم      ,المبحث الثاني . تناول العالقة بين المستوى التعليمي لألبناء واآلباء      

لرابع تناول العالقة بـين     المبحث ا . تناول العالقة بين التعليم والدخل     ,المبحث الثالث  .والمهنة

تناول النتائج المتعلقة بواقـع التراتـب االجتمـاعي          ,المبحث الخامس . التعليم وأسلوب الحياة  

تناول النتائج المتعلقة باآلثار المترتبة عن التعليم في        , المبحث السادس . ألعضاء العينة وآبائهم  

  .والسياسية, الثقافية, االقتصادية, االجتماعية: النواحي

  

  

  :المستوى التعليميبقة لعمتالالنتائج : المبحث األول
 أال وهو متغير     المتعلقة بالمتغير الرئيسي بالدراسة    بعرض النتائج يقوم الباحث فيما يلي        

يتناول العالقة بين المستوى    , المستوى األول : المستوى التعليمي وتحليلها وفق ثالثة مستويات     

والمستوى التعليمي لجيل اآلباء من حيث قوتهـا        , ل األبناء جي, التعليمي ألعضاء عينة الدراسة   

عدم وجود عالقة بين المستوى التعليمي      : واتجاهها منطلقاً في ذلك من فرضية صفرية مفادها       

وجود عالقـة بـين المـستوى       : مقابل فرضية بديلة مفادها   . لألبناء والمستوى التعليمي لآلباء   

يتناول اتجاهات الحراك التعليمـي     , المستوى الثاني . آلباءالتعليمي لألبناء والمستوى التعليمي ل    

فيتناول اتجاهات الحراك التعليمي بين أعـضاء       , أما المستوى الثالث  . بين جيلي األبناء واآلباء   

  . عينة الدراسة
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  :العالقة بين المستوى التعليمي لألبناء والمستوى التعليمي لآلباء: أوالً

  )66(جدول رقم 

  عالقة بين المستوى التعليمي لألبناء والمستوى التعليمي آلبائهميبين ال

          
  اآلباء      

  األبناء

يقرأ   أمي

  ويكتب

  شهادة

  ابتدائية

  شهادة

  إعدادية

  شهادة

  ثانوية

  شهادة

  جامعية

  شهادة

  عليا

  المجموع

  36  المفتشون
15.3%  

13  
5.5%  

-  5  
2.1%  

2  
0.9%  

3  
1.3%  

-  59  
25.1%  

  6  المحامون
2.6%  

10  
4.3%  

1  
0.4%  

6  
2.6%  

3  
1.3%  

2  
0.9%  

-  28  
11.9%  

  13  األطباء
5.5%  

10  
4.3%  

9  
3.8%  

4  
1.7%  

9  
3.8%  

21  
8.9%  

1  
0.4%  

67  
28.5%  

أساتذة 

  الجامعة

29  
12.3%  

25  
10.6%  

10  
4.3%  

5  
2.1%  

7  
3%  

4  
1.7%  

1  
0.4%  

81  
34.5%  

  84  المجموع
35.7%  

58  
24.7%  

20  
8.55  

20  
8.5%  

21  
8.9%  

30  
12.8%  

2  
0.9%  

235  
100%  

X2                     =67.33                             معامل التوافقC = 0.472     

                 

  :ما يلي) 66(   يتضح من الجدول رقم 

تبـدأ مـن  المـستوى       , جيل األبناء ,  أن المستويات التعليمية لجميع أعضاء عينة الدراسة       -1

وبالمقابل جاءت المستويات التعليمية ألكثر من ثالثـة        ,  فما فوق  293 *التعليمي الدبلوم الخاص  

ولقد توزعت هذه المستويات بـين اآلبـاء        , جيل اآلباء دون الشهادة الثانوية    %) 77.4(أرباع  

, %)8.5(ابتـدائي   , %)24.7(يقـرأ ويكتـب     , %)35.7(أمي بنسبة   : علـى النحو التالـي  

  %).  8.5(إعدادي 

ن على شهادة الدبلوم الخاص من جيل األبناء والتي يمثلهـا المفتـشون              أن نسبة الحاصلي   -2

 علـى الشهادة الثانوية من     نبينما لـم تتعـد نسبة الحاصلي    , %)25.1(التربويون تصـل إلى    

  %).8.9(اآلباء 

 أن نسبة الحاصلين على الشهادتين الجامعيتين الليسانس والبكـالوريوس اللتـين يمثلهمـا              -3

بينما لم تتجاوز نـسبة الحاصـلين علـى الـشهادة           , %)40.4(تصل إلى   طباء  المحامون واأل 

تتعلق بآباء عينة األطباء ولقد توزعت هذه النسبة        %) 8.9(منها  %) 12.8(الجامعية من اآلباء    

                                                 
فالحاصل على دبلوم المعلمين الخاص .  الشهادة الثانوية العامة  وفق النظام الوظيفي الليبيتعادل  شهادة دبلوم العلمين الخاص*  293

  .وآذلك الحال للحاصل على الشهادة الثانوية العامة, يعين على الدرجة الوظيفية السادسة
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ومنهـا  . آباء من حملة البكالوريوس فـي الهندسـة       ) 3(و, أباً من حملة الليسانس   ) 18: (بين

  .لمحامين ولقد توزعت هذه النسبة بين قاضي ومعلمتتعلق بآباء عينة ا%) 0.9(

  

 أن نسبة الحاصلين على الشهادة العليا سواء أكانت ماجستير أو دكتوراه من جيل األبنـاء                -4

ففي الوقت الذي بلغـت فيـه       , تفوق بكثير نسبة الحاصلين على الشهادات ذاتها من جيل اآلباء         

لم تتعـد   , من مجموع عينة الدراسة   %) 34.5(ء  نسبة الحاصلين على الشهادة العليا من األبنا      

  %).    0.9(عند اآلباء 

  

 الختبار العالقة بين المستوى التعليمي لألبنـاء والمستوى التعليمي لآلباء  وظف معـامل             -5

( X2 ) ,إذ بلغت قيمة . ولقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية( X2 ) المحسوبة 

كما أن قيمة معامل التوافق     ). 0.01 , 15 (α دالة إحصائياً عند مستوى      وهذه القيمة ) 67.33(

 ( C ) تعد قوية مقارنة بالقيمة القصوى للمعامل بهـذا الجـدول وهـي    ) 0.472(التي بلغت

: وهذه النتيجة تدعم رفض الفرض الصفري وبالتالي قبول الفرض البديل الذي مفاده           ) 0.866(

  .مي  لألبناء والمستوى التعليمي لآلباءوجود عالقة بين المستوى التعلي

  

       :الحراك في المستوى التعليمي بين األبناء واآلباءاتجاهات : ثانياً  

  )                       67(جدول رقم 

  يبين اتجاهات الحراك في المستوى التعليمي بين األبناء واآلباء 

     

إلى أن غالبية جيل األبناء بعينة الدراسة حققوا حراكـاً          ) 67(    تشير البيانات بالجدول رقم     

وبلغت نسبة الحراك الهـابط     , %)96.6(صاعداً في المستوى التعليمي عن جيل اآلباء بنسبة         

كما يالحظ  %). 1.7(وى التعليمي بين الجيلين بنسبة      كما أن نسبة أالّ تغير في المست      , %)1.7(

  اآلباء         

  األبناء

يقرأ   أمي

  ويكتب

شهادة 

  دائيةابت

شهادة 

  إعدادية

شهادة 

  ثانوية

شهادة 

  جامعية

شهادة 

  عليا

  المجموع

  84  حراك صاعد
35.7%  

58  
25%  

20  
8.5%  

20  
8.5%  

19  
8.1%  

26  
11.1%  

-  227  
96.6%  

  3  -  -  -  -  -  حراك هابط
1.3%  

1  
0.4%  

4  
1.7%  

  2  -  -  -  -  بدون تغير
0.9%  

1  
0.4%  

1  
0.4%  

4  
1.7%  

  84  المجموع
35.7%  

58  
25%  

20  
8.5%  

20  
8.5%  

21  
8.9%  

30  
12.8%  

2  
0.9%  

235  
100%  
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جيل األبناء حققوا حراكهم الصاعد عن آبائهم األميين والـذين          %) 60.7(أن أكثر من نصف     

ويفسر الحراك الصاعد الذي سجله جيل األبناء عن جيل اآلباء في المستوى            .  ويكتبون نيقرأو

, ومدينة الزاوية بخاصـة   , م في ليبيا بعامة   التعليمي في ضوء التطور الكمي الذي شهده التعلي       

سواء من حيـث    , منذ أكثر من نصف قرن     والذي جاء نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة الليبية       

أو من حيث سن القوانين والتـشريعات وبخاصـة         , بناء المؤسسات التعليمية وتوفير متطلباتها    

واعتمادهـا مبـدأ تكـافؤ الفـرص        , إلزامية التعليم ومجانيته في مختلف مراحله وتخصصاته      

كما أن الحراك الصاعد الذي أنجزه جيل األبنـاء جـاء نتيجـة جهـودهم               , التعليمية للجميع 

  .ومثابرتهم وقدراتهم

  

  :*294بين أعضاء عينة الدراسة  التعليميالحراكاتجاهات : ثالثاً

  

  )68(جدول رقم 

  أعضاء عينة الدراسة بين يبين اتجاهات الحراك التعليمي 

  

  :ما يلي) 68(   يتضح من الجدول رقم 

إذ جـاءوا   ,  أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك التعليمي الصاعد هي فئة أساتذة الجامعة            -1

فالمحـامون بنـسبة    , %)98.5(يليهم األطبـاء بنـسبة      , %)98.8(في المرتبة األولى بنسبة     

  %).91.5(وفي المرتبة األخيرة جاء المفتشون التربويون بنسبة , %)96.4(

   

أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الهابط في المـستوى التعليمـي هـي المفتـشين                 -2

من المفتـشين   ) 3(وجود  وتعني هذه النسبة    %) 5.1(إذ بلغت نسبة الحراك الهابط      , التربويين

وجاء في  . التربويين سجلوا هبوطاً في الحراك التعليمي عن آبائهم من حملة الشهادة الجامعية           

                                                 
  .)66(نتائج هذا الجدول تم الحصول عليها بعد أن أدخل متغير المهنة على بيانات الجدول رقم *  294

      الفئة      المجموع   أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  اتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  الحراك

 %96.6 227 %98.8 80 %98.5 66 %96.4 27 %91.5 54 حراك صاعد

 %1.7 4 - - %1.5 1 - - %5.1 3 حراك هابط

 %1.7 4 %1.2 1 - - %3.6 1 %3.4 2 بدون تغير

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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إذ تشير هذه النسبة إلى وجـود  %) 1.5(فقد بلغت نسبة الحراك الهابط , المرتبة الثانية األطباء 

  .ة الشهادة العلياطبيب سجل حراكاً هابطاً في المستوى التعليمي عن أبيه من حمل) 1(

  

 أن أكثر الفئات المهنية التي لم يحدث لها تغير في المستوى التعليمي عن آبائهم هي فئـة                  -3

وهذا يعني وجود   , %)3.6(إذ بلغت نسبة أال تغير في المستوى التعليمي عن آبائهم           , المحامين

انيـة المفتـشين    وجاء فـي المرتبـة الث     .  المؤهل ذاته الذي يحمله آبوه     يحمل واحد   محام )1(

) 2(أي أن هناك    , %)3.4( في المستوى التعليمي عن آبائهم       إذ بلغت نسبة أال تغير    , التربويين

وجاء في المرتبـة األخيـرة      . من المفتشين التربويين يحملون المؤهل ذاته الذي يحمله آباؤهم        

وهذا يعنـي  , %)1.2( في المستوى التعليمي عن آبائهم إذ بلغت نسبة أال تغير    , أساتذة الجامعة 

  .أستاذ جامعي واحد يحمل المؤهل ذاته الذي يحمله أبوه) 1(وجود 

  

  

  :المهنةالنتائج المتعلقة ب: المبحث الثاني

     

 االجتماعية على المهنة باعتبارها أحد المؤشرات المهمة في دراسة الوضع           تركز الدراسات    

 اختالفها في الوقت الحاضر تتطلب      وألن المهن على  , االجتماعي لألفراد وحراكهم االجتماعي   

فإن التعليم بأنواعه المختلفة ومـستوياته المتنوعـة هـو          , نوعاً من المهارة واألعداد والتأهيل    

أدى ذلك  , وبالتالي فإنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألفراد      , المسؤول عن تحقيق هذا المطلب    

كما أنه من جانـب     , هم في السلم المهني   إلى زيادة فرص احتاللهم لمكانات مهنية عالية وترقيت       

  . آخر يسهم في اإلقالل من توارث مهن اآلباء
     

   من هذا المنطلق يتصور الباحث أن المستوى التعليمي يلعب دوراً في تحقيق جيل األبنـاء               

وبالتـالي  , بعينة الدراسة مكانات مهنية أعلى من مهن آبائهم ويقلل من فرص التوارث المهني            

وللتحقق من ذلك اتبعت ثالثة مستويات من       . م في حراكهم المهني الصاعد عن آبائهم      فهو يسه 

ومهنة جيل اآلباء مـن حيـث       , يتناول العالقة بين مهنة جيل األبناء     , المستوى األول : التحليل

عدم وجود عالقة بين مهنة األبنـاء       : قوتها واتجاهها منطلقاً في ذلك من فرض صفري مفاده        

المـستوى  . وجود عالقة بين مهنة األبناء ومهنة اآلباء      : قابل فرض بديل مفاده   م. ومهنة اآلباء 

فيتناول , أما المستوى الثالث  . يتناول اتجاهات الحراك المهني بين جيلي األبناء واآلباء       , الثاني

  .اتجاهات الحراك المهني بين أعضاء عينة الدراسة
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  :العالقة بين مهنة األبناء ومهنة اآلباء: أوالً

  )69(ول رقم جد

  آبائهممهنة  واألبناء يبين العالقة بين مهنة 

           X2  =17.703                         معامل التوافق )C = (0.265        

  

  :يتبين ما يلي) 69(   بتأمل الجدول رقم 

بالمقابـل  , من ذوي المهن المنخفضة   , جيل األبناء ,  يوجد أياً من أعضاء عينة الدراسة       ال -1

  .من ذوي المهن المنخفضة%) 38.3(يوجد أكثر من ثلث اآلباء 

  

تشمل هـذه النـسبة     , أعضاء عينة الدراسة من ذوي المهن المتوسطة      %) 25.1( أن ربع    -2

مـن ذوي  %) 54.9(أكثر من نـصف اآلبـاء   بالمقابل فأن , جميع عينة المفتشين التـربويين   

  . المهن الوسطى

  

بالمقابل لم تتجاوز   , من ذوي المهن العليا   %) 74.9( أن ثالثة أرباع أعضاء عينة الدراسة        -3

  %).6.8(نسبة اآلباء من ذوي المهن العليا 

  

من جيل األبناء بعينة المفتشين التربويين تركزت مهن آبـائهم فـي            %) 13.6( أن قرابة    -4

كما تبين  . عامالً) 12(, مزارعاً) 20: (توزع اآلباء وفق هذه النسبة كما يلي      , المهن المنخفضة 

تركزت مهـن آبـائهم فـي المهـن          من جيل األبناء بعينة المفتشين التربويين     %) 11.1(أن  

) 5(, تجار) 6(, موظفين) 5(, عمل حر ) 9: (توزع اآلباء وفق هذه النسبة كما يلي      , الوسطى

جاءت مهنة أبيه   %) 0.4(وأن مفتشاً تربوياً واحداً وبنسبة      . سائق أجرة ) 1(, بويينمفتشين تر 

  .من المهن العليا متمثلة في مدير إدارة

            اآلباء  المجموع  عليا  وسطى  منخفضة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األبناء

  %25.1  59  %0.4  1  %11.1  26  %13.6  32  المفتشون

  %11.9  28  %0.9  2  %8.1  19  %3  7  المحامون

  %28.5  67  %3.4  8  %18.3  43  %6.8  16  األطباء

  %34.5  81  %2.1  5  %17.4  41  %14.9  35   الجامعةأساتذة

  %100  235  %6.8  16  %54.9  129  %38.3  90  المجموع
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ولقد , من جيل األبناء بعينة المحامين تركزت مهن آبائهم في المهن الوسطى          %) 8.1( أن   -5

مـن  ) 3(, عمـل حـر   ) 3(, موظفين) 5: (توزع اآلباء على مهنهم وفق هذه النسبة كما يلي        

. سـائق شـاحنة   ) 1(, مفتش تربوي ) 1(, محاسب) 1(, من المعلمين ) 2(, تجار) 3(, الشرطة

 ,من جيل األبناء بعينة المحامين تركزت مهن آبائهم في المهن المنخفـضة           %) 3(كما تبين أن    

) 1(, عمـال ) 3(, مـزارعين ) 3: (ولقـد توزع اآلباء على مهنهم وفق هذه النسبة كما يلـي         

 ,محام) 1 (:تركـزت مهن آبائهم فـي المهن العليا     %) 0.8(محاميين وبنسبة   ) 2(وأن  . جندي

  .مدير إدارة) 1(و

  

من جيل األبناء بعينة األطباء تركزت مهن آبـائهم فـي المهـن             %) 18.3( كما يتبين أن     -6

, معلمين) 10(, موظفاً) 13: (ولقد توزع اآلباء على مهنهم وفق هذه النسبة كما يلي          ,الوسطى

) 1(و, سـائقي أجـرة   ) 2(, تجـار ) 3(, محاسبين) 3(, مفتشين تربويين ) 3(, عمل حر ) 8(

من جيل األبناء بعينة األطباء تركزت مهن آبـائهم فـي المهـن             %) 6.8(وتبين أن   . شرطي

) 3(, مـزارعين ) 5: (ولقد توزع اآلباء على مهنهم وفق هذه النـسبة كمـا يلـي            , المنخفضة

أما األطباء الذين تركزت مهن آبائهم في المهن العليا فإن نسبتهم بلغـت             . العم) 8(, حرفيين

مـن ضـباط الجـيش      ) 3: (ولقد توزع اآلباء على مهنهم وفق هذه النسبة كما يلي         , %)3.4(

  .أستاذ جامعي) 1(, محام) 2(, مهندسين) 2(, والشرطة

  

ـ        %) 17.4( أن   -7 ن آبـائهم فـي المهـن       من جيل األبناء بعينة أساتذة الجامعة تركزت مه

عمـل  ) 10(, موظفـاً ) 15: (ولقد توزع اآلباء على مهنهم وفق هذه النسبة كما يلي          ,الوسطى

معلمين تربيـة   ) 2(, من الشرطة ) 2(, معلمين) 3(, تجار) 3(, سائقي أجرة وشحن  ) 4(, حر

ة من جيل األبناء بعينة أسـاتذ     %) 15(كما يتضح أن    . محاسب) 1(, مأذون شرعي ) 1(, دينية

ولقد توزع اآلباء على مهـنهم وفـق هـذه           ,تركزت مهن آبائهم في المهن المنخفضة      الجامعة

أما أسـاتذة الجامعـة     . جنديين) 2(, حرفيين) 2(, عامالً) 18(, مزارعاً) 13: (النسبة كما يلي  

وتـوزع اآلبـاء علـى     , %)2.1(الذين تركزت مهن آبائهم في المهن العليا فلقد بلغت نسبتهم           

  .محام) 1(و, مديري إدارات) 4: (فـق هذه النسبة إلىمهنهم و

  

ولقد أظهرت النتائج , ( X2 )الختبار العالقة بين مهنة األبناء ومهنة اآلباء وظف معـامل  -8

وهذه القيمة دالة ) 17.703( المحسوبة ( X2 )إذ بلغت قيمة . وجود عالقة ذات داللة إحصائية

) 0.265(التي بلغت ( C ) ما أن قيمة معامل التوافق ك). α) 0.01 , 6إحصائياً عند مستوى 

وهذه النتيجة تـدعم    ) 0.816(تعد متوسطة مقارنة بالقيمة القصوى للمعامل بهذا الجدول وهي          
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وجود عالقـة بـين مهنـة       : رفض الفرض الصفري وبالتالي قبول الفرض البديل الذي مفاده        

  .األبناء ومهنة اآلباء

  

  : مهني بين األبناء واآلباءاتجاهات الحراك ال: ثانياً

  )70(جدول رقم 

  يبين اتجاهات الحراك المهني بين األبناء واآلباء

  

أن غالبية جيل األبناء بعينة الدراسة حققوا حراكاً مهنياً كبيـراً           ) 70(   يتبين من الجدول رقم     

وبلغـت  , %)0.9(بط  ولم تتجاوز نسبة الحراك الهـا     , %)96.5(عن جيل اآلباء بلغت نسبته      

أو ما يمكـن تـسميته بـالتوارث        , نسبة األبناء الذين لم يحدث لهم تغير في المهنة عن آبائهم          

جيل األبناء  حققوا حراكهم الصاعد      %) 52.8(كما يتبين أن أكثر من نصف       %). 2.6(المهني  

لـى  من األبناء حققوا حراكهم الـصاعد ع      %) 38.3(وأن  ,  المهن الوسطى لآلباء   على حساب 

أما األبناء الذين حققوا حراكاً صاعداً عن آبائهم مـن المهـن            , حساب المهن المنخفضة لآلباء   

  %). 5.5(العليا فجاء بنسبة 

  

  :بين أعضاء عينة الدراسةاتجاهات الحراك المهني : ثالثاً

  )71(جدول رقم 

  يبين اتجاهات الحراك المهني بين أعضاء عينة الدراسة

  اآلباء        المجموع  عليا  وسطى  منخفضة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األبناء

  %96.5  227  %5.5  13  %52.8  124  %38.3  90  حراك صاعد

  %0.9  2  %0.9  2  -  -  -  -  حراك هابط

  %2.6  6  %0.4  1  %2.2  5  -  -  بدون تغير

  %100  235  %6.8  16  %54.9  129  %38.3  90  المجموع

         الفئة   المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  اتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  الحراك

 %96.6 227 %100 81 %98.5 66 %96.4 27 %89.9 53 حراك صاعد

 %0.8 2 - - %1.5 1 - - %1.7 1 حراك هابط

 %2.6 6 - - - _ %3.6 1 %8.4 5 بدون تغير

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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  :ما يلي) 71(   يتبين من الجدول رقم

, %)100( أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد هي فئة أساتذة الجامعـة بنـسبة          -1

وأخيـراً  %). 96.4(لمحامين بنسبة   يليهم فئة ا  , %)98.5(يليهم في المرتبة فئة األطباء بنسبة       

  , %)89.9(المفتشين التربويين بنسبة 

  

 أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك المهني الهابط عن آبائهم هي المفتشين التربـويين               -2

مفتش تربوي واحد يعمـل أبـوه مـديراً         ) 1(وتعني هذه النسبة وجود     , %)1.7(وذلك بنسبة   

من عينة  %) 1.5(طبيب واحد وبنسبة    ) 1(فقد سجل   , الثانية األطباء وجاء في المرتبة    . إلدارة

  . األطباء حراكاً هابطاً في المهنة عن أبوه الذي يعمل أستاذاً جامعياً

  

 أن أكثر الفئات التي لم يحدث لها أي تغير في المهنة عن آبائهم أو مـا يمكـن تـسميته                     -3

إذ بلغت نسبة التوارث المهني     , مفتشين التربويين بالتوارث المهني بين األبناء واآلباء هي فئة ال       

من المفتشين التربويين يمارسون المهنة ذاتهـا التـي         ) 5(وتعني هذه النسبة وجود     , %)8.4(

إذ بلغـت نـسبة التـوارث المهنـي         , وجاء المحامون في المرتبة الثانية    . ميمارسها آباء وه  

ما يمكـن   . ة ذاتها التي يمارسها أبوه    محام واحد يمارس المهن   ) 1(وهذا يعني وجود    , %)3.6(

استخالصه هو أن أكبر نسبة توارث لمهن اآلباء جاءت بعينة المفتشين التربويين وهؤالء هـم               

بالمقابل لم تـشمل نـسبة      . المحامون وهم من حملة الليسانس    يليهم  , من حملة الدبلوم الخاص   

وأساتذة الجامعة  , حملة البكالوريوس األطباء وهم من     :التوارث المهني أياً من الفئتين األخريين     

األمر الذي يؤكد أنه كلما زادت درجـة        , الماجستير والدكتورة : وهم من حملة المؤهالت العليا    

وكلما قلت درجة تعليم المبحـوث زادت فـرص         , قلت فرص التوارث المهني   , تعليم المبحوث 

  . التوارث المهني

  

ذي حققه جيل األبناء في المستوى التعليمي عن           يتضح من هذه النتائج أن الحراك الصاعد ال       

  .ساهم في حراكهم المهني الصاعد وبالتالي أدى إلى انحسار التوارث المهني, جيل اآلباء

  

 عن الحراك 295(M.E.J.Wells) (*)تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة    

فرد ووضعه االجتماعي يتأثر بوضـعه      التي أكدت على أن مركز ال     , االجتماعي بقرية إيرانية  

                                                 
  .131ص, فصل الدراسات السابقة: أنظر(*)  295
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 يعد من العوامل المهمة في      ذيوأن الوضع المهني يتحدد في ضوء مستواه التعليمي ال        , المهني

  . اإليرانيةالرالحراك المهني واالجتماعي في قرية 

  

عـن الحـراك    296(*) (O.Y.Ziya)    تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة        

عن طريق اإلنجـاز    ذ أكدت الدراسة أن األفراد حققوا مكانتهم المهنية         أ, تركيااالجتماعي في   

  .  العلمي الذي يعد من أهم مسارات الحراك االجتماعي في تركيا

  

عن  297(**) (R.J.Havighurst)    وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة        

ذ أكدت الدراسة السابقة على وجود       إ ,ناعيةالتعليم والحراك االجتماعي في أربعة مجتمعات ص      

حراك صاعد بين األجيال في المجتمعين األمريكي والبرازيلي أكثـر منـه فـي المجتمعـين                

وأن للتعليم دور مهم في هذا الحراك وبخاصة الحراك المهني األمـر            , اإلنجليزي واألسترالي 

  . المولد بهذه المجتمعاتالذي أدى إلى ظهور صفوات تعتمد على القدرة والجهد وليس على

  

 عن الحراك المجـالي     298)***( صليحة واضح   وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة         

  . التي أكدت وجود حراك مهني صاعد بين األجيال, الجزائر الوسطى: في العاصمة الجزائرية

  

التعليم والحراك   عن   299)****( نجاح قدوره    كما تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة          

وبينت , التي أكدت على وجود عالقة إيجابية بين التعليم والمهنة        , االجتماعي بالمجتمع المغربي  

  . أن جميع أفراد العينة حققوا حراكاً مهنياً صاعداً عن آبائهم

  

 عن  300*)***(*  رقية عبد اهللا حردان       تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة        

التي أكدت على وجود عالقة إيجابية بين التعلـيم         , م والحراك االجتماعي بمدينة سوهاج    التعلي

إذ بينت أن نسبة التوارث المهني بين خريجي التعليم العالي والمتوسط لمهنة آبـائهم              , والمهنة

  .بعكس نسبة خريجي التعليم دون المتوسط الذين زادت بينهم نسبة التوارث المهني, قليلة

  

                                                 
  .132ص, فصل الدراسات السابقة: أنظر  (*) 

  135ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر  (**) 
 .137ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر(***)   298
 .140ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر(****)  299

 .145ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر   (*****) 
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 عن  301(*)نعيمة حسن جابر  نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصلت إليها دراسة             تتفق  

التي أكدت وجود حـراك     , التعليم والحراك االجتماعي في منطقة صناعية بالمجتمع المصري       

, الفئة العمالية العليـا   : مهني صاعد لألبناء عن اآلباء في الفئتين العماليتين األكثر تعليماً وهما          

وفـي المقابل لم يحدث أي حراك مهني للفئة العمالية غيـر المـاهرة             , ة العمالية الماهرة  والفئ

  . األقل تعليماً

  

عـن  302 **)(عبد الحي محمد علـي    دراسة   ما توصلت إليه     تتفق نتائج الدراسة الحالية مع         

فقد كشفت الدراسة عن وجود حراك مهني صـاعد بـين           , دور التعليم في الحراك االجتماعي    

  .أكثر منه بين عينة حملة المؤهالت الوسطى, فراد عينة حملة المؤهالت العلياأ

  

مع ما توصلت   ,    تتفق نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بالحراك المهني الصاعد للمرأة الليبية          

 التي أكدت وجود حراك مهنـي صـاعد للمـرأة           303(***) هدى عبد المنعم  إليه نتائج دراسة    

ما تختلفان في معدل هذا الحراك، فالدراسة الحالية  أكدت أن جميع اإلنـاث              إال أنه , المصرية

أن  بينـت    هدى عبد المنعم  بينما دراسة   , بعينة الدراسة حققن حراكا مهنياً صاعداً عن آبائهن       

سـجلن  %) 25.5( و , عن آبائهم  اً صاعد اً مهني اًمن عينة الدراسة مارسن حراك    %) 40(قرابة  

   .منهن عن تحديد مهنة األب%) 8(وامتنع , تـوارثن مهـن آبائهن) %26.2(و, حراكاً هابطاً

  : النتائج المتعلقة بالدخل: المبحث الثالث
يعد مؤشر الدخل من بين أهم المؤشرات الموضـوعية التـي تركـز عليهـا الدراسـات                    

ـ  , االجتماعية في تحديد الوضع االجتماعي للفرد      ي وكذلك حراكه االجتماعي داخل السلم الهرم

فعن طريق مستوى الدخل يستطيع الفرد تحقيق مستوى معيشي يسمح لـه            . التدرجي بمجتمعه 

. والـسلوكية , والنفـسية , بإمكانية االنتماء إلى مرتبة اجتماعية ما ومسايرة أنماطها المعيـشية         

بنـوع  **** 304ونظراً الرتباط الدخل في المجتمعات الحاضرة بما في ذلك المجتمع الليبـي           

وبالمـستوى التعليمـي مـن      , من جانب  ظيفة التي يحتلها الفرد في السلم الوظيفي      المهنة وبالو 

أي أنـه   , فإن الباحث يتوقع أن هناك عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي والدخل          , جانب آخر 

وكلما قل المستوى التعليمي قل     , كلما زاد المستوى التعليمي ألعضاء عينة الدراسة زاد الدخل        

  . الدخل

                                                 
  .147ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر   (*) 

  .149ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر   (**)  
  .155ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر   (***) 
  يتقاضون مرتبات عن وظائف  %)  83.33(فما فوق) 15(تشير إلحصاءات إلى أن معظم الليبيين العاملين اقتصاديًا من سن    **** 
  , 3,2عدد, المجلة الجامعة". الدخل األسري وظاهرة الطالق بالمجتمع الليبي. "محمود سالم جدور: المصدر. نها في الدولة    يشغلو

  .144-127ص ص , م2001   
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ا يتصور أن المستوى التعليمي يلعب دوراً في تحقيق جيل األبناء بعينة الدراسة  حراكاً                  كم

المـستوى  : وللتحقق من ذلك اتبعت أربعة مستويات من التحليل       , صاعداً عن آبائهم في الدخل    

يتناول العالقة بين المستوى التعليمي والدخل ألعضاء عينة الدراسة من حيـث قوتهـا              , األول

ال توجد عالقة بـين المـستوى التعليمـي         : منطلقاً في ذلك من فرض صفري مفاده      واتجاهها  

. وجود عالقة موجبة بـين المـستوى التعليمـي والـدخل          : مقابل فرض بديل مفاده    .والدخل

, المستوى الثالث . المقارنة بين الدخل الشهري لألبناء والدخل الشهري لآلباء       , المستوى الثاني 

, أما المـستوى الرابـع    . ي الدخل الشهري بين جيلي األبناء واآلباء      يتناول اتجاهات الحراك ف   

  .يتناول اتجاهات الحراك في الدخل الشهري بين أعضاء عينة الدراسة

  

  :العالقة بين المستوى التعليمي والدخل ألعضاء عينة الدراسة: أوالً

  )72(جدول رقم 

  لدراسةيبين العالقة بين المستوى التعليمي والدخل ألعضاء عينة ا

  η = 0.848  ( Eta )                       معامل إيتا  

  
  االلتواء  االنحراف المعياري  المنوال  الوسيط  المتوسط  اإلحصاء

  0.54  2.1  2  2  3  القيمة

  

يتبين أن توزيع الدخل بعينة الدراسة يميل إلـى         , اإلحصائي في الجدول     بالنظر إلى الجانب    

كمـا أن   . والمنوال, الوسيط, أن يكون توزيعاً متماثالً بسبب االقتراب الكبير بين قيم المتوسط         

  .قيمة معامل االلتواء الموجبة تشير إلى وجود التواء بسيط ناحية اليمين

  دبلوم خاص

 المفتشون

  ليسانس

 المحامون

  بكالوريوس

 األطباء

  دكتوراه , ماجستير

 أساتذة الجامعة

         الفئة      المجموع

  الدخل 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الشهري

100-299 7 11.8% 12 42.9% 36 53.7% - - 55 23.4% 

300-499 47 79.6% 16 57.1% 12 18% - - 75 31.9% 

500-699 3 5.1% - - 5 7.5% - - 8 3.4% 

700-899 1 1.7% - - 7 10.4% 1 1.2% 9 3.8% 

900-1099 1 1.7% - - - - 41 50.6% 42 17.9% 

1100-1299 - - - - 6 9% 23 28.4% 29 12.3% 

1300-1499 - - - - 1 1.5% 9 11.1% 10 4.3% 

 %3 7 %8.6 7 - - - - - -  فما فوق1500

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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  :ما يلي يتبين )72(الجدول رقم فيما يتعلق بتحليل بيانات 

, ديناراً ليبيـاً  ) 499-300(تتراوح دخولهم الشهرية بين     %) 31.9(أن ثلث عينة الدراسة      -1

. واألطباء, المحامون, المفتشون التربويون : ولقد توزعت هذه النسبة بين ثالث فئات مهنية هي        

دينـاراً  ) 299-100(من أعضاء عينة الدراسة تراوحت دخولهم الشهرية بين         %) 23.4(وأن  

, المحـامون , المفتشون التربويـون  : ولقد توزعت هذه النسبة بين ثالث فئات مهنية هي        , ليبياً

من أعضاء عينة الدراسة تتراوح دخولهم الشهرية بين        %) 17.9(كما يالحظ وجود    , واألطباء

, امعةأساتذة الج , المفتشون التربويون : موزعة بين ثالث فئات هي    , ديناراً ليبياً ) 900-1099(

-1100(من أعضاء عينة الدراسة تراوحت دخولهم الشهرية بـين          %) 12.3(وأن  . واألطباء

من أعـضاء   %) 4.3(وأن  . واألطباء, أساتذة الجامعة : موزعة بين فئتي  , ديناراً ليبياً ) 1299

وهؤالء هم من أساتذة    , ديناراً ليبياً ) 1499-1300(عينة الدراسة تتراوح دخولهم الشهرية بين       

من أعضاء عينـة الدراسـة تتـراوح        %) 3.8(كما يظهر الجدول وجود     . واألطباء, امعةالج

المفتـشون  : موزعة بين ثـالث فئـات هـي       , ديناراً ليبياً ) 899-700(دخولهم الشهرية من    

من أعضاء العينة تتراوح دخولهم الشهرية      %) 3.4(وأن  . واألطباء, أساتذة الجامعة , التربويون

وأخيـراً  . واألطباء, المفتشين التربويين : موزعة بين فئتين هما   ,  ليبياً ديناراً) 699-500(من  

) 1500(من أعضاء العينة وهم من أساتذة الجامعة تتراوح دخولهم الشهرية من            %) 3(وجود  

  . ديناراً ليبياً فما فوق

  

أي من خـالل    ,  بالنظر إلى توزيع الدخول الشهرية ألعضاء عينة الدراسة من جانب آخر           -2

مـن عينـة    %) 41.3(يتبين أن   , 305*وعال  , متوسط, منخفض: يفها إلى ثالثة مستويات   تصن

, من أعضاء عينة الدراسة من ذوي الدخول المتوسطة       %) 35.3(وأن  , الدراسة دخولهم عالية  

  %). 23.4(أما أعضاء عينة الدراسة الذين دخولهم منخفضة فقد بلغت نسبتهم 

  

%) 11.8(يتبـين أن    , على حدة وفقاً للتوزيع السابق     وبتفحص الدخول الشهرية لكل عينة       -3

, مـن ذوي الـدخل المتوسـط      %) 84.7(و, من المفتشين التربويين من ذوي الدخل المنخفض      

يعدون من ذوي   %) 43(وفيما يتعلق بالمحامين يتبين أن      . من ذوي الدخل المرتفع   %) 3.4(و

%) 53.7(أن أكثر من نصف     كما يتبين   . من ذوي الدخل المتوسط   %) 57(و, الدخل المنخفض 

جـاءت دخـولهم الـشهرية      %) 25.5(وقرابة ربعهم   , عينة األطباء جاءت دخولهم منخفضة    

                                                 
وانطالقًا من نتائج دراسة مسح اإلنفاق العائلي , بحسب معايشة  الباحث لواقع الحياة واستقرائه لظروف المعيشة بمجتمع الدراسة*  305

-100(دخول منخفضة تتراوح من : صنف الدخول بعينة الدراسة إلى, م1993التي أجرتها الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق عام 
 .دينارًا ليبيًا فما فوق) 700(ودخول مرتفعة تتراوح من , دينارًا ليبيًا) 699-300(دخول متوسطة تتراوح من , دينارًا ليبيًا) 299
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أما أساتذة الجامعة فإن دخـولهم الـشهرية        . دخولهم الشهرية عالية  %) 20.9(وأن  , متوسطة

  %). 100(جاءت للجميع عالية بنسبة 

  

,  الدراسة من ذوي الدخل المنخفض     من أعضاء عينة  %) 23.4( لمعرفة السبب في وجود      -4

وبخاصة أن معظم هذه النسبة جاءت من ذوي المؤهالت العلمية العاليـة أي مـن المحـامين                 

". الدرجة الوظيفية الحاليـة   "رجع الباحث إلى خصائص العينة وبخاصة منها متغير         , واألطباء

ء العينة درجـتهم    من أعضا %) 12.3(تبين وجود   ) 69(بإدخال هذا المتغير على الجدول رقم       

األمر الذي يبـرر وجـود       , االلتحاق بالوظيفة  حديثووهذا يعني أنهم    , )8-7(الوظيفية ما بين    

درجتهم الوظيفية ما   %) 11.1(غير أن وجود    . جزء من هذه النسبة من ذوي الدخل المنخفض       

 هـذه   تضعنا أمام السبب الحقيقي وراء    , أي من الذين أمضوا زمناً في الوظيفة      , )10-9(بين  

, م1981للمرتبات الذي صـدر عـام       ) 15(والمتمثل في قانون    , النسبة المنخفضة من الدخول   

وما زال معموالً به حالياً بالرغم من التحوالت والتغيرات التي شهدها المجتمع الليبي خـالل               

  :من أوجه القصور في هذا القانون ما يلي, ربع قرن من صدور هذا القانون

  .ل الشهري المناظرة لكل درجة وظيفية انخفاض قيمة الدخ-أ

  . انخفاض القيمة المالية للزيادة السنوية-ب

 اشتراطه مضي أربع سنوات إدارية لغرض الترقية إلى الدرجة األعلـى ويـسري هـذا                -ج

أمـا بقيـة    , والعاشرة خمس سنوات  , الشرط على الدرجات الوظيفية من األولى وحتى التاسعة       

فالشخص الذي يعين على الدرجة الوظيفية      . غير مقيدة بمدة محددة   الدرجات الوظيفية األخرى ف   

سـنة مـن العمـل    ) 17(يحتاج إلى قرابـة  , ديناراً ليبياً) 170(ودخلها الشهري  ) 7(السابعة  

  .ديناراً ليبياً) 310(التي دخلها الشهري ) 11(بالوظيفة حتى يصل إلى الدرجة الوظيفية 

الدقيقة بين المؤهالت العلمية وما يمضى فيها من سنوات          عدم مراعاة هذا القانون للفروق       -د

يحـصل علـى      فالـشخص الـذي    .دراسية عند ربطها بالدرجة الوظيفية والدخل الـشهري       

 من كلية العلوم يتساوى دخله الشهري مع الشخص         ,على سبيل المثال  , بكالوريوس في الكيمياء  

,  للتخرج ة دراسية سن) 16(ضي  مأ  األول بالرغم من أن  , الحاصل على بكالوريوس في الطب    

   .سنة دراسية للتخرج) 19(الثاني أمضى و

األمر الذي يجعـل    , فما فوق بمدد للترقية   ) 11( عدم تقييد الدرجات الوظيفية من الدرجة        -هـ

   .ويؤثر سلباً على معدالت األداء الشخصي والوظيفي, فتوحاًممن باب االجتهاد 

  

من أعضاء عينة الدراسة مـن ذوي       %) 41.4(اء وجود    وبالنظر إلى األسباب الكامنة ور     -5

من األطبـاء والمفتـشين     جزءاً  والتي ضمت جميع أساتذة الجامعة و     , الدخول الشهرية العالية  
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يتبين فيما يتعلق بأسـاتذة     . التربويين بالرغم من خضوعهم لقانون المرتبات الليبي سابق الذكر        

بخاصة عالوة   األخرى   توالعالوا, ية اإلضافية الجامعة أن األسباب تكمن في الساعات التدريس      

مـن المرتـب    %) 30(م بنـسبة    2002/2003التمييز التي أقرت ابتداء من السنة الدراسـية         

ـ  وأما األطباء والمفتش  . إلى جانب أن لدى البعض مصادر أخرى للدخل       , األساسي ن ون التربوي

خولهم فمردهـا إلـى أن لهـم         فإن األسباب الكامنة وراء ارتفاع د      ,من ذوي الدخول المرتفعة   

     :   مصادر أخرى للدخل غير المرتب وفيما يلي عرض لهذه المصادر

  

 : مصادر الدخل األخرى-6

  )73(جدول رقم 

  يبين إجابة أعضاء عينة الدراسة عما إذا كانت

  المرتب لديهم مصادر أخرى للدخل الشهري غير 

  

من عينة الدراسة أكدوا حصولهم على مصادر       %) 21.3( أن  ) 73(   يتبين من الجدول رقم     

من عينة الدراسة أن تكون لهـم       %) 78.7(بالمقابل نفى   . أخرى للدخل الشهري غير المرتب    

وبسؤال أعضاء عينة الدراسة الذين أكدوا علـى        . مصادر أخرى للدخل الشهري غير المرتب     

  :خرى للدخل الشهري عن هذه المصادر تبين ما يليوجود مصادر أ

  

  :  غير المرتب مصادر الدخل الشهري األخرى-7

  )74(جدول رقم 

  يبين مصادر الدخل الشهري األخرى غير المرتب

     

            الفئة   المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة تكرارال اإلجابة

 %21.3 50 %12.3 10 %44.8 30 %3.6 1 %15.3 9 نعم

 %78.7 185 %87.7 71 %55.2 37 %96.4 27 %84.7 50 ال

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع

            الفئة   المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار مصادر أخرى

 %92 46 %80 8 %100 30 %100 1 %77.8 7 عمل إضافي

 %2 1 - - - - - - %11.1 1 ثروة موروثة

 %6 3 %20 2 - - - - %11.1 1 عقارات

 %100 50 %100 10 %100 30 %100 1 %100 9 المجموع
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العمل اإلضافي يأتي في المرتبة أولى للدخل الشهري األخر         أن  ) 74(   يتبين من الجدول رقم     

وجاءت العقارات في المرتبة الثانية للدخل الشهري األخـر         , %)92(غير المرتب وذلك بنسبة     

مـن عينـة    %) 2(أما الثروة الموروثة فقد جاءت في المرتبة الثالثـة بنـسبة            , %)6(بنسبة  

لناتج من هذه المصادر على الفئات المهنية كـل         وبالنظر إلى توزيع الدخل الشهري ا     . الدراسة

مفتشين يمارسون عمالً إضافياً تمثل     ) 7(تبين فيما يتعلق بفئة المفتشين التربويين أن        , على حدة 

مفتش أكـد علـى     ) 1(و, مفتش تربوي أكد على ملكية عقارات     ) 1(و, والزراعة, في التجارة 

ديناراً ) 699-100( لهذه المصادر ما بين      ولقد تراوحت الدخول الشهرية   . ملكية ثروة موروثة  

محام واحد على قيامه بعمل إضافي تـراوح الـدخل          ) 1(وفيما يتعلق بالمحامين فقد أكد      . ليبياً

منهم على  ) 30(وفيما يتعلق أما األطباء فقد أكد       . ديناراً ليبياً ) 299-100(الشهري له ما بين     

د تراوحت الدخول الشهرية لهذه المصدر ما       ولق, ممارستهم لعمل إضافي في العيادات الخاصة     

منهم على وجود مصادر أخـرى      ) 10(أما أساتذة الجامعة فقد أكد      . ديناراً) 1499-100(بين  

أساتذة أكدوا على قيامهم بعمل إضافي تمثل       ) 8: (لدخلهم الشهري ولقد توزعت هذه النسبة بين      

) 699-100(هرية لهم ما بـين      جاءت الدخول الش  , في تدريس ساعات إضافية خارج الجامعة     

أستاذ جامعي أكدا على ملكيتهما لعقارات ذات مردود مالي تراوح ما بـين             ) 2(و, ديناراً ليبياً 

  .  ديناراً ليبياً) 1300-1499(

  

.  η (Eta)معامل إيتا    الختبـار العـالقة االرتباطية بين المستوى التعليمي والدخل وظف          -8

وبحساب معامل  .  وجود عالقة قوية بين المتغيرين     مر الذي يؤكد  األ,  )0.848 (قيمته  ذ بلغت   إ

أي أن , )0.72(ذه القيمة تبين أنها تـساوي   له(Coefficient of Determination)التحديد 

, من التباين في دخل أعضاء عينة الدراسة يرجع إلى اختالف مـستوياتهم التعليميـة             %) 72(

وجـود  : التالي قبول الفرض البديل الذي مفـاده      وهذه النتيجة تدعم رفض الفرض الصفري وب      

  . عالقة بين المستوى التعليمي والدخل
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  : آلباءبالدخل الشهري لألبناء  مقارنة الدخل الشهري ل: ثانياً

  )75(جدول رقم 

  يبين الدخل الشهري لألبناء والدخل الشهري آلبائهم

  
      اآلباء

  األبناء

100-
299  

300-
499  

500-
699  

700-
899  

900-
1099  

بدون 

  إجابة

  المجموع

100-299  15  
6.4%  

16  
6.8%  

4  
1.7%  

-  

  

1  
0.4%  

19  
8.1%  

55  
23.4%  

300-499  29  
12.3%  

15  
6.4%  

3  
1.3%  

-  -  28  
11.9%  

75  
31.9%  

500-699  2  
0.9%  

3  
1.3%  

1  
0.4%  

-  -  2  
0.9%  

8  
3.4%  

700-899  1  
0.4%  

1  
0.4%  

1  
0.4%  

-  1  
0.4%  

5  
2.1%  

9  
3.8%  

900-1099  18  
7.7%  

11  
4.7%  

1  
0.4%  

-  -  12  
5.1%  

42  
17.9%  

1100-1299  10  
4.3%  

6  
2.6%  

1  
0.4%  

1  
0.4%  

-  11  
4.7%  

29  
12.3%  

1300-1499  6  
2.6%  

2  
0.9%  

-  -  -  2  
0.9%  

10  
4.3%  

  2  فما فوق-1500
0.9%  

2  
0.9%  

-  -  -  3  
1.3%  

7  
3%  

  83  المجموع
35.3%  

56  
23.8%  

11  
4.7%  

1  
0.4%  

2  
0.9%  

82  
34.9%  

235  
100%  

         

  :ما يلي) 75(يتضح من الجدول رقم    

تراوحت دخـولهم الـشهرية مـن       , جيل األبناء , من أعضاء عينة الدراسة   %) 23.4( أن   -1

  %).35.3(وفي المقابل بلغت نسبة جيل اآلباء لفئة الدخل ذاتها , ديناراً ليبياً) 100-299(

  

, %)31.9(دينـاراً ليبيـاً     ) 499-300( من    بلغت نسبة جيل األبناء الذين تتراوح دخولهم       -2

  %).23.8(بينما بلغت نسبة جيل اآلباء لفئة الدخل ذاتها 

  

بينما , %)3.4(ديناراً ليبياً   ) 699-500( بلغت نسبة جيل األبناء الذين تتراوح دخولهم من          -3

  %).4.7(بلغت نسبة جيل اآلباء لفئة الدخل ذاتها 



  305

-900(و, ديناراً ليبياً ) 899-700(ن تتراوح دخولهم من     ذيـل األبناء ال  ـ بلغت نسبة جي   -4

  %).1.3(بينما لم تتعد نسبة جيل اآلباء لفئتي الدخل ذاتهما , %)21.7(ديناراً ليبياً ) 1099

  

دينـاراً  ) 1100( في الوقت الذي بلغت فيه نسبة األبناء الذين تتراوح دخولهم الشهرية من              -5

فإنه ال يوجد أياً من اآلبـاء ضـمن         , الدخل الثالثة األخيرة  أي فئات   , %)19.6(ليبياً فما فوق    

  .فئات الدخل هذه

  

بينما بلغت عنـد    , %)23.4(فإن نسبة جيل األبناء من ذوي الدخل المنخفض بلغت          ,  بعامة -6

, %)35.3( كما يتبين أن نسبة جيل األبناء من ذوي الدخل المتوسط بلغـت              ,%)35.3(اآلباء  

 بلغـت    فقـد   أما نسبة جيل األبناء من ذوي الدخل العـالي         %).28.5(بينما بلغت عند اآلباء     

ويوجـد  %). 1.3(بينما لم تتجاوز نسبة جيل اآلباء مـن ذوي الـدخل العـالي              , %)41.3(

   .من جيل اآلباء لم تحدد دخولهم الشهرية%) 34.9(

  
  :اتجاهات الحراك في الدخل الشهري بين األبناء واآلباء: ثالثاً

  )76(جدول رقم 

  يبين اتجاهات الحراك في الدخل الشهري بين األبناء واآلباء

  
      اآلباء  المجموع  900-1050  700-899  500-699  300-499  100-299

  األبناء
  النسبة  التكرار  النسبة  الكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %41.3  97  -  -  %0.4  1  %1.3  3  %10.6  25  %28.9  68  حراك صاعد

  %10.6  25  %0.9  2  -  -  %3  7  %6.8  16  -  -  حراك هابط

  %13.2  31  -  -  -  -  %0.4  1  %6.4  15  %6.4  15  بدون تغير

  %65.1  153  %0.9  2  %0.4  1  %4.7  11  %28.3  56  %35.3  83  المجموع

  %34.9  82  %2.1  5  %4.7  11  %0.9  2  %11.9  28  %8.1  19  بدون إجابة

  %100  235  %3  7  %5.1  12  %5.5  13  %35.7  84  %43.4  102  اإلجمالي

    

أن جيل األبناء سجلوا حراكاً صاعداً في الدخل الشهري عن          ) 76(يتضح من الجدول رقم         

كما أن نسبة األبناء الذين سجلوا حراكاً هابطاً في دخلهم الشهري عن            , %)41.3(آبائهم بنسبة   

في مرتباتهم عن آبائهم فقـد  أي تغير  سجلوا  ي لمأما نسبة األبناء الذين     , %)10.6(آبائهم بلغت   

ويالحظ من الجدول أن أعلى نسبة حراك سجلها األبناء عن آبائهم كانت في             %). 13.2(بلغت  
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وفي المقابل يالحظ أن أعلى نسبة هبوط سـجلها      , %)28.9(إذ بلغت   ) 299-100(فئة الدخل   

  %).6.8 (إذ بلغت) 499 -300(األبناء عن اآلباء كانت في فئة الدخل 

  

  :    * 306اتجاهات الحراك في الدخل الشهري بين أعضاء عينة الدراسة: رابعاً

  )77(جدول رقم 

  اتجاهات الحراك في الدخل الشهري بين أعضاء عينة الدراسةبين ي

  

  :ما يلي) 77(يتضح من الجدول رقم    

أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد في الدخل هي فئة أساتذة الجامعة إذ بلغـت                 -1

 بنـسبة   فاألطبـاء , %)32.2(يليهم في المرتبة المفتشين التربويين بنـسبة        , %)65.4(نسبتهم  

ويرجع السبب في تحقيق أساتذة الجامعة أعلى نسبة حراك         %). 18(فالمحامين بنسبة   , %)30(

صاعد في الدخل عن بقية العينات األخرى إلى مصادر الدخل اإلضافية التي يحـصل عليهـا                

أساتذة الجامعة فـي الوقت الحالـي وبخاصة عــالوة التمييــز والتــدريس وسـاعات              

  .التدريس اإلضافية

  

  أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الهابط في الدخل عن آبائهم هي فئـة األطبـاء إذ         -2

طبيباً من ذوي الدخل المنخفض أي الذين       ) 14(وتشير هذه النسبة إلى وجود      , %)23.8(بلغت  

ديناراً ليبياً وبالمقابل تراوحت دخول آبائهم بين المتوسطة        ) 299-100(تراوحت دخولهم من    

طبيب واحد دخله الـشهري مـن       ) 1(كما وجد   , ديناراً ليبياً ) 1099 -300( لعالية أي من    وا

طبيب ) 1(و, ديناراً) 699-500(بينما أبوه تراوح دخله الشهري ما بين        , ديناراً) 300-499(

-900(وبلغ دخل أبيه الشهري مـا بـين         , ديناراً) 899-700(تراوح دخله الشهري ما بين      

إذ بلغت نسبة الحراك الهابط في الدخل عن        , جاء المحامون في المرتبة الثانية    و. ديناراً) 1099
                                                 

 ). 75( تم الحصول عليها بعد أن أدخل متغير المستوى التعليمي لألبناء على بيانات الجدول رقم نتائج هذا الجدول*  306

الفئة            المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  اتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الحراك

 %41.3 97 %65.4 53 %30 20 %18 5 %32.2 19 حراك صاعد

 %10.6 25 - - %23.8 16 %21.4 6 %5.1 3 حراك هابط

 %13.2 31 - - %18 12 %39.2 11 %13.5 8 بدون تغير

 %34.9 82 %34.6 28 %28.4 19 %21.4 6 %49.1 29 بدون إجابة

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59  المجموع
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من المحامين تراوحت دخـولهم الـشهـرية      ) 5( وتعني هذه النسبة وجود      ,%)21.4(آبائهم  

) 699 -300( وبالمقابل تـراوحت دخـول آبائهم مـا بـين         , دينـاراً) 299-100(مـن  

وبالمقابل تراوح دخل   , ديناراً) 499-300(الشهري ما بين    محام دخله   ) 1(كما يوجد   , ديناراً

إذ بلغـت   إذ  , وجاء المفتشون التربويون في المرتبة الثالثـة      . ديناراً) 699-500(أبوه ما بين    

من المفتشين  ) 2(وتعني هذه النسبة وجود     , %)5.1(نسبة الحراك الهابط في الدخل عن آبائهم        

وبالمقابل تراوحت دخول آبائهم    , ديناراً) 299-100(ن  التربويين تراوحت دخولهم الشهرية م    

مفتش تربوي دخلـه الـشهـري مــا بـين         ) 1(كما يوجد   , ديناراً) 699 -300( ما بين   

  . ديناراً) 699-500(وبالمقابـل تراوح دخل أبوه ما بين , دينـاراً) 300-499(

  

ن آبائهم هي فئة المحامون إذ       أن أكثر الفئات المهنية التي لم تسجل أي تغير في الدخل ع             -3

من المحامين تتراوح دخولهم مـن      ) 6(وتعني هذه النسبة أن     , %)39.2(بلغت نسبة أال تغير     

من المحامين تتراوح دخـولهم     ) 5(كما يوجد   , ويقابله الدخل ذاته آلبائهم   , ديناراً) 100-299(

رتبة الثانية األطباء إذ بلغت     وجاء في الم  . ويقابله الدخل ذاته آلبائهم   , ديناراً) 499-300(من  

-100(أطباء تتراوح دخولهم مـن      ) 8(وتشير هذه النسبة إلى وجود      , %)18(نسبة أال تغير    

-300(أطباء تتراوح دخـولهم مـن       ) 4(كما يوجد   , ويقابلهم آباء بالدخل ذاته   , ديناراً) 299

ي المرتبـة األخيـرة إذ      وجاء المفتشون التربويون ف   . ويقابلهم آباء بالدخل ذاته   , ديناراً) 499

مفتش تربوي يتـراوح الـدخل      ) 1(وتعني هذه النسبة وجود     , %)13.5(بلغت نسبة أال تغير     

مـن  ) 6(كما يوجد   , ويقابله أب يتقاضى الدخل ذاته    , ديناراً) 299-100(الشهري له ما بين     

ويوجد ,  ذاته ويقابلهم آباء بالدخل  , ديناراً) 499-300(المفتشين التربويين تتراوح دخولهم من      

  .ويقابله أب بالدخل نفسه, ديناراً) 699-500(مفتش تربوي دخله الشهري ما بين ) 1(

  

   من هذه النتائج يتضح أن الفروق في متوسطات الدخل الشهري التي ظهرت بين أعـضاء               

وأن الـدخول الـشهرية لحملـة       , عينة الدراسة كانت بسبب االختالف في المستوى التعليمي       

والدكتوراه وهم من أساتذة الجامعة كانت األعلى عن بقية حملة المؤهالت العلميـة             الماجستير  

جاء , وأن الحراك الصاعد الذي حققه جيل األبناء عن جيل اآلباء في الدخل الشهري            , األخرى

كما تبين أن أكثر الفئات     , نتيجة للحراك الصاعد الذي حققه جيل األبناء في المستوى التعليمي         

كل هذه النتائج تصب في اتجـاه دعـم         . يقاً للحراك الصاعد هم فئة أساتذة الجامعة      المهنية تحق 

أي أنه كلما ارتفـع المـستوى       , فرضية الدراسة التي مفادها وجود عالقة بين التعليم والدخل        
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ألعـضاء عينـة    وكلما انخفض المستوى التعليمي, التعليمي ألعضاء عينة الدراسة زاد الدخل    

  .الدراسة قل الدخل

  

,  لحساب عائـد التعلـيم     (T.W.Schultz) شولتز   تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

كما تتفق مع نتائج دراسـة      . )307(التي أكدت على أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي زاد الدخل           

 التـي أكـد فيها علـى وجـود معامل ارتبـط موجـب وعـال بـين              (H.Miller) رـميل

  .)308(التعليم والدخل 

  

 التي أكدت أن التعلـيم      (*) (O.Y.Ziya)   تتفق نتائج الدراسة الحالية مع استنتاجات دراسة        

وهــو أحـد المـسارات الرئيـسة للحـراك          , بالمجتمع التـركي  هو المحدد المهم للـدخل   

  .االجتماعي في تركيا

  

فيها على أن    التي أكد    309(**) (R.P.Angus)    تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة        

وبالتالي تحديد وضعه االجتماعي داخـل البنـاء        , التعليم يساعد على الحراك االجتماعي للفرد     

  .االجتماعي بالمجتمع الكندي

  

 التي أكـد فيهـا أن       (***) (R.J.Havighurst)نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة       تتفق     

تحت الطريق أمـام األفـراد للوصـول إلـى          مجانية التعليم وسهولة االلتحاق بأنواع التعليم ف      

, اسـتراليا , الواليات المتحـدة  : الوظائف ذات المكانة العالية والمتوسطة بالمجتمعات األربعة      

إال , كما أكدت أن للتعليم دوراً في الحراك االجتماعي بالمجتمعات األربعة         , وانجلترا, البرازيل

وقدرات , درجة الخصوبة , و التكنولوجي أن هذا الدور يختلف من مجتمع إلى آخر بحسب النم         

  . األفراد واستعداداتهم

  

                                                 
  .62-60ص ص , مرجع سابق. حامد عمار: نقًال عن) (307

  .نفس الصفحة, نفس المرجع) 308(
  132ص , فصل الدراسات السابقة: انظر(*) 

  .134ص , فصل الدراسات السابقة: انظر(**) 
  .135ص , صل الدراسات السابقةف: انظر(***) 
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 التي أوضحت أن    (*) نجاح قدوره تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه نتائج دراسة           

وأكدت حـدوث حـراك اجتمـاعي لـدخل         , ارتفاع المستوى التعليمي يؤدي إلى زيادة الدخل      

  . المبحوثين عن آبائهم

  
ـ  رقيـة محمـد عبـد اهللا       ج الـدراسة الحالية مع ما توصلت إليه نتائج دراسة             تتفـق نتائ

 التي أكدت وجود عالقة إيجابية بين التعليم والدخل، حيث ارتفعت دخول أفراد             310(**) حردان

عينة خريجي التعليم العالي عن عينتي التعليم المتوسط ودون المتوسط في الفتـرات الزمنيـة               

سة حدوث حراك اجتماعي لدخل المبحوثين عن آبـائهم فـي الفتـرة             كما أثبتت الدرا  . الثالث

وحدوث حراك اجتماعي لدخل المبحوثين عن      , الزمنية الثانية بالنسبة ألفراد عينة التعليم العالي      

إال أنها لم تثبـت وجـود       . آبائهم في الفترة الزمنية الثالثة ألفراد عينة التعليم العالي والمتوسط         

لمبحوثين عن آبائهم في الفترة الزمنية األولى؛ وذلك الرتفـاع دخـول        حراك اجتماعي لدخل ا   

  .اآلباء في هذه الفترة نتيجة االستقرار الوظيفي والمادي لهم

  

 التي أكد فيها علـى      (***) عبد الحي محمد على      تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة        

  .د عنه بين حملة المؤهالت المتوسطةوجود حراك في الدخل بين عينة المؤهالت العليا يزي

  

التي أوضح فيهـا أن      311)*(*** (J.Allman)تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة            

  .ارتفاع معدالت التعليم في تونس كان له األثر في حراك األفراد اجتماعياً

  
  

  

  

  

  
 
  

                                                 
  . .140ص , فصل الدراسات السابقة: انظر(*) 

  .145ص , فصل الدراسات السابقة: انظر*)  (*
  .149ص, فصل الدراسات السابقة: انظر(***) 

  .154, فصل الدراسات السابقة: أنظر(****) 
  
  
  

311   
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  :النتائج المرتبطة بأسلوب الحياة: المبحث الرابع
الحياة من األبعاد المهمة في تحديد الوضع االجتماعي لألفراد ومؤشراً مهماً من               يعد أسلوب   

ونظـراً لتـشعب    . مؤشرات قياس حراكهم االجتماعي داخل السلم الهرمي التدرجي بالمجتمع        

قُسم إلى ثالثة مستويات وكل مستوى قسم إلى عدد من المؤشرات التـي             , مستويات هذا البعد  

, المستوى الثقافي , مستوى السكن :  الليبي الحالي وهذه المستويات هي     تتمشى مع واقع المجتمع   

على نحو  , وألن أسلوب الحياة  يتأثر بعوامل كثيرة      . وملكية بعض األدوات والمعدات المنزلية    

لذلك يتوقع الباحـث أن     , من بينها المستوى التعليمي   , ما تبين في اإلطار النظري لهذه الدراسة      

أي أنـه كلمـا ارتفـع المـستوى         , ين المستوى التعليمي وأسلوب الحياة    هناك عالقة إيجابية ب   

وكلما انخفـض المـستوى التعليمـي       , التعليمي ألعضاء عينة الدراسة تحسن أسلوب حياتهم      

 ال توجـد عالقـة بـين      : من هذا المنطلق صيغ فرض صفري مفاده       .انخفض أسلوب حياتهم  

وجود عالقة بين المـستوى  :  فرض بديل مفادهمقابل,  التعليم وأسلوب الحياةالمستوى التعليمي 

يتعلق , األول: ولقد اشتقت من هذا الفرض العام ثالثة فروض فرعية        . التعليمي وأسلوب الحياة  

يتناول العالقـة بـين المـستوى التعليمـي         , الثاني.  التعليمي بمستوى السكن   بعالقة المستوى 

توى التعليمـي وملكيـة بعـض األدوات        يتناول العالقة بين المـس    , الثالث. والمستوى الثقافي 

كما يتصور الباحث أن المستوى التعليمي يلعب دوراً فـي تحقيـق جيـل              . والمعدات المنزلية 

وللتحقق من ذلك اتبعـت     . األبناء حراكاً صاعداً عن آبائهم في أسلوب الحياة بمستوياته الثالثة         

 يلي عرض للنتائج المتعلقة بكل      وفيما, خطوات التحليل ذاتها التي طبقت في المؤشرات السابقة       

  : على حدةمستوى

  

  :مستوى السكن :أوالً

:    يتضمن مستوى السكن العديد من المؤشرات المتعارف عليها في األدبيات االجتماعية منها           

. كثافة السكن , عدد حجرات السكن  , كيفية الحصول على السكن   , نوع ملكية السكن  , نوع السكن 

ت فإن الباحث يركز في المقام األول على النتائج المتعلقـة بنـوع             ونظراً لكثرة هذه المؤشرا   

  .    أما البقية فستعرض نتائجها ضمناً إتماما للفائدة, السكن وتحليلها

  

أي أنه كلما ارتفـع     ,    يتوقع الباحث وجود عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي ونوع السكن         

وكلمـا  ,  حرصهم على امتالك السكن العصري     زاد, المستوى التعليمي ألعضاء عينة الدراسة    

كما يتـصور أن المـستوى      . انخفض معه امتالك السكن العصري    , انخفض المستوى التعليمي  

التعليمي يلعب دوراً في تحقيق جيل األبناء بعينة الدراسة حراكاً صاعداً عن آبائهم في نـوع                
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يتناول العالقـة   , مستوى األول ال: وللتحقق من ذلك اتبعت أربعة مستويات من التحليل       , السكن

بين المستوى التعليمي ونوع السكن ألعضاء عينة الدراسة من حيث قوتها واتجاهها منطلقاً في              

مقابـل   .ال توجد عالقة بين المستوى التعليمي ونـوع الـسكن         : ذلك من فرض صفري مفاده    

, لمستوى الثـاني  ا. وجود عالقة موجبة بين المستوى التعليمي ونوع السكن       : فرض بديل مفاده  

يتناول اتجاهات الحراك في    , المستوى الثالث . المقارنة بين نوع سكن األبناء ونوع سكن اآلباء       

يتناول اتجاهات الحراك فـي نـوع    , أما المستوى الرابع  . نوع السكن بين جيلي األبناء واآلباء     

  .السكن بين أعضاء عينة الدراسة

  

  : لسكن ألعضاء عينة الدراسة العالقة بين المستوى التعليمي ونوع ا-1

  )78(جدول رقم 

   ألعضاء عينة الدراسةالعالقة بين المستوى التعليمي ونوع السكنيبين  

X2            = 32.714                       معامل التوافق  ( C ) =0.350  

  

  : ما يلي) 78(   يتضح من الجدول رقم 

وأكثر مـن ثلـث عينـة       , تقيم في منزل عربي   %) 48.1( أن قرابة نصف عينة الدراسة       -أ

من عينة الدراسة فـي     %) 17.4( ويقيم   ,يقيمون في دارة أو ما يسمى فيال      %) 34.5(الدراسة  

ويأتي ترتيب أعضاء عينة الدراسة المقيمين في منزل عربي بالمرتبة األولى متفقاً مـع              , شقق

الذي أشرفت عليه الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق       " المسح االقتصادي واالجتماعي    " نتائج  

لذي أكد على أن األسر التي تسكن       وا. م2002/2003وأجري على مستوى الدولة الليبية للعام       

  .)312(في مساكن من نوع  حوش عربي  يأتون في المرتبة األولى 

  

                                                 
, م2002/2003, الجزء األول . الخصائص الديموغرافية: صـادي واالجتمـاعيالمسح االقت. الهيئة الوطنية للمعلومـات والتوثيق)  (312
  .  35ص 

  دبلوم خاص

 المفتشون

  الليسانس

 المحامون

  البكالوريوس

 األطباء

  والدكتوراه الماجستير

 أساتذة الجامعة
            الفئة     المجموع

  نوع 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار السكن
 %48.1 113 %38.3 31 %31.3 21  %53.6 15 %78 46 منزل عربي 

 %17.4 41 %21 17 %25.4 17 %14.3 4 %5.1 3 شقة

 %34.5 81 %40.7 33 %43.3 29 %32.1 9 %16.9 10 " فيال " دارة 

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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بنـسبة  " فـيال   "   يأتي حملة البكالوريوس في المرتبة األولى من حيث اإلقامة  بـدارة               -ب

فحملـة الليـسانس بنـسبة      , %)40.7(يليهم حملة الماجستير والدكتوراه بنـسبة       , %)43.3(

وهذه , %)16.9(ينما لم تتجاوز نسبة حملة الدبلوم الخاص الذين يقيمون في دارة            ب, %)32.1(

وحملة المؤهالت المتوسطة   , النسب تظهر وجود اختالف بين حملة المؤهالت الجامعية والعليا        

, األمر الذي يؤكد أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي ارتفع معه نـوع الـسكن             , في ملكية الدارة  

  .لمستوى التعليمي انخفض نوع السكنوكلما انخفض ا

  

 الختبار العالقة بين المستوى التعليمي لدى أعضاء عينة الدراسة ونوع الـسكن وظـف               -ج

 ( X2 )إذ بلغت قيمـة  . ولقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية, ( X2 )معامل 

كمـا أن قيمـة     ). 0.01 , 6 (αوهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى       ) 32.714(المحسوبة  

تعد قوية مقارنة بالقيمة القـصوى للمعامـل بهـذا    ) 0.350(التي بلغت ( C ) معامل التوافق 

وهذه النتيجة تدعم رفض الفرض الصفري وبالتالي قبـول الفـرض           ) 0.816(الجدول وهي   

  . وجود عالقة بين المستوى التعليمي ونوع السكن: البديل الذي مفاده

  

  :لسكن نوع الملكية ل-د

  )79(جدول رقم 

   ألعضاء عينة الدراسةنوع ملكية السكنيبين 

  

يقيمون في مساكن   %) 86.8(أن غالبية أعضاء عينة الدراسة      ) 79(   يتضح من الجدول رقم     

وبين هؤالء أن هذه اإلعـارة هـي مـن          , يقيمون في مساكن معارة   %) 10.6(وأن  . يملكونها

مـن  %) 2.6(أما الذين يقيمون في مساكن مؤجرة فإن نسبتهم بلغت          . طرف أسرهم وأقاربهم  

 في مساكن يملكونها بالمرتبـة األولـى بعينـة          المقيمين ويأتي ترتيب . مجموع عينة الدراسة  

الـذي أكـد    , م2002/2003للعام  " قتصادي واالجتماعي   المسح اال " متفقاً مع نتائج    , الدراسة

ويرجع الـسبب   . )313(من أسر عينة المسح يقيمون في مساكن يملكونها         %) 92.6(علـى أن   

                                                 
  .  35ص , مرجع سابق . الخصائص الديموغرافية: المسح االقتصادي واالجتماعي. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق)  313(

    لفئة            ا المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار نوع الملكية

 %10.6 25 %16 13 %14.9 10 %3.6 1 %1.7 1 إعارة

 %2.6 6 %2.5 2 %3 2 %3.6 1 %1.7 1 إيجار

 %86.8 204 %81.5 66 %82.1 55 %92.9 26 %96.6 57 ملك

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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في ذلك إلى اهتمام الدولة وبخاصة بعد قيام الثورة ببناء المسكن الالئق والصحي للمـواطنين               

إلى جانب رصد   , لعمارات متعددة األدوار  أو بناء ا  , على هيئة مساكن من طابق واحد أو اثنين       

وفوق . المبالغ المالية من قبل الدولة لكي تمنح على هيئة قروض عقارية لغرض بناء المسكن             

سواء من طـرف    , سنت الدولة التشريعات والقوانين التي تمنع إيجار المنازل لليبيين        , كل ذلك 

األمر ,  مرونة في تطبيق هذه القوانين     وتشهد البالد في هذه اآلونة    . الدولة أو من طرف األفراد    

  .        من أعضاء عينة الدراسة يقيمون في مساكن مؤجرة%) 2.6(الذي يفسر وجود 

  

  :  كيفية الحصول على السكن-هـ

%) 26( تبـين أن     ,دراسة عن الكيفية التي حصلوا بها على الـسكن        بسؤال أعضاء عينة ال      

حـصلوا علـى    %) 23(وأن  , ض من المـصرف   حصلوا على مساكنهم من المرتب واالقترا     

حصلوا على مـساكنهم مـن المرتـب        %) 22.9(وأن  , مساكنهم من المرتب ومساعدة األهل    

يقيمـون مـع    %) 9.8(وأن  , حصلوا على مساكنهم من اإلرث    %) 11.5(وأن  . والجهد الذاتي 

نـسب أن    ويالحظ من هذه ال    .أنهم يقيمون في مساكن تابعة لجهة العمل      %) 6.8(وأكد  , أسرهم

 أي  الـسكن؛ اعتمدت على المرتب في الحصول على       %) 71.9(أكثر من ثلثي عينة الدراسة      

وبـذلك يمكـن    , وهذه بدورها اعتمدت على المستوى التعليمي     , الدخل الناتج عن المهنة   على  

  .استنتاج أن للمستوى التعليمي دوراً في حصول أعضاء عينة الدراسة على السكن

  

  : عدد حجرات السكن-و

  )80(جدول رقم 

   ألعضاء عينة الدراسةعدد حجرات السكنيبين 

  

يقيمون في مـساكن    %) 46.4(اسة  أن قرابة نصف عينة الدر    ) 80(   يتضح من الجدول رقم     

من أعضاء عينة الدراسة يقيمون في مساكن       %) 40(يليهم  , تشتمل على صالة وثالث حجرات    

من أعضاء عينة الدراسة فـي      %) 17.8(ويقيم  , تشتمل على  صالة وأكثر من ثالث حجرات       

نـة  من أعضاء عي  %) 86.4(وعلى هذا األساس فإن الغالبية      , مساكن تتضمن صالة وحجرتان   

                      الفئة       المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار عدد الحجرات

 %13.6 32 %10 8 %19.4 13 %18 5 %10.2 6 صالة وحجرتان

 %46.4 109 %37 30 %38,8 26 %53.5 15 %64.4 38 راتصالة وثالث حج

 %40 94 %53 43 %41.8 28 %28.5 8 %25.4 15 صالة وأكثر من ثالث حجرات

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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كما يالحـظ   . الدراسة يقيمون في مساكن كبيرة عدد حجراتها يتراوح من ثالث حجرات فأكثر           

 ,من الجدول أن أكثر الفئات المهنية إقامة في مساكن تتكون من صالة وأكثر من ثالث حجرات            

 ,%)28.5(فالمحامين بنـسبة    , %)41.8(يليهم األطباء بنسبة    , %)53(أساتذة الجامعة وبنسبة    

  %). 25.4(ي المرتبة األخيرة المفتشين التربويين بنسبة ويأتي ف

     

 وعدد حجـرات الـسكن        باختبار العالقة بين المستوى التعليمي لدى أعضاء عينة الدراسة          

 المحـسوبة  ( X2 )إذ بلغـت قيمـة   .  تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية( X2 )باستخدام 

كما أن قيمة معامل التوافق     ). 0.01 , 6 (α مستوى   وهذه القيمة دالة إحصائياً عند    ) 17.733(

 ( C ) تعـد متـوسطة مقارنة بالقيمة القصوى للمعامل بهـذا الجـدول   ) 0.265(التي بلغت

  ).0.816(وهي 

  

  : كثافة السكن بالحجرة الواحدة-ز

 314*تطلب األمر الرجوع إلى عدد أفراد األسرة        ,    لحساب الكثافة السكانية للحجرة الواحدة    

  : ولقد أمكن الحصول على النتائج التالية, ألعضاء عينة الدراسة

  )81(جدول رقم 

  يبين كثافة السكن بالحجرة الواحدة لدى أعضاء عينة الدراسة

  

  كثافة السكن  الفئة المهنية

   فردا2.3ً  المفتشون

   فردا1.9ً  المحامون

   فردا1.7ً  األطباء

   فردا1.7ً  أساتذة الجامعة

   فردا1.9ً  ينةعلى مستوى الع

     

, أن كثافة السكن بالحجرة الواحـدة لـدى أسـاتذة الجامعـة           ) 81(الجدول رقم       يتبين من 

 وجـود   وهذا يعنـي  ,  كثافة السكن بالحجرة الواحدة لدى المفتشين التربويين       أقل من , األطباءو

  ارتفـع   أنـه كلمـا    أي,  بين المستوى التعليمي وكثافة السكن بالحجرة الواحـدة        عكسية عالقة

 المستوى التعليمـي زادت     انخفضوكلما  , المستوى التعليمي قلت كثافة السكن بالحجرة الواحدة      
                                                 

 بهدف تحديد الكثافة السكنية للعينة آكلل وآل فئة )80(أدخل متغير عدد أفراد األسرة الوارد بخصائص العينة  على الجدول رقم  *
 .مهنية على حدة
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وهذا االختالف في الكثافة السكنية يعبر عن تباين أسلوب الحياة          . كثافة السكن بالحجرة الواحدة   

    .  لدى الفئات المهنية األربعة

  

  : باءآلنوع سكن األبناء والمقارنة بين نوع سكن ا: 2

  )82(جدول رقم 

  آلباءاألبناء ونوع سكن ابين نوع سكن  

  

  :ما يلي) 82(يتضح من الجدول رقم  

وبالمقابل يقيم أكثر من ثلثي , جيل األبناء في منزل عربي%) 48.1( يقيم قرابة نصف -أ

  .جيل اآلباء في النوع ذاته من المساكن%) 72.7(

  

وبالمقابل ال تتجاوز نسبة القيمين من جيل اآلباء        , من جيل األبناء في شقق    %) 17.4( يقيم   -ب

نظراً ألنهم  , ويرجع السبب في وجود أغلبية من اآلباء ال يقيمون في شقق          , %)2.6(في شقق   

وخالل هي الفترة التي لم تعرف فيها مدينة الزاوية  العمارات           , وجدوا في فترة ما قبل الثورة     

  .ت الشقق المعدة لإليجارذا

  

" من جيل األبناء يقيمون في دارات %) 34.5( كما يتبين من الجدول أن أكثر من ثلث -ج

  .    من جيل اآلباء في النوع ذاته من المساكن%) 24.7(وبالمقابل يقيم , "فيلل 

  

  

  

  

  

  

  اآلباء        المجموع "فيال " دارة  شقة منزل عربي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األبناء

 %48.1 113 4.3 10 - - %43.8 103 منزل عربي

  %17.4 41 5.1 12 %2.1 5 %10.2 24 شقة

 %34.5 81 %15.3 36 %0.4 1 %18.7 44 "فيال " دارة 

 %100 235 %24.7 58 %2.5 6 %72.8 171 المجموع
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  :  بين األبناء واآلباءفي نوع السكناتجاهات الحراك : 3

  ) 83(جدول رقم 

  ين اتجاهات الحراك في نوع السكن بين األبناء واآلباء يب

     

أن جيل األبناء بعينة الدراسة لم يحققوا حراكاً صاعداًً كبيـراً           ) 83(يتبين من الجدول رقم        

كما أن نسبة الحراك الهابط بلغـت       , %)29.3(إذ بلغت نسبته    , في نوع السكن عن جيل اآلباء     

من جيل األبناء لم يحدث لهم أي تغيـر فـي نـوع             %) 61.3(وبالمقابل يالحظ أن    , %)9.3(

المتعلقة بالسؤال عن كيفيـة الحـصول علـى         ) هـ(وبالرجوع إلى الفقرة    . السكن عن آبائهم  

من جيل األبناء توزعوا    %) 21.3(إذ يتبين أن هناك     , السكن يمكن تفسير جزءاً من هذه النسبة      

  %).   9.8(وبين مقيمين مع أسرهم , %)11.5(بائهم وهم بنسبة بين ورثة لسكن آ

  

  :315*بين أعضاء عينة الدراسة  في نوع السكناتجاهات الحراك : 4

  )84(جدول رقم 

  أعضاء عينة الدراسةيبين اتجاهات الحراك في نوع السكن بين 

  

  :ما يلي) 84(   يتبين من الجدول رقم

يلـيهم  , %)35.8(فئة األطباء بنـسبة       أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد هي        -أ

وأخيـراً  , %)28.6(فالمحامين بنسبة   , %)35(أساتذة الجامعة وهم بالمرتبة ذاتها تقريباً بنسبة        

                                                 
 ).82( نتائج هذا الجدول تم الحصول عليها بعد أن أدخل متغير المستوى التعليمي على الجدول رقم *

        اآلباء  المجموع  "فيال " دارة   شقة  منزل عربي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األبناء

  %29.3  69  -  -  %0.4  1  %28.9  68  حراك صاعد

  %9.4  22  %9.4  22  -  -  -  -  حراك هابط

  %61.3  144  %%15.3  36  %2.1  5  %43.9  103  بدون تغير

  %100  235  %27.7  58  2.5  6  %72.8  171  المجموع

            الفئة   المجموع تذة الجامعةأسا األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار اتجاه الحراك

 %29.3 69 %35 28 %35.8 24 %28.6 8 %15.3 9 حراك صاعد

 %9.3 22 %11 9 %9 6 %10.7 3 %6.8 4 حراك هابط

 %61.2 144 %54 44 %52.2 37 %60.7 17 %77.9 46 بدون تغير

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 عالمجمو
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يستخلص من هذه النسب هو أن األكثر تعليماً من بـين           %). 15.3(تشين التربويين بنسبة    المف

األمر الذي يؤكـد    , أعضاء عينة الدراسة سجل حراكاً صاعداً في نوع السكن عن األقل تعليماً           

  .  زاد تطلعه نحو بناء السكن العصري, أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي المبحوث

  

 المهنية تسجيال للحراك الهابط في نوع السكن عن آبـائهم هـم أسـاتذة                أن أكثر الفئات   -ب

مـن أسـاتذة    ) 2(وتشير هذه النسبة إلـى أن       , %)11(إذ بلغت نسبة الحراك الهابط      , الجامعة

وبالمقابل يقيم أبـاء وهـم  فـي         ,  يقيمون في شقق  ) 7(الجامعة يقيمون في مساكن عربية و     

وتـشير  , %)10.7(محامون إذ بلغت نسبة الحراك الهـابط        وجاء في المرتبة الثانية ال    . دارات

وبالمقابل يقيم أباء وهم  في      , من المحامين يقيمون في مساكن عربية     ) 3(هذه النسبة إلى وجود     

وتشير هذه النسبة   , %)9(جاء في المرتبة الثالثة األطباء إذ بلغت نسبة الحراك الهابط           . دارات

وبالمقابـل يقـيم    , يقيمون في شقق  ) 4(ي مساكن عربية و   من األطباء يقيمون ف   ) 2(إلى وجود   

, %)6.8(وأخيراً جاء المفتشون التربويون إذ بلغت نسبة الحراك الهابط          . أباء وهم  في دارات    

يقيم ) 1(من المفتشين التربويين يقيمون في مساكن عربية و       ) 3(وتشير هذه النسبة إلى وجود      

  .راتوبالمقابل يقيم أباء وهم في دا, في شقة

  

 أن أكثر الفئات المهنية التي لم تسجل أي تغير في نوع السكن عن آبائهم هي فئة المفتشين                  -ج

مفتشاً تربويـاً   ) 43(وتعني هذه النسبة أن هناك      , %)77.9(التربويين إذ بلغت نسبة أال تغير       

 مـن   )3(كما يوجـد    , وبالمقابل يقم آباؤهم في مساكن عربية أيضاً      , يقيمون في مساكن عربية   

وجاء بالمرتبة الثانيـة    . وكذلك الحال فيما يتعلق بآبائهم    , المفتشين التربويين يقيمون في دارات    

محامياً يقيمون  ) 12(وتعني هذه النسبة أن هناك      , %)60.7(إذ بلغت نسبة أال تغير      , المحامون

حـد فـي    محام وا ) 1(ويقيم  , وبالمقابل يقم آباؤهم في مساكن عربية أيضاً      , في مساكن عربية  

وكذلك الحال فيمـا    , من المحامين يقيمون في دارات    ) 4(كما يوجد   , والحال كذلك ألبوه  , شقة

وتعني هذه  , %)54(جاء بالمرتبة الثالثة أساتذة الجامعة إذ بلغت نسبة أال تغير           . يتعلق بآبائهم 

هم في مساكن   وبالمقابل يقم آباؤ  , أستاذاً جامعياً يقيمون في مساكن عربية     ) 29(النسبة أن هناك    

من أسـاتذة   ) 14(كما يقيم   , أستاذ جامعي في شقة والحال كذلك ألبوه      ) 1(ويقيم  , عربية أيضاً 

وبالمرتبة األخيرة جاء األطباء إذ بلغـت       . الجامعة في دارات وكذلك الحال فيما يتعلق بآبائهم       

, اكن عربيـة  طبيباً يقيمون في مس   ) 19(وتعني هذه النسبة أن هناك      , %)52.2(نسبة أال تغير    

, أطباء في شقق والحال كذلك ألبـائهم      ) 3(ويقيم  , وبالمقابل يقم آباؤهم في مساكن عربية أيضاً      

  . طبيباً في دارات وكذلك الحال فيما يتعلق بآبائهم) 15(كما يقيم 
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,    ما يمكن استخالصه من هذه النتائج هو وجود عالقة بين المستوى التعليمي ونوع الـسكن              

وهذا يدعم فرضـية الدراسـة التـي        ,  التعليمي وعدد حجرات السكن وكثافته     وكذلك المستوى 

كما تبين أن اتجاه الحـراك بـين        . مفادها وجود عالقة بين المستوى التعليمي ومستوى السكن       

ومع ذلك فقد سـجل قـسم مـن         , جيل األبناء وجيل اآلباء في نوع السكن يميل إلى أالّ تغير          

وتبين أن األكثر تسجيالً    , ياً صاعداً في نوع السكن عن آبائهم      أعضاء عينة الدراسة حراكاً راس    

األمر الذي يؤكد علـى الـدور       , واألطباء, للحراك الصاعد في نوع السكن هم أساتذة الجامعة       

  .    االيجابي الذي يلعبه المستوى التعليمي في الحراك االجتماعي في مستوى السكن ونوعه

  

 عن التعليم والحراك    316(*) نجاح قدوره ت إليه نتائج دراسة        وهذه النتائج تتفق مع ما توصل     

التي أوضحت ارتفاع نسبة الذين يملكون الـسكن عـن الـذين            , االجتماعي بالمجتمع المغربي  

وأن أعضاء العينة الذين حصلوا على مساكنهم من الـدخل النـاتج    , يستأجرونه بين المبحوثين  

كمـا بينـت    . هم من الميراث أو جهة العمـل      أكثر من الذين حصلوا على مساكن     , عن الوظيفة 

وأن المبحـوثين  , وقلة كثافة الـسكن   , وجود عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي ونوع السكن       

  .سجلوا حراكاً صاعداً عن آبائهم في نوع السكن

  

 التي  317(**) رقية حردان    وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصلت إليها دراسة           

ت على أن نسبة الذين يمتلكون السكن ترتفع بين أفراد عينة التعليم العـالي عـن عينتـي                  أكد

كما بينت ارتفاع نسبة الذين حصلوا على سكنهم مـن دخـل            , التعليم المتوسط ودون المتوسط   

وكذلك ارتفاع نسبة الحاصلين على سـكنهم       , العمل الذي يزاولنه للعينات الثالث للفترة األولى      

كمـا  , ل ألفراد عينة التعليم العالي في الفترة الثانية عن أفراد العينتين األخريين           من دخل العم  

وأن المبحوثين حققـوا    , أظهرت أن للمستوى التعليمي دور في قلة كثافة السكن للغرفة الواحدة          

  . حراكاً صاعداً عن آبائهم في نوع السكن بالفترة الثانية

    

 التي أكـدت    318)*(** عبد الحي على محمد   مع نتائج دراسة       كما تتفق نتائج الدراسة الحالية      

في , أن غالبية حملة المؤهالت العليا حصلوا على مساكنهم التي يقيمون فيها من خالل الوظيفة             

حين أن غالبية حملة المؤهالت المتوسطة حصلوا على مساكنهم عـن طريـق الميـراث أو                

  .مساعدة األهل

                                                 
 .140ص , فصل الدراسات السابقة: أنظر (*)

 .145ص , فصل الدراسات السابقة:  أنظر(**)
 .149ص , ت السابقةفصل الدراسا:  أنظر(***)
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ـ ائجها مـع نتائج الدراسـة الحاليـة دراسـة             ومن الدراسات التي تتفق بعض نت      ديحة ـم

والمعلمين مـن   ,   التي أكدت وجود اختالف بين األطباء والمهندسين من جهة          319) * (السفطي

إذ أكدت الدراسة أن من يملكون الـسكن        , جهة أخرى من حيث ملكية السكن وعدد الحجرات       

 السكن بعينة األطباء والمهندسـين      وتزداد ملكية , في الفترة األولى أكثر من الذين يستأجرونه      

كما بينت في الفترة الثانية أن من يملكون السكن من األطباء والمهندسـين             , وتقل عند المعلمين  

وبخصوص عـدد حجـرات     . بينما تخلو الفترة الثالثة من أي مالك للسكن       , أكثر من المعلمين  

والمهندسـين أكثـر مـن      السكن بينت الدراسة أن عدد الحجرات بالسكن لدى عينة األطبـاء            

كما أكدت الدراسة أن األطباء والمهندسين يتميزون عن المعلمين في عملية الحراك            . المعلمين

االجتماعي، من خالل مؤشراته وبخاصة أسلوب المعيشة؛ وذلك بسبب ما يتميزون بـه مـن               

  .خصائص اجتماعية واقتصادية لهم وألسرهم

  

  :المستوى الثقافي: ثانياً

, نوع الكتب بالمكتبـة   , ملكية المكتبة بالسكن  : ستوى الثقافي عدة مؤشرات منها       يتضمن الم 

العضوية في النوادي والمنتديات والجمعيات ونوع األنشطة       , اقتناء المجالت والصحف ونوعها   

ونظراً لكثرة هذه المؤشرات فإن الباحث سوف يركز في المقـام األول علـى              , الممارسة بها 

  .   أما البقية فستعرض نتائجها ضمناً, ية المكتبة بالسكن وتحليلهاالنتائج المتعلقة بملك

  

أي أنـه كلمـا     ,    يفترض الباحث وجود عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي وملكية المكتبة         

وكلمـا  , زاد حرصهم على امـتالك المكتبـة  , ارتفع المستوى التعليمي ألعضاء عينة الدراسة 

  . فض معه امتالك المكتبةانخ, انخفض المستوى التعليمي

   

   كما يتصور أن المستوى التعليمي يلعب دوراً في تحقيق جيل األبناء بعينة الدراسة حراكـاً               

: وللتحقق من ذلك اتبعت أربعة مستويات مـن التحليـل         , صاعداً عن آبائهم في ملكية المكتبة     

تبة ألعضاء عينة الدراسـة     يتناول العالقة بين المستوى التعليمي وملكية المك      , المستوى األول 

ال توجـد عالقـة بـين       : من حيث قوتها واتجاهها منطلقاً في ذلك من فرض صفري مفـاده           

وجود عالقة موجبة بين المستوى     : مقابل فرض بديل مفاده    .المستوى التعليمي وملكية المكتبة   

. ة وملكية اآلباء لها   المقارنة بين ملكية األبناء للمكتب    , المستوى الثاني . التعليمي وملكية المكتبة  

                                                 
 .152ص , فصل الدراسات السابقة:  أنظر(*)
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أمـا  . يتناول اتجاهات الحراك في ملكية المكتبة بين جيلي األبنـاء واآلبـاء           , المستوى الثالث 

  .فيتناول اتجاهات الحراك في ملكية المكتبة بين أعضاء عينة الدراسة, المستوى الرابع

  

  : راسة ألعضاء عينة الدوملكية المكتبة بالسكن العالقة بين المستوى التعليمي -1

  )85(جدول رقم 

  العالقة بين المستوى التعليمي وملكية المكتبة بالسكن ألعضاء عينة الدراسةيبين 

X2                   = 27.712                     معامل التوافق  ( C ) 0.325=  المعدل  

  

  :يتضح ما يلي) 85( من الجدول رقم 

وفـي  , أعضاء عينة الدراسة بينوا أنهم يملكون مكتبة بـسكنهم        %) 74.5( أن ثالثة أرباع     -أ

  .أعضاء عينة الدراسة%) 25.5(المقابل أجاب بالنفي ربع 

  

يأتون في المرتبة األولى من حيث ملكية       , راهالماجستير والدكتو :  أن حملة المؤهالت العليا    -ب

, %)83.6(يليهم حملـة البكـالوريوس بنـسبة        , %)85.2(إذ جاءت نسبتهم      , المكتبة بالسكن 

وفي المرتبة األخيرة جاء حملـة الـدبلوم الخـاص بنـسبة            , %)75(فحملة الليسانس بنسبة    

ألفراد زاد معـه حرصـهم      وتظهر هذه النسب أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي ل        %). 49.2(

  .على امتالك مكتبة بالسكن

  

 الختبار العالقة بين المستوى التعليمي لدى أعضاء عينة الدراسة وملكية المكتبة بالـسكن              -ج

إذ بلغت قيمة . ولقد أظهـرت النتائج وجـود عالقة ذات داللة إحصائية, ( X2 )وظف معامل 

(X2)   27.712( المحسوبة (   صائياً عند مـستوى     وهذه القيمة دالة إحα) 0.01 , 3 .(   كمـا أن

تعد قوية مقارنة بالقيمة القصوى للمعامل بهذا ) 0.325(التي بلغت ( C ) قيمة معامل التوافق 

وهذه النتيجة تدعم رفض الفرض الصفري وبالتالي قبـول الفـرض           ) 0.707(الجدول وهي   

  .  المكتبة بالسكنوجود عالقة بين المستوى التعليمي وملكية: البديل الذي مفاده

  دبلوم خاص

 المفتشون

  ليسانس

 المحامون

  بكالوريوس

 األطباء

  هودكتوراماجستير 

 أساتذة الجامعة

  المستوى التعليمي     المجموع
  ملكية 

 النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار لنسبةاالتكرار المكتبة بالسكن

 %74.5 175 %85.2 69 %83.6 56 %75 21 %49.2 29 نعم 

 %25.5 60 %14.8 12 %16.4 11 %25 7 %50.8 30 ال

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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  :  نوع الكتب بالمكتبة-د

  )86(جدول رقم 

  يبين نوع الكتب بمكتبة أعضاء عينة الدراسة

  

من أعضاء عينة الدراسة تحتوى مكتباتهم علـى        %) 50.3(أن  ) 86(  يتبين من الجدول رقم     

تحتوي %) 26.3(وأن  . العلمية القانونية , األدبية, واالجتماعية, الدينية: مجموعات عامة تشمل  

وأن . الـخ ..رياضـيات فيزيـاء   , كيمياء, هندسة, طب: تباتهم على مجموعات علمية تشمل    مك

علم , جغرافيا, تاريخ, علم اجتماع : احتوت مكتباتهم على مجموعات اجتماعية شملت     %) 9.7(

أمـا  . تضمنت مكتباتهم على مجموعات قانونية    %) 7.4(كما يتضح وجود    . الخ..فلسفة, نفس

وأخيـراً بلغـت    %). 4.6( مجموعات أدبية ولغوية فقد بلغت نسبنهم        الذين لديهم مكتبات ذات   

  %).1.7(نسبة الذين لديهم مكتبات ذات مجموعات دينية 

  

  : شراء الصحف والمجالت من قبل أعضاء عينة الدراسة-هـ

  )87(جدول رقم 

  يبين شراء الصحف والمجالت من قبل أعضاء عينة الدراسة

   

            الفئة      المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 نسبةال التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع الكتب

 %50.3 88 %55.1 38 %37.5 21 %38.1 8 %72.4 21 كتب عامة

 %1.7 3 - - %1.8 1 - - %6.9 2 كتب دينية

 %9.7 17 %17.3 12 %1.8 1 %9.5 2 %6.9 2 كتب اجتماعية

 %4.6 8 %7.2 5 - - - - %10.3 3 كتب أدبية ولغوية

  %26.3  46  %18.8  13  %59.9  33  -  -  -  - كتب علمية

  %7.4  13  %1.4  1  -  -  52.4  11  %3.4  1 ةكتب قانوني

  %100  175  %100  69  %100  56  %100  21  %100  29 المجموع

 الفئة                 المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  اء شر
 الصحف والمجالت

 النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار

 %44.3 104 %54.3 44 %47.8  32 %46.4 13 %25.4 15 نعم 

 %55.7 131 %45.7 37 %52.2 35 %53.6 15 %74.6 44 ال

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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من أعضاء عينة الدراسة يقبلون على شـراء        %) 44.3(أن  ) 87(   يتضح من الجدول رقم     

بأنهم ال يشترون الصحف    ) 55.7(وبالمقابل بين أكثر من نصف العينة       , الصحف أو المجالت  

ين أجابوا بنعم يتبـين أن أسـاتذة        وبالنظر إلى النسب المتعلقة بأعضاء العينة الذ      . أو المجالت 

الجامعة يأتون في المرتبة األولى من حيث اإلقبال على شراء الـصحف والمجـالت بنـسبة                

وجاء في  , %)46.4(فالمحامين بنسبة   , %)47.8(يليهم في المرتبة األطباء بنسبة      , %)54.3(

ق هذه النسب أنه كلما     ويظهر الترتيب وف  %). 25.4(المرتبة األخيرة المفتشين التربويين بنسبة      

ارتفع المستوى التعليمي لألفراد زاد إقبالهم على شراء الصحف أو المجالت واالهتمام بمتابعة             

كما أنه يسهم في تحفيز ذوي التخصص الدقيق اإلطالع على آخر الدراسات            , األحداث اليومية 

  .واألبحاث المتعلقة بتخصصاتهم

  

  : أعضاء عينة الدراسة نوع الصحف أو المجالت التي يشتريها-و

  )88(جدول رقم 

  يبين نوع الصحف أو المجالت التي يشتريها أعضاء عينة الدراسة

  

  

وأن . يـشترون مجـالت متخصـصة     %) 34.6(أن هنـاك    ) 88(   يتبين من الجدول رقم     

على أنهم ال يقتصرون علـى      %) 24(وأظهر  . يقبلون على شراء الصحف العامة    %) 26.9(

أما الذين يشترون مجـالت عامـة فكانـت         . شراء نوع محدد مـن الصحـف أو المجـالت      

  %). 14.4(نسبتهم 

  

  

  

  

  الفئة                   المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  نوع الصحف

  أو المجالت
 النسبة التكرار ةالنسب التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %26.9 28 %15.9 7 %15.6 5 %53.8 7 %60 9 صحف عامة

 %34.6 36 %43.1 19 %40.6 13 %7.7 1 %20 3 مجالت متخصصة

 %14.4 15 %4.5 2 %21.9 7 %30.8 4 %13.3 2 مجالت عامة

 %24 25 %36,4 16 %21.9 7 %7.7 1 %6.7 1 كل ما سبق

  %100  175  %100  44  %100  32  %100  13  %100  15 المجموع



  323

  :االشتراك في النوادي والجمعيات -ز

  )89(جدول رقم 

  يبين اشتراك أعضاء عينة الدراسة في النوادي والجمعيات الخيرية

  

طات ليست لهم نشا  %) 88.5(أن غالبية أعضاء عينة الدراسة      ) 89(يتبين من الجدول رقم     

وتعطي هذه النسبة مؤشراً على أن التعليم ليست له مساهمة كبيرة           , رياضية أو ثقافية أو خيرية    

في خلق وعي واتجاهات إيجابية لدى أعضاء عينة الدراسة نحو ممارسة أنـشطة اجتماعيـة               

كما يعزى هذا العزوف إلى أن الظروف الراهنة وبخاصـة منهـا            , أهلية أو رياضية أو ثقافية    

ة لم تتهيأ بعد لتدفع في اتجاه االهتمام بالمؤسسات غير الرسمية بالمجتمع الليبي بعامـة               الثقافي

  . ومجتمع مدينة الزاوية بخاصة

  

  : نوع األنشطة والهوايات الممارسة-ح

  )90(جدول رقم 

  يبين نوع األنشطة والهوايات التي يمارسها أعضاء عينة الدراسة

  

يمارسون نشاطاتهم من خـالل النـوادي       %) 70.4( هناك   أن) 90(يتبين من الجدول رقم     

وجود أستاذان جامعيان يمارسان هوايتيهما من خالل جمعية الـذكاء االصـطناعي          . الرياضية

وجود محاميان يمارسان هوايتيهما من خالل نقابة القـضاء والنيابـة بنـسبة        %). 7.4(بنسبة  

 الفئة                    المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون
  االشتراك

 النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار في النوادي والجمعيات

 %11.5 27 %17.3 14 %3 2 %14.3 4 %11.9 7 نعم 

 %88.5 208 %82.7 67 %97 65 %85.7 24 %88.1 52 ال

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع

الفئة                           المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع النشاط

 %3.7 1 - - - - %25 1 - - جمعية رعاية األيتام

 %7.4 2 %14.3 2 - - - - - - جمعية الذكاء االصطناعي

 %70.4 19 %78.6 11 %100 2 %25 1 %71.4 5 النوادي الرياضية

 %7.4 2 %7.1 1     %14.3 1 رابطة الفنانين

 %3.7 1 - - - - - - %14.3 1 االجتماعييناألخصائي رابطة 

  %7.4  2  -  -  -  -  %50  2  -  - نقابة القضاء والنيابة

  %100  27  %100  14  %100  2  %100  4  %100  7  المجموع
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وجـود  %). 7.4(ة الفنانين بنسبة    وجود عضوان يمارسان هوايتهما من خالل رابط      %). 7.4(

ومفـتش تربـوي   %). 3.7(محام واحد يمارس نشاطاته من خالل جمعية رعاية األيتام بنسبة       

  %).   3.7(يمارس نشاطه عن طريق رابطة األخصائيين االجتماعيين بنسبة 

  

  : آلباءملكية المكتبة من قبل األبناء والمقارنة بين ملكية المكتبة من قبل ا: 2

  )91(رقم جدول 

  ملكية المكتبة بسكن لألبناء وملكية المكتبة بسكن لآلباء يبين

  

جيل األبناء  يملكون مكتبات %) 74.5(يتضح أن ثالثة أرباع ) 91(ن الجدول رقم    م

  .  يملكون مكتبات بسكنهم%) 33.2(وبالمقابل يوجد ثلث جيل اآلباء , بسكنهم

  

  : بين األبناء واآلباءفي ملكية المكتبة اتجاهات الحراك  -3

  )92( جدول رقم 

   األبناء واآلباءيبين اتجاهات الحراك في ملكية المكتبة بين

  

أن جيل األبناء حققوا حراكاً صاعداً في ملكية المكتبـة عـن            ) 92(ول رقم   الجديتبين من      

وبالمقابل يالحظ أن نصف    , %)4.7(وبلغت نسبة الحراك الهابط     , %)46(آبائهم بلغت نسبته    

  .من جيل األبناء لم يسجلوا أي تغير عن آبائهم في ملكية المكتبة%) 49.3(

        اآلباء المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األبناء

 %74.5 175 %46 108 %28.5 67 نعم

 %25.5 60 %20.9 49 %4.7 11 ال

 %100 235 %66.8 157 %33.2 78 المجموع

        اآلباء  المجموع  ال  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األبناء

  %46  108  %46  108  -  -  حراك صاعد

  %4.7  11  -  -  %4.7  11  حراك هابط

  %49.3  116  %20.8  49  %28.5  67  بدون تغير

  %100  235  %66.8  157  %33.2  78  المجموع
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  :320*بين أعضاء عينة الدراسة  كنفي ملكية المكتبة بالساتجاهات الحراك : 4

  )93(جدول رقم 

  أعضاء عينة الدراسةيبين اتجاهات الحراك في ملكية المكتبة بالسكن بين 

  

  :ا يليم) 93(   يتبين من الجدول رقم 

, %)61.7( أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد هي فئة أساتذة الجامعـة بنـسبة                -أ

وأخيراً فئـة   , %)42.4( بنسبة   فالمفتشين التربويين , %)43(يليهم في المرتبة المحامين بنسبة      

بـين  وما يمكن استخالصه من هذه النسب هو أن األكثر تعليماً من            %). 31.3(األطباء بنسبة   

, أعضاء عينة الدراسة وهم أساتذة الجامعة سجلوا حراكاً صاعداً في ملكية المكتبـة بالـسكن              

  . األمر الذي يؤكد وجود عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي والحراك في ملكية المكتبة

  

 أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الهابط في ملكية المكتبة عـن آبـائهم هـي فئـة              -ب

فالمحامين بنسبة  , %)5.1(يليهم في المرتبة المفتشين التربويين بنسبة       , %)7(حامين بنسبة   الم

  %). 3.7(وأخيراً فئة أساتذة الجامعة بنسبة , %)4.5(

  

 أن أكثر الفئات المهنية التي لم تسجل أي تغير في ملكية المكتبة بالسكن عن آبائهم هي فئة                  -ج

من األطباء ال يملكـون     ) 8(وهذا يعني أن هناك     , %)64.2(إذ بلغت نسبة أال تغير      , األطباء

طبيباً يملكون مكتبات بـسكنهم والحـال       ) 35(ويوجد  , مكتبة بسكنهم وكذلك الحال عند آبائهم     

%) 52.5(جاء في المرتبة الثانية المفتشون التربويون إذ بلغت نسبة أال تغير        . كذلك عند آبائهم  

, ياً ال يملكون مكتبات بسكنهم وكذلك الحال عند آبـائهم         مفتشاً تربو ) 27(وهذا يعني أن هناك     

جـاء  . من المفتشين التربويين يملكون مكتبات بسكنهم وكذلك الحال عند آبائهم         ) 4(كما يوجد   

محـامين ال   ) 5(وهذا يعني أن هناك     %) 50(بالمرتبة الثالثة المحامون إذ بلغت نسبة أال تغير         

من المحامين يملكون مكتبات    ) 9(كما يوجد   , ند آبائهم يملكون مكتبات بسكنهم وكذلك الحال ع     

                                                 
 ). 91( نتائج هذا الجدول تم الحصول عليها بعد أن أدخل متغير المستوى التعليمي لألبناء على بيانات الجدول رقم *
  

            الفئة   المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار اتجاه الحراك

 %46 108 %61.7 50 %31.3 21 %43 12 %42.4 25 حراك صاعد

 %4.7 11 %3.7 3 %4.5 3 %7 2 %5.1 3 حراك هابط

 %49.3 116 %34.6 28 %64.2 43 %50 14 %52.5 31 بدون تغير

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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وفي المرتبة األخيرة جاء أساتذة الجامعة إذ بلغت نـسبة أال           . بسكنهم وكذلك الحال عند آبائهم    

, من أساتذة الجامعة ال يملكـون مكتبـات بـسكنهم         ) 9(وهذا يعني أن هناك     %) 34.6(تغير  

 أساتذة الجامعة يملكون مكتبات بسكنهم وكـذلك        من) 19(كما يوجد   ,  وكذلك الحال عند آبائهم   

  .  الحال عند آبائهم

  

   خالصة هذه النتائج تشير إلى وجود عالقة بين المستوى التعليمي وبـين مؤشـرين مـن                

واإلقبـال علـى شـراء الـصحف        , ملكية المكتبة بالـسكن   : مؤشرات المستوى الثقافي وهما   

التي مفادها وجود عالقة بين المستوى التعليمـي        األمر الذي يدعم فرضية الدراسة      , والمجالت

كما تبين أن جيل األبناء حققوا حراكاً راسياً صاعداً في ملكية المكتبة عـن              . والمستوى الثقافي 

األمر الـذي   , وأن األكثر تسجيالً للحراك الصاعد في ملكية المكتبة هم أساتذة الجامعة          , آبائهم

توى التعليمي في الحراك الثقافي بـين أعـضاء عينـة           يؤكد الدور اإليجابي الذي يلعبه المس     

  .    وبين األجيال من جانب آخر, الدراسة من جانب

      

 فيما يتعلق بتأثير التعليم في      321(*) نجاح قدوره    هذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة         

لثقـافي ألفـراد    أظهرت الدراسة وجود تأثير إيجابي للتعليم على المستوى ا        , المستوى الثقافي 

وأوضحت أن معظم المبحوثين يهتمون بشراء الجرائد اليومية، ولديهم مكتبات بمنازلهم           , العينة

كما بينت أن المستوى    . ويزيد هذان المؤشران لدى فئتي المحامين واألطباء عن فئة المهندسين         

األبناء أكثـر   وأن فرص الحـراك الثقافي متـوافرة لـدى       , الثقافي لألبناء يـزيد عن آبائهم    

  .من آبائهم

    

 . 322(**) عبد الحي محمد علـى       كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة           

إذ بينت ارتفاع المستوى الثقافي بين خريجي التعليم العالي عنه بين خريجي التعليم المتوسـط               

, ي النوادي والجمعيـات   وشراء الصحف والمجالت، واالشتراك ف    , ملكية المكتبة بالمنزل  : في

وخلصت إلى أن فرص الحراك الثقافي بين خريجي التعليم العالي متوافرة أكثر منهـا لـدى                

  .  خريجي التعليم الثانوي الفني

  

  

  

                                                 
 .140ص , فصل الدراسات السابقة:  أنظر(*) 
 .149ص , فصل الدراسات السابقة:  أنظر)**(  
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  :ملكية بعض األدوات والمعدات: ثالثاًً

مـن  ,  يتمايز الناس ويختلفون في امتالك األدوات والمعدات المنزلية بسبب عوامل كثيرة          

ولذلك فإن الباحث يتصور أن المستوى التعليمي يعد من         ,  اختالفهم في المستوى التعليمي    بينها

العوامل المهمة في تمايز أعضاء عينة الدراسة واختالفهم في ملكية بعض األدوات والمعدات             

زاد إقبالهم علـى  , ويفترض أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألفراد وزادت دخولهم        , المنزلية

كما يتوقع أن المستوى التعليمي يلعب دوراً في تحقيق جيل          , األدوات والمعدات المنزلية  شراء  

, األبناء بعينة الدراسة حراكاً صاعداً عن آبائهم في ملكية بعض األدوات والمعـدات المنزليـة   

يتنـاول العالقـة بـين      , المستوى األول : وللتحقق من ذلك اتبعت أربعة مستويات من التحليل       

التعليمي وملكية بعض األدوات والمعدات المنزلية ألعضاء عينة الدراسة من حيـث            المستوى  

ال توجد عالقة بين المستوى التعليمي      : قوتها واتجاهها منطلقاً في ذلك من فرض صفري مفاده        

وجود عالقة موجبة بـين     : مقابل فرض بديل مفاده    .وملكية بعض األدوات والمعدات المنزلية    

المقارنـة بـين    , المستوى الثاني . ملكية بعض األدوات والمعدات المنزلية    المستوى التعليمي و  

يتنـاول  , المستوى الثالـث  . ملكية األبناء لبعض األدوات والمعدات المنزلية وملكية اآلباء لها        

أمـا  . اتجاهات الحراك في ملكية بعض األدوات والمعدات المنزلية بين جيلي األبناء واآلبـاء            

اول اتجاهات الحراك في ملكية بعض األدوات والمعدات المنزليـة بـين            يتن, المستوى الرابع 

  .أعضاء عينة الدراسة

     

 تبـين   التيويشير الباحث إلى أنه استبعد من االختبار والتحليل األدوات والمعدات المنزلية               

ت األدوا فقط على    ىبقأو, أنها ال تعكس االختالف في أسلوب الحياة بين أعضاء عينة الدراسة          

, الهاتف المحمول , الحاسوب: هيو والمعدات التي تظهر االختالف والتمايز في أسلوب الحياة       

 سواء منها المتعلـق ببيـان       -ولقد وضعت البيانات المتعلقة بهذه األدوات       . وأجهزة التكييف 

أو المتعلقة بالحراك االجتماعي    ,  األدوات والمعدات   هذه العالقة بين المستوى التعليمي وملكية    

   في جداول مجمعة بدالً من عرضها منفردة-واتجاهاته بين األجيال
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  :  العالقة بين المستوى التعليمي وملكية بعض األدوات والمعدات ألعضاء عينة الدراسة-1

  )94(جدول رقم 

  المستوى التعليمي وملكية بعض األدوات والمعدات ألعضاء عينة الدراسة بين يبين العالقة

  
  األدوات   اإلحصاء

  المعداتو

دبلوم 

  خاص

  المفتشون

   ليسانس

  

  المحامون

  بكالوريوس

  

  األطباء

ماجستير 

  ودكتوراه

  أساتذة الجامعة

  المجموع

X2*   معامل

  (C)التوافق 

  10  يملك
16.9%  

6  
21.4%  

24  
35.8%  

57  
70.3%  

97  
41.3%  

  49  ال يملك
83.1%  

22  
78.6%  

43  
64.2%  

24  
29.7%  

138  
58.7%  

  

  

  الحاسوب

  59  المجموع
100%  

28  
100%  

67  
100%  

81  
100%  

235  
100%  

  

  
48.065  

  

  

0.412**  

  7  يملك
11.9%  

8  
28.5%  

22  
32.8%  

24  
29.6%  

61  
26%  

  52  ال يملك
88.1%  

20  
71.4%  

45  
67.2%  

57  
70.4%  

174  
74%  

  

  

الهاتف 

  59  المجموع  المحمول
100%  

28  
100%  

67  
100%  

81  
   100%  

235  
100%  

  

  

8.414  
  

  

  

0.186***  

  21  يملك
36%  

10  
36%  

34  
50.7%  

51  
63%  

116  
49.4%  

  38  ال يملك
64%  

18  
64%  

33  
49.3%  

30  
37%  

119  
50.6%  

  

  

 ةجهزأ

  التكييف
  59  المجموع

100%  
28  
100%  

67  
100%  

81  
100%  

235  
100%  

  

  
12.607  

  

  

0.226**  

  )0.05 = (αمستوى الداللة   *** ,)0.01 ( =αمستوى الداللة  ** ,) 3= (درجة الحرية في كل حالة  * 

  

  : ما يلي)94(يتضح من الجدول رقم    

الماجـستير والـدكتوراه يملكـون    : حملة المـؤهالت العليـا  %) 70.3( أن أكثر من ثلثي      -أ

وجاء في المرتبـة    , وبذلك فهم يأتون في المرتبة األولى من حيث ملكية هذه األداة          , الحاسوب

وفي المرتبة  , %)35.8(إذ بلغت نسبة الذين يملكون الحاسوب منهم        , ريوسالثانية حملة البكالو  

وفي المرتبـة   , %)21.4(فقد بلغت نسبة الذين يملكون الحاسوب منهم        , الثالثة جاء المحامون  

%). 16.9(إذ بلغت نسبة الذين يملون الحاسـوب مـنهم          , األخيرة جاء فالمفتشون التربويون   

أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألفراد زاد إقبـالهم علـى           وتعطي هذه النسب مؤشراً على      

  .امتالك الحاسوب
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وباختبار العالقة بين المستوى التعليمي ألعضاء عينة الدراسة وملكية الحاسوب باسـتخدام             

)X2( ,     إذ بلغت قيمة    , تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية)X2 (  المحسوبة)وهذه , )48.065

 التـي بلغـت     (C)كما أن قيمة معامل التوافـق       ). 3, 0.01(اً عند مستوى    القيم دالة إحصائي  

  ). 0.707(تعد قوية مقارنة بالقيمة القصوى للمعامل بهذا الجدول ) 0.412(

  

إذ بلغت  ,  أن حملة البكالوريوس يأتون في المرتبة األولى من حيث ملكية الهاتف المحمول            -ب

الماجـستير  :  في المرتبة حملة المـؤهالت العليـا       يليهم, %)32.8(نسبة الذين يملكونه منهم     

إذ بلغـت نـسبة     , فحملة الليسانس , %)29.6(فقد بلغت نسبة الذين يملكونه منهم       , والدكتوراه

إذ بلغت نـسبة    , وفي المرتبة األخيرة جاء المفتشون التربويون     , %)28.5(الذين يملكونه منهم    

  %).11.9(الذين يملكونه منهم 

    

قة بين المستوى التعليمي ألعضاء عينة الدراسة وملكيـة الهـاتف المحمـول             باختبار العال 

المحـسوبة  ) X2(إذ بلغـت قيمـة      , تبين وجود عالقة ذات داللة إحـصائية      , )X2(باستخدام  

 (C)إال أن قيمة معامل التوافـق       ). 3, 0.05(وهذه القيم دالة إحصائياً عند مستوى       , )8.414(

  ). 0.707(مقارنة بالقيمة القصوى للمعامل بهذا الجدول تعد ضعيفة ) 0.186(التي بلغت 

  

الماجستير والدكتوراه يأتون في المرتبة األولى من حيث ملكية         :  أن حملة المؤهالت العليا    -ج

وجاء في المرتبة الثانية    , %)63(إذ بلغت نسبة الذين يملكونها منهم       , أجهزة التكييف بمساكنهم  

وجـاء  , %)50.7(ة الذين يملكون أجهـزة التكييـف مـنهم          إذ بلغت نسب  , حملة البكالوريوس 

%) 36(أي المـرتبة الثالثة وبنـسبة      , المحامون والمفتشـون التربويون فـي مرتبة واحـدة     

  .لكل منهما

   

 وباختبار العالقة بين المستوى التعليمي ألعضاء عينة الدراسة وملكية أجهـزة التكييـف             

) X2(إذ بلغـت قيمـة   , عالقـة ذات داللـة إحـصائية   تبين وجود  , )X2(المنزلي باستخدام     

كما أن قيمة معامـل     ). 3, 0.01(وهذه القيم دالة إحصائياً عند مستوى       , )12.778(المحسوبة  

تعد متوسطة مقارنة بالقيمة القـصوى للمعامـل بهـذا          ) 0.226( التـي بلغت    (C)التـوافق  

  ). 0.707(الجدول 
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  : وملكية اآلباء لهاعض األدوات والمعدات بلألبناء ابين ملكية المقارنة : 2

  )95(جدول رقم 

  يبين ملكية األبناء لبعض األدوات والمعدات المنزلية وملكية اآلباء لها

  
األدوات   المجموع  ال يملك  يملك

  والمعدات

    اآلباء 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األبناء

  %41.3  97  %37.9  89  %3.4  8  يملك

  %58.7  138  %48.5  114  %10.2  24  ال يملك

  

  الحاسوب

  %100  235  %86.4  203  %13.6  32  المجموع

  %26  61  %23.4  55  %2.6  6  يملك

  %74  174  %67.7  159  %6.4  15  ال يملك

الهاتف 

  المحمول

  %100  235  %91.1  214  %8.9  21  المجموع

  %49.4  116  %29.4  69  %20  47  يملك

  %50.6  119  %34  80  %16.6  39  ملكال ي

  جهاز تكييف

  

  %100  235  %63.4  149  %36.6  86  المجموع

           

  :ما يلي) 95( الجدول رقم يتضح من   

وبالمقابل لم تتجاوز نـسبة     , %)41.3( أن نسبة جيل األبناء الذين يملكون الحاسوب بلغت          -أ

  %).13.6(جيل اآلباء الذين يملكون الحاسوب 

  

وبالمقابل بلغت نـسبة  , %)26(بناء الذين يملكون الهاتف المحمول بلغت    أن نسبة جيل األ    -ب

  %).8.9(جيل اآلباء الذين يملكون الهاتف المحمول 

  

وبالمقابـل  , %)49.4( أن نسبة جيل األبناء الذين يملكون أجهزة التكييف المنزلي بلغـت             -ج

  %).36.6(بلغت نسبة جيل اآلباء الذين يملكون أجهزة التكييف المنزلي 
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  : اتجاهات الحراك بين األبناء واآلباء في ملكية بعض األدوات والمعدات:3

  

  )96(جدول رقم 

  اتجاهات الحراك بين األبناء واآلباء في ملكية بعض األدوات والمعدات

  

  :ا يليم) 96(   يتضح من الجدول رقم 

, %)37.9( أن جيل األبناء سجلوا حراكاً صاعداً في ملكية الحاسوب عن آبائهم بلغت نسبته              -أ

جيـل  %) 51.9(وبالمقابل يالحظ أن أكثر من نصف       , %)10.2(وبلغت نسبة الحراك الهابط     

  .األبناء لم يسجلوا أي تغير في ملكية الحاسوب عن آبائهم

  

اعداً طفيفاً في ملكية الهاتف المحمول عن آبائهم بلغـت           أن جيل األبناء سجلوا حراكاً ص      -ب

وبالمقابل يالحظ أن أكثر مـن ثلثـي        , %)6.4(وبلغت نسبة الحراك الهابط     , %)23.4(نسبته  

وتضم هـذه   . جيل األبناء لم يسجلوا أي تغير في ملكية الهاتف المحمول عن آبائهم           %) 70.2(

,  من اآلباء الذين ال يملكـون الهـاتف المحمـول          النسبة الغالبية العظمى من األبناء ونظرائهم     

ولعدم وجود شركات   , ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى غالء أسعارها وقت إجراء الدراسة          

  .المسؤول األول عن هذا النوع من االتصاالت في ليبيا" المدار" منافسة لشركة 

  

األدوات   المجموع  ال يملك  يملك

  والمعدات

  اآلباء               

  النسبة  التكرار  لنسبةا  التكرار  النسبة  التكرار  األبناء

  %37.9  89  %37.9  89  -  -  حراك صاعد

  %10.2  24  -  -  %10.2  24  حراك هابط

  %51.9  122  %48.5  114  %3.4  8  بدون تغير

  

  الحاسوب

  %100  235  %86.4  203  %13.6  32  المجموع

  %23.4  55  %23.4  55  -  -  حراك صاعد

  %6.4  15  -  -  %6.4  15  حراك هابط

  %70.2  165  %67.7  159  %2.5  6  بدون تغير

الهاتف 

  المحمول

  %100  235  %91.1  214  %8.9  21  المجموع

  %29.4  69  %29.4  69  -  -  حراك صاعد

  %16.6  39  -  -  %16.6  39  حراك هابط

  %54  127  %34  80  %20  47  بدون تغير

  

  جهاز تكييف

  

  %100  235  %63.4  149  %36.6  86  المجموع
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 التكييف المنزلي عن آبـائهم       أن جيل األبناء سجلوا حراكاً صاعداً طفيفاً في ملكية أجهزة          -ج

وبالمقابل يالحظ أن أكثر مـن    , %)16.6(وبلغت نسبة الحراك الهابط     , %)29.4(بلغت نسبته   

  .جيل األبناء لم يسجلوا أي تغير في ملكية هذا النوع من األجهزة عن آبائهم%) 54(نصف 

  

الهـاتف  , لحاسـوب ا:      الخالصة تشير إلى أن السمة الغالبة التجاهات الحراك في ملكيـة         

وأن األبناء لم يحققوا حراكـاً رأسـياً        , وأجهزة التكييف المنزلي تميل إلى أالً تغير      , المحمول

  .صاعداً كبيراً في ملكية هذه األدوات واألجهزة

  

  : اتجاهات الحراك في ملكية بعض األدوات والمعدات بين أعضاء عينة الدراسة-4

  )97( جدول رقم 

   في ملكية بعض األدوات والمعدات بين أعضاء عينة الدراسة يبين اتجاهات الحراك
األدوات 

  والمعدات

               الفئة

   الحراكاتجاه

أساتذة   األطباء  المحامون  المفتشون

  الجامعة

  المجموع

  9  حراك صاعد
15.3%  

3  
10.7%  

21  
31.3%  

56  
69.1%  

89  
37.8%  

  2  حراك هابط
3.4%  

1  
3.6%  

12  
18%  

9  
11.1%  

24  
10.2%  

  48  بدون تغير
81.4%  

24  
85.7%  

34  
50.7%  

16  
19.8%  

122  
52%  

  

  

  الحاسوب

  59  المجموع
100%  

28  
100%  

67  
100%  

81  
100%  

235  
100%  

  6  حراك صاعد
10.2%  

7  
25%  

21  
31.3%  

21  
26%  

55  
23.4%  

  2  حراك هابط
 3.4%  

3  
10.7%  

8  
12%  

2  
2.5%  

15  
6.4%  

  51  بدون تغير
86.4%  

18  
64.3%  

38  
56.7%  

58  
71.5%  

165  
70.2%  

  

الهاتف 

  المحمول

  59  المجموع
100%  

28  
100%  

67  
100%  

81  
100%  

235  
100%  

  12  حراك صاعد
20.3%  

6  
21.4%  

18  
26.9%  

33  
40.7%  

69  
29.4%  

  3  حراك هابط
5.1%  

6  
21.4%  

22  
32.8%  

8  
9.0%  

39  
16.6%  

  44  بدون تغير
74.6%  

16  
57.2%  

27  
40.3%  

40  
49.3%  

127  
54%  

  

  

  

  جهاز تكييف

  

  59  المجموع
100%  

28  
100%  

67  
100%  

81  
100%  

235  
100%  
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  :ما يلي) 97(   يتبين من الجدول رقم 

 أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد في ملكية الحاسوب هي فئة أساتذة الجامعة               -أ 

 بنـسبة   نفالمفتـشين التربـويي   , %)31.3(يليهم في المرتبة األطباء بنسبة      , %)69.1(بنسبة  

وما يمكن استخالصه من هذه النسب هـو        %). 10.7(وأخيراً فئة المحامين بنسبة     , %)15.3(

أن األكثر تعليماً من بين أعضاء عينة الدراسة وهم أساتذة الجامعة سجلوا حراكاً صاعداً فـي                

األمر الذي يؤكد وجود عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي والحـراك فـي             , ملكية الحاسوب 

  . لكية الحاسوبم

 أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الهابط في ملكية الحاسوب عن آبائهم هـي فئـة                   -ب

فالمحامين بنسبة  , %)11.1(يليهم في المرتبة أساتذة الجامعة بنسبة       , %)17.9(األطباء بنسبة   

  %).3.4(فالمفتشين التربويين بنسبة , %)3.6(

   

لتي لم تسجل أي تغير في ملكية الحاسوب عن آبائهم هـي فئـة               أن أكثر الفئات المهنية ا     -ج

مـن المحـامين ال     ) 21(وهذا يعني أن هنـاك      , %)85.7(المحامون إذ بلغت نسبة أال تغير       

من المحامين يملكون الحاسوب بسكنهم     ) 3(ويوجد  , يملكون الحاسوب وكذلك الحال عند آبائهم     

ثانية المفتشون التربويون إذ بلغت نسبة أال تغيـر         جاء في المرتبة ال   . والحال كذلك عند آبائهم   

مفتشاً تربوياً ال يملكون الحاسوب بسكنهم وكذلك الحـال       ) 47(وهذا يعني أن هناك     %) 81.4(

جـاء  . مفتش تربوي يملك حاسوباً بسكنه وكذلك الحال عند آبـوه         ) 1(كما يوجد   , عند آبائهم 

طبيبـاً ال   ) 31(وهذا يعني أن هناك     %) 50.7(ر  بالمرتبة الثالثة األطباء إذ بلغت نسبة أال تغي       

مـن األطبـاء يملكـون      ) 3(كما يوجـد    , يملكون الحاسوب بسكنهم وكذلك الحال عند آبائهم      

وفي المرتبة األخيرة جاء أساتذة الجامعة إذ بلغـت  . الحاسوب بسكنهم وكذلك الحال عند آبائهم   

اً جامعيـاً ال يملكـون الحاسـوب        أسـتاذ ) 15(وهذا يعني أن هناك     %) 19.8(نسبة أال تغير    

أستاذ جامعي واحد يملك حاسـوباً بـسكنه        ) 1(كما يوجد   ,  وكذلك الحال عند آبائهم   , بسكنهم

  .  وكذلك الحال عند أبوه

  

 أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد في ملكية الهاتف المحمول هي فئة األطبـاء                -د

%) 25(فالمحامون بنسبة   , %)25.9(ساتذة الجامعة بنسبة    يليهم في المرتبة أ   , %)31.3(بنسبة  

وما يمكن استخالصه من هذه النسب هو أن        %). 10.2( بنسبة   نون التربوي و المفتش وأخيراً فئة 

األكثر تعليماً من بين أعضاء عينة الدراسة وهم أساتذة الجامعة واألطباء سجلوا حراكاً صاعداً              

األمر الذي يؤكد وجود عالقة إيجابية      ,  الفئتين األخريين  في ملكية أجهزة التكييف المنزلي عن     

  . بين المستوى التعليمي والحراك في ملكية الهاتف المحمول
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  أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الهابط في ملكية الهاتف المحمول عن آبائهم هي                -هـ

فالمفتـشون  , %)10.7(يليهم في المرتبـة المحـامون بنـسبة         , %)11.9(فئة األطباء بنسبة    

  %).2.5(فأساتذة الجامعة بنسبة %). 3.4(التربويون بنسبة 

  

 أن أكثر الفئات المهنية التي لم تسجل أي تغير في ملكية الهاتف المحمول عن آبائهم هـي                  -و

مـن  ) 50(وهذا يعني أن هنـاك      , %)86.4(فئة المفتشون التربويون إذ بلغت نسبة أال تغير         

مفـتش  ) 1(ويوجـد   , ال يملكون الهاتف المحمول وكذلك الحال عند آبائهم       المفتشين التربويين   

جاء في المرتبة الثانيـة أسـاتذة       . تربوي واحد يملك الهاتف المحمول والحال كذلك عند آبوه        

أستاذاً جامعياً ال يملكون    ) 55(وهذا يعني أن هناك     %) 71.6(الجامعة إذ بلغت نسبة أال تغير       

من أساتذة الجامعة يملكون الهـاتف      ) 3(كما يوجد   , لحال عند آبائهم  الهاتف المحمول وكذلك ا   

جاء بالمرتبة الثالثة المحامون إذ بلغـت نـسبة أال تغيـر            . المحمول وكذلك الحال عند آبائهم    

محامياً ال يملكون الهاتف المحمول وكذلك الحـال عنـد          ) 17(وهذا يعني أن هناك     %) 64.3(

وفي . ي واحد يملك الهاتف المحمول وكذلك الحال عند آبوه        مفتش تربو ) 1(كما يوجد   , آبائهم

) 37(وهذا يعنـي أن هنـاك       %) 56.7(المرتبة األخيرة جاء األطباء إذ بلغت نسبة أال تغير          

طبيب واحد يملـك    ) 1(كما يوجد   ,  طبيباً ال يملكون الهاتف المحمول وكذلك الحال عند آبائهم        

   . الهاتف المحمول وكذلك الحال عند أبوه

  

 أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد في ملكية أجهزة التكييف المنزلي هي فئـة                -ز

فالمحامين بنسبة  , %)26.9(يليهم في المرتبة األطباء بنسبة      , %)40.7(أساتذة الجامعة بنسبة    

وما يمكن استخالصه مـن هـذه       , %)20.3( بنسبة   المفتشين التربويين وأخيراً فئة   %) 21.4(

نسب هو أن األكثر تعليماً من بين أعضاء عينة الدراسة وهم أساتذة الجامعة سجلوا حراكـاً                ال

األمر الذي يؤكد وجود عالقة إيجابية بين المستوى        , صاعداً في ملكية أجهزة التكييف المنزلي     

  .التعليمي والحراك في ملكية أجهزة التكييف المنزلي

  

راك الهابط في ملكية أجهزة التكييف المنزلي عن آبائهم          أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للح      -ح

فأسـاتذة  , %)21.4(يليهم في المرتبة المحـامون بنـسبة        , %)32.8(هي فئة األطباء بنسبة     

  %). 5.1(فالمفتشون التربويون بنسبة %). 9(الجامعة بنسبة 

  

 المنزلـي عـن   أن أكثر الفئات المهنية التي لم تسجل أي تغير في ملكية أجهزة التكييـف           -ط

وهذا يعنـي أن هنـاك      , %)74.6(آبائهم هي فئة المفتشون التربويون إذ بلغت نسبة أال تغير           
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, من المفتشين التربويين ال يملكون أجهزة التكييف المنزلي وكذلك الحال عنـد آبـائهم             ) 35(

. بائهممن المفتشين التربويين  يملكون أجهزة التكييف المنزلي والحال كذلك عند آ           ) 9(ويوجد  

) 12(وهذا يعني أن هناك     %) 57.2(جاء في المرتبة الثانية المحامون إذ بلغت نسبة أال تغير           

محـامين يملكـون    ) 4(و, محامياً ال يملكون أجهزة التكييف المنزلي وكذلك الحال عند آبائهم         

نـسبة أال   وجاء بالمرتبة الثالثة أساتذة الجامعة إذ بلغت        . أجهزة التكييف المنزلي وكذلك آبائهم    

أستاذاً جامعياً ال يملكون أجهزة التكييف المنزلـي        ) 22(وهذا يعني أن هناك     %) 49.3(تغير  

من أساتذة الجامعة يملكون أجهزة التكييف المنزلـي        ) 18(كما يوجد   , وكذلك الحال عند آبائهم   

%) 40.3(وفي المرتبة األخيرة جاء األطباء إذ بلغت نسبة أال تغير           . وكذلك الحال عند آبائهم   

,  طبيباً ال يملكون أجهزة التكييف المنزلي وكذلك الحال عند آبـائهم          ) 11(وهذا يعني أن هناك     

  .  طبيباً يملكون أجهزة التكييف المنزلي وكذلك الحال عند آبائهم) 16(كما يوجد 

  

كثـر  كـانوا األ  , أن األكثر تعليماً بعينة الدراسة وهم أساتذة الجامعة       هذه النتائج    يتبين من    -ي

وجود عالقة بين المستوى التعليمي وبين ملكيـة        كما ثبت   , امتالكاً لألدوات والمعدات المنزلية   

األمر الذي يدعم فرضية الدراسة التي مفادها وجود عالقـة  الثالثة األدوات والمعدات المنزلية   

جاهـات  أما فيما يتعلـق بات    . وملكية بعض األدوات والمعدات المنزلية    بين المستوى التعليمي    

بمعنى , الحراك بين األبناء واآلباء في ملكية األدوات والمعدات فقد ثبت أنها تميل إلى أالّ تغير              

. أن األبناء لم يسجلوا تغيراً ملحوظاً في ملكيـة األدوات والمعـدات المنزليـة عـن آبـائهم                 

اسـة  وبخصوص اتجاهات الحراك في ملكية األدوات والمعدات المنزلية بين أعضاء عينة الدر        

, يلـيهم األطبـاء   , فقد ثبت أن أكثر الفئات تسجيالً للحراك الصاعد هي فئة أسـاتذة الجامعـة             

وهذه النتائج تؤكد أن المستوى التعليمـي لـه دور          . وأخيراً فئة المفتشين التربويين   , فالمحامين

ايجابي في الحراك الصاعد المسجل في ملكية بعض األدوات واألجهزة المنزلية بين أعـضاء              

  .ينة الدراسةع

     

وهـذا  ,    خالصة هذه النتائج  تشير إلى وجود عالقة بين المستوى التعليمي وأسلوب الحياة            

كمـا  . يدعم فرضية الدراسة التي مفادها وجود عالقة بين المستوى التعليمي وأسلوب الحيـاة            

مومه إلـى أالّ  تبين أن اتجاه الحراك بين جيل األبناء وجيل اآلباء في أسلوب الحياة يميل في ع 

أما المـستوى   , وملكية األدوات والمعدات المنزلية   , نوع السكن : تغير وبخاصة في المستويين   

وتبين أن األكثر تسجيالً للحـراك      . الثقافي فقد حقق فيه جيل األبناء حراكاً صاعداً عن آبائهم         

ـ   , يليهم األطباء , الصاعد في أسلوب الحياة هم أساتذة الجامعة       د علـى الـدور     األمر الذي يؤك

  .    اإليجابي الذي يلعبه المستوى التعليمي في الحراك االجتماعي في أسلوب الحياة
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  :الحراك االجتماعي العام: خالصة

مناقـشة  يتولى الباحث في هذا الجزء      , بعد مناقشة مؤشرات الحراك االجتماعي كل على حدة       

  :الجدول التاليكما هو موضح في , الحراك االجتماعي العام في ضوء مؤشراته

  

  )98(جدول رقم 

  يبين الحراك االجتماعي العام بعينة الدراسة

  
الفئة   لوب الحياةمستوى أس

  المهنية

  تمؤشرا         

  الحراك        

  اتتجاها

   الحراك

  المستوى

  التعليمي

  المستوى

  المهني

  مستوى

نوع   الدخل

  السكن

  ستوىمال

  الثقافي

ملكية 

  األدوات

الحراك 

  العام

  %47.8  %15.2  %42.4  %15.3  %32.2  %89.9  %91.5  حراك صاعد

  %4.6  %4  %5.1  %6.8  %5.1  %1.7  %5.1  حراك هابط

  %39.4  %80.8  %52.5  %77.9  %13.5  %8.4  %3.4  بدون تغير

  

  المفتشون

  %8.2  -  -  -  %49.2  -  -  بدون إجابة

  %50.2  %19  %43  %28.6  %18  %96.4  %96.4  حراك صاعد

  %8.5  %11.9  %7  %10.7  %21.4  -  -  اك هابطحر

  %37.7  %69.1  %50  %60.7  %39.2  %3.6  %3.6  بدون تغير

  المحامون

  %3.6  -  -  -  %21.4  -  -  بدون إجابة

  %54  %29.8  %31.3  %35.8  %30  %98.5  %98.5  حراك صاعد

  %10.2  %21  %4.5  %9  %23.8  %1.5  %1.5  حراك هابط

  %30.6  %94.2  %64.2  %52.2  %18  -  -  بدون تغير

  األطباء

  %4.7  -  -  -  %28.2  -  -  بدون إجابة

  %67.7  %45.3  %61.7  %35  %65.4  %100  %98.8  حراك صاعد

  %3.7  %7.5  %3.4  %11  -  -  -  حراك هابط

  %22.8  %47  %34.6  %54  -  -  %1.2  بدون تغير

  

ــاتذة  أسـ

  الجامعة

  %5.8  -  -  -  %34.6  -  -  بدون إجابة

  %55  %27.3  %44.6  %28.7  %36.4  %96.2  %96.3  حراك صاعد

  %6.8  %11.1  %5.1  %9.4  %12.6  %0,8  %1.7  حراك هابط

  %32.6  %61.5  %50.3  %61.2  %17.7  %3  %2  بدون تغير

  

العينـــة  

  الكلية

  %5.6  -  -  -  %33.3  -  -  بدون إجابة
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  :ما يلي) 98(يتبين من الجدول رقم 

حراك %) 6.8(مقابل  , %)55( حدوث حراك اجتماعي صاعد بعينة الدراسة الكلية بنسبة          -1

  .بدون تغير%) 32.6(و, اجتماعي هابط

  

 أن المكون األساسي للحراك االجتماعي الصاعد بعينة الدراسة هو الحراك التعليمي بنسبة             -2

فالحراك فـي المـستوى الثقـافي بنـسبة         , %)96.2(يليه الحراك المهني بنسبة     , %)96.3(

, %)28.7(فالحراك في نوع السكن بنـسبة       , %)36.4(فالحراك في الدخل بنسبة     , %)44.6(

  %).27.3(وأخيراً جاء الحراك في ملكية األدوات والمعدات المنزلية بنسبة 

  

 أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك االجتماعي الصاعد العام فئة أساتذة الجامعة بنسبة              -3

وأخيراً عينة المفتـشين    , %)50.2(فالمحامون بنسبة   , %)54(يليهم األطباء بنسبة    , %)67.7(

  %).47.8(التربويين بنسبة 

  

 بالنظر إلى الحراك االجتماعي الصاعد للفئات المهنية األربعة على مستوى كـل مؤشـر               -4

  :يتبين ما يلي

 أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك التعليمي الـصاعد فئـة أسـاتذة الجامعـة بنـسبة                  -أ

أخيراً عينة المفتشين   , %)96.4(فالمحامون بنسبة   , %)98.5(يليهم األطباء بنسبة    , %)98.8(

  %).91.5(التربويين بنسبة 

  

يلـيهم  , %)100(أساتذة الجامعة بنـسبة     ,  أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك المهني       -ب

  %).89.9(فالمفتشين التربويين بنسبة , %)96.4(فالمحامون بنسبة , %)98.5(األطباء بنسبة 

  

يلـيهم  ,%)65.4(أساتذة الجامعة بنسبة    , كثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك في الدخل       أن أ  -ج

  %).18(فالمحامون بنسبة , %)30(فاألطباء بنسبة , %)32.2(المفتشون التربويون بنسبة 

  

, %)35.8(فئـة األطباء بنسبة    ,  أن أكثر الفئات المهنية تسجيـالً للحراك في نـوع السكن         -د

فالمفتشون التربويون بنسبة   , %)28.6(فالمحامون بنسبة   , %)35( الجامعة بنسبة    يليهم أساتذة 

)15.3.(%  
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أسـاتذة الجامعـة بنـسبة      ,  أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك في المستوى الثقافي         -هـ

فاألطبـاء  , %)42.4(فالمفتشون التربويون بنسبة    , %)43(يليهم المحامون بنسبة    , %)61.7(

  %).31.3(بنسبة 

  

أسـاتذة  ,  أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك في ملكية األدوات والمعـدات المنزليـة             -و

وأخيـراً  , %)19(فالمحامون بنسبة   , %)29.8(يليهم األطباء بنسبة    , %)45.3(الجامعة بنسبة   

  %).15.2(المفتشين التربويين بنسبة 

  

, لمستوى التعليمي والحراك االجتماعي   بتحليل هذه النتائج يمكن استنتاج وجود عالقة بين ا        

مـن  , إذ تبين أن أعضاء عينة الدراسة األعلى تعليماً هم أكثر تسجيالً للحـراك االجتمـاعي              

فحملة الماجستير والدكتورة سجلوا حراكـاً اجتماعيـاً        . أعضاء عينة الدراسة األقل في تعليمياً     

كمـا أن حملـة الليـسانس       . والـدبلوم الخـاص   , أعلى من حملة الليسانس والبكـالوريوس     

وهذا يـدعم فرضـية     .  سجلوا حراكاً اجتماعياً أعلى من حملة الدبلوم الخاص        سوبالبكالوريو

  .   وجود عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي والحراك االجتماعي: الدراسة العامة التي مفادها

  

    

 : واآلباءالنتائج المتعلقة بالمرتبة االجتماعية لألبناء : المبحث الخامس
والحراك االجتماعي بينهما في    ,    للكشف عن واقع التراتب االجتماعي لكل من األبناء واآلباء        

فيما يتعلق بالكشف عن واقع التراتب االجتماعي لكـل         : المرتبة االجتماعية اتخذت عدة تدابير    

مبحـوثين  وتمثل في طرح سؤال مباشر على ال      , األول ذاتي : من األبناء واآلباء وظف أسلوبان    

مع بيان األسباب التي دفعتهم إلى هـذا        , طلب فيه منهم تحديد مرتبتهم االجتماعية كما يرونها       

وتمثل في بناء مقياس لقياس المرتبة االجتماعية لآلباء بناء علـى           , الثاني موضوعي . التحديد

 مجموعة من األبعاد والمؤشرات الموضوعية الحقيقية التي تعبر عن مـستواهم االجتمـاعي            

أتبعت ثالثة أسـاليب    . بيان الحراك في المرتبة االجتماعية بين األبناء واآلباء       ول. واالقتصادي

بيـان  , الثـاني , المقارنة بين المرتبة االجتماعية لجيل األبناء بجيل اآلباء       , األول: في التحليل 

ت الحراك في   بيان اتجاها , الثالث, اتجاهات الحراك في المرتبة االجتماعية بين األبناء واآلباء       

  .   المرتبة االجتماعية بين أعضاء عينة الدراسة
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  :      تحديد المرتبة االجتماعية لألبناء: أوالً

  )99(جدول رقم 

  يبين تصنيف أعضاء عينة الدراسة

  ي المرتبة االجتماعية التي يرونها مناسبة ألنفسهم ف

     

  :ما يلي) 99(يتضح من الجدول رقم 

, يـصنفون أنفـسهم فـي المرتبـة الوسـطى         %) 74.9( أن ثالثة أرباع عينة الدراسـة        -1

%) 3.4(ويصنف  , من أعضاء عينة الدراسة يصنفون أنفسهم في المرتبة العليا        %) 21.7(يليهم

  .م في المرتبة المنخفضةمن أعضاء عينة الدراسة أنفسه

  

يلـي ذلـك    , صنفوا أنفسهم في المرتبة الوسطى    %) 81.4( أن غالبية المفتشين التربويين      -2

  .في المرتبة المنخفضة%) 6.8(و, أنفسهم في المرتبة العليا%) 11.9(تصنيف 

  

يلـيهم تـصنيف    , صنفوا أنفسهم في المرتبة الوسـطى     %) 75( أن ثالثة أرباع المحامين      -3

أنفـسهم فـي    %) 3.6(وصنــف   , مـن المحامين أنفسهم فـي المـرتبة العليـا      %) 21.4(

  .المرتبة المنخفضة

%) 19.8(يليهم  , صنفوا أنفسهم في المرتبة الوسطى    %) 80.2( أن غالبية أساتذة الجامعة      -4

ويالحظ من الجدول أن أحداً منهم لم يـصنف نفـسه فـي             , صنفـوا أنفسهم في المرتبة العليا    

  .لمنخفضةالمرتبة ا

  

%) 32.8(يلـيهم   , صنفوا أنفسهم في المرتبة الوسـطى     %) 62.7( أن قرابة ثلثي األطباء      -5

  . أنفسهم في المرتبة المنخفضة%) 4.5(وصنف , صنفوا أنفسهم في المرتبة العليا

  

           الفئة المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  المرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة رارالتك النسبة التكرار االجتماعية

 %3.4 8 - - %4.5 3 %3.6 1 %6.8 4 منخفضة

 %74.9 176 %80.2 65 %62.7 42 %75 21 %81.4 48 وسطى

 %21.7 51 %19.8 16 %32.8 22 %21.4 6 %11.9 7 عليا

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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مـرتبتهم  , أعضاء) 8(من عينة الدراسة وعددهم     %) 3.4(لبيان السبب الرئيسي في تحديد      

ولقد تبـين فيمـا     ). 100 ,99(ركب جدول جمع بين الجدولين      , لمرتبة الدنيا االجتماعية في ا  

أرجعا السبب إلى محدودية مقـدار      , المفتشان األول والثاني  : يتعلق بالمفتشين التربويين اآلتي   

" أرجع السبب إلى  , الرابع. أرجع السبب إلى انخفاض مستواه التعليمي     , الثالث. الثروة والدخل 

فإنه أرجـع الـسبب إلـى      , وبخصوص المحامي . قيم فيه وهو منزل عربي    نوع السكن الذي ي   

فقد أكدوا علـى أن     , أم األطباء الثالثة    . أي إلى االنتماء العائلي أو القبلي     , األصل االجتماعي 

السبب المباشر الذي دفعهم إلى تصنيف أنفسهم ضمن المرتبة الدنيا تمثل في محدودية مقـدار               

  .   الثروة أو الدخل

  

  :محددات المرتبة االجتماعية: ياًثان

  )100(جدول رقم 

  يبين األسس التي اعتمد عليها أعضاء 

  عينة الدراسة في تحديد مرتبتهم االجتماعية

  

  :ما يلي) 100(    يتضح من الجدول رقم 

إذ حظـي بتأكيـد نـصف       , لرئيسي للمرتبة االجتماعية   أن المستوى التعليمي هو المحدد ا      -1

وجـاءت  , %)34(يليه في المرتبة األصل االجتماعي بنسبة       , %)51.5(أعضاء عينة الدراسة    

و وفي المرتبة الرابعة جاء ترتيب السمات الشخصية         %)32.3(المهنة في المرتبة الثالثة بنسبة      

%). 27.2(بنـسبة   .. والقوة البدنيـة  ,  الجمال ,المهارات الخاصة , الذكاء, الموهبة: والتي منها 

, أمـا نـوع الـسكن     . على مقدار الثروة أو الدخل    %) 16.2(وفي المرتبة الخامسة جاء تأكيد      

%) 2.9(و%) 5.1(وبنسبة  , السادسة والسابعة : والمنطقة السكنية فحظي على التوالي بالمرتبة     

  .من مجموع عينة الدراسة

                الفئة     المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  محددات

  التصنيف
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %34 80 %24.7 20 %32.8 22 %60.7 17 %35.5 21 األصل االجتماعي

 %27.2 64 %22.2 18 %41.8 28 %25 7 %18.6 11 السمات الشخصية

 %16.2 38 %17.3 14 %19.4 13 %3.6 1 %16.9 10 مقدار الثروة أو الدخل

 %51.5 121 %60.5 49 %53.7 36 %35.7 10 %44.1 26 المستوى التعليمي

 %32.3 76 %35.8 29 %25.4 17 %17.9 5 %42.4 25 المهنة

 %2.9 7 %2.5 2 %3 2 %7.1 2 %1.7 1 قة السكنيةالمنط

 %5.1 12 %7.4 6 %1.5 1 %10.7 3 %3.4 2 نوع السكن
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إذ , محدد الرئيسي للمرتبة االجتماعية بعينة المفتشين التربويين       أن المستوى التعليمي هو ال     -2

, %)42.4(يليه في المرتبة المهنة بنسبة      , من مجموع المفتشين التربويين   %) 44.1(أكد عليه   

وجاء في المرتبة الرابعة تأكيـد      , %)35.5(وجاء األصل االجتماعي في المرتبة الثالثة بنسبة        

وفي المرتبة الخامسة جاء تأكيد مقدار الثروة       , سمات الشخصية من المفتشين على ال   %) 18.6(

والمنطقة الـسكنية فحظـي بالمرتبـة الـسادسة         , أما نوع السكن  , %)16.9(أو الدخل بنسبة    

  %).1.7(و%) 3.4(والسابعة على التوالي وبنسبة 

  

ذ أكد عليه   إ,  أن األصل االجتماعي هو المحدد الرئيسي للمرتبة االجتماعية بعينة المحامين          -3

وفـي المرتبـة    , على المستوى التعليمي  %) 35.7(وفي المرتبة الثانية جاء تأكيد      , %)60.7(

أما المهنة فجاءت في المرتبة الرابعة بعد أن        , على السمات الشخصية  %) 25(الثالثة جاء تأكيد    

نسبة وجاء نوع السكن في المرتبة الخامسة ب      , من مجموع عينة المحامين   %) 17.9(أكد عليها   

وحظي مقـدار الثـروة أو      , %)7.1(والمنطقة السكنية في المرتبة السادسة بنسبة       , %)10.7(

  .  من مجموع عينة المحامين%) 3.6(الدخل بالمرتبة السابعة بنسبة 

  

إذ حظـي  ,  أن المستوى التعليمي هو المحدد الرئيسي للمرتبة االجتماعية بعينـة األطبـاء         -4

من األطباء على السمات الشخصية     %) 41.8( الثانية جاء تأكيد     في المرتبة , %)53.7(بتأكيد  

في , %)32.8(وجاء في المرتبة الثالثة األصل االجتماعي بنسبة        , كمحدد لمرتبتهم االجتماعية  

وفـي المرتبـة الخامـسة جـاء تأكيـد          , %)26.9(المرتبة الرابعة جاء ترتيب المهنة بنسبة       

أما المنطقـة   , أو الدخل كمحدد لمرتبتهم االجتماعية    من األطباء على مقدار الثروة      %) 19.4(

إذ , وفي المرتبة األخيرة جاء نوع الـسكن      , %)3(السكنية فجاءت في المرتبة السادسة بنسبة       

  .من مجموع عينة األطباء%) 1.5(أكد عليه 

  

أكد إذ  ,  أن المستوى التعليمي هو المحدد الرئيسي للمرتبة االجتماعية بعينة أساتذة الجامعة           -5

في المرتبة الثالثة جـاء     , %)35.8(وجاءت المهنة في المرتبة الثانية بنسبة       , %)60.5(عليه  

أما السمات الشخصية فجاء ترتيبها الرابع بنـسبة        , %)24.7(ترتيب األصل االجتماعي بنسبة     

وفي المرتبـة   , %)17.7(وحظي مقدار الثروة أو الدخل بالمرتبة الخامسة بنسبة         , %)22.2(

من %) 2.5(وفي المرتبة السابعة جاء تأكيد      , %)7.4(ة جاء ترتيب نوع السكن بنسبة       السادس

مجمـوع أعضاء عينة أساتذة الجامعة على المنطقة السكنية باعتبارهـا األسـاس والمحـدد              

  .لمرتبتهم االجتماعية
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  :الرغبة في االنتماء إلى مرتبة أخرى: ثالثاً

  

  )101(جدول رقم 

   يبين رغبة أعضاء عينة الدراسة في االنتماء إلى مرتبة أخرى

  

يفـضلون  %) 74.5(أن ثالثة أرباع أعضاء عينة الدراسة       ) 101(   يتضح من الجدول رقم     

لدراسة في االنتمـاء    من أعضاء عينة ا   %) 25.5(بينما يرغب   , البقاء في مرتبتهم االجتماعية   

وبسؤال هؤالء عن نوع المرتبة االجتماعية التـي يرغبـون فـي            . إلى مرتبة اجتماعية أعلى   

  : االنتماء إليها تبين

  

  :نوع المرتبة االجتماعية المرغوب االنتماء إليها: رابعاً

  

  )102(جدول رقم 

  يبين نوع المرتبة االجتماعية المرغوب االنتماء إليها

  

يرغبون فـي االنتمـاء إلـى       %) 93.3(أن الغالبية العظمى    ) 102(   يتبين من الجدول رقم     

وفي . وهؤالء معظمهم من الذين صنفوا أنفسهم في المرتبة الوسطى        , المرتبة االجتماعية العليا  

ء إلى المرتبة االجتماعية الوسطى وهؤالء هم من الذين صـنفوا           االنتما%) 6.7(المقابل فضل   

هو أن وجود نسبة كبيرة من أعـضاء عينـة          , ما يمكن استخالصه  . أنفسهم في المرتبة الدنيا   

الدراسة قانعة وراضية بمرتبتها االجتماعية في مقابل فئة محدودة متطلعة وطامحـة لمرتبـة              

             الفئة     المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون
  رغبة االنتماء

 إلى مرتبة أخرى 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %25.5 60 %23.5 19 %22.4 15 %39.3 11 %25.4 15 نعم

 %74.5 175 %76.5 62 77.6 52 %60.7 17 %74.6 44 ال

 %100 235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع

لفئة              ا المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المرتبة

 - - - - - - - - - - منخفضة

 %6.7 4 - - %6.7 1 %9.1 1 %13.3 2 وسطى

 %93.3 56 %100 19 %93.3 14 %90.9 10 %86.7 13 عليا

 %100 60 %100 19 %100 15 %100 11 %100 15 المجموع
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ولكنه ال يرقى إلى    , ماعي بهذه المراتب االجتماعية   ال ينفي وجود إحساس اجت    , اجتماعية أعلى 

ذلك أن الوعي الطبقي يتطلب وجود طبقات بالمجتمع محددة ومتميـزة           . مستـوى الوعي بها  

شأنه في ذلك شأن العديـد      , وهذا ماال يتوافر بالمجتمع الليبي في ظروفه الراهنة       , عن بعضها 

هذا إلى جانب قيام    . ظمة المجتمع وأنساقه  من المجتمعات التي تشهد تحوالت عميقة في كافة أن        

نظام الحكم في ليبيا على فلسفة تؤمن بالمساواة ومحاربة الفوارق الطبقيـة بـين المـواطنين                

إال أنـه ومـن المتـوقع أن تولد الطبقات بالمجتمع وتتحدد  في المستقبل            , ومحاولة الحد منها  

  .القريب من رحم هذه التحوالت

  

  

  : رتبة االجتماعية آلباء أعضاء عينة الدراسةتحديد الم: خامساً

  

  )103(جدول رقم 

  يبين المرتبة االجتماعية آلباء أعضاء عينة الدراسة

  
 النسبة التكرار المرتبة االجتماعية

 %44.7 105 منخفضة

 %46.8 110 وسطى

 %8.5 20 عليا

 %100 235 المجموع

  

أمكن الحصول علـى النتـائج      * 323لآلباءبتطبيق مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي         

 فـي المرتبـة     صنفوا عينة اآلباء     من %)46.8(إذ يتبين أن    ). 103(دول رقم   الموضحة بالج 

  ..في المرتبة العليا%) 8.5(  وجاء,في المرتبة المنخفضة%) 44.7(و, الوسطى

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .239-232ص ص , الفصل السابع من الباب الثالث: أنظر للمزيد *
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  : آلباء بين المرتبة االجتماعية لألبناء والمرتبة االجتماعية لالعالقة: سادساً

  )104(جدول رقم 

   المرتبة االجتماعية لألبناء والمرتبة االجتماعية لآلباء العالقة بينيبين

  

آلباء       ا  المجموع  عليا  وسطى  منخفضة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األبناء

  %3.4  8  %0.4  1  %0.9  2  %2.1  5  منخفضة

  %74.9  176  %4.3  10  %35.7  84  %34.9  82  وسطى

  %21.7  51  %3.8  9  %10.2  24  %7.7  18  عليا

  %100  235  %8.5  20  %46.8  110  %44.7  105  المجموع

  0.227  = (Gamma) معامل جاما                                 

  ):104(   يظهر الجدول رقم 

, %)3.4(ماعيـة المنخفـضة بلغـت        أن نسبة األبناء الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة االجت        -1

كما يظهر الجدول أن نسبة     %). 44.7(وبالمقابل بلغت نسبة اآلباء من ذوي المرتبة المنخفضة         

وبالمقابل بلغت نسبة اآلبـاء بالمرتبـة       , %)74.9(األبناء بالمرتبة االجتماعية الوسطى بلغت      

عيـة العليـا فقـد بلغـت        أما نسبة األبناء من ذوي المرتبـة االجتما       %). 46.8(ذاتها بلغت   

  %). 8.5(بالمقابل بلغت نسبة اآلباء للمرتبة ذاتها , %)21.7(

  

جاما وظف معامل   ,  لبيان العالقة بين المرتبة االجتماعية لألبناء والمرتبة االجتماعية لآلباء         -2

(Gamma) وهذه القيمة الموجبة تعبر عن وجود ارتبـاط        ) 0.227(أذ بلغت قيمته    ,  لالرتباط

  . نخفضطردي م

  

  :اتجاهات الحراك في المرتبة االجتماعية بين جيل األبناء وجيل اآلباء: سابعاً

  )105(جدول رقم 

  يبين اتجاهات الحراك في المرتبة االجتماعية بين جيل األبناء وجيل اآلباء

    اآلباء       المجموع  عليا  وسطى  منخفضة

  األبناء
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %52.8  124  -  -  %10.2  24  %20.4  100  حراك صاعد

  %5.5  13  %4.7  11  %0.9  2  -  -  حراك هابط

  %41.7  98  %3.8  9  %35.7  84  %2.1  5  دون تغير

  %100  235  %8.5  20  %46.8  110  %44.7  105  المجموع
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سـجلوا حراكـاً    %) 52.8(أن أكثر من نصف جيل األبناء       ) 105(   يتبين من الجدول رقم     

ولقد سجل هذا الحراك على حساب مرتبتي اآلبـاء          ,صاعداً عن آبائهم في المرتبة االجتماعية     

لم يحققوا أي تغير في المرتبة االجتماعية عـن         %) 41.7(كما يتبين أن    , المنخفضة والوسطى 

مــن  ) %5.5(وسجل  . ولقد تركزت أكبر نسبة أال تغير في المرتبة الوسطى للجيلين         , آبائهم

  .جيل األبناء حـراكاً هابطاً فـي المرتبة االجتماعية عن آبائهم

  

  

  :324 *اتجاهات الحراك في المرتبة االجتماعية بين أعضاء عينة الدراسة: ثامناً

  

  )106(جدول رقم 

  يبين اتجاهات الحراك في المرتبة االجتماعية بين أعضاء عينة الدراسة 

     

  :ما يلي) 106(   يتبين من الجدول رقم 

 أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد في المرتبة االجتماعية عن آبائهم هي فئـة                -1

مـن المفتـشين    %) 61(تحـرك   : ي هذه النـسبة   وتعن, %)72.9(المفتشين التربويين بنسبة    

وكـذلك  , عن آبائهم من المرتبة المنخفـضة     , التربويين الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة الوسطى     

من المفتشين التربويين الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة       %) 3.4(و%) 8.5(تحرك وعلى التوالي    

,  أساتذة الجامعة في المرتبة الثانيـة      جاء. المنخفضة والوسطى : عن آبائهم من المرتبتين   , العليا

ولقد توزعت هذه   , %)54.3(إذ حققوا حراكاً صاعدا في المرتبة االجتماعية عن آبائهم بنسبة           

من أساتذة الجامعة الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبـة        %) 34.6(تحرك  : النسبة على النحو التالي   

مـن  %) 11.1(و%) 8.6(الي  وتحرك على التـو   , الوسطى عن آبائهم من المرتبة المنخفضة     

 المنخفـضة : أساتذة الجامعة الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة العليا عن آبـائهم مـن المـرتبتين             

إذ حققوا حراكاً صاعداً في المرتبة االجتماعية عـن         , جاء األطباء في المرتبة الثالثة    . الوسطى
                                                 

 ). 104( استخرج هذا الجدول بعد أن أدخل متغير المستوى التعليمي لألبناء على الجدول رقم  *

          الفئة     المجموع أساتذة الجامعة األطباء المحامون المفتشون

  اتجاهات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  الحراك

  %52.8  124 %54.3 44 %40.3 27 %35.8 10 %72.9  43  حراك صاعد

  %5.5  13 %2.5 2 %10.4 7 %7.1 2 %3.4 2  حراك هابط
  %41.7  98 %43.2 35 %49.3 33 %57.1 16 %23.7 14  دون تغير

  %100  235 %100 81 %100 67 %100 28 %100 59 المجموع
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من األطباء الذين   %) 20.9(تحرك  : ولقد توزعت هذه النسبة كما يلي     %) 40.3(آبائهم بنسبة   

وتحـرك علـى التـوالي      , صنفوا أنفسهم بالمرتبة الوسطى عن آبائهم من المرتبة المنخفضة        

: من األطباء الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة العليا عن آبائهم من المرتبتين          %) 11.9(و%) 7.5(

اً في المرتبة   إذ حققوا حراكاً صاعد   , وفي المرتبة الرابعة جاء المحامون    . والوسطى المنخفضة

تحـرك  : ولقد توزعت هذه النسبة على النحو التـالي       %) 35.8(االجتماعية عن آبائهم بنسبة     

من المحامين الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة الوسطى عـن آبـائهم مـن المرتبـة               %) 14.3(

من المحامين الذين صـنفوا أنفـسهم       %) 17.9(و%) 3.6: (وتحرك على التوالي  , المنخفضة

  .المنخفضة والوسطى: لعليا عن آبائهم من المرتبتينبالمرتبة ا

     

الجدير بالمالحظة أن السبب في تحقيق فئة المفتشين التربويين األولوية في الحراك الصاعد                

   إلى وجود أعلى نسبة من آباء هذه الفئة         - كما تظهر النسب   –عن بقية الفئات األخرى يرجع      

وبالمقابل تصل نـسب اآلبـاء      , %)74.6( تصل إلى    ضمن المرتبة االجتماعية المنخفضة إذ    

أساتذة الجامعة واألطباء والمحـامين     : المصنفين ضمن المرتبة االجتماعية المنخفضة لكل من      

  %).21.4(و, %)29.9(, %)43.2: (على التوالي

  

 إذ,  أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الهابط في المرتبة االجتماعية هي فئة األطبـاء              -2

%) 1.5(تسجيل وعلى التوالي    : وتشير هذه النسبة إلى   , %)10.4(بلغت بنسبة  الحراك الهابط      

من األطباء الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة المنخفضة حراكاً هابطـاً فـي المرتبـة              %) 1.5(و

من األطباء الـذين    %) 7.5(كما سجل   , والعليا الوسطى: االجتماعية عن آبائهم من المرتبتين    

فسهم بالمرتبة الوسطى حراكاً هابطاً في المرتبة االجتماعية عن آبائهم من المرتبـة             صنفوا أن 

جاء المحامون في المرتبة الثانية بتسجيلهم حراكاً هابطاً في المرتبة االجتماعيـة عـن              . العليا

حراكاً هابطـاً   , من المحامين الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة الوسطى      %) 7.1(آبائهم فقد سجل    

جاء المفتشون التربويون في المرتبة الثالثة بعد تسجيلهم حراكـاً          . ئهم من المرتبة العليا   عن آبا 

ولقد توزعت هذه النسبة كمـا      , %)3.4(هابطاً في المرتبة االجتماعية عن آبائهم بلغت نسبته         

من المفتشين التربويين الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة المنخفـضة حراكـاً           %) 1.7(سجل  : يلي

من المفتشين التربويين   %) 1.7(كما سجل   ,  عن آبائهم من المرتبة االجتماعية الوسطى      هابطاً

. الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة الوسطى حراكاً هابطاً عن آبائهم من المرتبة االجتماعية العليـا             

أما أساتذة الجامعة فجاءوا في المرتبة األخيرة بعد تـسجيلهم حراكـاً هابطـاً فـي المرتبـة                  

من أساتذة الجامعة الذين صنفوا أنفـسهم بالمرتبـة         %) 2.5(فقد سجل   , عية عن آبائهم  االجتما

  . الوسطى حراكاً هابطاً عن آبائهم من المرتبة االجتماعية العليا
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 أن أكثر الفئات المهنية التي لم تسجل أي تغير في المرتبة االجتماعية عن آبائهم هي فئـة                  -3

تطابق : ولقد توزعت هذه النسبة على النحو األتي      %) 57.1(إذ بلغت نسبة أال تغير      , المحامين

من المحامين الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة الوسـطى مـع مرتبـة آبـائهم              %) 53.6(مرتبة  

من المحامين الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة المنخفـضة مـع          %) 3.6(تطابق مرتبة   , الوسطى

لوا أي تغير في المرتبة االجتماعيـة عـن         الذين لم يسج   جاء األطباء . مرتبة آبائهم المنخفضة  

تطابقت : ولقد توزعت هذه النسبة على النحو األتي      , %)49.3(بنسبة   في المرتبة الثانية  آبائهم  

, من األطباء الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة الوسطى مع مرتبة آبائهم الوسطى          %) 34.3(مرتبة  

سهم بالمرتبة العليا مع مرتبـة آبـائهم        من األطباء الذين صنفوا أنف    %) 13.4(وتطابقت مرتبة   

من األطباء الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة المنخفضة مع مرتبة         %) 1.5(وتطابقت مرتبة   , العليا

إذ لم يسجلوا أي تغير فـي المرتبـة         , جاء في المرتبة الثالثة أساتذة الجامعة      .آبائهم المنخفضة 

جـاء   .ق المرتبة الوسـطى لكـل منهمـا       نتيجة تطاب , %)43.2(االجتماعية عن آبائهم بنسبة     

ولقد توزعت هـذه    %) 23.7(إذ بلغت نسبة أال تغير      ,المفتشون التربويون في المرتبة األخيرة    

من المفتشين التربويين الذين صنفوا أنفسهم      %) 18.6(تطابق مرتبة   : النسبة على النحو التالي   

من المفتشين التربـويين  %) 5.1(وتطابقت مرتبة , بالمرتبة الوسطى مع مرتبة آبائهم الوسطى     

  . الذين صنفوا أنفسهم بالمرتبة المنخفضة مع مرتبة آبائهم المنخفضة

    

خالصة هذه النتائج تشير إلى أن مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي لآلباء أظهر أن             

, تبة الدنيا يليهم اآلباء من المر   , اآلباء من المرتبة االجتماعية الوسطى يأتون في المرتبة األولى        

كما تشير النتائج إلى أن قرابة ثالثة أرباع األبناء صنفوا أنفسهم في            . فاآلباء من المرتبة العليا   

وأن المحدد الرئيسي الذي استندوا إليه في تحديد مرتبتهم االجتماعيـة هـو             , المرتبة الوسطى 

سـن نـايف    سووهاتان النتيجتان تتفقان مع ما توصـلت إليـه دراسـة            , المستوى التعليمي 

التي أكدت على أن أعلـى      ,  عن التراتب والحراك االجتماعي بالمجتمع البغدادي      (*)325عدوان

كما جاء من بـين النتـائج        , نسبة من أفراد عينة الدراسة صنفوا أنفسهم في المرتبة الوسطى         

 أهم المعـايير التـي     تأكيد أعضاء العينة وفي المرتبة األولى على المستوى التعليمي باعتباره         

  .ينبغي اعتمادها في تحديد المراتب االجتماعية لألفراد في الوقت الحاضر

  

  

  

                                                 
 .142ص , انظر فصل الدراسات السابقة)  *(
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 (*) (Ishida Hiro shi)كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصـلت إليـه دراسـة     

دراسة مقارنة للحراك االجتماعي فـي      : الموسومة بـ مصداقية التعليم والطبقة وسوق العمل      

 التي أكدت على أن اإلنجاز العلمي هو المحدد الرئيـسي للمكانـة             .اليابان والواليات المتحدة  

  . االجتماعية والحراك الطبقي بالمجتمع الياباني واألمريكي

  

 المتعلقـة  326(**) (O. Y. Ziya)تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسـة   

ن المستوى التعليمي هـو     التي أكدت على أ   , بالتدرج االجتماعي والحراك االجتماعي في تركيا     

  . المحدد الرئيسي للمكانة المهنية والدخل وبالتالي فهو المحدد للمرتبة االجتماعية للمبحوثين

  

  سجلوا حراكاً صـاعداً    نسبة جيل األبناء الذين    فقد تبين أن     ,تبياوفيما يتعلق بالحراك المر   

 الذين لـم     جيل األبناء  يهم نسبة يل, جاءوا في المرتبة األولى    في المرتبة االجتماعية عن آبائهم    

 فنسبة جيل األبناء الذين سـجلوا حراكـاً         ,أي تغير في المرتبة االجتماعية عن آبائهم      يسجلوا  

 التي أكدت   (***)327سوسن نايف عدوان  وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة         . هابطاً

 عـن اآلبـاء بـالمجتمع       على أن الحراك الصاعد في المرتبة االجتماعية الذي حققه األبنـاء          

  .   فالحراك الهابط, يليه الحراك األفقي, البغدادي يأتي بالمرتبة األولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .128ص , انظر فصل  الدراسات السابقة(*) 

  .132ص, انظر فصل  الدراسات السابقة) **(
 .142ص ,  انظر فصل الدراسات السابقة**)(*
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   :  النواحيمنالنتائج المتعلقة باآلثار المترتبة عن التعليم  :المبحث السادس

  :والسياسية, الثقافية, االقتصادية, االجتماعية                  

  
  :مترتبة عن التعليم من الناحية االجتماعيةاآلثار ال: أوالً

  )107(جدول رقم 

  يبين اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية االجتماعية

  
  الداللة  النسبة  العبارات

 ز
  0.01  %72.8  تخليص األفراد من السلبية والتواكل

  -  %32.8  تنمية االتجاه نحو المحافظة على البيئة

  -  %11.9  سيادة األسرة الصغيرة

  -  %48.1  التحرر من بعض القيود التقليدية

  -  %7.7  تأكيد قيم النزعة الفردية

  -  %36.6  اإلقبال على األنشطة االجتماعية

  0.05  %56.2  االستقرار األسري

  -  %20  االنخراط في الجمعيات الخيرية

  

     

  :ما يلي) 107(   يتضح من الجدول رقم 

في المرتبة األولى من حيث اآلثـار       "  السلبية والتواكل    تخليص األفراد من  "  جاءت عبارة    -1

, %)72.8(إذ بلغت نسبة الموافقين عن هذه العبارة        , الناتجة عن التعليم من الناحية االجتماعية     

مما يعني أن هناك قناعة كبيرة بين أعـضاء         , )0.01(وهذه النسبة دالة إحصائياً عند مستوى       

تعليم في تخليص األفراد من السلبية والتواكل واعتمـادهم         عينة الدراسة بوجود دور إيجابي لل     

  . على أنفسهم في حل المشكالت التي تعترض حياتهم

  

تنمية االتجـاه نحـو     "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين أجابوا بالموافقة عن عبارة            -2

ن التعلـيم ال    مما يعنـي أ   , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 32.8" ( المحافظة على البيئة    

يسهم بفاعلية في تنمية اتجاهـات األفـراد نحـو االهتمـام بالبيئـة التـي يعيـشون فيهـا                 

  .والمحافظة عليها
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سـيادة األسـرة    "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين أجابوا بالموافقة عـن عبـارة              -3

يم ال يسهم بفاعليـة     مما يعني أن التعل   , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 11.9" ( الصغيرة  

حتى بين الفئات المتعلمة تعليمـاً      , في أخذ األفراد بوسائل تنظيم األسرة بمجتمع مدينة الزاوية        

فبالرجوع إلـى خـصائص     , ويتناغم هذا الموقف الذي تبناه أعضاء العينة مع سلوكهم        , عالياً

 الذين ينتمـون إلـى      العينة وبالتحديد لمتغير حجم األسرة يتبين أن نسبة أعضاء عينة الدراسة          

أعـضاء عينـة    %) 70(بالمقابل يوجد أكثر من ثلثي      , %)30(أسر صغيرة الحجم في حدود      

ويرى الباحث أن هناك عوامـل      . الدراسة ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم وأسر متوسطة الحجم        

ني عدة تتداخل لتحد من مساهمة التعليم في األخذ بوسائل تنظيم األسرة منها قوة الشعور الـدي               

كما يرجع السبب إلى رغبة البعض في تقوية عصبيته داخل جماعتـه            , لدى العديد من األفراد   

ـ : " ومما يعزز هذا التوجه المثل الشعبي الليبـي       ,  من إنجاب الذرية   اإلكثارعن طريق    رية الد

  ". دواء للرية 

  

 القيـود   التحرر مـن بعـض    "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة           -4

مما يعني أن التعليم ال يـساهم بـصورة         , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 48.1" (التقليدية  

, كافية في تحرر األفراد من بعض القيم التقليدية التي ما زالت تمارس سطوتها على األفـراد               

وهذا بـرأي الباحث أمر طبيعي في مجتمع يعيش حالة االنتقالية من مجتمـع تقليـدي إلـى                 

  .مجتمع حديث

  

تأكيـد قـيم النزعـة    "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين أجابوا بالموافقة عن عبارة          -5

وتعني هذه النسبة وجود عدد قليل جداً مـن         , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 7.7" (الفردية

تـرى الغالبيـة    بينما  , أعضاء عينة الدراسة يرى أن التعليم يسهم في تأكيد قيم النزعة الفردية           

بل ويشدد البعض على أن المجتمع الليبي مجتمع إسالمي تضامني تكافلي للحريات            , عكس ذلك 

  .فيه حدود

  

اإلقبـال علـى األنـشطة      "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عـن عبـارة             -6

يساهم بصورة  مما يعني أن التعليم ال      , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 36.6" (االجتماعية  

ويرجـع ذلـك فـي      , كافية في إقبال األفراد على األنشطة االجتماعية والمساهمة فيها بفاعلية         

وإلى عدم اكتمال مؤسسات    , العموم إلى حالة االنتقالية التي يمر بها مجتمع مدينة الزاوية بعامة          

ـ      , المجتمع المدني وبخاصة المؤسسات غير الرسمية      ا االهتمـام   التي عادة ما تأخذ على عاتقه

  . باألنشطة االجتماعية والثقافية وخدمة البيئة
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في المرتبة الثانية من حيث اآلثار الناتجة عن التعلـيم  " االستقرار األسري "  جاءت عبارة  -7

وهذه النسبة دالـة    , %)56.2(إذ بلغت نسبة الموافقين عن هذه العبارة        , من الناحية االجتماعية  

 وهذا يعني أن هناك قناعة بين أعضاء عينـة الدراسـة بـأن               ,)0.05(إحصائياً عند مستوى    

كما يتناغم هذا الموقف مع السلوك الـواقعي        , للتعليم دور إيجابي يقوم به في التماسك األسري       

فبالرجوع إلى خصائص العينة وبخاصة متغير الحالة االجتماعية تبين         , ألعضاء عينة الدراسة  

ء عينة الدراسة المتزوجين والذين يشكلون قرابة ثالثة        أنه لم تسجل أية حالة طالق بين أعضا       

  .أرباع العينة

  

االنخـراط فـي الجمعيـات      "  بلغت نسبـة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة           -8

مما يعني أن التعليم ال يساهم بصورة كافية        , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 20" (الخيرية  

, فراد على االنخراط في الجمعيات الخيرية والمساهمة فيها بفاعليـة         في  تعزيز قيمة إقبال األ     

, ويتفق هذا الموقف مع موقف أعضاء عينة الدراسة من اإلقبال على األنـشطة االجتماعيـة              

  .وبالتالي تتطابق ذات األسباب على الموقفين

  

انـب المحـددة       خالصة هذه النتائج تشير إلى أن التعليم يسهم بإيجابية في جانبين من الجو            

تخليص األفراد مـن الـسلبية      : للناحية االجتماعية من وجهة نظر أعضاء عينة الدراسة وهما        

  . واالستقرار األسري أما بقية الجوانب األخرى فتبين أن إسهام التعليم فيها محدوداً, والتواكل

  

  

  : اآلثار الناتجة عن التعليم من الناحية االقتصادية: ثانياً

  )108(جدول رقم 

  يبين اآلثار الناتجة عن التعليم من الناحية االقتصادية

  
  الداللة  النسبة  العبارات

  ز
  -  %27.7  تنمية االتجاه نحو االدخار

  -  %40  المساهمة في ترشيد االستهالك

  -  %33.6  تنوع مصادر الدخل

  -  %53.2  زيادة الدخل

  -  %39.6  الميل إلى االنضباط في العمل

  -  %38.3  المهنإتاحة المجال لتنوع 
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  :ما يلي) 108(يظهر الجدول رقم    

بلغـت  " تنمية االتجاه نحو االدخار     "  أن نسبة أعضاء عينة الدراسة الموافقين عن عبارة          -1

وهذا يعني أن التعليم ال يسهم بصورة كافيـة فـي           , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 27.7(

ويرجع السبب في ذلك إلـى محدوديـة الـدخل          , تنمية اتجاهات إيجابية لألفراد نحو االدخار     

إذ تبين أن أكثر من ثلث عينـة الدراسـة دخـولهم            , لشريحة كبيرة من أعضاء عينة الدراسة     

كما يرجع  السبب إلى محدودية البرامج       . 328*وقرابة ربع العينة دخولهم منخفضة      , متوسطة

  .المقترحة من قبل الدولة لالدخار واالستثمار أو ربما انعدامها

  

المـساهمة فـي ترشـيد      "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عـن عبـارة             -2 

مما يعني أن التعليم ال يـساهم بـصورة         , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 40" (االستهالك  

وهذا الموقف يتناغم مع الموقـف الـذي        , كافية في خلق وعي لدى األفراد بترشيد استهالكهم       

  .اب السياسات االقتصادية الداعمة لالدخار وترشيد االستهالكسبقه في ظل غي

  

التي بلغت  " تنوع مصادر الدخل    "  أن نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة           -3

مما يعني أن التعليم من وجهة نظـر أعـضاء عينـة            , لم تكن لها داللة إحصائية    %) 33.6(

ويرى الباحث أن لهـذا     . فير المصادر المختلفة للدخل   ال يسهم بالصورة الكافية في تو     , الدراسة

م 2003 -2002الموقف ما يبرره؛ ذلك أن النظام التعليمي الذي ألغي بحلول العام الدراسـي              

وبالتالي فإن مخرجاته من هذه التخصـصات بمـرور         , كان محدود المسارات والتخصصات   

وانتظار , الة بهذه التخصصات  األمر الذي تسبب في وجود بط     , الزمن فاقت حاجة سوق العمل    

ويتوقع الباحث أن النظـام     . الخرجين فترات طويلة حتى يتم تعيينهم عن طريق القوى العاملة         

  .التعليمي الجديد يتيح فرص تنوع المهن وبالتالي تنوع مصادر الدخل

  

ـ          " زيادة الدخل   "  جاءت عبارة    -4 ن في المرتبة األولى من حيث اآلثار الناتجة عن التعليم م

ومع ذلك فـإن هـذه      , %)53.2(إذ بلغت نسبة الموافقين عن هذه العبارة        , الناحية االقتصادية 

مما يعني أن هناك قناعة بين أعضاء عينة الدراسة بأن التعلـيم ال             , النسبة غير دالة إحصائياً   

 إن هذا الموقف لم يأت من فراغ وإنما جاء انعكاسـاً          . يسهم بالصورة الكافية في زيادة الدخل     

م وما يعتريه مـن قـصور فـي         1981لسنة  ) 15(الستمرارية تطبيق قانـون المرتبات رقم      

  **   الوقت الحالي 

                                                 
  ).72( أنظر الجدول المتعلق بدخل أعضاء عينة الدراسة رقم *

 . 300ص :  للمزيد حول أوجه قصور قانون المرتبات الحالي أنظر**
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" الميل إلى االنضباط في العمل      "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة           -5

كافية فـي   وهذا يعني أن التعليم ال يساهم بصورة        , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 39.6(

  .تعزيز قيمة االنضباط في العمل

  

التي " إتاحة المجال لتنوع المهن     "  أن نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة           -6

مما يعني أن التعليم ومن وجهة نظر أعضاء عينة         , لم تكن لها داللة إحصائية    %) 38.3(بلغت  

ويرى الباحث  . ال لتنوع المهن أمام األفراد    ال يساهم بالصورة الكافية في إتاحة المج      , الدراسة

هـي  , أن األسباب التي ذكرت فيما يتعلق بموقف أعضاء عينة الدراسة بتنوع مصادر الدخل            

  . ذاتها المتعلقة بموقفهم من عبارة إتاحة المجال لتنوع المهن

  

االقتصادية من      خالصة هذه النتائج تشير إلى أن إسهام التعليم في الجوانب المتعلقة بالناحية             

  .وجهة نظر أعضاء عينة الدراسة كان محدوداً

  

  : اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية الثقافية: ثالثاً

  )109(جدول رقم 

  يبين اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية الثقافية

  
  الداللة  النسبة  العبارات

  ز
  0.01  %66.8  زيادة معدل اإلطالع اليومي

  -  %40.9  دد على المكتباتكثرة التر

  -  %47.2  اإلقبال على األنشطة الثقافية واإلعالمية

  -  %17.4  زيادة الرحالت الداخلية والخارجية

  -  %52.8  االستخدام الواسع لمنتجات التكنولوجيا

  0.01  %60.4  المشاركة الواسعة في الندوات والمؤتمرات

  

  :ما يلي) 109(   يتضح من الجدول رقم 

في المرتبة األولى من حيث اآلثار الناتجـة         " زيادة معدل اإلطالع اليومي   " ت عبارة    جاء -1

وهـذه  , %)66.8(إذ بلغت نسبة الموافقين عن هـذه العبـارة          , عن التعليم من الناحية الثقافية    

مما يعني أن هناك إطالعاً يومياً لدى أعضاء عينة         , )0.01(النسبة دالة إحصائياً عند مستوى      
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وأن التعليم يـسهم    , األحداث المحلية والدولية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة        علىالدراسة  

  . بإيجابية في دعم عادة اإلطالع هذه

  

 " كثرة التردد على المكتبـات    "  بلغت نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة           -2

ال يساهم بصورة كافيـة فـي       مما يعني أن التعليم     , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 40.9(

ويرجع السبب برأي الباحـث إلـى افتقـار         , تعزيز توجه األفراد نحو المكتبات والتردد عليها      

إذ يوجد بالمدينة مركز ثقافي واحد يفتقر إلى كـل          , المدينة إلى المكتبات العامة والمتخصصة    

  .ثقافيةالمواصفات من حيث المكان والمجموعات المكتبية والبرامج والنشاطات ال

  

اإلقبال علـى األنـشطة الثقافيـة    "  أن نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة         -3

مما يعني أن التعليم ال يـساهم       , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 47.2(بلغت   " واإلعالمية

النتيجـة  األمر الذي يـدعم     , بصورة كافية في إقبال األفراد على األنشطة الثقافية واإلعالمية        

  .السابقة ويؤكد على األسباب ذاتها

  

زيـادة الـرحالت الداخليـة      "  أن نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عـن عبـارة             -4

مما يعني أن التعليم ال يـساهم       , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 17.4(بلغت   " والخارجية

يـرى  . لرحالت الداخلية والخارجيـة   بصورة كافية في إقبال األفراد على األنشطة المتعلقة با        

, الباحث أن هناك أسباب عديدة من شأنها إضعاف دور التعليم في القيام بمثل هـذه األنـشطة                

محدوديـة الـسياسات    : فإلى جانب األسباب التي ذكرت سابقاً يمكن إضافة أسباب أخرى منها          

 وبالرغم من أنها بدأت تنـشط       ,التي تهتم بالسياحة الداخلية وتشجيعها وتهيئة المناخ المالئم لها        

وما , إال أن كلفتها العالية تعد سبباً أخر في عزوف األفراد عن هذا النشاط            , في اآلونة األخيرة  

  .ينطبق على السياحة الداخلية يمكن انسحابه على السياحة الخارجية

  

من حيـث   في المرتبة الثانية     " المشاركة الواسعة في الندوات والمؤتمرات    "  جاءت عبارة    -5

إذ بلغت نـسبة المـوافقين عـن هـذه العبـارة            , اآلثار الناتجة عن التعليم من الناحية الثقافية      

مما يعني أن التعليم يسهم بإيجابية      , )0.01(وهذه النسبة دالة إحصائياً عند مستوى       , %)60.4(

ة بـرأي   وهذه نتيجة طبيعي  , المشاركة الواسعة في الندوات والمؤتمرات    في إقبال األفراد على     

الباحث وبخاصة أن ثالثة أرباع أعضاء عينة الدراسة هم من حملـة المـؤهالت الجامعيـة                

فبالرجوع إلى توزيع نسب الموافقين من أعضاء عينة الدراسة على هذه العبارة تبـين              , والعليا
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, %)56.7(يليهم األطباء بنسبة    , %)74.1(أن أساتذة الجامعة يأتون في المرتبة األولى بنسبة         

  %). 50(فالمحامين بنسبة , %)50.8(المفتشين التربويين بنسبة ف

  

في المرتبة الثالثة من حيث اآلثار       " االستخدام الواسع لمنتجات التكنولوجيا   "  جاءت عبارة    -6

, %)52.8(إذ بلغت نسبة الموافقين عن هـذه العبـارة          , الناتجة عن التعليم من الناحية الثقافية     

,  وهذا يعني أن التعليم من وجهة نظر أعضاء عينة الدراسـة          , حصائياًوهذه النسبة غير دالة إ    

ويرى . ال يسهم بإيجابية في إقبال األفراد على منتجات التكنولوجيا واستخدامها بصورة واسعة           

وغالء العديد  , محدودية الدخل الشهري  : الباحث أن  هناك عوامل عدة تبرر هذا الموقف منها         

  . من تلك المنتجات

  

صة هذه النتائج تشير إلى أن التعليم يسهم بإيجابية في جانبين مـن الجوانـب المتعلقـة                   خال

, زيادة معـدل اإلطـالع اليـومي      : بالناحية الثقافية من وجهة نظر أعضاء عينة الدراسة هما        

أما بقية الجوانب األخرى فتبين أن إسهام التعليم        , والمشاركة الواسعة في الندوات والمؤتمرات    

  .وداًفيها محد

  

  :      اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية السياسية: رابعاً 

  )110(جدول رقم 

  يبين اآلثار المترتبة عن التعليم من الناحية السياسية

  
  الداللة  النسبة  العبارات

 ز
  0.01  %79.6  تنمية الوعي بالقضايا الوطنية والقومية

  -  %54.9  مؤتمرات الشعبيةالمشاركة في صنع القرار السياسي عن طريق ال

  -  31.1  االنتماء إلى النقابات واالتحادات والروابط المهنية

  

  :ما يلي) 110(   يتضح كم الجدول رقم 

في مقدمة اآلثار المترتبـة عـن       " تنمية الوعي بالقضايا الوطنية والقومية      "  جاءت عبارة    -1

وهذه النـسبة   , %)79.6(عن هذه العبارة    إذ بلغت نسبة الموافقين     , التعليم من الناحية السياسية   

من  مما يعني أن هناك متابعة لألحداث الداخلية والخارجية       , )0.01(دالة إحصائياً عند مستوى     

. وأن للتعليم دوراً هاماً في ذلـك      , ووعياً بالقضايا الوطنية والقومية   , قبل أعضاء عينة الدراسة   
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طالع اليومي لدى أعضاء عينـة الدراسـة        وأن هذا الوعي وهذه المتابعة يرتبطان بمعدل اإل       

  .وانعكاساً له على نحو ما تبين سابقاً

  

فـي  " المشاركة في صنع القرار السياسي عن طريق المؤتمرات الشعبية          "  جاءت عبارة    -2

إذ بلغت نسبة الموافقين    , المرتبة الثانية من حيث اآلثار الناتجة عن التعليم من الناحية السياسية          

مما يعني أن التعلـيم ال      , ومع ذلك فهذه النسبة غير دالة إحصائياً      , %)54.9(ارة  عن هذه العب  

يساهم بصورة كافية في إقبال األفراد على المشاركة في صنع القرار الـسياسي مـن خـالل                 

  . المؤتمرات الشعبية

  

ـ    "  أن نسبة أعضاء عينة الدراسة الذين وافقوا عن عبارة           -3 ادات االنتماء إلى النقابات واالتح

مما يعني أن نسبة كبيـرة      , وهذه النسبة غير دالة إحصائياً    %) 31.1(بلغت  " والروابط المهنية   

وأن التعلـيم ال  , من أعضاء عينة الدراسة ال ينتمون إلى النقابات واالتحادات والروابط المهنية 

ين وقد يرجع السبب في هذا العزوف إلى عدم اقتنـاع الكثيـر           , يساهم بصورة كافية في ذلك    

  .باألدوار الحالية التي تقوم به هذه المؤسسات والتي ال تتجاوز اإلطار الشكلي

  

   خالصة هذه النتائج تشير إلى أن التعليم يسهم بإيجابية في جانب واحد من الجوانب المتعلقة                 

تنمية الوعي بالقـضايا الوطنيـة      : بالناحية السياسية من وجهة نظر أعضاء عينة الدراسة هو        

  .أما إسهام التعليم في الجانبين اآلخرين فتبين أنه محدوداً, يةوالقوم
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  خالصة النتائج والتوصيات
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  توصياتالنتائج والخالصة 
  

أثر التعلـيم فـي     : دراسة إليها من    توصل أمكن ال   النتائج التي   أهم الباحث فيما يلي  يتناول  

دراسة ميدانية على بعض ذوي المهن المتخصصة بمدينة        :  الليبي الحراك االجتماعي بالمجتمع  

والمقترحات التي من شأنها فتح أفاق جديدة       , كما يعرض إلى التوصيات المنبثقة عنها     . الزاوية

  :  وسوف تعرض هذه النتائج وفق البنود التالية, للدراسة والبحث

  .    النتائج النظرية: أوالً

  . بالتعليم على مستوى المجتمع الليبيالنتائج المتعلقة : ثانياً

  .  النتائج المتعلقة بالتعليم على مستوى مدينة الزاوية:ثالثا

  .النتائج المتعلقة بالتعليم والحراك االجتماعي :رابعاً

  .النتائج المتعلقة بواقع التراتب االجتماعي في مدينة الزاوية: خامساً

  .الثقافية، والسياسية, االجتماعية، االقتصادية: النواحيالنتائج المتعلقة بأثر التعليم في : سادساً

  

  :النتائج النظرية: أوالً

   

وهو يعبـر عـن تمـايز النـاس         ,  التفاوت االجتماعي سمة من سمات الحياة االجتماعية       -1

وفـرص  , وتفاضلهم من حيث الخصائص الفيزيقية، واختالفهم من حيث أوضاعهم االجتماعية         

وتتخذ هذه الظاهرة   .  التي تعد نتاج مباشر لعالقاتهم االجتماعية وتفاعلهم       الحياة المتاحة أمامهم،  

  .بمرور الزمن شكالً هرمياً متدرجاً

  

التـدرج االجتماعي مفاهيم أساسية للتفاوت , الطبقـة االجتماعية,  المكانـة االجتماعية-2

  .(Hierarchical Ranking)االجتماعي يجمعها قاسم مشترك هو فكرة الترتيب الهرمي 

  

 الموقف النظري من التفاوت االجتماعي يفصح عن وجهات نظر متباينة وبخاصـة بـين               -3

إذ يرى أنصار االتجاه الـوظيفي أن التفـاوت االجتمـاعي           . الوظيفي والصراعي : االتجاهين

وأن ضرورة وجوده اقتضتها االختالفات القائمة بـين        , ومفيد ضروري في الحياة االجتماعية   

كما اقتضتها طبيعة المجتمعات وما تتوافر عليه مـن         . والقدرات, المهارات, وهبةالناس في الم  

وآلن بعض هذه األوضاع أكثر أهميـة مـن األوضـاع           . أوضاع متنوعة ومتطلبات متجددة   

, المثـابرة , باإلضافة إلى المنافسة  . والتدريب الخاص , المهارة, فإنها تتطلب الموهبة  , األخرى
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, وجود بعض الناس في الطبقة الدنيا مرده إلـى ضـعف قـدراتهم            وأن السبب في    . واإلنجاز

أمـا  . وفشلهم أو فشل آبائهم في استثمار الفرص التي يتيحها لهم المجتمع الرأسمالي التنافسي            

فإنهم يرون أن التفاوت االجتماعي موجود في الحيـاة االجتماعيـة           , أنصار االتجاه الصراعي  

وأنه بوجودهم فـي    . لجماعات الستغالل اآلخرين بالقوة   ألنه مهم ومفيد فقط لبعض األفراد وا      

قمة الهرم التدرجي بالمجتمع يحتكرون المكانة هذه ويوظفونها للهيمنة والمحافظة على حصتهم            

وأنهم يعـززون مكـانتهم بنـشر منظمـتهم         . من األشياء المرغوبة في المجتمع بل وزيادتها      

  .   العقائدية لتبرير الوضع القائم والمحافظة عليه

  

 حركة األفراد أو  وهو يعبر عن    , الوجه الدينامي للتدرج االجتماعي   هو   الحراك االجتماعي    -4

الجماعات صعوداً أو هبوطاً من وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آخر داخل البناء الهرمي              

:  وتتحدد طبيعة الحراك االجتماعي في أي مجتمع في ضوء معطيات كثيرة منهـا             .االجتماعي

لنظام التدرجي السائد في المجتمع، ومدى نموه المادي وتفتحه الثقافي، وظروفه البيئية            طبيعة ا 

  . والفكرية والسياسية والقانونيةوالقيمية

  

  .  تلعب عوامل كثيرة دورها في الحراك االجتماعي من بينها التعليم-5

  

هات النظر وبخاصة    الموقف النظري لعالقة التعليم بالحراك االجتماعي يظهر تبايناً في وج          -6

فاالتجاه الوظيفي يرى في التعليم عنصراً أساسـياً فـي           .الوظيفي والصراعي : بين االتجاهين 

بينما يشير االتجاه الصراعي إلى أن التعليم عامل رئيسي         , حراك األفراد داخل البناء التدرجي    

  .   في ثبات األوضاع االجتماعية وإعادة إنتاجها

  

ي بالمجتمع الليبي بأنه نظام مفتوح تسوده أيديولوجيا تـؤمن بـسيادة            يتميز النظام التدرج   -7

مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التعليمية والوظيفية بين جميـع            

وتؤكد على المكانة االجتماعية المنجزة وفقاً للميول والسمات الشخصية والجهد الـذاتي            أبنائه،  

  .  فإن فرص الحراك االجتماعي مهيئة نظرياً ومكفولة عملياً وبالتالي.واإلنجاز

  

: يجمع بين نمطي الحـراك    ,  الحراك االجتماعي بالمجتمع الليبي ووفقاً لأليدولوجيا السائدة       -8

فهو مـن   . وأن هاذين النمطين يرتبطان بطبيعة النظام التعليمي بالمجتمع       . التنافسي والمكفول 

د أن ينال فرصته من التعليم حتى مراحله النهائيـة، بحـسب            جهة تعليم تنافسي يسمح لكل فر     

تعليم مكفول تتحكم فيه نقاط توزيع واختيـار        , وهو من جهة ثانية   . استعداداته وقدراته وجهده  
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محددة تعد بمثابة النقاط األساسية في تحديد الوضع المهني والوظيفي في المستقبل، وبالتـالي              

مرحلة إتمـام   : وهذه النقاط  كانت في السابق تشمل      . جتمعتحديد أوضاع المكانة والصفوة بالم    

التخصص " أما اآلن وبعد تبني فكرة      . فمرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة    , الشهادة اإلعدادية 

ودعمها بصدور قـرار يلغي نظام التعليم الثانوي العام ابتداء من العـام الدراسـي              "  المبكر  

التعليم الثانوي التخصصي؛ فإن مرحلـة إتمـام الـشهادة          م، ليحل محله نظام     2003 / 2002

اإلعدادية صارت نقطة التوزيع األولى واألسـاسية لتحـديد مراكـز الـصفوة وأوضــاع            

  .المكانـة االجتماعيـة فـي المجتمـع الليبي مستقبالً

  

  : ليبيعلى مستوى المجتمع الالنتائج المتعلقة بالتعليم : ثانياً

  

ـ  فـي ليبيا منذ الفتح اإلسالمي علـى يدي          اصطبـغ التعليم  -1  عـام   ر بـن العـاص    ـعم

  . م بصبغة دينية صرفة644/هـ23

  

مقتـصراً علـى إنـشاء المـدارس        ,  ظهر التعليم الرسمي في أواخر عهد الحكم العثماني        -2

دون األنواع األخرى من التعلـيم التـي كانـت موجـودة            , واإلعدادية, والراشدية, االبتدائية

  .التعليم العاليوبخاصة منها  باآلستانة

  

م تميز باإلضراب وقلـة  1911/1922 التعليم خـالل الفترة األولى من االحتالل اإليطالي         -3

إقبال الليبيين عليه بسبب انشغالهم بأمور الجهاد ضد الغـزاة اإليطـاليين، ولكونـه اصـطبغ                

,  بغلق الزوايـا   عرففقد  م  1922/1943أما التعليم خالل المرحلة الفاشية      , بالصبغة اإليطالية 

كما حارب الكتاتيب والمـدارس     . وبخاصة زاوية الجغبوب وصادر ممتلكاتها وأحرق مكتبتها      

وأغلق كل المدارس الخاصـة     , القرآنية وأسقطها من تشريعات التعليم التي سنها في تلك الفترة         

  .  ميةومدرسة الفنون والصنائع اإلسال, بالليبيين، فيما عدا المدارس االبتدائية

  

الذي قسم ليبيـا    , بالتقسيم اإلداري الجديد    التعليم تحت اإلدارتين البريطانية والفرنسية     تأثر -4

 تحـت   فـزان و, برقة وطرابلس تحت اإلدارة البريطانية    : بين بريطانيا وفرنسا إلى ثالثة أقاليم     

زائر في إقليم   حيث طبق نظام التعليم الفرنسي المتبع في كل من تونس والج          . اإلدارة الفرنسية 

فـزان؛ بينما طبـق النظام التعليمي المتبع في مصر المتأثر بالنفوذ اإلنجليزي فـي إقليمـي               

  .  برقة وطرابلس
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, م1952لعام  ) 5( شهد النظام التعليمي في ليبيا منذ صدور أول قانون للتعليم في ليبيا رقم               -5

فعلى مستوى البناء صدور    . يفةوحتى اآلن تطورات عديدة  سواء على مستوى البناء أو الوظ          

العديد من التشريعات والقوانين أخرها صدور قرار إلغاء النظام الثانويـة العامـة واسـتبداله               

تطور أعداد التالميذ والطـالب     . م2002/2003بالثانويات التخصصية بدأ من العام الدراسي       

تطور الميزانية المالية   , نتطور عدد المؤسسات التعليمية والمدرسي    , بمختلف المراحل التعليمية  

كما أنـه   , أما على مستوى الوظيفة فإن النظام التعليمي ساهم في انخفاض نسبة األمية           . للتعليم

ساهـم فـي تـزويد المجتمع بالكفاءات المتخصصة مـن حملــة المؤهــالت العلميـة             

  .بمختلف المستويات

      

مـن مجمـوع    %) 67.6(انت تنتشر بين    فبعد أن ك  .  انحسار نسبة األمية بالمجتمع الليبي     -6

أمـا علـى    . م1995حسب آخر تعداد    %) 13.9(انخفضت إلى   , م1954السكان حسب تعداد    

, %)60.9: (فإن األمية كانت تنتشر بين الذكور واإلنـاث علـى التـوالي           , مستوى الجنسين 

  .   م1995وفق تعداد %) 20.2(, %)7.8(انحسرت إلى , م1954وفق تعداد %) 74.9(

  

 ويكتبـون خـالل الفتـرة الممتـدة مـن           ن بلغ معدل الزيادة السنوية لعدد الذين يقـرأ و         -7

فإن معدل الزيـادة    , أما على مستوى الجنسين   %). 4.1(م    1994/1995م إلى   1954/1955

  %). 8.6(واإلناث , %)2.6(السنوية للذكور بلغ 

  

شهادة االبتدائية وانتهاء بالشهادة    بدأ من ال   افتقار المجتمع الليبي إلى حملة الشهادات العلمية         -8

م؛ إالّ أنه وخالل الفترة التالية حـصل        1954 خالل الفترة التي سبقت تعداد       ,الجامعية فما فوق  

أما %). 11.1(م    1995م إلى   1973إذ بلغ معدل الزيادة السنوية خالل الفترة من         . تطور فيها 

, ق الذكور خالل الفترة ذاتها    الإلناث ف  فأن معدل حملة الشهادات العلمية       ,على مستوى الجنسين  

  %).9.3(أما عند الذكور فقد بلغ %) 15(إذ بلغ عند اإلناث 

  

 بلغ معدل الزيادة السنوية في أعداد التالميذ بالمرحلة االبتدائية خالل الفترة الممتـدة مـن                -9

 فإن معدل الزيـادة   , أما على مستوى الجنسين   %). 5.4(م    2003/2004م إلى   1954/1955

وبلغ معدل الزيادة السنوية في عدد المدارس       %). 7.4(واإلناث  , %)4.5(السنوية للذكور بلغ    

  %).       10(ومعدل الزيادة السنوية للمدرسين %). 4.7(خالل الفترة ذاتها 
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بلغ معدل الزيادة السنوية في أعداد التالميذ بالمرحلة اإلعدادية خالل الفترة الممتدة مـن               -10

فإن معدل الزيادة   , أما على مستوى الجنسين   %). 11.1(م    2003/2004 إلى   م1955/1956

  %).20.8(واإلناث , %)14.8(السنوية للذكور بلغ 

  

 بلغ معدل الزيادة السنوية في أعداد التالميذ بالمرحلة الثانوية خالل الفترة الممتـدة مـن                -11

فإن معدل الزيادة   , نأما على مستوى الجنسي   %). 13.8(م    2003/2004م إلى   1950/1951

وبلغ معدل الزيادة السنوية في عدد المدارس       %). 19.4(واإلناث  , %)12(السنوية للذكور بلغ    

  %). 14.5(ومعدل الزيادة السنوية للمدرسين %). 10.5(خالل الفترة ذاتها 

  

الفتـرة   بلغ معدل الزيادة السنوية في أعداد التالميذ بالتعليم الفني والمهني الثانوي خالل              -12

وبلغ معدل الزيادة السنوية في عدد       %). 11(م    2003/2004م إلى   1958/1959الممتدة من   

  %). 12.5(للمدرسين 

  

نظـراً  ,  انخفاض أعداد الطالب الملتحقين بمعاهد المعلمين والمعلمات إلى الحدود الـدنيا       -13

 كليـات تتبــع     التـي صــارت مؤخــراً    , إلحالل معاهد أعداد المعلمين العليا بديالً لها      

  .الجامعات الليبية

  

فبعد أن كان عدد التالميذ بمختلف مراحـل        ,  تطور أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الديني      -14

بلغ عدد الملتحقين بثانويات العلوم الشرعية      , م1960/1961تلميذاً للعام   ) 712(التعليم الديني   

كمـا أن   %). 8.4( زيادة سنوية قدرها     بمعدل, م2003/2004تلميذاً وتلميذة للعام    ) 22827(

فبعد أن كـان عـدد      , عدد الطالب الملتحقين بالتعليم الديني الجامعي تطور خالل الفترة ذاتها         

بلـغ العـدد    , م1960/1961طالباً للعام الجامعي    ) 35(الطالب الملتحقين بالجامعة اإلسالمية     

بمعدل زيادة سنوية   , م2003/2004 طالباً وطالبة للعام الجامعي   ) 1117(بالجامعـة األسمرية   

  %). 8.4(قدره 

  

 بلغ معدل الزيادة السنوية في أعداد الطالب الملتحقين بالتعليم الجـامعي خـالل الفتـرة                -15

فإن معدل , أما على مستوى الجنسين  %). 17(م    2002/2003م إلى   1957/1958الممتدة من   

كما بلغ معدل الزيادة السنوية لعـدد      . %)25(واإلناث  , %)15.1(الزيادة السنوية للذكور بلغ     

ومعـدل الزيـادة السنوية لعــدد أسـاتذة الجامعـة         %). 3.4(الجامعات ختالل الفترة ذاتها     

)11.2 .(%  
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   : مدينة الزاويةعلى مستوىالنتائج المتعلقة بالتعليم : ثالثا

  

ولم تعرف  , ليم الديني  ارتبط التعليم بمدينة الزاوية منذ تأسيسها على يدي أوالد سنان بالتع           -1

باسـتثناء بعـض المـدارس      , التعليم الرسمي الحديث إالّ بعد حصول الدولة على االسـتقالل         

االبتدائية واإلعدادية والثانوية التي ظهرت على فترات زمنية متباعدة وبفضل الجهود الذاتيـة             

  .لألهالي وتبرعاتهم

  

مـن مجمـوع    %) 87.4(ت تنتشر بـين     فبعد أن كان  .  انحسار نسبة األمية بمدينة الزاوية     -2

من مجمـوع الـسكان حـسب تعـداد         %) 56.9(انخفضت إلى   , م1954السكان حسب تعداد    

  .  م1995حسب تعداد %) 14.4(م إلى 1973حسب تعداد %) 33.6(ومن , م1964

  

خالل الفترة الممتدة من    %) 14.1( ويكتبون   نبلغ معدل الزيادة السنوية لعدد الذين يقرأ و        -3 

م 1995م إلى   1973وبلغ معدل الزيادة السنوية خالل الفترة الممتدة من         . م1964م إلى   1954

ويفسر هذا االنخفاض في ظل الزيادة المسجلة في أعداد حملة الـشهادات العلميـة              %). 1.2(

  . والزيادة المسجلة في أعداد المنخرطين بالمراحل التعليمية المختلفة, خالل هذه الفترة

     

دينة الزاوية إلى حملة الشهادات العلمية بدأ من الشهادة االبتدائية وانتهاء بالشهادة             افتقار م  -4

م؛ إالّ أنه وخالل الفترة التالية حـصل        1954خالل الفترة التي سبقت تعداد      , الجامعية فما فوق  

أما %). 11.8(م  1995 م إلى 1973إذ بلغ معدل الزيادة السنوية خالل الفترة من         , تطور فيها 

,  خالل الفترة ذاتها   ق الذكور الإلناث ف حملة الشهادات العلمية     مستوى الجنسين فأن معدل      على

  %).9.8(الذكور و ,%)16.5 (هنإذ بلغ عند

  

 بلغ معدل الزيادة السنوية لعدد الملتحقين بالمرحلة االبتدائية من الجنسين خالل الفترة مـن               -5

ل الزيادة السنوية لكل من اإلنـاث       وجاء معد %). 1.7( م  2004/م2003 م إلى 1974/م1973

  %).1.4(, %)2: (والذكور خالل الفترة ذاتها على التوالي

  

 بلغ معدل الزيادة السنوية اإلجمالية لعدد الملتحقين بالمرحلة اإلعدادية من الجنسين خـالل              -6

وجاء معدل  الزيادة السنوية لكل من       %). 5.2(م    2003/2004م إلى   1973/1974الفترة من   

  %).3.7(,  %)7.9: (ناث والذكور خالل الفترة ذاتها على التوالياإل
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 بلغ معدل الزيادة السنوية ألعداد الطلبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية من الجنـسين خـالل               -7

كمـا بلـغ معـدل الزيـادة     %). 7.6(م  2003/2004م إلى 1973/1974الفترة الزمنية من  

  %).     5.4(, %)11: (ل الفترة ذاتها على التواليالسنوية لكل من اإلناث والذكور خال

  

مـن    بلغ معدل الزيادة السنوية ألعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي من الجنسين خالل الفترة            -8

كما بلغ معدل الزيـادة الـسنوية لكـل مـن      %). 11.7(م  2003/2004م إلى  1973/1974

   %). 7.9(, %)20.5: (اإلناث والذكور على التوالي

     

أما فـي عهـد     , لم يكن موجوداً بالمدينة خالل عهد االستقالل      ) الخاص( التعليم التشاركي    -9

وبخاصة بعد صـدور قـرار   , الثورة فقد زاد عدد الملتحقين بالتعليم التشاركي بمختلف أنواعه    

  .م1998 لسنة 210التعليم التشاركي رقم 

  

يمكن , تمع الليبي بعامة ومدينة الزاوية بخاصة         بناء على ما تقدم من نتائج عن التعليم بالمج        

, التأكيد على حدوث تطور كبير في عدد الملتحقين من الجنسين بمختلف المراحـل التعليميـة              

وتزويـد  , كما أنه ساهم في انخفاض نسبة األميـة       , وفي عدد المؤسسات التعليمية والمدرسين    

  .    ة بمختلف المستوياتالمجتمع بالكفاءات المتخصصة من حملة المؤهالت العلمي

  

  :النتائج المتعلقة بالتعليم والحراك االجتماعي: رابعاً

  

  : التعليم-1

 والمستوى مستوى التعليمي لألبناء بين ال إيجابية القةـود عـن وجـت الدراسة عـ كشف-أ

  .  التعليمي لآلباء

  

 المستوى التعليمي عن  أبانت الدراسة أن جيل األبناء سجلوا حراكاً اجتماعياً صاعداً في-ب

  %).1.7(وبدون تغير , %)1.7(بالمقابل بلغت نسبة الحراك الهابط , %)96.9(آبائهم بنسبة 

  

 أوضحت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الصاعد في المستوى التعليمي -ج

حامون بنسبة فالم, %)98.5(يليهم األطباء بنسبة , %)98.8(هي فئة أساتذة الجامعة بنسبة 

  %).91.5(فالمفتشون التربويون بنسبة , %)96.4(
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  :    المهنة-2

  .  آلباءا مهنة ومهنة األبناء بين  إيجابية الدراسة عن وجود عالقة  كشفت -أ

  

 أظهرت الدراسة أن جيل األبناء سجلوا حراكاً اجتماعياً صاعداً في المهنة عن آبائهم -ب

وبدون تغير أو ما يمكن , %)0.9(ز نسبة الحراك الهابط بينما لم تتجاو, %)96.5(بنسبة 

  %).2.6(تسميته بالتوارث المهني 

  

 أوضحـت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الصاعد في المهنة هي فئة -ج

, %)96.4(فالمحامون بنسبة , %)98.5(يليهم األطباء بنسبة , %)100(أساتذة الجامعة بنسبة 

  %).89.9(التربويون بنسبة فالمفتشون 

  

 كشفت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تأكيداً على وجود معوقات تحول دون تحقيق -د

  .فالمحامون, فالمفتشون التربويون, يليهم أساتذة الجامعة, الطموح المهني هي فئة األطباء

  

قلـة  , داريوبخاصـة التـسيب اإل    ,  أظهرت الدراسة أن أكثر المعوقات مرتبطة بالعمل       -هـ

محدوديـة  , قلة المراجع والدوريات بالمكتبـات الجامعيـة      , االهتمام بالبحث العلمي واالبتكار   

عدم وجود برامج للتطوير في مجـال المهـن المختلفـة           , المعامل والمختبرات وقلة إمكانياتها   

, عنويـة انعدام الحوافز المادية والم, وبخاصة تشجيع مواصلة الدراسات العليا بالداخل والخارج 

كما بينت  , عدم اعتماد معيار الكفاءة العلمية وحسن األداء في نظام الترقية إلى الدرجة األعلى            

الدراسة وجود عوائق مرتبطة باألسرة وبالعادات والتقاليد االجتماعية التي ما تزال تشكل عائقاً             

  .  لتحقيق الطموح المهني بالمجتمع الليبي

  

, ساسي للنجاح المهني هو الجهد الفردي والرغبة في اإلنجـاز          بينت الدراسة أن المحدد األ     -و

  . يليه الحصول على الشهادات العالية

  

  : الدخل-3

  .  دخلهم الشهري بين المستوى التعليمي لألبناء و إيجابية  وجود عالقة عن لدراسة كشفت ا-أ

  

دكتوراه أكبر من الماجستير وال:  أبانت الدراسة أن متوسط الدخل لعينة المؤهالت العليا-ب

  . متوسط الدخل لبقية حملة المؤهالت العلمية األخرى
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من عينة الدراسة ليست لديهم %) 87.7( أوضحت الدراسة أن أكثر من ثالثة أرباع -ج

  . مصادر أخرى للدخل الشهري غير المرتب

  

ادر بنعم عن وجود مص:  أظهرت الدراسة فيما يتعلق بأعضاء عينة الدراسة الذين أجابوا-د

يليه العائد , أن العمل اإلضافي يأتي في المرتبة األولى, أخرى للدخل الشهري غير المرتب

  .فملكية الثروة الموروثة, الناتج عن ملكية العقارات

  

 بينت الدراسة أن جيل األبناء سجلوا حراكاً اجتماعياً صاعداً في الدخل عن آبائهم بنسبة -هـ

  %).13.2(وبدون تغير , %)10.3(راك الهابط بالمقابل بلغت نسبة الح, %)41.3(

  

 أوضحـت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الصاعد فـي الدخل هي فئة -و

فاألطباء بنسبة , %)32.2(يليهم المفتشون التربويون بنسبة , %)65.4(أساتذة الجامعة بنسبة 

  %).18(فالمحامون بنسبة , %)30(

  

  : أسلوب الحياة-4

  

  : نوع السكن-أ

  . ونوع سكنهم بين المستوى التعليمي لألبناء إيجابية  وجود عالقة عن لدراسة كشفت ا-)1(

  

 كشفت الدراسة عن وجود عالقة عكسية بين المستوى التعليمي وكثافة السكن بـالحجرة              -)2(

ل كثافة فـي  الماجستير والدكتوراه سجلوا أق: إذ تبين أن حملة المؤهالت العلمية العليا   . الواحدة

كمـا سـجل حملـة      . عن بقية حملة المـؤهالت العلميـة األخـرى        , السكن بالحجرة الواحدة  

  .البكالوريوس والليسانس اقل كثافة في السكن بالحجرة الواحدة عن حملة الدبلوم الخاص

   

  . أوضحت الدراسة أن غالبية أعضاء عينة الدراسة يقيمون في مساكن يملكونها-)3(

  

, من عينة الدراسة يقيمون في مساكن عربيـة       %) 48.1(اسة أن قرابة نصف      بينت الدر  -)4(

  .يقيمون في شقق%) 17.4(وقرابة , "فيلل " يقيمون في دارات %) 34.5(وأكثر من ثلثهم 
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أن المرتب واالقتـراض مـن      ,  أظهرت الدراسة فيما يتعلق بكيفية الحصول على السكن        -)5(

, فاإلقامة مع األسرة  , فاإلرث, ه المرتب ومساعدة األهل   يلي, المصرف يأتي في المرتبة األولى    

  .فاإلقامة في مساكن تتبع جهة العمل

  

 أظهرت الدراسة أن جيل األبناء لم يسجلوا حراكاً صاعداً كبيراً في نوع الـسكن عـن                 -)6(

والحـراك  , %)61.3(وبالمقابـل بلغت نسبة أالّ تغيــر       , %)29.3(إذ بلغت نسبته    , آبائهم

  %).9.3(الهابط 

  

 بينت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد في نوع السكن هـي فئـة                 -)7(

, %)28.6(فالمحـامون بنـسبة     , %)35(يليهم أساتذة الجامعـة بنـسبة       , %)35.8(األطباء  

  %).15.3(فالمفتشون التربويون 

  

  : المستوى الثقافي-ب

 وملكيـة   وى التعليمـي لألبنـاء    ـ بين المست  ة إيجابي ود عالقة ـ وج  عن لدراسةكشفت ا  -)1(

  .المكتبة بالسكن

  

  .أعضاء عينة الدراسة يملكون مكتبات بسكنهم%) 74.5( بينت الدراسة أن ثالثة أرباع -)2(

  

يأتـون فـي المرتبـة     , الماجستير والدكتوراه :  بينت الدراسة أن حملة المؤهالت العليا      -)3(

فحملـة  , فحملـة الليـسانس   , يليهم حملة البكالوريوس  , األولى من حيث ملكية المكتبة بالسكن     

  .الدبلوم الخاص

  

أن الكتب العامة تـأتي فـي المرتبـة         ,  أظهرت الدراسة فيما يتعلق بنوع الكتب بالمكتبة       -)4(

  .فالدينية, فاألدبية واللغوية, فالقانونية, فاالجتماعية, يليها الكتب العلمية, األولى

  

ال يـشترون   %) 55.7( من نصف أعـضاء عينـة الدراسـة          أوضحت الدراسة أن أكثر   ) 5(

فإن الدراسة بينت أن اهتمامهم ينـصب بالدرجـة         , أما الذين يشترونها  . الصحف أو المجالت  

  .فالصحف والمجالت العامة, األولى على المجالت المتخصصة
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, ةأعضاء عينة الدراسة ليست لهم نشاطات رياضـي       %) 88.5( أبانت الدراسة أن غالبية      -)6(

  .أو خيرية, أو ثقافية

  

من جيل األبناء سجلوا حراكاً صاعداً في ملكية المكتبة         %) 46( كشفت الدراسة أن قرابة      -)7(

أعضاء عينة الدراسة أي تغيـر فـي        %) 49.3(وبالمقابل لم يسجل قرابة نصف      , عن آبائهم 

  %).4.7(وبلغت نسبة الحراك الهابط , ملكية المكتبة عن آبائهم

  

الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الصاعد في ملكية المكتبة هي فئة              كشفت   -)8(

فالمفتـشون التربويـون بنـسبة      , %)43(يليهم المحامون بنـسبة     , %)61.7(أساتذة الجامعة   

  %).31.3(فاألطباء بنسبة , %)42.4(

  

  :   ملكية األدوات والمعدات-ج

, ة بين المستوى التعليمي لألبناء وملكية الحاسوب       كشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابي      -)1(

أما فيما يتعلق بملكية أجهزة الهاتف المحمول فثبـت وجـود           , وملكية أجهزة التكييف المنزلي   

  .عالقة إيجابية ضعيفة

  

جيل األبناء لم يـسجلوا أي تغيـر فـي ملكيـة            %) 51.9( أظهرت الدراسة أن نصف      -)2(

جيل األبناء حراكاً صاعداً فـي      %) 37.9( أكثر من ثلث     بالمقابل سجل , الحاسوب عن آبائهم  

  %).10.2(أما الحراك الهابط فقد بلغت نسبته , ملكية الحاسوب عن آبائهم

  

جيل األبناء لم يسجلوا أي تغير في ملكية        %) 70.2( أظهرت الدراسة أن أكثر من ثلثي        -)3(

بناء حراكاً صاعداً في ملكية     من جيل األ  %) 23.4(بالمقابل سجل   , الهاتف المحمول عن آبائهم   

  %).6.4(وبلغت نسبة الحراك الهابط , الهاتف المحمول عن آبائهم

  

جيل األبناء لم يسجلوا أي تغير في ملكيـة         %) 54( أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف        -)4(

جيل األبناء حراكاً   %) 29.4(بالمقابل سجل أكثر من ربع      , أجهزة التكييف المنزلي عن آبائهم    

  %).16.6(أما الحراك الهابط فقد بلغت نسبته , داً في ملكية أجهزة التكييف عن آبائهمصاع
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 كشفت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الصاعد في ملكية الحاسوب هي              -)5(

فالمفتشون التربويـون بنـسبة     , %)31.3(يليهم األطباء بنسبة    , %)69.1(فئة أساتذة الجامعة    

  %).10.7(فالمحامون بنسبة , %)15.3(

  

 كشفت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الـصاعد فـي ملكيـة الهـاتف                 -)6(

فالمحامون , %)25.9(يليهم أساتذة الجامعة بنسبة     , %)31.3(المحمول هي فئة األطباء بنسبة      

  %).10.2(فالمفتشون التربويون بنسبة , %)25(بنسبة 

  

أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك الصاعد في ملكية أجهزة التكييف            كشفت الدراسة    -)7(

فالمحامون بنـسبة   , %)26.9(يليهم األطباء بنسبة    , %)40.7(المنزلي هي فئة أساتذة الجامعة      

  %).20.3(فالمفتشون التربويون بنسبة , %)21.1(

  

  :الحراك االجتماعي العام

  

جيل األبنـاء   %) 55(عي صاعد لألكثر من نصف       كشفت الدراسة عن وجود حراك اجتما      -1

أما الذين سجلوا حراكاً    , %)32.6(وبالمقابل بلغت نسبة الذين لم يسجلوا أي تغير         , عن آبائهم 

  %).6.8(هابطاً فقد بلغت نسبتهم 

  

 كشفت الدراسة أن المكون األساسي للحراك االجتماعي الصاعد العام هو الحراك التعليمي             -2

فحـراك المـستوى الثقـافي بنـسبة        , %)96.2( يليه الحراك المهني بنسبة      ,%)96.3(بنسبة  

, %)28.7(فالحراك فـي نـوع الـسكن بنـسبة          , %)36.4(فحراك الدخل بنسبة    , %)44.6(

  %).27.3(فالحراك في ملكية بعض األدوات والمعدات المنزلية بنسبة 

  

تماعي الصاعد العام هي فئة  كشفت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تسجيالً للحراك االج-3

, %)50.2(ن بنسبة وفالمحام, %)54(يليهم األطباء بنسبة , %)67.7(أساتذة الجامعة بنسبة 

  %).47.8(ن بنسبة ون التربويوفالمفتش

  

وأن ,     من هذه النتائج يمكن التأكيد على حدوث حراك اجتماعي لجيل األبناء عن جيل اآلباء

  .  هو التعليمالمكون األساسي لهذا الحراك
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  :تب االجتماعي في مدينة الزاويةاالنتائج المتعلقة بواقع التر: خامساً

  

  

أعضاء عينة الدراسة يصنفون أنفـسهم فـي        %) 74.9(  أظهرت الدراسة أن ثالثة أرباع        -1

صنفوا أنفـسهم فـي     %) 3.4(و, صنفوا أنفسهم في المرتبة العليا    %) 21.7(, المرتبة الوسطى 

  .ضةالمرتبة المنخف

  

إذ حظـي   ,  بينت الدراسة أن المستوى التعليمي هو المحدد الرئيسي للمرتبة االجتماعيـة           -2

يليه في المرتبة األصـل االجتمـاعي بنـسبة         , أعضاء عينة الدراسة  %) 51.5(بتأكيد نصف   

فـالثروة ومقـدار    %). 27.2(فالسمات الشخصية بنـسبة     , %)32.3(فالمهنة بنسبة   , %)34(

والمنطقة السكنية فحظي بالمراتب األخيـرة وعلـى        , أما نوع السكن  , %)16.2(الدخل بنسبة   

  %). 2.9(و%) 5.1: (التوالي بنسبة

  

أعضاء عينة الدراسة يفضلون البقـاء فـي        %) 74.5( أوضحت الدراسة أن ثالثة أرباع       -3

من أعضاء عينة الدراسة االنتماء إلـى مرتبـة         %) 25.5(بينما يرغب   , مرتبتهم االجتماعية 

  . اعية أعلىاجتم

  

 بينت الدراسة من خالل تطبيق مقياس المـستوى االجتمـاعي واالقتـصادي لآلبـاء أن                -4

, في المرتبـة المنخفـضة    %) 44.7(و, من عينة اآلباء صنفوا في المرتبة الوسطى      %) 46.8(

  ..في المرتبة العليا%) 8.5(وجاء 

  

جتماعية لألبناء والمرتبة    كشفت الدراسة عن وجود عالقة موجبة منخفضة بين المرتبة اال          -5

  . االجتماعية لآلباء

  

سجلوا حراكاً صاعداً في المرتبة     %) 52.8( بينت الدراسة أن أكثر من نصف جيل األبناء          -6

أي تغير في المرتبـة االجتماعيـة عـن      %) 41.7(وبالمقابل لم يحقق    , االجتماعية عن آبائهم  

  %).5.5(جتماعية وبلغت نسبة الحراك الهابط في المرتبة اال, آبائهم
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 أوضحت الدراسة أن أكثر الفئات المهنية تحقيقاً للحراك الصاعد في المرتبة االجتماعيـة              -7

يلـيهم أسـاتذة الجامعـة بنـسبة        , %)72.9(ن بنـسبة    ون التربوي وعن آبائهم هي فئة المفتش    

  , %)35.8(بنسبة , نوفالمحام, %)40.3(فاألطباء بنسبة , %)54.3(

ائج يمكن التأكيد على أن المرتبة االجتماعية السائدة بمدينة الزاوية هي المرتبة من هذه النت   

  .وأن المحدد األساسي لها هو المستوى التعليمي, الوسطى

  

الثقافية، , االجتماعية، االقتصادية: النتائج المتعلقة بأثر التعليم في النواحي: سادساً

  :والسياسية

  

  :    الناحية االجتماعية-1

ظهرت الدراسة أن التعليم يسهم بإيجابية في جـانبين مـن الجوانـب المحـددة للناحيـة                    أ

واالستقرار األسري أما بقية الجوانـب      , تخليص األفراد من السلبية والتواكل    : االجتماعية هما 

  . األخرى فتبين أن إسهام التعليم فيها محدوداً

  

  :  الناحية االقتصادية-2

  .لتعليم في الجوانب المتعلقة بالناحية االقتصادية كان محدوداً  بينت الدراسة أن إسهام ا

  

  : الناحية الثقافية-3

:   بينت الدراسة أن التعليم يسهم بإيجابية في جانبين من الجوانب المتعلقة بالناحية الثقافية هما             

انـب  أما بقية الجو  , والمشاركة الواسعة في الندوات والمؤتمرات    , زيادة معدل اإلطالع اليومي   

  .األخرى فتبين أن إسهام التعليم فيها محدوداً

   

  :   الناحية السياسية-4

  بينت الدراسة أن التعليم يسهم بإيجابية في جانب واحد من الجوانب المتعلقة بالناحية السياسية              

أما إسهام التعليم في الجانبين اآلخرين فتبين أنـه         , تنمية الوعي بالقضايا الوطنية والقومية    : هو

  .حدوداًم

  

, الثقافيـة , االقتـصادية , االجتماعيـة :    من هذه النتائج يتضح أن إسهام التعليم في الجوانب        

  .والسياسية ما زال محدوداً
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  :التوصيات
 توصي الدراسة بضرورة مواصلة دعم الدولة لمبدأ مجانيـة التعلـيم            :فيما يتعلق بالتعليم   -1

  .ام الجميعبمختلف أنواعه  ومراحله وجعله مفتوحاً أم

  

,  توصي الدراسة بضرورة وضع السياسات التعليمية التي تركز على النوعيـة والتنـوع             -2

  .وترسي قواعد قيمية مشتركة تسهم في النهوض بمستوى الحياة بعامة

  

  الدولة عند رسـم      أولويات توصي الدراسة بضرورة أن يكون النظام التعليمي من ضمن           -3

ام الوحيد الذي يزود األنظمة األخرى باحتياجاتها مـن العنـصر           لكونه النظ , سياساتها العامة 

  .البشري المؤهل والمدرب

  

 هيئة لحفظ البيانات  ,  توصي الدراسة بضرورة أن يكون بديوان أمانتي التعليم العام والعالي          -4

  .وكل ما له عالقة بالعملية التعليمية وفق النظم الحديثة للتوثيق, وتوثيقها

  

  . بضرورة استقرار الهيكلية اإلدارية للنظام التعليمي بعامة توصي الدراسة-5

  

حتـى  ,  توصي الدراسة بضرورة تفعيل دور المركز الوطني للبحوث التعليمية وتطـويره           -6

  .يحقق أهدافه وبخاصة منها إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتعليم

  

ل االهتمام بأنواع التعليم التـي      وذلك من خال  ,  المالءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل      -7

حتى ال يحدث فـائض فـي       , والحد من األنواع األخرى التي ال يحتاجها      , يحتاج إليها المجتمع  

  .العمالة في بعض التخصصات وعجز في البعض األخر
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علم النفس ضـمن    , التاريـخ, علـم االجتماع :  إدخـال بعض المقـررات الدراسية مثل     -8

العلوم لتوسيع أفق الطـالب وتثقـيفهم       , الهندسة, الطب: لمية التطبيقية مقـررات الكليـات الع  

  .خلقياً وفكرياً

  

 إعادة صياغة بعض المناهج والمقررات التعليمية بشكل يغرس في األجيال قيمـة العمـل               -9

  .وتأكيد قيم المنافسة والمثابرة واإلنجاز, المنتج بأنواعه المختلفة

  

, والعمل على نشرها بمرحلتي التعليم األساسي والمتوسـط       , ية االهتمام بالمكتبات المدرس   -10

  .ودعمها بالعنصر البشري والمادي

  

وبالمـصادر والمراجـع    , وتزويـدها بالمكتبـة المرئيـة     ,  االهتمام بالمكتبات الجامعية   -11

  .وكذلك االهتمام بالمعامل وتوفير متطلباتها, والدوريات بمختلف التخصصات

  

وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم     ,  داخل الجامعات والمراكز البحثية     دعم البحث العلمي   -12

وتسهيل إجراءات حـضورهم    , ودراساتهم عن طريق دور النشر والدوريات العلمية المحكمة       

  .للمؤتمرات العلمية المحلية والدولية

  

, عامة للتعليم أمانة اللجنة الشعبية ال   :  توصي الدراسة بتغيير أسم أمانة التعليم الحالي وهو        -13

حتى يضمن من بين هيكليـة التعلـيم إدارات   , باسم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتربية 

  .وأقسام تتولى اإلشراف على المقررات والنشاطات المتعلقة بالتربية

  

توصي الدراسة برفع كفاءة المهنيين من خالل الـدورات الداخليـة           :  فيما يتعلق بالمهنة   -14

وكـذلك تفعيـل دور     . ية وبخاصة الذين أظهروا كفاءة ومثابرة وإنجاز أثناء العمـل         والخارج

  .النقابات واالتحادات والروابط المهنية

  

 تشجيع المتميزين في مختلف التخصصات النظرية منها والتطبيقية لمواصلة دراسـتهم            -15 

  . العليا بالداخل والخارج على نفقة المجتمع
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تـوصي الـدراسة بضـرورة إعادة النظر في قانون المرتبـات         :  فيما يتعلق بالدخـل   -16

وربطه بالمؤهل العلمـي مـع      , م بما يتالءم والظروف المعيشية الحالية     1981لسنة  ) 15(رقم  

  .مراعاة الفروق الدقيقة بين المؤهالت العلمية وما يمضى فيها من سنوات دراسية

  

بضرورة االهتمام بالمراكز الثقافية الحاليـة      توصي الدراسة   :  فيما يتعلق بالجانب الثقافي    -17

كما . كما توصي بإنشاء مراكز ثقافية في المدن التي ال يوجد بها مراكز           , ودعمها مادياً وبشرياً  

وسن التشريعات التي تيـسر     , توصي الدراسة بتفعيل دور المؤسسات غير الرسمية بالمجتمع       

 الرسمي بما يسهم فـي الرفـع مـن          كما توصي بضرورة تطوير الخطاب اإلعالمي     . إنشائها

  .ودعمه باإلمكانات الالزمة, المستوى الثقافي لدى األفراد

  

  :المقترحات
  . دراسة أنواع أخرى من الحراك بالمجتمع الليبي وبخاصة الحراك السياسي-1

  . دراسة البناء المهني بالمجتمع الليبي-2

حجم : اعي بالمجتمع الليبي منها    دراسة أثر بعض المتغيرات األخرى على الحراك االجتم        -3

  ..التصعيد الشعبي, الزواج, األسرة

ارتفـاع  , قصور الخدمات االجتماعية والصحية   :  دراسة تأثير بعض مشكالت التعليم مثل      -4

, غياب النظام والـضبط المدرسـي     , ضعف مستوى المتعلمين  , "اكتظاظ القسم   " كثافة الفصل   

  .على الحراك االجتماعي..  ضعف كفاءة المعلمين,كثرة المناهج واالمتحانات التقليدية

, االقتصادية, االجتماعية:  دراسة األسباب الكامنة وراء محدودية إسهام التعليم في الجوانب         -5

  .والسياسية, الثقافية

 دراسة األسباب الكامنة وراء ارتفاع معدالت الزيادة السنوية لدى اإلناث عن الذكور فـي               -6

وفي حملة الشهادات العلمية بالرغم من السياسات       , تلف المراحل التعليمية  أعداد الملتحقين بمخ  

, العدالـة االجتماعيـة   , المـساواة , الحرية: التعليمية التي تتبعها الدولة بعامة تقوم على مبادئ       

  .وتكافؤ الفرص التعليمية
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 .االستبيان إضافة ما ترونه من إجابات أخرى غير واردة في -4

  

حسن تعاونكم، يحيطكم علماً بأن ما تدلون به من إجابات سـوف            والباحث إذ يشكركم على     

  . ولن يوظف إال في أغراض البحث العلمي, يحظى بالسرية التامة

  

  الـباحـث                                                                      

        محمود سالم جدور                                                              
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   البيانـات الشخصيـة-:أوالً
 (            ). الـعـمـر بالسنوات -1س

  . مكـان السـكـن-2س

  . مـدينـة-2.                                            قـريـة-1     

  . الجـنـس-3س

  . أنـثـى-2 .                                           ذكــر-1     

  . الزواجية الحالـة -4س

  .             متـزوج-2.                                           أعـزب-1     

  . أرمـل-4.                                            مطلـق-3     

   عـدد أفـراد األسـرة-5س

  (          ).  عدد اإلناث -2       (          )                     عدد الذكور -1     

  

  ...............................................................  ما المؤهل العلمي ؟-6س

ــا التخــصص ؟-7س ...................................................................  م

        ).(    ما عدد السنوات الدراسية التي استكملتها ؟ -8س

      

  . الحالـة المهنيـة-:ثـانيـاً
  ......................................................... ما هي أول مهنة عملت بها ؟-9س

   هل كانت بقرار تعيين ؟  -10س

  . ال-2.                                                نعم-1      

  .................على أية درجة وظيفية تم تعيينك؟: يسأل) نعم (  في حالة اإلجابة بـ-11س

   هل غيرت هذه المهنة ؟-12س

  . ال-2.                                              نعـم-1      

 (          ).     كم مرة غيرت فيها مهنتك ؟ : يسأل) نعم (  في حالة اإلجابة بـ-13س

  ):....................................تذكر بدقة (  تعمل بها ؟  ما المهنة الحالية التي-14س

 ............................................................................................  

  ......................... ما المهام واألعمال التي تقوم بها أثناء أدائك للعمل الحالي ؟-15س

............................................................................................  

  ................................................... ما تاريخ التحاقك بالمهنة الحالية ؟-16س
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   كيف تم التحاقك بها ؟-17س

  . عن طريق التوصية-3    . عن طريق المسابقة-2.          عن طريق التعيين-1       

  ):..................................تذكر( أخرى -5.           عن طريق الندب-4       

   هل تعمل في نفس تخصصك الدراسي ؟-18س

  . ال-2.                                                    نعـم-1       

  (               ).لمهنة ؟  ما مدة الخدمة التي قضيتها في هذه ا-19س

  (              ). ما درجتك الوظيفية الحالية ؟ -20س

   هل حصلت على شهادات علمية إثناء عملك ؟-21س

  . ال-2.                                                    نعـم-1       

  .............ية ؟ما هي هذه الشهادات العلم: يسـأل) نعم (  في حالة اإلجابة بـ-22س

 ............................................................................................  

   ما تأثير هذه الشهادات العلمية على وضعك المهني ؟-23س

  . أدت إلى ترقيتي-2.                                         زادت في دخلي-1       

  . لم تؤثر-4.                                     غيرت طبيعة عملي-3       

   هل أنت راض على مهنتك الحالية ؟-24س

  . ال-2.                                                  نعـم -1       

   هل اخترتها بنفسك ؟-25س

  . ال-2      .                                            نعـم -1       

  ............ما العوامل التي دفعت بك لهذا االختيار؟: يسأل) ال (  في حالة اإلجابة بـ-26س

.............................................................................................  

   هل تمارس نفس مهنة والدك ؟-27س

  . ال-2                                    .                  نعم-1       

   ما تقييمك لمهنتك ؟-28س

  .          ذات مكانة عالية-1       

  .      ذات مكانة متوسطة-2       

  . ذات مكانة منخفضة-3       

   ما سبب هذا التقييم ؟-29س

  .ات دخل كبير ذ-2.                              ألنها ذات مستقبل مضمون-1       

  . دخلها ليس كبيراً-4.                              تتيح الفرصة لتحقيق الذات-3       

  ):................................................................تذكر (  أخرى -5       
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   على أي أساس تتم الترقية في عملك ؟-30س

  .   الحصول على الشهادات العلمية -3.            اء البحوث إجر-2.      األقدمية-1       

  ):..................تذكر( أخرى -5.                          العالقات الشخصية-4       

............................................................................................  

  ية آخر مرة ؟ متى شملتك الترق-31س

  .  من ثالث سنوات-3.               من سنتين-2.           أقل من سنة-1       

  . من أربع سنوات فأكثر-4       

  

   هل أنت راض على نظام الترقية في عملك؟-32س

  . غير راض-3.                   راض-2.            راض تماماً-1       

  ........................................ما السبب ؟: يسأل ) عدم الرضى(  في حالة -33س

............................................................................................  

   هل توجد معوقات تحول دون تحقيق طموحك المهني ؟-34س

  . ال-2        .                                        نعـم-1      

  

  ما هي هذه المعوقات ؟: يسأل) نعم (  في حالة اإلجابة بـ-35س

  . المعوقات مرتبطة بالعمل-2.                           المعوقات مرتبطة باألسرة-1      

  ):.........تذكر (  أخرى -4.                                      المعوقات مادية-3      

.............................................................................................  

شـريطة سـفرك إلـى      ,  لك فرصة االنتقال إلى مكانة أعلى ومرتب أكبر        ت إذا اتيح  -36س

  هل تنتقل، أو تبقى في عملك ؟, الخارج

  . ال أنتقل-2  .                                              أنتقل-1      

  

  :ما سبب الرفض ؟: يسأل) رفض االنتقال (  في حالة -37س

  . جهة العمل تمنع االنتقال-2.                                    الظروف األسرية-1      

  ):.........تذكر( أخرى -4.                                 عملي الحالي مريح -3      

............................................................................................  

  

  



  396

 ) 1(بحيث تعطي المهنة األهم رقـم       ,  رتب المهـن التالية حسب أهميتها بالنسبة إليك       -38س

  :وهكذا إلى آخر مهنة مقترحة بالجدول اآلتي  ) 2( والتي تليها رقم 

  

  الرتبة  المهنة  .م.ر

    )أو أي عمل حر ( , جارةمهنة الت  -1

    مهنة المحاماة  -2

    المهن الهندسية  -3

    مهنة المحاسبة  -4

    مهنة الطب  -5

    )البنكية( المهن المصرفية   -6

    المهن العسكرية   -7

    مهنة التمريض  -8

    )ثانوي, ابتدائي، إعدادي( مهنة التدريس العام   -9

    )الخ..خبازون, كهرباء, اءبن, نجارة, ميكانيكا(المهن الحرفية   -10

    )الخ ..الموظفون والكتبة ( المهن اإلدارية   -11

    المهن اإلعالمية والصحفية  -12

    والصيد , وتربية الحيوانات, )الفالحة ( مهنة الزراعة   -13

    مهنة التدريس الجامعي  -14

    مهنة الفن والتمثيل  -15

    ية العلياوالتنفيذ, واإلشرافية, المهن اإلدارية  -16

    المهن الفندقية  -17

    مهنة القضاء  -18

    المهن األمنية  -19

    )الفقهاء ورجال الدين(مهنة التدريس الديني   -20

  

   هل لديك أبناء يعملون ؟ -39س

  . ال-2.                                                 نعـم-1      

  م عددهم ؟ك: يسأل) نعم (  في حالة اإلجابة بـ-40س

  (      ).  عدد اإلناث -2(      ).                                  عدد الذكور -1      
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   ما هي المهن التي يعملون بها ؟ -41س

  ... :............................................................... االبن األول-1      

  .......................................................:............ االبن الثاني-2      

  :................................................................... االبن الثالث-3      

  ..................................................... من الذي وجههم لهذه المهن ؟-42  س

..........................................................................................  

   هل أنت راض على المهن التي يعمل بها أبناؤك ؟-43س

  . ال-2.                                                 نعـم-1      

  بها ؟ما المهن التي كنت تطمح أن يعملوا : يسأل ) ال (  في حالة اإلجابة بـ-44س

  :..................................................................... االبن األول-1      

  :..................................................................... االبن الثاني-2      

  ........................:............................................. االبن الثالث-3      

        

  . الحـالـة االقـتصـاديـة-:ثـالثـاً
  (               ) ما دخلك الشهري الصافي الناتج عن مرتبك ؟ -45س

   هل لك مصادر أخرى غير المرتب ؟-46س

  . ال-2.                                               نعــم-1      

  هل هي؟ : يسأل) نعم (  في حالة اإلجابة بـ-47س

  . أعمال حرة إضافية-1      

 .  ثروة موروثة-2      

  . عقارات-3      

  ………………………………………………………):تذكر( مصادر أخرى -4      

  (               ).     ما الدخل الشهري الصافي الناتج عن هذه المصادر ؟ -48س

  

  . أسـلـوب الحيــاة-:رابـعـاً
  لسكن الذي تقيم فيه ؟ ما نوع ا-49س

  ).فيال (  منزل حديث -3.         شقــة-2).            حوش( منزل عربي -1      

  هل هذا السكن ؟-50س

  . إعارة مؤقتة-3.            إيجار-2.                              ملك-1      
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   مـا عـدد حجـرات المسكـن ؟-51س

  . صالة و حجرتان-1      

  . صالة وثالث حجرات-2      

  . صالة و أكثر من ثالث حجرات-3      

         

   كيـف حصلت على السكن الذي تقيم فيه ؟-52س

  . من المرتب-1      

  . إرث-2      

  . تابع لجهة العمل-3      

  ).البنك (  قرض من المصرف -4      

  . مساعدة من األهل-5      

  ...................................................) :.تذكر( مصادر أخرى -6      

   هل تعتقد أن مرتبك وفر لك السكن المناسب ؟-53س

  . ال-2.                                                 نعــم-1      

   ما هي األدوات والمعدات المنزلية التي تمتلكها نتيجة لدخلك ؟-54س

  
  العدد  النوع  .م.ر

    ارةسي  -1

    )تلفزيون ( إذاعة مرئية   -2

    )ستاليت ( صحن استقبال هوائي   -3

    )كمبيوتر ( جهاز حاسوب   -4

    ) تليفون ( هاتف ثابت   -5

    )موبايل ( هاتف محمول   -6

    ةمروحة كهر بائي  -7

    جهاز تكييف  -8

    ةدفاية كهر بائي  -9

    )غاز( فرن   -10

    )فريز( مجمد   -11

    ةهر بائيغسالة ك  -12

    ثالجة  -13

    آلة خياطة  -14
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   هـل توجـد مكتبـة بالمسكـن ؟-55س

  . ال-2.                                                 نعــم-1      

  

  ما نوع الكتب بهذه المكتبة ؟: يسأل) نعم (  إذا كانت اإلجابة بـ-56س

  . اجـتماعيـة-3             .      ديـنيـة-2.                 عـامة-1      

  .  قانونية-6)    الخ..طبية, هندسية( عـلميـة -5.        أدبـيـة-4      

  ):...........................................تذكر (  أخري -8.     كل ما سبق-7      

  

  أو مجالت ؟) جرائد (  هل تشتري صحفاً -57س

  .        ال-2                                .                 نعــم-1      

  ما الصحف أو المجالت التي تشتريها ؟:يسأل ) نعم (  إذا كانت اإلجابة بـ -58س

  . صحف عامة-1      

  . مجالت متخصصة-2      

  . مجالت عامة-3      

  . كل ما سبــق-4      

  

   ؟تألنشطة والهوايا هل أنت عضو في ناد أو جمعية أو رابطة لممارسة ا-59س

  . ال-2.                                            نعــم-1      

ـ    -60س ...............   ما نوع النشاط أو الهواية الممارسة؟     : يسأل) نعم  (  في حالة اإلجابة ب

............................................................................................  

  

   قياس المستوى االجتماعي للمبحوث-:خامساً
ويتوزع الناس  ,  يشبه علماء االجتماع المجتمع بسلم يتكون من درجات مرتبة اجتماعياً          -61س

كما أنهم يستطيعون التحرك على هـذه الـدرجات صـعوداً           ). المراتب  ( على هذه الدرجات    

  :   ب رأيك في أي مرتبة تضع نفسك حس. وهبوطاً تبعاً لقدراتهم وإمكانياتهم وجهدهم

  . المرتبة العليا-1      

  . المرتبة الوسطى-2      

  . المرتبة الدنيا-3      

  



  400

    :اختر اثنين مما يأتي.  على أي أساس رتبت نفسك في المرتبة المذكورة-62س

  .. ).العائلة, القبيلة(  األصل االجتماعي -1      

  )الخ ..قوة بدنية, جمال, مهارات, ذكاء, وهبةم(  السمات الشخصية -2      

  . مقدار الثروة أو الدخل-3      

  . المستوى التعليمي-4      

  .  المهنة-5      

  .  المنطقة السكنية-6      

  . نوع السكن-7      

  ):..................................................................تذكر (  أخرى -8      

  

   هل تفضل االنتماء إلى مرتبة أخرى ؟-63س

  . ال-2.                                                   نعـم-1      

  :ما المرتبة االجتماعية التي ترغب في االنتماء إليها: يسأل) نعم( في حالة اإلجابة بـ-64س

  .  المرتبة الدنيا-3      .        المرتبة الوسطى-2.          المرتبة العليا-1      

  

  :أذكر عاملين فقط ما هي برأيك أسس النجاح المهني في الحياة ؟ -65س

  . الحظ-1      

  . الحصول على شهادات عالية-2      

  ).الخ ..حجم األسرة, دخله, تعليمه, مهنة األب: مثل(  الخلفية األسرية -3      

  . الجهد الفردي والرغبة في اإلنجاز-4      

  . الخبرة-5      

  .  العالقات الشخصية-6      

  . انتهاز الفرص-7      

  ):..................................................................تذكر (  أخرى -8      

      

دون حـصوله   ,  هل تعتقد أن الشخص يمكن أن يصل إلى أعلى مكانة في وظيفة مـا              -66س

  على مؤهل علمي ؟

  . ال-2.                                                 نعــم-1      
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  . اآلثـار النـاتجـة عـن التـعليـم-:سـادسـاً
  يمكن اختيار أكثر من فقرة ما اآلثار االجتماعية الناتجة عن التعليم من وجهة نظرك ؟ -67س

  . تخليص األفراد من السلبية والتواكل-1      

  . االتجاه نحو المحافظة على البيئة تنمية-2      

  . سيادة األسرة الصغيرة النووية-3      

  . اتجاه األفراد نحو التحرر من القيود التقليدية-4      

  . تأكيد قيم النزعة الفردية-5      

  .    اإلقبال على األنشطة االجتماعية-6      

  . االستقرار األسري-7      

  .لجمعيات الخيرية والتطوعية االنخراط في ا-8      

  ):.....................................................تذكر (  أخرى -9      

        

  يمكن اختيار أكثر من فقرة ما اآلثار االقتصادية الناتجة عن التعليم من وجهة نظرك ؟ -68س

  . تنمية االتجاه نحو االدخار-1      

  .يد االستهالك المساهمة في ترش-2      

  . تنوع مصادر الدخل-3      

  . زيادة الدخل-4      

  . الميل إلى االنضباط في العمل-5      

  . إتاحة المجال لتنوع المهن والمهارات الفنية-6      

  ):................................................................تذكر (  أخرى -7      

  

  يمكن اختيار أكثر من فقرة الثقافية الناتجة عن التعليم من وجهة نظرك ؟  ما اآلثار-69س

  . زيادة معدل اإلطالع اليومي-1      

  . كثرة التردد على المكتبات-2      

  . اإلقبال على األنشطة الثقافية واإلعالمية-3      

  . زيادة الرحالت الداخلية والخارجية-4      

  .سع لمنتجات التكنولوجيا االستخدام الوا-5      

  . المشاركة الواسعة في الندوات والمؤتمرات العلمية-6      

  ):.................................................................تذكر (  أخرى -7      
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  يمكن اختيار أكثر من فقرة ما اآلثار السياسية الناتجة عن التعليم من وجهة نظرك ؟ -70س

  . تنمية الوعي بالقضايا الوطنية والقومية-1      

  . المشاركة في صنع القرار السياسي داخل المؤتمرات الشعبية األساسية-2      

  . والروابط المهنيةت االنتماء إلى النقابات واالتحادا-3      

  .........):........................................................تذكر(  أخرى -4      

  

  

  . قيـاس المستـوى االجتماعـي واالقتصـادي ألب المبحـوث-:سابعاً
   مـا المستـوى التعليمـي لـألب ؟-71س

  .     شهادة ثانوية-5.                                       أمـي-1      

  .  يعادلها شهادة جامعية أو ما -6.                                يقرأ و يكتب-2      

  ).ماجستير أو دكتوراه( شهادة عليا -7.                               شهادة ابتدائية-3      

  . شهادة إعدادية-4      

  ...................................... ما عدد السنوات التعليمية التي استكملها األب ؟-72س

   )............... ا أو مازال يعمل بهاآخـر مهنة عمل به(  مـا هـي مهنـة األب -73س

.............................................................................................  

  ................................... ما المهن التي عمل بها األب قبل آخـر مهنة له ؟-74س

............................................................................................  

  (                  ). مـا الـدخـل الشهـري لـألب ؟ -75س

   مـا مصـدر هـذا الـدخـل ؟-76س

  .                                           المرتب-1      

  . عقارات-2      

        .                         عمل حر-3      

  ):...........................................................      تذكر( مصادر أخرى -4      

  

   مـكـان سكـن األب-77س

  . مـدينـة-2.                                               قـريـة-1      

   نـوع سكـن األب-78س

  ).فيال( منـزل حديـث -3.          شـقـة -2).           حوش( منزل عربي -1      
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   هل هذا السكن؟ -79س

  . إعارة مؤقتة-3.         إيـجـار-2.                         مـلـك-1      

   مـا عـدد حجـرات المسكـن ؟-80س

  . صالة وحجرتان-1      

  . صالة وثالث حجرات-2      

  . صالة وأكثر من ثالث حجرات-3      

  

  ـل توجـد مكتبـة بمسكـن األب ؟ ه-81س

  . ال-2.                                                 نعــم-1      

   هـل يشتـري األب الجـرائـد والمجـالت ؟-82س

  . ال-2.                                                 نعــم-1      

  بعض األنشطة والهوايات ؟ هل يشترك األب في ناد أو جمعية لممارسة -83س

  . ال-2.                                                 نعــم-1      

   مـا األدوات والمعدات المنزلية التـي يمتلكـها األب نتيجـة لـدخلـه ؟-84س

  
  العدد  النوع  .م.ر

    سيارة  -1

    )تلفزيون ( إذاعة مرئية   -2

    )ستاليت ( صحن استقبال هوائي   -3

    )كمبيوتر ( جهاز حاسوب   -4

    ) تليفون ( هاتف ثابت   -5

    )موبايل ( هاتف محمول   -6

    ةمروحة كهر بائي  -7

    جهاز تكييف  -8

    ةدفاية كهر بائي  -9

    )غاز( فرن   -10

    )فريز( مجمد   -11

    ةغسالة كهر بائي  -12

    ثالجة  -13

    آلة خياطة  -14

                  


