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 المقــدمـة

 
تمر المجتمعات المعاصرة بحالة من التغيرات العميقة والسريعة في مختلفف الجوانفب السياسفية 
والقتصادية والجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وما من شك ففي أن هفذه التغيفرات تلعفب 

ومكانتهم وتطال قيمهم وتعليمهم ومهنهم ودخولهم ، دورها في التأثير على حياة األفراد والجماعات
ولم يعد باإلمكان النظر إلى أن كل فرد يولد ففي أسفرة مفن مرتبفة عليفا يبقفى . الجتماعية وأدوارهم

. في المرتبة ذاتها إلى وفاته، وفي الوقفت ذاتفه لفيس كفل ففرد يولفد ففي أسفرة فقيفرة يبقفى حياتفه فقيفراً 
تحففدد فففي الغالففب وفقففًا ولففم تعففد المكانففة الجتماعيففة والمهنففة يرثهففا البففن عففن األب، بففل صففارت ت

لسفففماته الفرديفففة، وقدراتفففه العقليفففة وجهفففده، مفففع األخفففذ ففففي العتبفففار الظفففروف األسفففرية والسياسفففية 
والشففواهد التاريخيففة تأكففد أن أشخاصففًا ولففدوا فففي . والقتصففادية والجتماعيففة التففي تسففود المجتمففع

أن يسفهموا ففي تقفدم مجتمعفاتهم بخاصفة،  بقدراتهم وجهـدهمظروف أسرية فقيرة، لكنهم استطاعوا 
والعالم بعامة في مختلف المجالت الحياتية، وانتقلوا بذلك من مستويات اقتصادية واجتماعية دنيا 

والشففواهد ذاتهففا تبففين أن أشخاصففًا ولففدوا سبففات ذوي مسففتويات عليففا لكففنهم لففم . إلففى مسففتويات عليففا
ى مسفتويات دنيفا، ول تقتصفر هفذه الحركفة باتجاهيهفا يتمكنوا من المحافظة عليهفا فكفان انتقفالهم إلف

نمففا يمكففن تلمسففها كففذلك علففى  نحففو األعلففى أو إلففى األسفففل علففى العالقففة بففين اسبففات واألبنففات، واذ
فقفد يبفدأ شفخص حياتفه العمليفة ففي وظيففة . مستوى الفرد ذاته من خفالل تتبفع سفيرة حياتفه العمليفة

كن ونتيجة لظروف شخصية وأسرية ومجتمعية ينتقل ذات دخل محدود ومكانة اجتماعية واطية، ل
 .إلى وظيفة أعلى ذات دخل شهري كبير ومكانة اجتماعية عالية وقد يحدث العكس

 
هذه األوضاع ترتبط بظاهرة اجتماعية تسود معظفم المجتمعفات المعاصفرة ذات النظفام الطبقفي 

 . (Social Mobility)المفتوح يطلق عليها الحفراك الجتماعي 
 

، وبففالر م مففن كثففرة الدراسففات واألبحففاث المتعلقففة بففالحراك الجتمففاعي فففي المجتمعففات الغربيففة
أو ضفمن   -كمفا هفو الحفال بالجامعفات الليبيفة –وتدريسه كمقرر بالجامعفات تحفت المسفمى ذاتفه 

.. أو علفففم اجتمفففاع التربيفففة، أو التفففدرج الجتمفففاعي، التغيفففر الجتمفففاعي: مقفففررات أخفففرى مفففن ذلفففك
من أهميته في دراسة الظاهرة األعم واألوسع ورصدها أل وهي ظفاهرة التغيفر الجتمفاعي وبالر م 
كمفا . ل يوجفد كتفاب موسفوم بهفذا العنفوان ظهفر بالعربيفة حتفى اسن -وبحد علم المألف -إل أنه 



أن الدراسفففات واألبحفففاث األكاديميفففة التفففي أجريفففت علفففى المجتمعفففات العربيفففة ففففي هفففذا الحقفففل منفففذ 
 .اني من القرن العشرين وحتى اسن تعد محدودةالنصف الث

 
و ، مففن هففذه المنطلقففات ظهففرت فكففرة إعففداد هففذا الكتففاب وتقديمففه للمكتبففة العربيففة لسففد الففنقص

: أربعفة فصفول إلفىوالكتفاب ففي صفورته الحاليفة مقسفم . ليكون عونًا للطالب والمتخصفص والمهفتم
، الفصفففل الثفففاني. ة بفففالحراك الجتمفففاعيتنفففاول بعفففض المففففاهيم األساسفففية المرتبطففف، الفصفففل األول

تنففاول منظففور علففم ، الفصففل الثالففث. تنففاول منظففور علففم الجتمففاع فففي دراسففة التففدرج الجتمففاعي
فقد خصص لبيان العالقفة بفين التعلفيم : أما الفصل الرابع. الجتماع في دراسة الحراك الجتماعي

من بعفض الدراسفات التفي أجريفت عفن فقد تضف، أما الفصل الخامس واألخير. والحراك الجتماعي
 .الحراك الجتماعي في بعض البلدان العربية واألجنبية
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 الفصـل األول
 مفاهيمـــيالمدخـــل ال 

 
 :التباين االجتماعي: أوالا 

 هوجهفف المففرت ولييفففأينمفا ، ون الحيففاة األزلففيفوقانففن سففمات الوجفود في حففد ذاتفه سففمة مفففالتبفاين ففف
بفل ، ن هفذا القفانونفعف المجتمعفات اإلنسفانيةرج فول تخف .الخفتالفلقفى ي لفأمفتيوأينمفا  ،التنفوعرى في

ومجتمعففات ، ناميففةمجتمعففات و ، مجتمعففات متقدمففة عففالمي ثمففةالمسففتوى الفعلففى . ززهفتدعمففه وتعفف
 واهرفالظفف ،اتفالجماعفف، األسففر، رادفاألففف: بففاين بففينالت ظهفففريد في إطففار المجتمففع الواحفففوففف. متخلفففة

 )  الصففدد يشففير وبهففذا. الفف ..العففادات والتقاليففد ،األعففراف، المعففايير ،القففيم، الففنظم، الجتماعيففة

Kaare Svalastoga ) اعي ماين الجتفوم التبفن مفهأ فىإل(Social Differentiation)  يعبفر
أو الجماعففات التففي تتطففور أثنففات عمليففة ، واألوضففاع الجتماعيففة، أيففة اختالفففات بففين األفففراد عففن

لهففذا التبففاين كمففا يشففير إلففى وجففود أربعففة أشففكال . (Social Interaction)التفاعففل الجتمففاعي 
 Rank)التبفففاين المرتبفففي ،  (Functional Differentiation)التبفففاين الفففوظيفي : تشفففمل

Differentiation) ، التبفففففاين العرففففففي(Custom Differentiation) ، والتبفففففاين التنافسفففففي
(Competitive Differentiation)   

 
فتشففففففير إلففففففى أن التبففففففاين داخففففففل الجماعففففففة  موســــــوعة العالميــــــة للعلــــــوم االجتماعيــــــةالأمففففففا 

(Intragroup Differentiation)  ،يظهففر مففن خففالل انقسففام الجماعففة إلففى جماعففات فرعيففة ،
ودون أن يكفففففون هنفففففاك تراتفففففب بينهفففففا مفففففن حيفففففث األعلفففففى ، تفففففأدي الوظفففففائف المختلففففففة للجماعفففففة

(Superior) ، أو األدنفففففى(Inferior) .م الحكومفففففة إلفففففى ثفففففالث يذلفففففك تقسفففففن األمثلفففففة علفففففى ومففففف
األقسففففام و  الكليففففات أو تقسففففيم الجامعففففة إلففففى العديففففد مففففن. وقضففففائية، تنفيذيففففة، تشففففريعية: سففففلطات
إّل أنفه عنفدما تصفبذ هفذه الجماعفات . أو تقسيم العمل داخل األسرة بين الفزوج والزوجفة. المختلفة

ففنن الختالففات داخفل المجموعفة ، إلفى أعلفى وأدنفى (Ranked)الفرعية واقعيًا أو شكليًا مصفنفة 
   (Intragroup Stratification)ًا تدرجيأخذ طابعًا ت
 

، يشير إلى وجود اختالفات في النظم الجتماعية التباين االجتماعين مفهوم نعلى أية حال ف
صفففائص واخفففتالف األففففراد والجماعفففات ففففي الخ. وففففي الوظفففائف والمهفففن، وففففي المكانفففات واألدوار

بحيفث ، أو التقفويم الختالففات ل تتضفمن نوعفًا مفن الترتيفب هفذهوطالمفا أن  ...والمكتسبة ةالوراثي
لى بعضها اسخر على أنه أدنفى ، ينظر إلى بعضها على أنها أعلى أو أرقى أو أفضل أو أكبر واذ



هففذه  أمففا إذا أفضففت. فففنن ذلففك يشففير إلففى معنففى التبففاين الجتمففاعي، أو أسففوأ أو أقففل أو أصففغر
ويترتب عليه تمايًزا ففي العائد ، أخذ شكاًل هرميًا متسلسالً ي بحيث نوع من الترتيب إلى الختالفات

  .إلى مفهوم أخر هو التفاوت الجتماعي يشير ذلك الجتماعفي لمن يشغلون تلك األوضاع فنن
 

 :التفاوت االجتماعي: ثانياا 
ــم فففي كتابففه  (J.Shepard) شــابرديشففير     إلففى أنففه كلمففا وجففد اثنففان أو أكثففر مففن  االجتمــاععل

ففي قمفة  همففي ترتيفب رخفر، وعفاجاًل يصفبذ بعضف نو الناس ففي شفكل مجموعفة، ففننهم أخيفرًا يبفدأ 
ويضففيف، أن ظففاهرة التفففاوت ليسففت مقصففورة .  والنتيجففة ينشففأ التفففاوتالهففرم واسخففرين فففي أسفففله 

ــدكتور علففى بنففي البشففر بففل هففي موجففودة عنففد المخلوقففات األخففرى، ويضففرب مففثاًل مففن كتابففات  ال
ــور سنيتشــسحففول  (Dr.Seuse) ســيوس التففي ترتففب نفسففها وفقففًا  (Sneetches Birds) طي

ذات  -الففبطن كبيففرة  -البطينففة سنيتشــسفطيففور . لحضففور أو  يففاب الففنجم الكبيففر علففى بطونهففا
أمففا الطيففور  فففير البطينفة فهفففي ذات مكانفة واطيففة ، (High Status)الفنجم تكفون عاليففة المكانفة 

(Low Status)  
     
 

جــان جــاك لقففد تنبففه علمففات ومفكففرون كثيففرون لهففذه الظففاهرة بففرز مففن بيففنهم المفكففر الفرنسففي 
وممفا . م1511الفذي صفدر عفام أصـل التفـاوت بـين النـاس ففي كتابفه  (J.J.Rousseau)روسو 

فففالنوع . وأتصففور وجففود نففوعين للتفففاوت فففي الجففنس البشففري: " .. جففات فففي تأمالتففه للظففاهرة قولففه
الطبيعففة، ويقففوم علففى اخففتالف األعمففار  صففنعاألول هففو مففا ادعففوه الطبيعففي أو الفيزيقففي ألنففه مففن 

ن أدعفوه التففاوت األدبفي النوع الثفاني هفو مفا يمكفن أ. والصحة وقوى البدن وصفات النفس والروح
أو السياسفففي لتوقففففه علفففى ضفففرب مفففن العهفففد ولقيامفففه علفففى المتيفففازات التفففي يتمتفففع بهفففا بعضفففهم 

كفأن يكفون أكثفر مفن هفألت ثفراًت أو إكرامفًا أو قفوًة أو أن يكفون ففي وضففع ، اجتماعيفًا عفن اسخفرين
 .." ينتزع فيه الطاعة

    
فففي الطففول والقصففر، القففوة والضففعف، الصففحة والمففرض،  األفففراد  كمففا يتمففايزعلففى ابففة حففال فو    

 األوضففففاعالسففففواد والبيففففاض، والقففففدرات العقليففففة، ومتوسففففط األعمففففار، فففففننهم يختلفففففون كففففذلك فففففي 
وكما أن الفروق األولى من صنع الطبيعة، فنن الفروق الثانية من صنع المجتمع ول . جتماعيةال

فروق من مختلف المزايفا التفي يحظفى بهفا الفبعض وتتكون هذه ال، تمت بأية صلة للنظام الطبيعي
 على منزلة أو أوسع نفوذا أعلى حساب البعض اسخر كأن يكون البعض أكثر ثراًت أو 

 



أن التففاوت هفو المتغيفر الجتمفاعي الثابفت أو فف " أما عن تأثير هذه الظفاهرة ففي حيفاة النفاس،
 ،المهففففن األنشففففطة الترويحيففففة ،ذواقاأل: منهففففا الففففدائم الففففذي يحففففدد كففففل جوانففففب الحيففففاة الجتماعيففففة

حجفففم األسفففرة ، عفففادات القفففراتة ،األمفففراض وأسفففباب الوففففاة ة، أشفففكال اإلقامفففة ،العمفففر ،التفضفففيالت
ول يقتصر تأثير التفاوت علفى مفا يحفدث . ..وكافة الوجوه األخرى التي تتأثر بالوضع الجتماعي

أيضففًا، فطقففوس الوفففاة والجنففازة والففدفن للفففرد أثنففات حياتففه، بففل إنففه يمتففد إلففى مففا يحففدث بعففد مماتففه 
 . "والمأتم و ير ذلك تتحدد بالوضع الجتماعي

 
مارسفت ، يعد ظاهرة اجتماعية تاريخية لزمت اإلنسان مفن أن وجفد، إذن، التفاوت الجتماعي

. عليه وما زالت تمارس تأثيرات هائلة على مختلف جوانب حياته داخفل المجتمفع الفذي يعفيه فيفه
يعبففر عففن تمففايز النففاس وتفاضففلهم مففن حيففث الخصففائص الفيزيقيففة، واخففتالفهم وعففدم  و مفهففومفوهفف

وففرص الحيفاة المتاحفة أمفامهم، التفي هفي نتفاج مباشفر ، ن حيث أوضفاعهم الجتماعيفةفتساويهم م
وأقدمفه ذلففك المتمثففل فففي  الجتمففاعي ولعففل أبسفط صففور التفففاوت. عالقففاتهم الجتماعيففةو  تففاعلهمل

أمففا ، (Slaves)والعبيففد  (Freemen)والتمففايز بففين األحففرار ، ن الففذكر واألنثففىالتفاضففل القففائم بففي
  (Social Classes)أشده تعقيدًا فيتجسد في وجود الناس أففرادًا وجماعفات ففي طبقفات اجتماعيفة

التي اتخذت عبر التاري  اإلنساني شكاًل هرميًا متدرجًا أصطلذ على ، داخل المجتمعات اإلنسانية
 .تسميته بالتدرج الجتماعي

 
 :التدرج االجتماعي: ثالثاا 

إلففى فففي معنفاه العفام  بالموسـوعة العالميــة للعلـوم االجتماعيـةيشفير مفهفوم التفدرج الجتمففاعي 
العليا والدنيا المختلفة َأو  (Strata)تخيلون كتشكيل من المستويات م   حقيقة أن األفراد والجماعات

ودخففففل إلففففى السففففتعمال . ولقففففد اسففففتعير مفهففففوم التففففدرج مففففن علففففوم األرض. (Classes)الطبقففففات 
نوقشففت منففذ " طبقففة " بففالر م مففن أن المسففائل التففي تشففير إلففى ، فقففط 1442الجتمففاعي منففذ عففام 

 حتفويظيف الجتماعي لمفهوم التفدرج الجتمفاعي  البفًا مفا يلتو اعلى أية حال، . وقت طويل جداً 
للطبقفات الفدنيا والعليفا التفي يحكفم عليهفا  (Evaluation)بشفكل ضفمني أو صفريذ بعفض التقفويم 

المضفمنة لمفهفوم  المسفائلولعل من . باألحسن أو األسوأ (scale of values)وفقًا لمقياس القيم 
ونسففبية درجففات العدالففة ، ونسففبية المسففاواة والالمسففاواة، التففدرج الجتمففاعي نسففبية األهميففة الخلقيففة

ذا فففنن المفهففوم كثيففرًا مففا يسففتعمل فففي المناقشففات السياسففية واأليديولوجيففة لفف. (injustice)والظلففم 
لكفففن وبفففالر م مفففن . اعوففففي تحلفففيالت علفففم الجتمففف (controversy)واألخالقيفففة وففففي المنفففاظرات 

، فننه من جانفب أخفر، صعوبة فصل الخالف األخالقي واأليديولوجي من تحليالت علم الجتماع



سففنة األخيففرة فففي الجففانبين النظففري ( 122)حصففل تقففدم كبيففر فففي دراسففة التففدرج الجتمففاعي خففالل 
(theoretical)   والتجريبفففي(empirical)  ًكريفففة للتفففدرج لجفففدير بالفففذكر أن األصفففول الفوا... معفففا

والفكر الجتماعي لليونانيين، والنصوص الجتماعية والدينيفة ، الجتماعي وجدت عند المسيحيين
 للهنود والصينيين 

 
، (Prestige)، الهيبة (Wealth)التباين في توزيع الثروة : بأنه (J.Shepard) شابردويعرفه 

 و مبني على تسلسل المكانات فوه. (Privilege)از ف، والمتي(Power)وة فالق

 
درجفففات أو  -طريقفففة ترتيفففب أعضفففات نسفففق معفففين ففففي تسلسفففل هرمفففي: بأنفففه الجـــوهر ويعرففففه 

تتففففاوت مسفففتوياته مفففن حيفففث الهيبفففة، الثفففروة، والنففففوذ و يفففر ذلفففك مفففن  -مسفففتويات ففففوق بعضفففها
 خصائص المكانة 

 

    يشففير إلففى انقسففام المجتمففع إلففى طبقففات  التففدرج الجتمففاعي ة هففي أن مفهففومصففخالال

(Classes) . بفففففففالفرص الجتماعيفففففففة والمكافففففففف ت يتمتفففففففع أعضفففففففاأها عليفففففففا طبقفففففففة(social 

opportunities and rewards) الثففروة  :وبخاصففة(Wealth) ، والقففوة(Power) ، والهيبففة
(Prestige) دنيا محرومةوطبقة . وطبقة وسطى يقع عليها عبت التغيير والتطوير.  

 
 :الطبقة االجتماعية: رابعاا 

وهفو لففظ لفم يسفتعمل بمعنفاه  (Class)اللفظ بمعناه الجتماعي يقابله في اللغات األوربيفة لففظ 
. (S.Simon) يمناســان ســ، و(Turgot) تو قــتر الجتمفاعي إل منففذ عهفد قريففب نسفبيًا بففدًأ مففن 

 ففففي أواسففط القفففرن التفففاسع عشفففر (K.Marx) كــــارل مــاركسلكنفففه صفففار شائفففع السففتعمال منفففذ 
، يففة بكففم كبيففر ومتنففوع مففن التعففاريفهففذا، وتزخففر األدبيففات المتعلقففة بموضففوع الطبقففات الجتماع.

 كـارل مــاركس هفاعرفي إذ. التفي تعكفس ففي مجملهفا التجاهفات النظريفة السفائدة ففي علفم الجتمفاع
(K.Marx) إن . ة تنظفففيم اإلنتفففاجتجمفففع مفففن األشفففخاص يفففأدون نففففس الوظيففففة ففففي عمليففف: بأنهفففا

السففففففيد ، (Plebeian)والعففففففامي  (Patrician)الشففففففريف ، (Slave)والعبففففففد  (Freeman)الحفففففففر
(Lord)  والقففن(Serf) نقيففب التجففار فففي القففرون الوسففطى ،(Guild-Master)  والعامففل البففارع

(Journeyman) . وفففففي كلمففففة، الظففففالم(Oppressor)  والمظلففففوم(Oppressed)  مففففا هففففي إل
هذه الطبقات تكون متميفزة كفل عفن األخفرى . إشارات لطبقات اجتماعية في فترات تاريخية مختلفة

بحسب الوضع الذي تشفغله تاريخيفًا ففي النظفام القتصفادي، ويرجفع ذلفك أساسفًا إلفى الحقيقفة التفي 
يحيفا بفدون  ففال يمكفن لسنسفان أن. مأداهفا أن العمفل هفو صفورة اإلنسفان األساسفية لتحقيفق الفذات



عمففل، ومففن ثففم يعففد األسففلوب الففذي يعمففل بففه اإلنسففان فففي المجتمففع بمثابففة الففدليل علففى الطبيعففة 
التففي تسففهل عملففه وتتففيذ الفرصففة لبقائففه، إنمففا  (Tools)واإلنسففان باسففتخدامه لفف دوات . البشففرية

ي يصفنع فنذا كان العمل اإلنسفاني هفو الفذ. تعبر عن ذاته وليسيطر على الطبيعة ويصنع التاري 
 التاري ، فنن فهمنا لظروف اإلنتاج أمر جوهري لفهم التاري  

 
 :هاكوننحن ربما نتحدث عن الطبقة : فقد عرف الطبقة بقوله (M.Weber)ماكس فيبرأما 

 . عدد من األفراد الذين يشتركون في مركب سببي خاص لغرض حياتهم -1
 .لمتالك السلع وملكية الدخل هذا المركب يصور على وجه الحصر األهمية القتصادية -0
هفففذه النقفففاط . أو سفففوق العمفففل (Commodity)هفففذا المركفففب مصفففور تحفففت ظفففروف السفففلعة  -3

تشير إلى الوضع الطبقي الذي نحن نوضحه بنيجاز في نماذج ففرص إشفباع الحاجفة إلفى السفلع، 
ن هففذه الفففرص  تكففون محففد دة وفقففًا وظففروف الحيففاة الظاهريففة، والتجففارب الشخصففية فففي الحيففاة، واذ

ويخلفففص إلفففى أن مصفففطلذ الطبقفففة يشفففير إلفففى . أو لالفتقفففار إليهفففا (Power)لمقفففدار ونفففوع القفففوة 
 مجموعة من الناس توجد في نفس الوضع الطبقي 

 
إلففففى أن مفففا يميفففز الطبقففففات الجتماعيفففة هففففو  (,K.Bgcher) كــــارل بـــوخرويفففذهب األلمفففاني 

وهكففذا . ي تنففتج ذلففك الففدخل ولففيس المهففنوبالتففالي الثففروة نفسففها التفف، التفففاوت بففين درجففات الففدخل
ــوخريعطففي  أهميففة خاصففة إلففى مقففدار الثففروة التففي هففي فففي حففوزة كففل طبقففة مففن  (K.Bgcher)ب
ويتحدث كثيرًا عن الفدور الفذي لعبفه تكدسفها خفالل التفاري  ففي طبقفة دون أخفرى بحيفث . الطبقات

ى تنجفب فقفرات تبعفًا لمقفدار بأنه قد تكونت خفالل التفاري  طبقفات تنجفب أ نيفات وأخفر : أمكنه القول
ولم يكن في نظره تقسيم العمل أي نشأة المهن المختلففة هفو . الثروة التي توجد في حوزة كل طبقة

نمفا تكفدس الثفروات ، الذي خلق الثروة كما يظن عفادة مفن أن العمفل هفو الفذي يخلفق رأس المفال واذ
المهفن أي إلفى تقسفيم العمفل  والتفاوت بالطبع بين الطبقات هو الذي أدى إلى التخصفص أو نشفأة

 بين أفراد الطبقات المختلفة 
 

في دراسة له عن الطبقات  (M.Hallwechs)موريس هالفاكس يأتي بعدهما العالم الفرنسي 
وبخاصة اعتبار أن الثروة حقيقفة ماديفة  (K.Bgcher)بوخرالجتماعية، فيأكد على أهمية طرح 

ومفع . حدد بالضفبط المسفتوى الفذي تعفيه فيفه كفل طبقفةيمكن تقديرها باألرقام وبالتالي يمكن أن ت
مهمفففة وبخاصفففة فيمفففا يتعلفففق بتفففوارث الطبقفففة مفففن خفففالل تكفففدس الثفففروة  تذلفففك، وجفففه إليفففه انتقفففادا

صففحيحًا ففنن أ نيففات األمففس هففم أ نيففات اليففوم وهففذا علففى  الدعففاتفأكففد أنففه إذا كففان هففذا . وتوارثهفا
يفففذهب أخيفففرًا إلفففى تأكيفففد دور كفففل مفففن الفففدخل والمهنفففة فففففي التمفففايز .  مسفففتوى الواقفففع  يفففر صفففحيذ



مجموعفففة متدرجفففة إلفففى : الطبقفففة الجتماعيفففة لديفففه هفففي.   الطبقفففي بفففدل العتمفففاد علفففى الثفففروة فقفففط
أقصففى حففد لهففا وعففي جمففاعي نففوعي، وتتجلففى فيهففا درجففات متميففزة مففن حيففث إسففهامها فففي المثففل 

فففي األنشففطة المتصففل بهففا، وتفتففرق مففن حيففث مسففتوى األعلففى المشففترك للمجتمففع الففذي يضففمها، و 
ونوع المعيشة الخاصة بها، كفذلك مفن حيفث المفادة التفي ينصفب عليهفا عملهفا ونشفاطها ، حاجاتها

 .ة وقوة ذاكرتها التاريخية التقليدية، القتصادي
 
 

فئة واسعة من الناس داخل المجتمع : فيعرف الطبقة بأنها (G.O'Donnell) جيررد دونلأما 
وبففففالر م مففففن أن الطبقففففة مبنيففففة أوليففففًا علففففى العوامففففل . لهففففم مكانففففة اقتصففففادية واجتماعيففففة متشففففابهة

إّل أنهفا مشفمولة بخفواص ، (Occupation)والمهنفة ، (Ownership)الملكيفة : القتصادية مثل
(Attitudes)والتجاهات ، (Lifestyles) أساليب الحياة: أخرى مثل

 . 
 

إن أي شخصفين يعتبفران مفن مرتبفة واحفدة إذا : للطبقفة بقولفه تصفوره عفنلفنـد  ا محمدويعبر 
طبيبًا واسخر موظفًا، ولكنهما يلتقيان في مستوى  اكان مستوى معيشتهما متقاربًا فقد يكون أحدهم

مففادي واحففد مففن جهففة المكسففب واألنفففاق والسففكن واألثففاث واتخففاذ الخففدم و يففر ذلففك مففن الماديففات، 
فسفي واحففد كالتففاق ففي معنففى األسفرة واألذواق والطبفاع والعففادات كمفا يلتقيفان أيضفًا فففي مسفتوى ن

وفففففي تصفففففورهما ل شفففففيات والنفففففاس واألعمفففففال، حيفففففث يعبفففففر المسفففففتوى األول عفففففن مسفففففتوى الحيفففففاة 
(Standard of Life) . أمففا المسففتوى الثففاني فيعبففر عففن التصففورات الذهنيففة ويسففمى بالوجففدان

(Collective Conscience)الجمعي 
 . 

 
يشفففغلون مكانففففات أو  مفففن األففففراد الففففذين جماعففففات: ، تعفففّرف الطبقففففة الجتماعيفففة بأنهفففاإجمفففالً 

فففففي  تركونيشففففو ، (social hierarchy)أوضففففاع متشففففابهة فففففي التسلسففففل الهرمففففي الجتمففففاعي 
. وأسففلوب الحيفففاة، الففدخل، التعلففيم، المهنففة ،المعفففايير، القففيم، التجاهففات :خصففائص محففددة منهففا

يميزها عن  يرها من الطبقات ويعمل علفى زيفادة  (وعي طبقي)جمعي  ويجمع بين أفرادها شعفور
 .وحدتها وتماسكها

 
 



 :المكانة االجتماعية والدور: خامساا 
إلففى أن األوضففاع   (W.l.Thomas,R.J.Anderson) تــومس و أندرســونيففذهب كففل مففن 

فالمكانفة، هفي وضففع الففرد ففي البنفات الجتمفاعي، فعلفى سففبيل . العاليفة أو الواطيفة تسفمى مكانفات
المثففال، إن بعففض النففاس يكونففون أطبففات، أو محففامين، أو مصففرفيين، أو معلمففين، أو نجففارين، أو 

معيننفًا  (Position)كل هألت األشخاص يحوزون مكانة محفددة أو وضفعًا . ميكانيكيين للسيارات
 . ولكن كيف يحوز الناس مكاناتهم ؟. في المجتمع

 
فالمكانففات الموروثففة  . المكانففات الموروثففة والمكانففات المنجففزة: يحففوز النففاس مكانففاتهم بطففريقين

(Ascribed Statuses)  هففي التففي تنسففب إلففى الفففرد علففى أسففاس بعففض الصفففات الثابتففة مثففل
الفرديففففة واألدات  (Abilities)ر عففففن القففففدرات بصففففرف النظفففف(Sex) والجففففنس  (Race)العففففرق 

(Performance) .الشخص ل يملك خيارًا حول المكانة المنسوبة إليه، فأبن الملك هو ، ببساطة
أمفففففا المكانفففففات المنجفففففزة . ول يملفففففك الفرصفففففة لختيفففففار والديفففففه ،أميفففففر فقفففففط بسفففففبب حقيقفففففة مولفففففده

(Achieved Statuses)  فس المباشففر للفففرد مففع اسخففرينفهففي تكففون مكتسففبة مففن خففالل التنففا .
نهات المتطلبات الدراسية الضفرورية  فالمعلم ملك مكانته هذه ألنه أصر على الذهاب إلى الكلية، واذ

بعفد أن اختيفر مفن بفين عفدد ممفن تقفدموا بطلبفات ، حتى يصبذ معتمدًا كمعلم يدرس ففي المفدارس
بأنفففه السفففلوك المتوقفففع مفففن الشفففخص بسفففبب وضفففعه ففففي البنفففات  (Role)ويعرففففان الفففدور . )(للعمفففل

 . الجتماعي أو الجماعة
 

إلففففى أن النفففاس يسففففتخدمون فففففي الحفففديث اليففففومي لفظففففة  (K.Thmpson) تومبســــونويشفففير 
بينمففففا يستخفففففدم المتخصصففففون فففففي علففففم . (Prestige)عففففن الهيبففففة  المكانففففة الجتماعيففففة للتعبيففففر

أو واطيففًا  (High)لففى أي وضففع ففففي المجتمففع سفففوات كففان عاليففًا الجتمففاع لفظففة المكانففة لسشفففارة إ
(Low) .وبعضها  ،وأن بعض المكانات تكون منجزة، أي أنها تتحقق من خالل الجهد الشخصي

 (Rights)أمفففا الفففدور فهفففو مجموعفففة الحقفففوق . اسخفففر يكفففون بالنتسفففاب، أي محفففددة منفففذ الفففولدة
، والتوقعات المصاحبة للمكانة في النظفام الجتمفاعي المعروفة ثقافياً  (Obligation)واللتزامات 

( 
إلففففى أن للمكانففففة الجتماعيفففة أهميففففة تكمففففن فففففي أن معظففففم العالقففففات  محمــــد حجــــاز ذهب ويففف

والتفففاعالت الجتماعيففة بففين أعضففات المجتمففع فففي المجتمعففات المركبففة، مففا هففي إل تففأثير متبففادل 
طالفب : ويضفرب لفذلك مثفاًل بقولفه، بفين أشفخاص من المكانفات الجتماعيفة، ولفيس تفأثيرًا متبفادلً 

ومففن المهففم أن . الجامعففة لففه عالقففات اجتماعيففة مففع العميففد واألسففتاذ والحففارس والخيففاط والحففالق
نعففرف أن هففذا الطالففب محتمففل أن تكففون لففه عالقففات مففع كففل هففألت النففاس دون أن يعففرف أسففمات 



ثفففل لفففيس هنفففاك حاجفففة لفففدى هفففألت وبالم. بعضفففهم أو أي شفففيت عفففنهم سفففوى مكانفففاتهم الجتماعيفففة
وهو . )(..الناس أن يعرفوا اسم ذلك الطالب أو أي شيت عنه سوى مكانته الجتماعية وهي طالب

يففففرى أن العمليففففة الجتماعيففففة والتفاعففففل الجتمففففاعي تقففففود إلففففى المكانففففات الجتماعيففففة والمعففففايير 
ففي البنففات الجتمففاعي وفففي تحليلففه المرتبطفة بهففا بدقففة وكفففاتة، ولفذلك تعففد المكانففة عنصففرًا أساسففيًا 

العمففر، الجففنس، مكففان الففولدة، الففدين، الطبقففة، ونسففق : وأن هنففاك مكانففات موروثففة مثففل، وفهمففه
 .الطالب، المدرس، الطبيب، المهندس، والزوج: ومكانات مكتسبة مثل. القرابة
 

يففد إلففى أن بعففض المكانففات أكثففر أهميففة مففن األخففرى فففي تحد حجــاز مففن جهففة أخففرى، يشففير 
فففففي . مركفففز الففففرد ففففي المجتمفففع، وأن المجتمعفففات تختلفففف ففففي تقفففديرها ألهميفففة مكانفففة عفففن أخفففرى

ويكفففاد هفففذا ينطبفففق علفففى كفففل . المكانفففة اأساسفففالففففرد العمفففل الفففذي يشفففغله المجتمفففع األمريكفففي يعفففد 
وأن أول سأال يتبادر إلى الذهن عند مقابلة شخص ألول مرة هو ماذا يعمل . المجتمعات الحديثة

وففففي بعفففض . ك يعكفففس تعريففففًا لمكانتفففه الجتماعيفففة التفففي يشفففغلها حتفففى يمكفففن التعامفففل معفففه؟ ففففذل
 حجاز وبخصوص تعريف الدور يأخذ  .)(  المجتمعات قد تكون األهمية للمكانة الدينية أو القرابية

الفففذي يشفففير إلفففى أن كفففل مكانفففة ففففي البنفففات  (Biesanz)بيفففزن بعفففدد مفففن التعريففففات منهفففا تعريفففف 
تضفففمن دورًا، أي حفففد أدنفففى مفففن نمفففط سفففلوكي متوقفففع وربمفففا مطلفففوب مفففن أي إنسفففان الجتمفففاعي ت
 . )(يشغل المكانة 

 
 

مفففففا يمكفففففن إيجفففففازه بعفففففد هفففففذا العفففففرض، هفففففو أن المكانفففففة الجتماعيفففففة هفففففي الوضفففففع أو الموقفففففع 
الجتمففاعي الففذي يحتلففه الفففرد داخففل نسففق اجتمففاعي محففدد، والففذي يفففرض عليففه القيففام بنشففاطات 

تسففففمى الففففدور الجتمففففاعي، وهففففو  (Obligation)والتزامففففات  (Rights)متعففففددة تتضففففمن حقوقففففًا 
الوضفع الفذي يحتلفه الففرد ففي  عفنالجتماعيفة ويمثفل الوظفائف المترتبفة  المظهر الدينامي للمكانفة
وأن الففرد يشفغل العديفد مفن المكانفات منهفا مفا يبفدأ معفه منفذ اللحظفات . السلم التراتبي الجتمفاعي

،  ، العففرقجففنسال: تشففمل (Ascribed Statuses)األولففى لمففيالده وتسففمى بالمكانففات الموروثففة 
ومنهفففا مفففا يكتسفففبه بجهفففده ومهارتفففه ومواهبفففه وتسفففمى بالمكانفففات المنجفففزة  .النسفففق القرابفففي، الطبقفففة

(Achieved Statuses) كمففا هففو مبففين فففي الشففكل  ...ة، الففزوج، األب، الصففديقفالمهنفف: لفتشمفف
 :التالي

 
 
 



 (0)شكل رقم 
 موروثةيبّين بعض المكانات ال

 فرد في مجتمعه المحليالالتي يحتلها  منجزةوال 

 
 

 
وأن كفل . ذه المكانات دور يتضمن حقوقًا والتزامات يتوقع أن يقفوم بهفا الففردكل مكانة من هلو 

فعلففى سففبيل المثففال، مكانففة . مكانففة تففدخل فففي شففبكة مففن العالقففات التفاعليففة مففع المكانففات األخففرى
رئففيس القسففم، : افمففع مكانففات أخففرى منهفف أسففتاذ جففامعي تففدخل فففي شففبكة ل متناهيففة مففن العالقففات

وازات، البففائع فالجف، دار النشفر، أون اإلداريفة بالكليففةفالت المهنفة، قسففم الشففعميفد الكليفة، الطلبففة، زمف
 (:3)كما هو مبين في الشكل رقم  ...اإلخوة، الزوجة، األبنات، في السوق
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 (3)شكل رقم 
 شبكة العالقات التي تدخل فيها  يظهر

 خرىاألمكانات المكانة أستاذ جامعي مع 
 

 
 

 
 :الحراك االجتماعي: سادساا 

الحففففراك الجتمففففاعي بمعنففففاه الواسففففع، يعنففففي تغيففففرًا فففففي األوضففففاع الجتماعيففففة ل فففففراد واألسففففر 
وتتحفففففدد طبيعفففففة الحفففففراك . والجماعفففففات، وتحفففففركهم إلفففففى أعلفففففى أو إلفففففى أسففففففل الهفففففرم الجتمفففففاعي

طبيعففة النظفففام التفففدرجي السفففائد ففففي : ت كثيفففرة منهفففاالجتمففاعي ففففي أي مجتمفففع ففففي ضففوت معطيفففا
ظروفففه البيئيفففة والقيميففة والفكريفففة ، نظمففه التعليميفففة المجتمففع، مففدى نمفففوه المففادي وتفتحفففه الثقففافي،

فعلفى سفبيل المثفال، نجفد أن الحفراك وففق األيفديولوجيا . ولوجيا السائدةيواأليد، والسياسية والقانونية
، أي انتقففال أففراد الطبقففة العاملفة بأكملهففا إلففى األعلفى بعففد هزيمتهففا الماركسفية يكففون حراكفًاًب طبقيففاً 

أمفا الحفراك وففق األيديولوجيفة الرأسفمالية فيكفون حراكفًا فرديففًا . للرأسفمالية وقيفام المجتمفع الشفتراكي
يقوم على أساس النشاط الذي يأديه الفرد داخل البنات الجتماعي دون وجود عقبات تعيق ارتقاته 
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عففففدد مففففن التعففففاريف التففففي وضففففعها العلمففففات لمفهففففوم الحففففراك ل وفيمففففا يلففففي عففففرض  .لففففىإلففففى األع
 :الجتماعي

 
 -تحول يصيب فردًا أو موضفوعًا اجتماعيفًا أو قيمففة : بأنه (P.Sorokin) سوروكنإذ يعرفه 

 .)( مفن وضع اجتماعي إلفى وضع رخر  -بعبفارة أعم شيت خلقه وشكلفه نشاط اإلنسان 
     

العملية التي يتحول األفراد من : بأنه (R.Bendix) بندكسو (S.M.Lipset) ليبستويعرفه 
تلففك األوضففاع التففي تكففون لهففا قففيم محففددة فففي ، خاللهففا مففن وضففع إلففى رخففر فففي أوضففاع المجتمففع

ويضفففيف المألففففان، أن . )(..التسلسفففل الهرمفففي، وتلقفففى القبفففول والرضفففى العفففام مفففن  أففففراد المجتمفففع
عي تعنفففي تحليفففل حركفففة األففففراد مفففن األوضفففاع ذات المرتبفففة المعينفففة إلفففى دراسفففة الحفففراك الجتمفففا

وأنفففه مفففن الممكفففن تصفففور نتيجفففة هفففذه العمليفففة . األوضفففاع العليفففا أو الفففدنيا ففففي النظفففام الجتمفففاعي
وأن المتيففففازات والمكاففففف ت لكففففل ، (Training)والتففففدريب  (Talent)باعتبارهففففا توزيعففففًا للموهبففففة 

وأن الرجال والنسفات الفذين يشفغلون أوضفاعًا ذات المكانفة ..وليتهوضع تتوقف على صعوبته ومسأ 
وبفالطبع، ففنن األب الجيفد هفو الفذي . العالية بعامة يحفاولون الحتففاظ بامتيفازاتهم ألهلهفم وورثفتهم

 .) )(..يحاول تمرير المكانة التي يتمتع بها إلى أطفاله
    

انتقال األفراد أو الجماعفات مفن : إلى أن الحراك الجتماعي يعني (J.Saperd)شابرد ويشير 
وهففففو يفتففففرض بعامففففة أن مصففففطلذ الحففففراك  .وضففففع اجتمففففاعي إلففففى أخففففر داخففففل البنففففات التففففدرجي

، وأنفه بفالر م مفن أن هفذا الوضفع أحيانفا التغير في حجـم الطبقـة االجتماعيـةالجتماعي يتضفمن 
فالحراك الجتماعي يقاس عادة بالتغير ففي الهيبفة المهنيفة، . يكون حقيقيًا إل أنه ليس كذلك دائماً 

فعلففى سفففبيل . والتغيففر فففي الهيبفففة المهنيففة ل يعنففي بالضفففرورة تغيففرًا ففففي الوضففع الجتمففاعي للففففرد
 Welfare)رعاية اجتماعية  موظف، الذي يصبذ (Police Officer)المثال، موظف بالشرطة 

Worker)،  لكنها ليست تغيرًا في الطبقةهذه الحركة صاعدة في الهيبة و. 
  
ذ يففففرى أن إ. علففففى الحفففراك العمفففودي (G.O'Donnell) دونـــلالتعريفففف الفففذي قدمففففه  يركفففزو  

الحراك الجتماعي يعبر عفن الحركفة إلفى أعلفى أو إلفى أسففل داخفل التسلسفل الهرمفي الجتمفاعي 
(Social Hierarchy) ، (عادة يسمى بالحراك الجتماعي العمودي .) وأن الحفراك بفين األجيفال

(Intergenerational Mobility)  يعبر عن الحركة إلى أعلى أو إلى أسففل السفلم الجتمفاعي
(Social Scale) بالوضفع الطبقفي ، مقارنة الوضع الطبقي عند الفولدة، بمعنى رخفر، بين جيلين

 Intragenerational)أمففففا الحففففراك داخففففل الجيففففل الواحففففد . عنففففد إجففففرات المسففففذ الجتمففففاعي



Mobility)  مقارنفففة الوضفففع الطبقفففي ، بمعنفففى رخفففر، فيعبفففر عفففن الحركفففة ضفففمن الجيفففل الواحفففد
   .()بالوضع الطبقي عند  إجرات المسذ الجتماعي ، ةلمهنلللشخص في بداية مزاولته 

 
رة التغيففر الجتمففاعي، حيففث ظففاهرة اجتماعيففة مرتبطففة بظففاه: بأنففهغريــس ســيد أحمــد ويعرفففه 

ويشفير . يتعرض لها األفراد أو الجماعات أو الموضوعات الجتماعية أو القيم أو السمات الثقافية
ولكونفه . إلى النتقال أو التحول من وضفع اجتمفاعي إلفى رخفر، ومفن مكانفة اجتماعيفة إلفى أخفرى

بق تلففففك الظففففاهرة فففففي ظففففاهرة اجتماعيففففة فننففففه مختلففففف بففففاختالف الزمففففان والمكففففان، بحيففففث تتطففففا
 .)(المجتمعات المتشابهة 

    
   
يشفير إلفى انتقفال األففراد   (Social Mobility)أن مفهوم الحففراك الجتمفاعي : وصفوة القول   

. إلى أخر داخل البنات التدرجي للمجتمع (Social Position)أو الجماعات من وضع اجتماعي 
 Horizontal Social)فنما أن يكون حراكفا اجتماعيًا أفقيفًا : ويتخذ هذا النتقال إحدى اتجاهين

Mobility) أو يكففون حراكففًا اجتماعيففًا عموديففًا ،(Vertical Social Mobility) . إذ يشففير
اجتمفاعي إلفى رخفر دون أن يصفاحبه تغيفر إلى انتقال الفرد أو الجماعة من وضفع  الحراك األفقي

فيعني انتقال  الحراك العمود أما . في المكانة الجتماعية أو الطبقة الجتماعية التي ينتمي إليها
إلففى وضفع ، اقتصفادي مفااجتمفاعي الففرد أو الجماعفة مففن وضففع فففي طبقفة اجتماعيفة أو مستففوى 

وقففد يكفون هفذا النتقفال مففن أدنففى إلففى . للمجتمفعففي طبقة اجتماعية أخفرى داخفل البنات التفدرجي 
أو يكففون هفذا . (Upward Social Mobility)أعلفى يطلق عليفه الحففراك الجتمفاعي الصاعففد 

 Downward Social)النتقففال مففن أعلففى إلففى أدنففى يطلففق عليففه الحففراك الجتمففاعي الهففابط 

Mobility) .يففففففة مهمفففففة ل ففففففراد والمجتمفففففعويفففففأدي الحفففففراك الجتمفففففاعي الرأسفففففي الصفففففاعد وظ .
ـــدراتهم األففففراد ل وضفففاع والمكانفففات المهمفففة بفففالمجتمع وحيفففازتهم لهفففا وففففق  فبـــاحتالل جهـــدهم وق
وهففذه بففدورها تعففزز فففيهم الشففعور ، يحصففلون علففى الهيبففة العاليففة والمتيففازات الخاصففة، ومــواهبهم
أمففا علففى مسفففتوى . احففاتوتحفففزهم إلففى إنجففاز أدوارهففم ومهففامهم وتحقيففق مزيففد مففن النج، بالرضففا

ــعالمجتمففع   ، إنجففاز هففألت األفففراد لفف دوار المرتبطففة بالمكانففات التففي يشففغلونها بكففل اقتففدار فيتوق
 . وبذلك يسهمون في تقدم مجتمعهم

مأشرات  و، التجاه، الزمن: ويمكن تحديد األبعاد الرئيسة لمفهوم الحراك الجتماعي من حيث
  :التالي القياس في الشكل البياني

 
 



 
 
 
 
 (4)شكل رقم 

 يبين األبعاد الرئيسة للحراك الجتماعي
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هابط صاعد

 األبعاد الرئيسة للحراك الجتماعي 
 

 الزمن التجاه القياس مأشرات

 أسلوب الحياة المهنة الدخل التعليم أفقي عمودي جيل أجيال



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصــل الثانــي
 منظور علم االجتماع  في دراسة التدرج االجتماعي

  
 .أبعاد التدرج االجتماعي: أوالا                     
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 الفصــل الثانــي

 منظور علم االجتماع  في دراسة التدرج االجتماعي
 

 :تمهيد
التي قدمت سلفًا حفول مفهفوم التفدرج الجتمفاعي، أن العلمفات شفغلوا أنفسفهم  التعاريفتبين من 

فمفففنهم مفففن رد التففففاوت وعفففدم المسفففاواة إلفففى . منفففذ زمفففن بعيفففد بقضفففية التفففدرج والتففففاوت بفففين النفففاس
الدخل، أو المهنفة، أو المسفتوى الثقفافي، أو : أسباب وراثية، ومنهم من رده إلى عوامل أخرى منها

مسففألة مففن أساسففها كمففا فعففل ذلففك نففاقه المففي، أو المسففتوى المعيشففي، ومففنهم مففن المسففتوى التعلي
هفل التفدرج موجفود ففي  :التفاليين ينسفأاللابطرحهمفا (Ogburn & Nimkoff)  أجبـرن ونمكـوف
 ونففس المتيفازات هناك مجتمعات تامة المسفاواة، كفل ففرد لفه نففس المرتبفةوهل ؟  كل المجتمعات

وأكفففدا أن ففففي كفففل المجتمعفففات يوجفففد  ،نهمففا بفففالنفيعاإلجابفففة إلفففى بعفففد بحفففث طويفففل خلصفففا لقففد  ؟
فففأدوار األطفففال وامتيففازاتهم . تفففاوت اجتمففاعي للسففكان حسففب العمففر والجففنس والسففمات الشخصففية

التففي  يففةتختلففف عففن تلففك التففي للبففالغين، وتلففك التففي للنسففات تختلففف عففن تلففك للرجففال، وتلففك الكفا
عفففن تلفففك التفففي عنفففد الجنفففدي تختلفففف أو الجنفففدي المقاتفففل علفففى نحفففو اسفففتثنائي يتمتفففع بهفففا الصفففياد 

إذا كفان  ،متفدرجوأنه لفيس مفن المعتفاد الحفديث عفن المجتمفع باعتبفاره  ..العادي أو ضابط الصف
 . كل فرد له فرصة متساوية للنجاح لكل المكانات المفتوحة

 

 :أبعاد التدرج االجتماعي: أوالا 
درج فدد مفن المتغيفرات الرئيسفة للتففاتففاق حفول عفن فر األدبيفات التفي تعرضفت للموضفوع عففتظه

ن اختلففف العفف د القتصففادي فعففالب  : ذه األبعففاد فففي ثالثففة تشففملفدد هفففن حففففمففنهم مفف. ددفالجتمففاعي واذ
(Economic Dimension)  د القفوة فعف، ب(Power Dimension)عد الهيبفة ف  ، وبف(Prestige 

Dimension) )(. القففوة: د شففملتافي سففتة أبعفففددها ففففن حفففم مفففومنهفف (Power) الهيبففة المهنيففة ،
(Occupation Prestige) الثفففروة أو الفففدخل ،Wealth) (Income orم والمعرففففة ف، التعليففف



(Education and Knowledge)ري ف، النقفات الفديني والشعائف(Religious and Ritual 

Purity)  مكانة المجتمع المحلي ،(Local-Community Status)  )(. 
 
 يعالمفي دراسة التدرج الجتماعي تنسب إلى أهمية اإلسهامات أكثر  أنالجدير بالمالحظة و 
 العامففففلأهميففففة  إبففففرازالفضففففل فففففي  مــــاركسل يعففففودإذ  .رفيبــــكــــارل مــــاركس ومــــاكس جتمففففاع ال

لفففت النتبففاه  لففه الفضففل فففيف فيبــرأمففا . الجتماعيففةللطبقففات الففرئيس المحففدد باعتبففاره  القتصففادي
إلى جانفب اهتمامفه بالعامفل  ،باعتبارهما مظهران ألي بنات طبقي تدرجي الهيبة والقوةإلى أهمية 
هاذين العملين العقليين العظيمين سمحا برأية التدرج الجتماعي باعتبفاره ب معاً إنهما . القتصادي

 .) قضية متعددة األبعاد
 

للتدرج الجتماعي التي تأكفد عليهفا العديفد مفن  المأدية  بعاد الثالثة الرئيسةلعرض فيما يلي 
 :(1)كما هفو محدد بالشكل رقم  الهيبةبعد القوة، و بعد القتصادي، البعد : األدبيات وهي

 

 

 (1)شكل رقم 
 لتدرج الجتماعيل الرئيسة بعاداأليبين 
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 :البعد االقتصاد  -1
فففي  البعففد القتصففاديدراسففة ب اهتمففا معففاً  (Weber)وفيبففر  (Marx)بففالر م مففن أن مففاركس 

فبالنسبة . إل أن توجهات كل منهما إلى حد بعيد كانت مختلفة، الجتماعي درجظاهرة التب عالقته
 Independent)اعتبفففففر العامفففففل القتصفففففادي بمثابفففففة المتغيفففففر المسفففففتقل  (Marx)لمفففففاركس 

Variable)  أمفا فيبففر . الطبقففات الجتماعيفةالتفدرج و المفسفر لوجفود(Weber)  فننفه اعتبفر البعففد
اهتمفففففام كبيفففففر علفففففى النتفففففائج ب، وركفففففز (Dependent Variable)القتصفففففادي متغيفففففرًا تابعفففففًا 

 .لتدرج الجتماعيا المترتبة عن (Economic Consequences) القتصادية
 

بفففوجود عففدة طبقففات اجتماعيففة فففي القففرن التاسففع عشففر بففالمجتمع  (Marx)لقفففد سففّلم مففاركس 
 Factory)، عمففففال المصففففانع (Servants)، الخففففدم (Laborers)العمففففال : الصففففناعي منهففففا

Workers) أصفففففحاب الحفففففرف ،(Craftsmen) صفففففغار المفففففالك والتجفففففار، وذوي رأس المففففففال ،
ومع ذلفك، فننفه تنبفأ بفأن المجتمعفات الرأسفمالية ففي النهايفة . (Moneyed Capitalists)لثروة وا

الفذي يملفك   (Bourgeoisie)سوف تتقلص إلفى طبقتفين اجتمفاعيتين، وهفو يفرى أن البورجفوازي 
الففذي ل يملففك أدوات اإلنتففاج فهففو  (Proletarian)رأس المففال هففو الففذي يحكففم، أمففا البروليتففاري 

وأن طبقة رأس المال الحاكمة هي التفي تسفتغل جهفد العمفال، وتسفعى إلفى الحففاظ علفى . المحكوم
باختصفار، الرأسفماليون . حتى تتمتع بالفائض القتصفادي (Wage Level)بقات مستوى األجور 

 Means)ألنهم يملكون وسائل اإلنتاج  (Working Class)يحكمون ويستغلون الطبقة العاملة 

of Production) .تبيعه سوى عملها يتا الطبقة العاملة فننه ل شأم. 
 

أن كل مظاهر المجتمع الرأسمالي ناتجة عن  دالتحليل الماركسي ذهب أبعد من ذلك عندما أك
، والنتيجففة (Morality) الفضففيلةو العمففل، الففدين، الحكومففة، القففانون، : الظففروف القتصففادية مثففل
وبالتفففالي اسفففتطاعوا ، ظفوهفففا لمصفففالحهمو مفففع و ففففي كفففل أنظمفففة المجت اهفففي أن الرأسفففماليين تحكمفففو 

أن  (Marx)وبنيجاز، يرى مفاركس . تشكيل النظام القانوني والتربوي والحكومي لمصلحة ملكيتهم
 .)(للمجتمع الرأسمالي يستند إلى األسس القتصادية  (Superstructure)البنات الفوقي 

 
تنبفأ بأنفه سفوف تكفون هنفاك فقفط طبقتفان اجتماعيتفان ففي المجتمفع  (Marx)أن مفاركس  معو 

قفد  (Marx)ولما كفان مفاركس . تنبأ بنمو عدة طبقات اجتماعية (Weber)الرأسمالي؛ فنن فيبر 
ركفز  (Weber)ركز على وسائل اإلنتاج باعتبارهفا السفبب الفرئيس للتفدرج الجتمفاعي؛ ففنن فيبفر 

هذه ، عالقة الناس بالمأسسة القتصاديةالمترتبة عن  (Consequences) النتائجاهتمامه على 



 المر وبفةشفيات األ وقصد بهفا الحصفول علفى (Life Chance)فرص الحياة أطلق عليها  النتائج
فففي معظففم  تصففلتأن حيفففازة هففذه األشففيات  و . السففكن، التعلففيم، الصففحة، الطعففام: فففي الحيففاة مثففل

العقفففار الثابففت : وبخاصففة (Economic Resources) بالمصـــادر االقتصــاديةة مباشفففر  األحيففان
(Real Estate) األجففور ،(Wage) الميففراث ،(Inheritance) األربففاح الناتجففة عففن توظيففف ،

 .)(المال بصور مختلفة 

 :بعد القوة -2

ن كفان ذلفك القفوة تعنفي القفدرة علفى الفتحكم ففي سفلوك اسخفرين (Weber) فيبـر وفقًا لف ضفد  واذ
الففذين ف، بوسففائل اإلنتففاجتففه فففرد تعففد انعكاسففًا لعالقاليففرى أن قففوة ف (Marx)مــاركس أمففا  .ر بففتهم

 (M.Parent)مايكـل بارنـت فـنن وحفديثًا  .يملكون رأس المفال ويتحكمفون فيفه يملكفون كفذلك القفوة
 وجفهأن يشفدد علفى ضفرورة  ،م1495عفام  الفذي نشفر (Power and powerless): ففي كتابفه

 (Separate) سفتقاًلبً بعفدًا م اباعتبارهف في المجتمعودراستها علمات الجتماع اهتمامهم نحو القوة 
علففى توظيفهففا لتعزيففز  نو قففادر األفففراد والجماعففات الففذين يملكففون القففوة ولكففون ؛ للتففدرج الجتمففاعي

 . مصالحهم التي  البًا ما تكون على حساب اسخرين

 مففن فففرص زيففديعلففى أن النجففاح القتصففادي  ونيتفقففعلمففات الجتمففاع بففالر م مففن أن معظففم و 
قففوانين الضففريبية وتوظيفهففا يملففك القففوة للتففأثير فففي ال الغنففي ذلففك بففأنعلففى ويففدللون . ب القففوةاسففتكا

أن النجـا  االقتصـاد  مسفألة حفول  (Weber) فيبـرمفع جفدل دخفل ففي بعضهم ن أ لخدمته؛ إلّ 
 .بالكاملدائماا  الزمانال يتوالقوة 

 
الحقيقفة التفي مفادهفا أن المفال إذا اسفتخدم لممارسفة  أوالا، :هفذا الجفدل علفى عفدة نقفاطبنفي  لقد

 ثرائهفال تسفتخدم  كثيفرةعلى سبيل المثال، هناك أسر ثرية القوة ليس فّعال دائًما في هذا الطريق، 
تسفتخدم ، المال وامتالك وسائل اإلنتفاج ليسفت المصفادر الوحيفدة التفي ثانياا . لكسب القوة السياسية

نمففا توجففد كففذلك الخبففرة المعرفيففة منطلقــات للقــوةباعتبارهففا  التففي  (Expert Knowledge)، واذ
يسفتطيعون  (Lawyers)الكثيفر مفن المحفامين  على سبيل المثفال،. يمكن أن توظف لتعزيز القوة
 Political)إلففى بلففوه جففوهر القففوة فففي الشففأون السياسففية  هموخبففرت أن يحولففوا معففرفتهم الخاصففة

Affairs) . ومفن المصفادر األخفرى، فصفاحة المفتكلم(Eloquence as a speaker) الصفيت ،
والسفففرية ، (Fraud)، الحتيفففال (Deceit)القفففدرة علفففى الخفففداع أو التفففدليس ، (Fame)أو الشفففهرة 

(Secrecy)
 )( . 



األزواج فففي العففادة أكثففر قففوة مففن الزوجففات داخففل ففف، التففي نملكهففا اتمكانــالبأيضففًا  تففرتبطالقــوة 
أكثفففر مففففن قفففوة ففففي أي تنظفففيم يملكفففون  (Elected Officers)خبفففون المنت ففففونالموظ. األسفففرة

 (Mass Media)وسفائل اإلعفالم  علفى سفيطرونوكفذلك ففنن النفاس الفذين ي. األعضفات العفاديين
التغلفب علففى نففدرة باإلمكففان وأخيففرًا، ًب ثالثــا. يشفكلون قففوة بفالر م مففن أنهففم ل يملكفون ثففروة عظيمفة

أو إذا  .كبيففرة مففن النففاس اً إذا نحفن ملكنففا إلففى جانبنففا أعففداد (Scarcity Resources)المصفادر 
لففى كففان قففادرًا ع (Hitler) هتلــرعلففى سففبيل المثففال،  .نظمنففا بمهففارة فائقففة مصففادرنا التففي نملففك

  ألمانيــاعلففى اسففتبدال تعهففده بننقففاذ  اً وقففادر ، واسففعة تحويففل المصففادر المحففدودة إلففى حركففة سياسففية
 . )( من الفقر الشديد إلى القوة المطلقة

 
فنن القوة تعد بعدًا منفصاًل أو مستقاًل للتدرج الجتمفاعي؛ ألنهفا مفن العوامفل  عالوة على ذلك،

 أمــــوس هــــويلي باإلضففففافة، إلففففى أن. فففففي اسخففففرين  يففففر القتصففففادية ذات القففففدرة علففففى الففففتحكم
(A.Hawley) أن كفل جماعفة اجتماعيفة أو نظفام و  كل فعل اجتماعي هو تفوازن للقفوة، لحظ أن

بفالر م مفن المغفالة التفي قفد تبفدو ففي هفذه العبفارة، إل أن القفوة منتشفرة  .اجتماعي هو تنظيم للقفوة
البعفدين ب مقارنفةلها، إل أنها عصفية عفن الفهفم الهتمام مكرس  ومع أن جلّ . ومظهر مهم للتدرج
وفقففففًا للعوامففففل  (Rank)ومعقولففففة لقيففففاس المرتبففففة  مقبولففففةلقففففد اسففففتنبطت طففففرق . اسخففففرين للتففففدرج

وذلففك بسففبب أن الخففتالف فففي الففرأي مففازال ، القففوةبعففد القتصففادية والهيبففة، ولكففن لففيس كففذلك مففع 
 .)(قائمًا حول كيفية توزع القوة داخل البنات التدرجي 

 :بعد الهيبة -3
أو التقففدير الجتمففاعي  (Prestige)الهيبففة  ًبعففد البعففد الثالففث مففن أبعففاد التففدرج الجتمففاعي هففو

(Social Recognition) والحتففففرام ،(Respect) واإلعجففففاب ،(Admiration) ن قبففففل مفففف
، فففنن التقففويم الجتمففاعي وفــي المقــام األول .فالهيبففة دائمففًا هففي شففأن ثقففافي واجتمففاعي. اسخففرين

، واإلعجففاب (Honor)إن السففمعة الحسففنة . اإلطرائففي مبنففي علففى المعففايير والقففيم داخففل الجماعففة
 المافيــــاتمتففففد لتطففففول رأوسففففات العصففففابات بمففففا فففففي ذلففففك  (Deference)واإلذعففففان ، والحتففففرام
(Mafia)بعالم الرذيلة واإلجرام كما هو الحفال عنفد األمريكفان،  الكثيرين ، لكن وبالر م من افتتان

 .إل أن رأوسات المافيا ليست لديهم هيبة عالية خارج دوائرهم
 

.  ومففا شففابه ذلففك، يجففب أن تعطففى مففن شففخص مففا إلففى رخففروالتقففدير  ، السففمعة الحسففنةثانيــاا 
ــلل يسففتطيعون المنففاداة ألنفسففهم للفففوز بجففائزة  (Scientists)فالعلمففات  . (Nobel Prize) نوب

. (Pulitzer Prize) ربــول تــز ل يسففتطيعون مففنذ أنفسففهم جففائزة  (Journalists)والصففحفيون 



مفففنذ أنفسفففهم الفففدكتوراه  (Corporate Executives)التحفففاديون  توكفففذلك ل يسفففتطيع المفففد را
 .قـدير، إذن، يجـس أن يـ تي مـن انخـرين أو ال يكـونفالت. (Honorary Doctorate)الفخريفة 

 Prestige)، األشخاص أو األسفر الفذين لفديهم مرتبفة متشفابهة فففي التسلسفل الهرمففي للهيبفة ثالثاا 

Hierarchy) يشتركون في تطابق أساليب الحياة  ،ويكونون على هيئة طبقات اجتماعية(Life 

styles) . فأبنفففات الطبقفففات العليفففا علفففى األرجفففذ أكثفففر اهتمامفففًا بالمفففدارس الخاصفففة(Private 

Schools) فففي النخففراط و ، بالدراسففةالطبقففات الففدنيا فففننهم علففى األرجففذ أقففل اهتمامففًا  أبنففات، أمففا
 )()ولهم ميل لالنتمات إلى الجماعات الدينية المتشددة  (College)الكلية ب

 
 وعهافعلى تنف التأكيديمكن ف ،ي المجتمعات الحديثةفالهيبة ف ليهابخصوص األسس التي تقوم ع

 Acts of) ةيففففعفففال البطولاأل، إلفففى (Power)، والقفففوة (Wealth)ن الثفففروة فمففف راوحفوهفففي تتففف

Heroism) برهنة على السمة الشخصية ، أو ال(Personal Character) . 
 
رتبط بففالمهن يففي المجتمعففات الحديثففة فلهيبففة فففل ر اسففتقراراً فاألكثفف مصففدرال، فففنن ى أيففة حففالفعلفف

(Occupations) )( . 
 

ولقفد . عينفة عن مرتبة كل مهنفة وفقفًا لمكانتها العامة ففي المجتمفع األمريكي سئلفت في دراسة 
األطبفات، : وبخففاصة (White-Collar Occupations)أتضذ، أن مهفن ذوي الياقفات البيضفات 

 Blue-Callar)تميل إلى أن تكون ذات هيبة عالية من ذوي الياقات الزرقات  والمعلمون، الوزرات

Occupation)  أن األطبفات فف، وكمفا هفو متوقفع. النجفارون، رجفال المنفاجم، السفباكون :وبخاصة
(Physicians)  نيالسففام المففوظفين السياسففيينو (High Political Officials)،  العلمففات و 

(Scientists)القمامة ، وجامعو سيارات األجرةو فلحجاب، وسائقبينما ا، نية عاليةيملكون هيبة مه
أن يكون لدى أساتذة الكليفات والعلمفات ، ن  المفاجئ جداً ففننه م، على أية حال. هيبة واطيةلديهم 

 .هيبة أكثر من رجال البنوك
 
 
 
 
 
 
 



 ؟ ببعضها الثالثة التدرج االجتماعي أبعادارتباط  مدىما
األبعاد ليس بالضرورة أن تكون  هنيرون أ (Weber)فيبر بالر م من أن بعض العلمات ومنهم 

ذلففك قففد قففد يتمتففع بففالحترام العففالي ومففع ، علففى سففبيل المثففال (Artist)فالفنففان ، رابطففةمتالثالثففة 
 .)وليست له سلطة سياسية رسمية ، يكون محدود الثروة

 
 وارتبففاط حمففيم وثيقففةأن ثمففة عالقففة  (Shepard) شــابردعلمففات أخففرون ومففنهم  أكففدالمقابففل وب
، عد الثروة مترابطةوب   (Political Power)وبخاصة القوة السياسية  عد القوةب  فالعالقة بين . هابين

إذ يسففتطيع أن  ،هففاحاملل (Economic Advantage)اقتصففادية فمففن جانففب تقففدم القففوة ميففزة  
يسففتطيع الثففري مففن خففالل  ومففن جانففب رخففر، مربحففةالتجاريففة ال اتصفففقالعلففى  يطلففع مففن موقعففه

 . ثروته أن يحصل على المكانة السياسية المرموقة
 
المصفادر القتصفادية،  فالهيبفة العاليفة تعتمفد علفى. لهيبة والثروة هما أيضًا متشابكتان مباشفرةا

اقتصففادي وأسففلوب الحيففاة كففذلك يففرتبط بالهيبففة العاليففة التففي ل يمكففن المحافظففة عليهففا بففدون نفففوذ 
. بيفت أنيففق ففي حففي لئفق؛ أو إرسفال أحففد األطففال إلففى أفضفل المففدارس: لشفرات الضفروريات مثففل

التففي يمكففن مففن  العمففل الفريففدة وفففرص ،ومففع الهيبففة العاليففة تففأتي المكاففف ت القتصففادية الخاصففة
جــاك و، (A.Palmer) ارنالــد بــالمرإن معظففم الثففروة التففي جمعهففا كففل مففن . توليففد الثففروة خاللهففا

ة المالية التفي يحصفالن عليهفا مفن مباريفات مكافألم تأت مباشرة من ال (J.Nicklaus) نيكالوص
(Golf) نمففففا ، المحترفففففة ومضففففرب ، بــــالمرشففففرات سففففترة فففففي النففففاس ير بففففون ف .بسففففبب هيبففففتهمواذ
 .معهما المنتجاته اتسند توقيع فيالشركات تتسابق لذلك  ،نيكالوص

 
 تتطلففب التففي مكانففاتبال تففرتبط الهيبففة. فففي أ لففب األحيففان همففا أيضففًا مترابطتففانة والقففو  الهيبففة
 رونالـد ريغــان الممثفل ،وخيفر دليفل علفى ذلفك ةإلفى القفو  تتحفولد قف الهيبفةو . ةالقفرارات المهمف اتخفاذ

(Ronald Reagan)لوليات المتحدة األمريكيةل اً ثم رئيس كاليفورنيال اً حاكم ، الذي أصبذ )(. 
 
 

 :االجتماعيأنماط التدرج : ثانياا 
مفففن الظفففواهر الهامفففة التفففي لفتفففت اهتمفففام الفالسففففة وعلمفففات النظريفففة الجتماعيفففة عبفففر التفففاري ، 

التفي تشفكل ففي النهايفة   (Strata)، أو مسفتويات (Classes)ظاهرة تقسيم المجتمفع إلفى طبقفات 
والقففففففوة ، (Prestige)عبففففففر عفففففن درجففففففات متباينففففففة مفففففن الهيبففففففة ت (Hierarchy)تسلسفففففاًل هرميففففففًا 

(Power) . ومع أن هذه الظاهرة تعبر عن جانب مهم من جوانفب البنفات الجتمفاعي، إل أنهفا لفم



لقففد درج علمففات الجتمففاع . تخضففع للدراسففة النقديففة والتحليففل إل بنمففو العلففوم الجتماعيففة الحديثففة
 Slavery)نظففففام الففففرق : علفففففى التمييففففز بيفففففن أربعففففة أنمفففففاط أساسففففية للتفففففدرج الجتماعفففففي هفففففي

System) ، نظففام اإلقطففاع(Estates System) ، نظففام الطائفففة(Caste System)  ونظففام
 .) (Social Class System)الطبقة الجتماعية 

 :نظام الرق -1
التمفايز الجتمفاعي التفي شفهدتها و  عدم المساواة بين األحرار والعبيد أقدم ضروب التمييز يعد 

واألسففاس الففذي يففنهض عليففه هففو ملكيففة إنسففان مففا  المجتمعففات اإلنسففانية، وأن جففوهر هففذا النظففام
فففالرق فففي المجتمففع الرومففاني الكالسففيكي كففان يعففرف بأنففه نظففام يخضففع وفقففًا لففه . لسنسففان رخففر

والعبففد فففي ضففوت هففذه . والسففيطرة بففذلك تتضففمن معنففى الملكيففة، شففخص مففا لسففيطرة شففخص أخففر
وهفو بفذلك يفتقفر . طرتهالفكرة هو إذن الشخص الذي يعمل في نطاق قوة شفخص رخفر وتحفت سفي

إنفه يبفاع ، مملفوك لسفيده يتإلى الحقوق القانونية التي يتمتع بها اسخرون، وبالتالي يتحول إلى ش
وهفو  أحفد المفأرخين المعاصفرين المهتمفين بنظفام الفرقويشفير  .(1)ويشترى مثله مثل قطفع األثفاث 

ن الرق وجد في خمسة مجتمعات أصيلة اثنان منها في العصور القديمفة هفي بأ (Finley) فينلي
يطاليفففا وأمفففا المجتمعفففات األخفففرى فهفففي الوليفففات المتحفففدة، منطقفففة الكفففاريبي، . اليونفففان القديمفففة، واذ

)والبرازيل 
*
 . 

ينظففر إليففه كففل مففن  رجففلال: فففنن الففرق يشففير إلففى (Bottomore) بوتومــور وبحسففب تعريففف
وففففي الحفففالت المتطرففففة ل تكفففون لفففه أيفففة حقفففوق علفففى . لفففى أنفففه ملكفففًا سخفففرالعفففرف والقفففانون ع

وفففي حففالت أخففرى قففد يجففد حمايففة فففي بعففض  (Pure Chattel)خففالص  متففاعاإلطففالق، إنففه 
ويأكفد أن الفرق يمثفل . ) (Ass)أو حمفار  (Ox)الجوانب، ولكن هذه الحماية ل تتعد حمايفة ثفور 

فيففه تحففرم جماعففات معينففة حرمانففًا كففاماًل مففن ، عففدم المسففاواةالتفففاوت و شففكاًل متطرفففًا مففن أشففكال 
نظففام  نويستشفهد بمثففالين كبيفرين يعبففران عف .الحقفوق، وأنفه وجففد ففي أزمنففة مختلففة وأمففاكن متفرقفة

اليونـان ، من مجتمعات العالم القديم التي كانفت تقفوم علفى الفرق وبخاصفة مجتمعفات األول. الرق
مفن الوليففات المتحففدة األمريكيففة خففالل القففرنين الثففامن  ،والثــاني. (Greece & Rome) ورومــا

ففففي هففففذه  (Slave)والعبففففد  (Master)وهفففو يفففرى أن العالقففففة بفففين السفففيد . عشفففر والتاسفففع عشففففر
، الملكيفففة (Possessions)األنظمففة هففي عالقففة تعبففر عنهففا كلمففات محففددة شففائعة مثففل القتنففات 

(Property) .ن األرقففففففففات هففففففففم بالضفففففففف بففففففففاألحرار  روف أدنففففففففى مقارنففففففففةرورة يكونففففففففون فففففففففي ظففففففففواذ
(Freemen) ويترتب على ذلك نتفائج عامفة منهفا، أن الرقيفق ل يتمتعفون بفالحقوق السياسفية ول ،

                                                 
1) )
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إّنففه اجتماعيففًا  ،باختصففار. يشففاركون فففي اختيففار الحكومففة، ول يحففق لهففم حضففور المجففالس العامففة
 .)(محتقرًا 
 
الحفروب،  -أ: ففي بالنظر إلى المصادر التي كفان يفتم مفن خاللهفا الحصفول علفى األرقفات فكانفت تتمثفل أساسفاً    

المواطنفون الفذين تسفوت أحفوالهم بفعفل الفقفر والجفوع  حيفث كفانالفقفر،  -ب. األسرى يتحولفون إلفى عبيفد حيث كان
نذا لفم يسفتطيعوا الوففات بالفدين ففنن القفانون كفان السفتدانة، فف يضطرون إما إلى بيع أنفسهم أو بيع أولدهفم أو إلفى

. القانون يقضي باسترقاق الخارجين عن النظام السياسفي والجتمفاعي حيث كانالجريمة،  -ج. يقضي باسترقاقهم
الخطف والقرصنة، فقد كانت هناك عصفابات تغيفر علفى القواففل أو المراكفب التفي تحمفل المسفافرين، أو تغيفر  -د

، النخاسفة -هفف. فتأسفر الرجفال وتسفبي النسفات واألطففال وتسفوقهم إلفى مفدن بعيفدة يبفاعون فيهفا على جماعات رمنة
 )تقام في مدينة الدولة المنتصرة في الحرب أسواق يباع فيها األسرى والسبايا  حيث كانت

 

 :النظام اإلقطاعي -2
الخففامس وحتففى سففاد هففذا النظففام فففي منطقففة  ففرب ووسففط أوربففا خففالل الفتففرة الممتففدة مففن القففرن 

كما أنه وجد في شرق . القرن الخامس عشر الميالدي فيما عرف بفترة أو حقبة العصور الوسطى
شففبه الجزيففرة العربيففة، شففمال أفريقيففا، أقففاليم جنففوب الصففحرات الكبففرى، وفففي  ،أوربففا، الصففين، الهنففد

التففي  مففع مالحظففة الخففتالف بففين منطقففة وأخففرى وفقففًا لخصوصففية األوضففاع والظففروف. اليابففان
 .)(أحاطت بكل منها 

 
للنظم اإلقطاعية أظهر مثاًل  كان سائدًا في أوربا القرون الوسطى الذيالنظام اإلقطاعي  يعدو 

 نظام تفدرجي محفددذات  طبقاتعدة  إذ يتكون هذا النظام من، التي عرفتها المجتمعات اإلنسانية
، (Townspeople) **مففففدنالوسففففكان  ،(Church) كنيسفففةَ ال ،(Nobility) *النففففبالت : شفففملي
 يجففففاراإلفكففففرة  علففففى هجففففوهر النظففففام يقففففوم فففففي  وأن هففففذا. (Peasants)  ***طبقففففة الفالحففففين و 

(Tenancy)، بين اللورد  اللتزامات ية منة هرمبكش التي تقيدها**** (lord)  التفابعو***** 
(Vassal) . إقطاعيففةاللففورد إذ يمففنذ (Fief) لحمايففةا ويقففدم لففه، للتففابع (Protection) . مقابففلو 
ودففع  ،تفهقرار محكمب القبول ،همن أجل القتال: منها تجاه اللورد ض اللتزاماتبعبالتابع  ذلك يقبل
أي  – وبالتففدريج أخففذت تلففك العالقففة .(1)الخاصففة المناسففباتفففي  م الخففدماتيقففدوت ،الماليففة المبففال 

                                                 

وهو لقب يورث بكل ما يتصل به من ، منها األسر األرستقراطية القديمة، يطلق هذا اللفظ على فئات مختلفة من الناس *

ومن ناحية ثانية ملكيتها لمساحات شاسعة من ، وكان لها أهمية خاصة من ناحية قربها من الملك، حقوق والتزامات

. علم االجتماع.عبد الحميد لطفي: أنظر،  ونبالء الخدمة، السيف نبالء: ثم ظهرت فئات أخرى من النبالء هم. .األراضي

 .191-151ص ص ، م1455، دار النهضة العربية: بيروت

 . 154ص ، بقامرجع س. أنظر عبد الحميد لطفي، بدأت المدن تتشكل في أوربا منذ القرن الثاني عشر الميالدي **



وأصفففبذ معتفففرف بهفففا مفففن قبفففل العفففرف ، صففففة التعاقفففد  -العالقفففة الشخصفففية بفففين السفففيد والتفففابع 
،  مففن المكانففات الجتماعيففة لسقطففاعيينسففالً وتسل ،تففدرجًا هرميففًا داخففل اإلقطففاعوخلقففت . والقففانون

  وففي نهايفة المطاف تشكل المجتمع اإلقطاعي
 

تعميففق التمففايز الطبقففي، والسففتغالل القتصففادي والجتمففاعي والسياسففي الففذي  يفففوممففا سففاعد 
طالقهفا الوعفود عفن السفعادة ففي السفمات تعويضفًا  *نانقتعرض له الفالحون واأل تكريس الكنيسة واذ

 .)عن األوجاع واسلم في األرض 
 

بتًا لممارسة السلطة في فننه لم يكن هناك تدرجًا ثا ؛ةالهرميب النظام هذا تبناوبالر م من اتسام 
منحهفففففا لفففففه مفففففن قبفففففل  مباشفففففرة بفففففدًل مفففففنأرض ففففففارس لمفففففنذ الملفففففك ل، كفففففل مكفففففان ومثفففففال ذلفففففك

داخففل كففل فففرد ل تحديففد مكانففة ثابتففةوبففالر م مففن اتسففام هففذا النظففام كففذلك ب . *  (Baron)بففارونال
الحفراك رص فف أن إلّ  ؛تغييره يصعب الذيو  (Social Hierarchy)التسلسل الهرمي الجتماعي 
مفن هفو أعلفى إلفى  متميفزةخدمفة الففرد  تقفديم: اوتتم بوسائل مختلفة منه الجتماعي كانت موجودة

إلفففى  بانضفففمامهأو  .بالمفففال يسفففتبدلالعمففل كفففان  حيفففث ةنفففيالمدهفففروب إلففى أو ال. منففه ففففي المرتبفففة
ن أَ والتففي يتميففز نظامهففا الففداخلي بسففماحه ألي شففخص بففنففاس، ال لكففل التففي كانففت مفتوحففة الكنيسففة
ففي أوربففا  (Clergy) رجفال الفدين ذلفك ففننومفع . بحسفب جهففدهإلفى أعلفى درجفات المكانفة يصفل 

مفا يمكفن  .كانت لجيل واحد فقط تهم على الحراك الجتماعيقدر  فنن عّزاب ولذاال هم منالغربية، 
 محترفففةالمحففاكم الو سياسففية الة يففمركز والالمففال،  تففداول وزيففادة، المففدننمففو ن هففو أ ،أخيففراً  إضففافته
 .)( اإلقطاعي في أوروبا النظام إلى إنهات جميعها أدت
 

 :النظام الطائفي -3
. قطاعياإلنظام يلها كما هو الحال في العديمكن ت مصطنعة قوانينإلى  ل يستندنظام متدرج 

 مفنلفذلك فهفو أكثفر تطرففًا وجمفودًا  ،هر يفغيتمكفن ي الفذي ل على المعتقفد الفديني قوميهو نظام إنما 
سفنة  (3222)منفذ لهند الفذي وجفد با ي الهندوسينظام الطائفله ال أفضل مثالو  .النظاِم اإلقطاعيِ 
تشفكل تالتفي  إذ ينتسب الهندوسي إلى إحدى الطوائف األربعة الرئيسفة ..م1445وألغى رسميًا في 

                                                                                                                                            

الذين تحولوا بفعل الظروف القاسية من  فئة المالك إلى فئة ، يهم عامة الشعب األحرار أصحاب األراض: الفالحون ***

 . األجراء

 .اللورد هو اإلقطاعي الذي تستأجر األرض منه ****

 هو الفالح أو المستأجر : التابع *****

 
  



وهففذه  (Varna) فارنــايطلففق عليففه فففي اللغففة الهنديففة اسففم والففذي  فففي نظففام هرمففي تسلسففلي جامففد 
يمثلها الكهنة والمعلمون وتعد أعلى مكانة في النظام  :(Brahmans)البراهما  (أ) :الطوائف هي

كمففا ينظففر . جميففعالالطففائفي وتحففيط بهففا كففل طقففوس التقففديس ومعففاني التبجيففل والحتففرام مففن قبففل 
ى وترجففع هففذه النظففرة فففي عمومهففا إلفف. إليهففا باعتبارهففا مصففدرًا لكففل مففا هففو سففامي وشففريف وطففاهر

الشفففففاتريا  (ب) .طبيعفففففة األعمفففففال التفففففي تقفففففوم بهفففففا هفففففذه الطائففففففة والمتمثلفففففة ففففففي األعمفففففال الدينيفففففة
(Kshatriyas) : تفأتي ففي المرتبفة الثانيفة، مفالك األراضفي، واإلداريفون المفدنيون، الجنوديمثلها. 

 تفففأتي ففففي المرتبفففة ،والحرفيفففون، وأصفففحاب الحوانيفففت، راجفففيمثلهفففا الت: (Vaishyas) الفيشفففيا (ج)
 السـيدراوتحفت . تفأتي ففي المرتبفة الرابعفة يمثلها الخدم والفالحون: (Sudras)السيدرا  (د) .الثالثة

وهفففم  (Untouchables)أو الفففنجس  (Haryans) الهيـــرينتوجفففد طائففففة خامسفففة يطلفففق عليهفففا 
بخاصة يمارسون معظم األعمال الوضيعة و ، يعدون أدنى الطوائفالذين  (outcasts)المنبوذون 

 .دبا ة الجلودمنها 
 

والطوائففف الفرعيففة  العديففد مففن الطوائفففيوجففد  الرئيسففة طائفففة مففن الطوائففف األربففع وضففمن كففل
(subcastes)  التففي تسففمى الجففاتي(Jati) البنففات الجتمففاعيفففي  ثابتففاً  وضففعًابً  تففلكففل منهففا يح .

طائففة ( 1522)طائففة رئيسفة، و (0359) م إلفى أن هنفاك1421السفكان لعفام  إحصفات ارشولقد أ
 .) ضمن فقط أحد هذه الطوائف الرئيسية فرعية
 

إلفى جانفب الوصفايا ، لكل طائفة مجموعة من الطقوس والممارسفات والوصفايا الخاصفةكما أن 
ل تْأكفل سفوية،  يجفب أن س مفن الطوائفف المختلففةنفاأن ال: العامة المرتبطة بالطعام والزواج منها

 ةالطائفف وأعضفات ،براهفاميالن قبفل َأو مف ةطائففالقبفل عضفو  نمف  طعفام يجفب أن تطفبالووجبات 
. ألعلففىا الطائفففة أعضففات مطففب  أحففد خلوندَأو يفف ،الغففذاتا و سففمي ل أن بيجففاألدنففى المسففتوى مففن 
الفزواج ل يكفون إّل . األدنفىالطائففة لمس من أحفد أعضفات متى  لوثي سائل رخر قدأي مات َأو ال

لتفي تفدعو الهندوسفي بضفرورة الرضفا بفالعيه ففي باإلضافة إلى تلفك الوصفية ا. من داخل الطائفة
لقد جعلت هذه الوصايا وما يرتبط بها من ممارسات النظام الطائفي متميزًا . الطائفة التي ولد فيها
فكففففان أن تحففففددت الففففففرص ، كمففففا وضفففففعت القيففففود علففففى المهففففن والعالقفففففات، بالسففففتقرار والثبففففات

 .   والتصالت

 
الكارمففا : مفهففومين أساسففيين همففا فففي المقففام األول علففى تنديسفف ي الهندوسففيائفالطفف نظففامالإن 

(Kharma)  لتناسففف  ففففي اعفففن اعتقفففاد الهندوسفففي  يعبفففرالفففذي (Reincarnation) ، أي انتقفففال
ي يعبففر عففن مففدي التففزام الهندوسففي ذالفف (Dharma) الففدارماو . شففخصاألرواح مففن شففخص إلففى 



وأنفففه كلمفففا أطفففاع رمفففوزه ومعتقداتفففه وأدى شفففعائره بكفففل حماسفففة . الدينيفففة هبأدائفففه لطقوسفففه وواجباتففف
ذي ل يطيفع رمفوزه ومعتقداتفه أمفا الف، سفوف يبعفث مفن جديفد ففي طائففة أعلفى بعفد موتفه، وصرامة

  . فسوف يبعث في الطائفة األدنى
 

: أفكفففارممفففا سفففبق يتبفففين أن المنظومفففة القيميفففة والعقائديفففة للمفففذهب الهندوسفففي والمسفففتندة علفففى 
سفاهمت ففي تكفريس النظفام الطفائفي وعملفت علفى إعفادة إنتاجفه عبفر . والنجاسفة، الفدارما، الكارمفا
 الصــاعد والهــابط: للحــراك االجتمــاعي العمــود  بنوعيــ وبالتففالي لففم تكففن هنففاك إمكانيففة  ،السففنين

يتوقفف إذ . لكفن هفذه اإلمكانيفة يمكفن تحققهفا ففي الحيفاة اسخفرة. على األرض في ظفل هفذا النظفام
أو الهبففوط إلففى الطائفففة األدنففى علففى مففدى تمسففكه بأفكففار ، صفعود الهندوسففي إلففى الطائفففة األعلففى

 .  الكارما والدارما والتزامه بالممارسات المرتبطة بها
 

اختالففففات بفففين المهتمفففين بدراسفففة النظفففام الطفففائفي حفففول إمكانيفففة تفففدور ، وففففي الوقفففت الحفففالي 
فففي ، وتشفكك ففي اسفتمرارية قففوة تنظيمفه وممارسفة طقوسفه، نديففةاله فاعليتفه ففي الحيفاة الجتماعيفة

فيمففا  الغففربتففأثير مففرورًا ب، إلغائففهمففن المتغيففرات التففي شففهدها المجتمففع بففدأ مففن قففرار ظففل العديففد 
الكبيفففرة  المراكفففز الحضفففريةانتهفففاًت بظهفففور و ، تعلفففيمالصفففناعة، الديمقراطيفففة، ال :يتعلفففق بتعزيفففز قفففيم
 اعلففى هففذ (Bottomore) بوتومــورد يــك تبففالر م مففن و  .  )فففي المجتمففع الهنففدي وارتفففاع عففددها

مع ظروف الحياة ففي المجتمفع  تتفق في جوانب عديدةلم تعد أن الديانة البراهمية واعتباره  التوجه
هفذه ر التأثير الذي ما تفزال تمارسفه انكإصعوبة يشير من جانب رخر إلى فننه . الصناعي النامي

تفففنهض ، (Westernization)جانفففب عمليفففة اكتسفففاب صففففات الغفففرب أنفففه ب إلفففىإذ يفففرى  .الديانفففة
نفه ففي أو . في الهنفد الحديثفة (Sanskirtization)عملية أخرى تتمثل في نشر اللغة السانسيكرية 

يغفففوص أعضفففات ، الوقفففت الفففذي يتحفففول فيفففه أعضفففات الطوائفففف العليفففا إلفففى أففففراد ذوي ثقاففففة  ربيفففة
الطوائف الدنيا في الفنمط التقليفدي للمجتمفع مفن خفالل تبنفي الديانفة البراهميفة والممارسفات العمليفة 

 .)(المرتبطة بها 
 
وبففالر م مففن وجففود  أنففه (Bottomore)أمففا علففى مسففتوى الممارسففة السياسففية فيففرى بوتومففور  

إل أن تفأثير النتمفات الطفائفي  ؛تحالفات بفين بعفض تجمعفات الطوائفف ألجفل خلفق تكفتالت مفأثرة
وأنفه لفيس المتغيفر الوحيفد والحاسفم ففي انتخفاب القفادة ، على النتخاب يختلف من مكان إلفى رخفر

.. لتعلفق بالقيفادة الغربيفةوا، واللتزام األيديولوجي، بل أنه يرتبط بالمصلحة القتصادية، السياسيين
ذا كانفففت أهميفففة الطائففففة محفففل شفففك ففففي المجفففال السياسفففي فننهفففا محفففل شفففك أكبفففر فيمفففا يتعلفففق ، واذ



سن هفففذه الجماعفففات  نظفففراً والمثقففففون ، يونالقفففادة العسفففكر ، المفففديرون: األخفففرىبجماعفففات الصففففوة 
 .  (تتشكل على أساس التميز الفردي واإلنجاز

 :الطبقات االجتماعية -4
النظفففام الطبقفففي الحفففديث مفففع نشفففأة النظفففام الرأسفففمالي ففففي القفففارة األوربيفففة وانهيفففار النظفففام  ظهفففر

ويعتقفففد أن .  *اإلقطفففاعي بعفففد أن سفففيطر علفففى الحيفففاة لفتفففرة طويلفففة امتفففدت حفففوالي عشفففرة قفففرون 
وبخاصة استخدام  تظروفًا عدة ساهمت في ظهور النظام الرأسمالي الطبقي، بداية من الختراعا

العجلفة المائيفة المتطفورة بفدل النفاعورة منفذ القفرن الرابفع عشفر، ولقفد سفاعد اسفتخدامها علفى صفهر 
دد واألدوات مثففل، المخففارط والمصففاقل تطففور صففناعة الع فف األمففر الففذي أدى إلففىالمعففادن وسففبكها، 

عففة وكانففت هففذه كمففا تطففورت صففناعة النففول والنسففيج وصففناعة السفففن، ثففم اختففراع الطبا. والمثاقففب
الشفرط الثفاني، تمثفل ففي الكتشفافات الجغرافيفة، وبخاصفة . الختراعات هي بداية تطور الصناعة

ــــومبسرحلففففة المففففالح  إلففففى سففففواحل العففففالم الجديففففد أمريكففففا عففففام  (C.Colomb) كريســــتوف كول
م، ومففا أدت إليففه مففن تحسففن كبيففر فففي طففرق المواصففالت، وبدايففة بففروز ظففاهرة السففتعمار 1440
ومفففا أفضفففى إليفففه كفففل ذلفففك مفففن ازدهفففار للعمليفففات ، المصفففادر األوليفففة مفففن الفففبالد المكتشففففةونهفففب 

أمفففا الشفففرط الثالفففث، فتمثفففل ففففي نمفففو المفففدن . التجاريفففة والتوسفففع ففففي األسفففواق المحليفففة والخارجيفففة
والمنففاطق الحضففرية وتعففاظم سففكانها، وانتقففال أعففداد كبيففرة مففن الفالحففين صففوب المففدن بحثففًا عففن 

ط جديفدة فففي سفوق عمفل حفرة بعيفدًا عففن العالقفات التعاقديفة التفي كفانوا مففرتبطين العمفل وففق شفرو 
 . (1)بها في ظل اإلقطاع 

 
لقد كان لتوفر هذه الشروط و يرها األثر الكبير في إحداث تحولت عميقة ففي حيفاة المجتمفع، 

م أصفحاب وهي تحولت كانت في مجملها لصالذ فئة معينة شملت في البدايفة التجفار والمفرابين ثف
وهفففي الفئفففة التفففي عرففففت بالبورجوازيفففة الحضفففرية التفففي مكنتهفففا الظفففروف مفففن . المصفففانع فيمفففا بعفففد

ولكنهففا لففم تكففن لتففتمكن مففن ذلففك لففول تففوفر . اإلنتففاج وسففائلمراكمففة رأس المففال نتيجففة لمتالكهففا 
تحففت  ...عنصففر العمففل المففأجور الففذي يقففوم بففه أشففخاص أحففرار لكففنهم ل يملكففون وسففائل اإلنتففاج

هذه الظروف الجديدة لفم تعفد العالقفات اإلقطاعيفة ذات جفدوى، ولفذلك بفدأت تنهفار، وبخاصفة مفع 
وكففان أن بففدأت فتففرة النهففوض . انتشففار العالقففات التجاريففة والصففناعية وازدهففار التعففامالت النقديففة

، الطبقففة األرسففتقراطية التففي تكونففت مففن األولــ . البورجففوازي والتففي ضففمت ثففالث طبقففات أساسففية
                                                 

 .م على يد العثمانيين1413طينية وانتهى بسقوط القسطن، م453بداء النظام اإلقطاعي بسقوط روما عام  * 

 

 

 



الفذين مفا زالفوا يحتفظفون بفأمالكهم مفن األراضفي الزراعيفة الشاسفعة، وبمفا ورثفوه مفن ألقفاب تتصففل 
ـــة. بالنبالفففة ، هفففي البورجوازيفففة المالكفففة ألدوات اإلنتفففاج الحديثفففة، والقفففادرة علفففى إدارة الطبقـــة الثاني

رضفون قفوة ، فكانت تتألف مفن الكفادحين الفذين يعالطبقة الثالثة. المشروعات الصناعية والتجارية
 .عملهم في سوق العمل ويتعرضون لالستغالل

 
الثامن عشر والتاسع عشر أفل نجم الطبقة األرستقراطية نتيجة للثورات السياسية  نيالقرنخالل 

واتسفع نظفام الطبقفة البورجوازيفة وتفدعم موقفهفا ، والبورجوازية والثورة الصفناعية والتقفدم التكنولفوجي
وخفففالل القففرن التاسفففع عشففر تبلفففورت مالمففذ البنفففات . مشففروعاتهابفضففل تفففراكم رأس المففال وتطفففور 

البرجوازيفففففة : الطبقفففففي ففففففي المجتمفففففع الرأسفففففمالي بحيفففففث أصفففففبحت هنفففففاك طبقتفففففان رئيسفففففيتان همفففففا
وترتفففب علفففى اهتمفففام الرأسفففماليين بفففالربذ وتراكمفففه وجفففود ظفففروف مواتيفففة للمنافسفففة، . والبروليتاريفففا

. العامفة الحيفاة ألجفور أو سفاعات العمفل أو ظفروفسفوات مفن حيفث ا ،سوأً  أحوال العمالازدادت و 
ففأدى ذلفك  ،علفى العمفل أكثفر ممفا هفو ضفروري لتفامين حياتفهبفأجر فالرأسمالي كان يفر م العامفل 

القانون األساسي للرأسمالية والصيغة النوعية  *  (Surplus Value)لى ما يعرف بفائض القيمةإ
 .(1) على نحو ما يرى ماركسلالستغالل 

 
التففي يمكفففن  السففائدة ففففي العففالم التقليديففة ففففنن مففن أظهففر الفففنظم الطبقيففة،  الوقففت الحففاليوفففي 

رخفففر تعفففداد أجرتفففه الحكومفففة البريطانيفففة إذ يظهفففر .  النظفففام الطبقفففي ففففي إنجلتفففرا، الستشفففهاد بهفففا 
الطبقففة ،  الطبقففة العليففا: وجففود ثففالث طبقففات راسففخة فففي المجتمففع شففملت (م0221)للسففكان عففام 

هفففذه  لتحديفففدو .  كفففل طبقفففة تنقسفففم إلفففى عفففدد مفففن الطبقفففات الفرعيفففة.  الطبقفففة العاملفففةو ،  الوسفففطى
اسففتند فففي (  (Registrar-General's Scale:مقيففاس أطلقففت عليففهالحكومففة وظفففت الطبقففات 

 .  المقام األول على محك مهنة رب األسرة
 

 
 : عوامل نش ة الطبقات االجتماعية-أ

                                                 

 Unpaid)وقصد به قيمة العمل غير المدفوع  ، مفهوم صاغه ماركس في كتابه رأس المال: ض القيمةائف *

Labor) ويدفع له أجرة ثالثة أيام فقط، ؛ بمعنى أن الرأسمالي يشتري من العامل قوة عمله لمدة أسبوع كامل .

 ،أجره الستبدالالوقت الضروري  انتهاز ىالعامِل، باإلضافة إل ِمن (Surplus Lapor) اليد العاملة الفائضة ههذ

   . مالِ ال رأسنمو  زيادة و،  (Profit) الربحِ و، (Surplus Value)الفائضة  در الزيادة في القيمةمص هي 

 
 

 



عنفففد مناقشفففة األنمفففاط التاريخيفففة للتفففدرج تبفففين أن النظفففام اإلقطفففاعي قفففام علفففى أسفففس قانونيفففة، 
والنظففام الطففائفي قففام علففى أسففس دينيففة، أمففا نظففام الطبقففات الجتماعيففة فففنن العلمففات اختلفففوا فففي 

الفديني، أو ، القتصفادي :األحفادي وبخاصفة العامل أكد علىفهناك من . األسس التي يقوم عليها
ومففنهم مففن ذهففب إلففى بيففان أكثففر مففن عامففل فففي  .الفف ...البيولففوجيأو  ،المهنففيأو  ،لسياسففيأو ا

 :ونعرض فيما يلي إلى بعض هذه العوامل. ظهور الطبقات
 
 :   العامل البيولوجي -(1)

أمففا . الففربط بففين الجففنس والطبقففة (Gumplowitz) جمبــولفيت حففاول بعففض العلمففات ومففنهم 
العلمفات هذان العالمان و يرهما مفن  نطلقلقد ا .ن الوراثة والطبقةفننه ربط بي (Galton) لتونو ج

الجفنس، الفذكات، الموهبفة، : مفن افتفراض أن العوامفل البيولوجيفة مثفل على هذا العامفل واركز الذين 
القففوة، الطففول، الجمففال، ترفففع الفففرد إلففى الطبقففات العليففا أو تففنخفض بففه إلففى : الصفففات الجسففميةو 

وبففالنظر إلفففى جديففة هفففذا الفتففراض يمكفففن القففول، أن أبنفففات الطبقففات العليفففا ممفففن . الطبقففات الفففدنيا
ينتمون إلى الجنس الذي أصطلذ على أفضليته، هم مفن ذوي المواهفب أو األقويفات أو الفذكات، أو 

إذ ينتظفر أن يكفون  وكفذلك الحفال فيمفا يتعلفق بالوراثفة وأثرهفا،. أن يكونوا مفن ذوي الوجفوه الجميلفة
 يففر أن الواقففع ل يكففون كففذلك دائمففًا، فبففالنظر إلففى السففير . هففاذات ة العليففا مففن الطبقففةأبنففات الطبقفف

السياسففففة والفنففففون واسداب والعلففففوم والقتصففففاد  الذاتيففففة للعديففففد مففففن قففففادة المجتمعففففات النففففابغين فففففي
ـــ  . والجتمفففاع والفلسففففة تثبفففت  يفففر ذلفففك ـــل وجوت فشكســـبير وســـميت ومـــالتوس وريكـــاردو ومي

 يرهم كثير ل ينحدرون من طبقات عليا، بل ينحدرون مفن طبقفات تتفراوح بفين و وديكارت وهيجل 
ومففن حيففث الكفففاتة الجسففمية والجمففال فلففيس هنففاك أظهففر مففن . الوسففطى الففدنيا، والوسففطى العليففا

األبطففال الرياضففيين ومففا يحصففلون عليففه مففن شففهرة وتكففريم مففادي ومعنففوي الففذين ل ينحففدرون فففي 
وكففذلك الحففال بالنسففبة للعديففد مففن القففادة السياسففيين الففذين ل ينطبففق . الغالففب مففن الطبقففات العليففا

أن العوامففل  التأكيففديمكففن  ،وعليففه .هتلــر، لينــين، ونــابليون: علففيهم شففرط الكفففاتة الجسففمية أمثففال
البيولوجية ليست ذات ارتباط مباشر بالطبقة الجتماعية، وأنه إذا كفان الوضفع الطبقفي يفورث مفن 

 .)(إل أن الكفاتات بالذات ل تورث اسبات إلى األبنات، 

 

 
 

 

 



 :العامل االقتصاد  -(2)
أن  (F.Engels)وانجلــز  (K. marx)كــارل مــاركس يففرى العديففد مففن العلمففات وعلففى رأسففهم 

نفه السفبب المباشفر أالعامل القتصادي هو األساس الفذي أدى إلفى ظهفور الطبقفات الجتماعيفة، و 
المشكلة التي تطرح نفسها هي أنه إذا  إن .االبرجوازية والبروليتاري :في تقسيم المجتمع إلى طبقتين

رأس المفال والعمفل هفو السفبب ففي وجفود  :بفأن الفصفل بفين عفاملي اإلنتفاج ماركستم التسليم مفع 
 .الطبقات الجتماعية، فهل إذا جرد الرأسماليون من أموالهم يصبذ هناك مجتمع بدون طبقات ؟

فففي ظفل هفذه . هذا التسفاأل عنتجيب   *التحاد السوفيتي السابق إن التجربة التي قامت في
التجربة لم تنته الطبقفات الجتماعيفة، بفل إنهفا تعفززت وففق المبفدأ الفذي اعتمفده التحفاد السفوفيتي 

 من كل حسب طاقته، وكل حسب عمله: القائل

,  
وبالتففالي عففدم المسففاواة فففي ، إن التطبيففق المباشففر لهففذا المبففدأ يعنففي عففدم المسففاواة فففي األجففور

ذن، فففنن ملكيففة أدوات اإلنتففاج ليسففت السففبب الوحيففد . والقففوة والمففدخرات والتعلففيم كانففةالففدخل والم واذ
نما يمكن اعتبارها أحد األسباب المأدية إلى التمايز الطبقي   .)(لوجود الطبقات، واذ

 :العامل المهني -(3)
مهنفة باعتبارهفا أساسفًا للتمفايز الطبقفي قفديمًا مفدى أهميفة التقفدير  حفولبين العلمفات دور جدل ي

فعلفى سفبيل . ففي تفسفير وجفود الطبقفات اً أحاديف فقديمًا ل يمكن األخذ بها باعتبارها عامال. وحديثاً 
بعدم انتمائهم ألية  -في أ لب األحيان –المثال، الطبقات العليا فيما مضى كان أفرادها يتميزون 

ن معظففم المهففن أو الحففرف تضففم أفففرادًا ينتمففون إلففى يالحففظ أ، فففي الوقففت الحففاليو . مهنففة محففددة
المهفففن الحرفيفففة و ، ةالصفففناع، ةلزراعفففا ،ةالتجفففار  بمهنفففةالحفففال طبقفففات اجتماعيفففة مختلففففة كمفففا هفففو 

ففففنذا قيفففل أن شخصفففًا مفففا يعمفففل طبيبفففًا أو . بخاصفففة األطبفففات، المدرسفففين، المحفففامين، والمهندسفففين
 ، وذلففك لوجففود معففايير أخففرى تشففترك مففعبيسففر ي إليهففامحاميففًا مففا أمكففن تحديففد الطبقففة التففي ينتمفف

ومع ذلك، فنن المهنفة تلعفب دورًا مهمفًا ففي الوقفت الحاضفر ففي . المهنة في تحديد وضعه الطبقي
 . تهيئة الفرص لتغيير الوضع الطبقي للفرد من خالل قدراته وجهده

 :العامل السياسي -(4)
سفير الحفديث عفن وجفود عالقفة مباشفرة بفين في المجتمعات الحديثة والمعاصفرة، أصفبذ مفن الع

الطبقة الحاكمة والطبقة الجتماعية، وذلك بسبب انتشار األفكار المتعلقفة بالمسفاواة أمفام القفانون، 
د أليففة طبقففة قانونيففة و والحقففوق السياسففية بمففا فيهففا حففق الترشففيذ وحريففة النتخففاب، وحيففث ل وجفف

، تشففجع علففى وجففود امتيففازات أو فففوارق طبقيففة بففل نجففد أن الطبقففة الحاكمففة هففي نفسففها ل. محففددة



بعفد نيفل اسفتقاللها وبخاصفة فيمفا يتعلفق بفئفة الهنـد كمفا هفو الحفال ففي  ،وتسعى إلفى التقليفل منهفا
حيث عملت الحكومة على إزالة التفرقة في المعاملة بين هذه الطبقة والطبقات األخرى . المنبوذين

كما نفص الدسفتور علفى مسفاواتهم ففي المعاملفة . (Children of God)وأطلقت عليهم أبنات اهلل 
ذا كففان الوضففع فيمففا مضففى يسففمذ بففأن . مففن حيففث تففولي الوظففائف العليففا وحقهففم فففي النتخففاب واذ

 ،تكون الطبقة الحاكمة من ضمن فئات محفددة، ففنن السفائد ففي الوقفت الحاضفر علفى عكفس ذلفك
كمففا هففو ، الحكففم مففن خففالل األحففزاب إذ كثيففرًا مففا نسففمع اليففوم عففن وجففود طبقففات دنيففا سففيطرة علففى

هفي العليفا  الجتماعيفة الحديث عفن أن الطبقفة اإلمكانوبالتالي لم يعد ب. العمالية الحال باألحزاب
 اسةئبر وخير شاهد على هذا تولي حزب العمال في بريطانيا الحكم  .(1)بالضرورة الطبقة الحاكمة 

  .في الوقت الحالي (Tony Blair) توني بلير رئيس الوزرات

 :العامل الديني -(5)
ظفاهرة ففي إلى جانب العوامل السفابقة يبفرز العامفل الفديني باعتبفاره أحفد العوامفل ذات األهميفة 

كمفا هفو الحفال ففي بفالد الهنفد التفي يشفكلها نظفام طفائفي يقفوم علفى أسفس دينيفة، . التمايز الطبقي
والحريففات  ةالجتماعيفف كانففةحيففث الثففرات والم يقسففم المجتمففع إلففى أربففع طبقففات يتفففاوت أفرادهففا مففن

أو كما هو الحال في زمفن اإلقطفاع عنفدما كرسفت الكنيسفة التمفايز . الشخصية والمدنية والسياسية
الطبقفففي مفففن خفففالل إطالقهفففا لوعفففود عفففن السفففعادة ففففي السفففمات تعويضفففًا عفففن اسلم واألوجفففاع ففففي 

وفففففي العففففالم العربففففي  .نظففففام اإلقطففففاعيواحتاللهففففا مكانففففة عاليففففة فففففي التنظففففيم الهرمففففي لل، األرض
التقفففديس  ينظفففر إلفففيهم بنففوع مفففن ةمففاعبففففنن الوعففاض والمشفففاي  واألئمفففة ورجففال الفففدين  واإلسففالمي
وشكلوا عبر التاري  العربي اإلسالمي وحتى اسن قوة ما زالت تهيمن علفى جفزت ، والنفوذ والحترام
محففاولت أن تبففين اري  وبخاصففة المعاصففر يوباسففتقرات التفف .الجتماعيففة والثقافيففةة حيففاالكبيففر مففن 
 إلفى لتحويفل هفذه القفوة -تبفاعهمسفوات مفن قبفل الشخصفيات الدينيفة نفسفها أو مفن أ – عديدة جفرت

منهفا الففذي . الطبقفات العليفا ففي مجتمعاتهفا بالتفالي قفوة سياسفية تهفيمن علفى مقاليفد الحكفم ولتشفكل
حتففى قيففام  والحركففة السنوسففية فففي ليبيففا، نجففذ كمففا هففو الحففال فففي الحركففة الوهابيففة فففي السففعودية

ومنها الذي فشفل كمفا هفو الحفال ففي حركفة اإلخفوان المسفلمين . والحركة الخمينية في إيران، الثورة
    .  وجبهة اإلنقاذ في الجزائر، بمصر
 
 
 

                                                 
 



 :خصائص الطبقة االجتماعية -س
عن وجود العديفد مفن المحفاولت التفي ، تفصذ األدبيات المتعلقة بدراسة سوسيولوجيا الطبقات 

المحاولتففان اللتففان  منهففا بففذلت مففن قبففل علمففات الجتمففاع لتحديففد خصففائص الطبقففات الجتماعيففة
 . أبو العينينوالثالثة لفتحي ، وجورج جوروفيته، (P.Sorokin) سوروكنقدمهما كال من 

 
 : (1) تشمل لطبقة الجتماعيةلخصائص العددًا من  (P.Sorokin) سوروكنحدد إذ 

 .ولكنها نصف مغلقة في الواقع إنها مفتوحة قانونًا للكافة، -1
بففالر م مففن ، بسففبب نظامهففا المهنففي والقتصففادي والقففانوني تقففوم علففى ضففروب مففن التضففامن -0

 .وجود نزاعات ثانوية داخلها
ويحكمهففا نففوع العمففل الففذي ، بمعنففى أن مركزهففا يعتمففد علففى وضففعها فففي المجموعففة، طبيعيففة -3

إذ يقتفففرن العمفففل اليفففدوي بشفففيت مفففن ، مثفففال ذلفففك ففففي المجفففالين القتصفففادي والجتمفففاعي، تنجفففزه
 .والعمل العقلي أو المنظم بشيت من الرفعة، الحطة

 .في حالة تناقض أو تنازع -4
لكي  تشكل جماعة مفا طبقفة حقيقيفة يجفب أن  .باألخص شبه منظمةو  منظمة تنظيمًا جزئيًا، -1

بوضفوح مفا يقصفده بعبفارة   سوروكنول يفسر . ورخر شبه منظم، جزًت منظماً تتضمن على األقل 
 . شبه المنظمة

كيفففف يعمفففل هفففذا  ســـوروكنول يحفففدد ، بوحفففدتها ووجودهفففاو يفففر واعيفففة جزئيفففًا  واعيفففة جزئيفففًا، -3
يتأكففد الففوعي ، عنففدما يتكففون تنظففيم مففا: ول كيففف يتوافففق مففع وعففي األفففراد ويكتفففي بففالقول، الففوعي

وتتطففور مففع الففوعي الطبقففي نفسففه العناصففر المكونففة لكففل ، الطبقففي ويتجلففى بففين أعضففات الجماعففة
و ها عففالم ولكففن أيديولوجيففة طبقيففة بسففيطة يصفف. القففيم والمعففاني والقواعففد األساسففية: جماعففة وهففي

 .. نظري أو رخر ل تكفي لتأكيد الوجود الموضوعي للطبقة
 .التاسع عشر والعشرينو  الثامن عشر :من سمات المجتمع الغربي في القرون -5
ربففاط المهنففة،  -تمثففل جماعففات متعففددة الوظففائف، مسففتمدة مففن ربففاط مففزدوج أحففادي الوظيفففة  -9

أي وجود مجموعة مفن  -تقسيم والتدرج الجتماعيين والحالة القتصادية بأوسع المعاني، ورباط ال
 .الحقوق والواجبات تختلف اختالفًا تامًا عن مثيالتها في الطبقات الجتماعية األخرى

 
 
 

                                                 
 



 :تصنيف الطبقات االجتماعية -ج
من أوائل الذين اهتموا بدراسة الطبقفات الجتماعيفة  (K.marx,1818-1883)يعد كارل ماركس 
بتأكيففففده علففففى دور العامففففل القتصففففادي فففففي ظهففففور الطبقففففات ، قففففة مففففن الواقففففعدراسففففة علميففففة منطل

أن أشكال الملكية الخاصة ألهفم وسفائل اإلنتفاج السفائدة ففي كفل نظفام مفن الفنظم  مبرزاً ، وتحديدها
الجتماعية المتتابعة تاريخيًا هي التفي تحفدد طبيعفة الطبقفات الجتماعيفة الرئيسفة وشفكلها ففي أي 

وفففي المجتمففع . العبيففدطبقففة و  ،السففادةطبقففة  مجتمففع، ففففي المجتمففع العبففودي وجففدت طبقتففان همففا
وفففي المجتمففع الرأسففمالي الحففديث يقففدم . السففادة اإلقطففاعيون والفالحففون واألقنففاناإلقطففاعي وجففد 

 م أشفار1945" بفأس الفلسففة " فففي كتابفه . ماركس نماذج تصفنيفية مختلففة للطبقفات الجتماعيفة
الفالحففون ، صففغار البورجففوازيين، البورجوازيففون، مففالك األراضففي: إلففى وجففود عففدة طبقففات تشففمل

م بالشفتراك 1949" الثورة والثفورة المضفادة ففي ألمانيفا " وفي كتابه . لكادحونالعمال ا، المزارعون
البورجوازيفة ، البورجوازيفة، النفبالت اإلقطفاعيون: ميفز بفين ثمفاني طبقفات ففي ألمانيفا هفي انجلزمفع 

طبقفففة الفالحفففين ، طبقفففة الفالحفففين الصفففغيرة الحفففرة، طبقفففة الفالحفففين الكبيفففرة والمتوسفففطة، الصفففغيرة
"  ضفروب الصفراع بفين الطبقفات ففي فرنسفا " وفي كتابه . عمال الصناعة، عمال الزراعة، األقنان
البورجوازيففة ، البورجوازيففة الماليففة: م عففرض سففبعة طبقففات بففالمجتمع الفرنسففي هففي1949-1912

، الطبقففة البروليتاريففة، طبقففة الفالحفين، البورجوازيففة الصفغيرة، طبقففة التجفار البورجوازيففة، الصفناعية
م  1944الفففذي نشفففر عفففام "  رأس المفففال " وففففي الفصفففل األخيفففر مفففن كتابفففه . (1)لبوليتاريفففة وحثالفففة ا

إّن : " حفففدد مفففاركس ثفففالث طبقفففات كبيفففرة ففففي المجتمفففع اإلنجليفففزي بقولفففه" الطبقفففات " الموسفففوم بفففف 
: ين تتمثفففل مصفففادر دخلهفففم ففففيراضفففي، الفففذاأل يكل، ومفففامفففالال مفففالكي رأسو العمفففل،  مفففالكي قفففوة

يجار، والربذ، األجور ومفالك األراضفي، ، والرأسفماليين، أخرى، العّمال األجفراتعبارة وب. األرض واذ
 .(2)"  اإلنتففاج الرأسففمالي أسففلوبطبقففات كبففرى فففي المجتمففِع الحففديث القففائم علففى  ثففالثي شففكلون 

فففي  زلن هففذه الطبقففات سففوف تختففابفف أمففنوبففالر م مففن كففل التصففانيف التففي قففدمها مففاركس إل أنففه 
 .البورجوازية والبروليتاريا: طبقتين متصارعتين هما

 
بعفففد مفففاركس توالفففت األعمفففال التفففي ركفففزت علفففى المحكفففات الموضفففوعية ففففي تناولهفففا للطبقفففات 

ز علفى الفبعض يركسوف يتم التونظرًا لكثرة هذه التصانيف ف. الجتماعية وتصنيفها إلى وقتنا هذا
 :منها
 

                                                 
 

  



الحتكففام إلففى ثالثففة أبعففاد باعتبارهففا   (Max Weber,1864-1930)إذ فضففل مففاكس فيبففر 
والقفوة إلفى جانفب اهتمامفه بالنتفائج المترتبفة علفى ، الهيبفة، الثفروة: محددات للتمايز الطبقفي شفملت

وقسففم الطبقففات الجتماعيففة . عالقففة النففاس بالمأسسففة القتصففادية التففي أطلففق عليهففا فففرص الحيففاة
 : (1) إلى أربع

 . العمال اليدويون -1
 .البورجوازيون الصغار -0
 .الحرفيون -3
 .مالك األراضي -4
 

 الطبقفات(M.Ginsberg,1889-1970) جنزبرج  وصنف عالم الجتماع البريطاني موريس 
 :)( هي طبقات ثالث  وفقا لمحك المهنة إلى

 
الطبقففة العاملففة، تشففمل الففذين يقتصففر اعتمففادهم فففي كسففب عيشففهم علففى عملهففم بففأجور، وهففي  -1

 .تكون من فئة األجرات اليدويين عامةأساسًا 
 
فالطبقفة الوسفطى . الطبقة الوسطى، ميز فيها بين الطبقة الوسطى الجديدة، والوسطى القديمفة -0

الجديفففدة تشفففمل، وكفففالت األعمفففال الفففذين يعملفففون علفففى نطفففاق صفففغير أو متوسفففط، وصفففغار جملفففة 
داريفففين، وذوي المرتبفففات مفففن األسفففهم وذوي األربفففاح مفففن األمفففوال المسفففتغلة، وصفففغار الفنيفففين واإل

وهفي جديفدة . الموظفين بمختلف أنواعهم، وطبقات أصحاب المهن في مسفتواها األدنفى والمتوسفط
 ألنهففا تشففتمل علففى أنففاس ظهففروا منففذ نمففو الصففناعة ذات النطففاق الواسففع، فففارتبطوا بهففا واعتمففدوها

ولففون الوسففائل القديمففة فففي أمففا الطبقففة الوسففطى القديمففة فتشففتمل مففن بقففي ممففن يزا. اعتمففادًا تامففاً 
 .اإلنتاج والتجارة وأصحاب الحوانيت والمشتغلين في التجارة على نطاق ضيق

 

الطبقة العليا، وهي التي يتمتع أفرادها بمستوى حياة مرتفع ويستمدون معظم دخلهم من الثروة  -3
بفففففار المكدسفففففة، ومفففففنهم أصفففففاب األراضفففففي الواسفففففعة، وذوي األربفففففاح مفففففن األمفففففوال المسفففففتغلة، وك

 .الرأسماليين، وكبار الموظفين، وأصحاب المهن
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قسم مجتمع مدينة  فننه (W.L.Warner,1898-1970)لويد وارنرأما عالم الجتماع األمريكي 
بالوليات المتحفدة األمريكية إلفى ست طبقات وهذه الطبقات هي  (Yankee City)يانكي سيتي 

(: 

 .الدنيا -العليا، العليا  -العليا  -1

 .الدنيا -العليا، المتوسطة  -المتوسطة  -0

 .الدنيا -لعليا، الدنيا  -الدنيا  -3

التصففنيف الففذي اعتمدتففه الحكومففة البريطانيففة إلحصففات السففكان لعففام ، ومففن التصففانيف الحديثففة
   (Registrar-General's Scale)مقيفاس السففجل العفام : م المبنفي علففى مقيفاس يسففمى0221

 : (1)ثالث طبقات كبيرة حسب المهنة شملت  وقسم من خالله السكان إلى
 .الطبقة العاملة -1

 .الطبقة الوسطى -0

 .الطبقة العليا -3

 
 :  وظائف التدرج االجتماعي: خامساا 

أن للتدرج الجتماعي وظيفتين أساسيتين إحداهما إيجابية، واألخفرى سفلبية ففي  (2)دريسلريرى    
 :هالوقت نفس

 
ذلك أن ترتيب األفراد . تتمثل في الحفاظ على النظام الجتماعي وتماسكه، الوظيفة اإليجابية -1

فففففي طبقففففات يجعلهففففم يففففدركون أدوارهففففم، ويعرفففففون حقففففوقهم وواجبففففاتهم وهففففذا يففففأدي إلففففى التماسففففك 
 .والنسجام بين أفراد المجتمع

 
ة ل يمكفن إ فالهفا علفى مسفتوى ثالثف (Consequenses)الجتماعي رثار أو نتفائج  تدرجلل -12

 .فرص الحياة، أسلوب الحياة، الشخصية: أبعاد رئيسية تشمل
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تتمثففففل فففففي الحففففدود والفففففوارق الطبقيففففة التففففي قففففد تحففففول دون حصففففول أبنففففات ، الوظيفففففة السففففلبية -0
الطبقففات الففدنيا علففى حقففوقهم وبخاصففة حففق التعلففيم ، الففذي يعففد أحففد أهففم الوسففائل للحصففول علففى 

 .التدرجيالمكانة العالية والحراك داخل الهرم 
 

 :الخالصة
 .الحياة الجتماعيةو  الكون التباين الجتماعي هو سمة -1
المحفففاولت وأن كفففل . الجتماعيفففة الحيفففاة ففففيعالميفففة تقريبفففًا  سفففمةيعفففد  الجتمفففاعي التففففاوت  -0

 . فشلت اتطبق بدونمجتمع  قمن أجل خلالتي جرت المتعمدة 
 

: على ثالثة أبعفاد رئيسفة تشفملستند ي بعامة مجتمعالَأو  البنات التدرجي بالمجتمعات المحلية – 3
 .اجتماعيةطبقات عدة ن من متكو  فهو بنات تدرجي أيوأن . الهيبةو ، القوة، الثروة
 

المهمففة  المهففن وبخاصففة ،أوليففًا علففى المهففن دنسففتت قدمففةالمت فففي المجتمعففات وبخاصففة هيبففةال -4
وعفادة مفا  .مفن التفدريب، المهفارة، والقفدرة اً كبيفر  اً قفدر  التفي تتطلفبو ر، يكثالفيها  دفعالتي ي  والصعبة 

 .المكاف ت القتصاديةكبير من ال قدرتغدق عليه ال، و ةالقو تضفي الهيبة المهنية على حاملها 
 

 عليففون يكونففوِن عففادة  يالتففدرج الجتمففاع إحففدى أبعففادفففي  ةعاليففيحتلففون مكانففة الففذين  األفففراد -1
 أن تكفففون مترابطفففة مفففع بعضفففها الفففبعضإلفففى  يفففلموالهيبفففة ت قفففّوة،الالثروة، فففف. األخفففرى األبعفففادففففي 

 .ومتشابكة
 

ل يمكفن إ فالهفا علفى مسفتوى ثالثفة  (Consequences)الجتمفاعي رثفار أو نتفائج  تدرجلل  -3
 .الشخصيةو فرص الحياة، أسلوب الحياة، : أبعاد رئيسة تشمل

 
 :يلييأكد التجاه الوظيفي في تفسيره للتدرج الجتماعي على ما  -5
 .التفاوت الجتماعي موجود في الحياة الجتماعية؛ ألنه ضروري ومفيد -أ
ضفففرورة وجفففوده اقتضفففتها الختالففففات القائمفففة بفففين النفففاس ففففي المهفففارات والقفففدرات ومتطلبفففات  -ب

 .المجتمع المتجددة
 .في المجتمع أوضاع مهمة ومكانات مختلفة ومتنوعة -ج



نفففات المهمفففة حصفففول شفففا ليها علفففى مكافففف ت ماليفففة يترتفففب علفففى شفففغل هفففذه األوضفففاع والمكا -د
 .خاصة وهيبة عالية

 .األوضاع والمكانات المهمة تتطلب مأهالت علمية عالية -هف
 .المأهالت العلمية العالية تتطلب تعليمًا عاليًا وتدريبًا متقدماً  -و
األففففراد  وطفففرق تمهفففد، المنافسفففة، المثفففابرة، واإلنجفففاز مففففاهيم أساسفففية ففففي المنظفففور الفففوظيفي -ز

 .للوصول من خاللها إلى األوضاع والمكانات المهمة
بوصول المأهلين علميًا والمتفدربين تفدريبًا عاليفًا إلفى هفذه األوضفاع والمكانفات وحيفازتهم لهفا،  -ح

تتحقففق عففدة نتففائج أهمهففا علففى المسففتوى الفففردي إسففهامها فففي الحففراك الجتمففاعي نحففو األعلففى، 
ة وكذلك بمفا تفذره مفن مكافف ت ماليفة كبيفرة، واإلطفالع علفى الففرص التجاريفة، وبمفا تتيحفه مفن هيبف

سففوف ينجففزون  -مففن المتوقففع  –أمففا علففى مسففتوى المجتمفع فففنن األفففراد . مفن قبففل اسخففرين ونفففوذ
وبففذلك يقففدمون فائففدة عظيمففة . بكففل اقتففدار األدوار واألعمففال المرتبطففة بالمكانففات التففي يشففغلونها

 .لمجتمعهم ويسهمون في تقدمه
 

   :في تفسيره للتدرج الجتماعي فيفصذ عن الصراعيأما التجاه  -8
التففاوت موجففود فففي الحيففاة الجتماعيففة؛ ألنففه مهففم ومفيففد لففبعض األفففراد والجماعففات لسففتغالل  -أ

 .اسخرين بالقوة
النففاس فففي قمففة الهففرم التففدرجي بففأي مجتمففع يحتكففرون المكانففة هففذه ويوظفونهففا للهيمنففة علففى  -ب

 .األشيات المر وبة في المجتمع بل وزيادتهااسخرين، وللمحافظة على حصتهم من 
 .وبخاصة فيما يتعلق بالصراع الطبقي كارل ماركسارتبطت نظرية الصراع مباشرة بأفكار  -ج
للمحافظة على وضعهم ومكانتهم، الرأسماليون يبتكرون منظومة عقائديفة ينشفرون مفن خاللهفا  -د

 .وتبرير الوضع القائم والمحافظة عليهألجفل خلفق الوعي الزائف لدى العمال ، أيديولوجيتهم
ولففذلك فالرأسففماليون . بنيففت مظففاهر المجتمففع الرأسففمالي فففي األسففاس علففى البنففات القتصففادي -هففف

، الففذين يملكففون أدوات اإلنتففاج لففديهم القففدرة علففى نشففر إنجففيلهم فففي كففل مكففان علففى وجففه األرض
 .حكومةوبالتالي تصبذ أفكار الطبقة الحاكمة هي أفكار الطبقة الم

بفأن الصفراع الطبقفي سفوف يحتفدم بفين أصفحاب رأوس األمفوال والطبقفة العاملفة  ماركستنبفأ  -و
 .نتيجة خلع طبقة العمال وعيها الزائف، فتقوم بالثورة لرفض الهيمنة وتحطيم المنظومة العقائدية

كففففل طبقففففة البروليتاريففففا سففففوف تبتكففففر المجتمففففع الشففففتراكي الففففذي تكففففون فيففففه أدوات اإلنتففففاج و  -ز
 .الملكيات مملوكة بالتساوي بين الناس

خالل هذه المرحلة تظهر دكتاتورية البروليتاريا التي تعبفر عفن الحالفة النتقاليفة بفين المجتمفع  -ح
 .الشتراكي والمجتمع الشيوعي



ففففففي نهايففففة المطففففاف سفففففوف تستبفففففدل الشتففففففراكية بالشيفففففوعية لتضففففع نهايففففة لبففففأس اإلنسفففففان  -ط
 .واستغالله

 
: امنهفف فففي أشففيات مر وبففة ومتشففابهةأعضففائه يشففترك ع مففن السففكان اطففقالجتماعيففة ة بقففالط -4

، التجاهاتالزواج،  الثروة، الدخل، الثقافة، التعليم، المهنة، السلوك الجتماعي، األحوال النفسية،
نوع من الشعور والنتمات  شابه أو التماثلويترتب على هذا الت. زوأسلوب حياة ممي معاييرالم، قيال

 Class)باألهففففداف المشفففتركة واسمفففال والفففذي قفففد يتبلفففور ففففي نهايفففة المطفففاف إلفففى وعفففي طبقفففي 

Consciousness).  
 
 لهذا السبب. subculturesفيها باعتبارها ثقافات فرعية  ريفكالتيمكن  الجتماعيةطبقات ال -12

. لففةختالم الجتماعيفةة بالطبقفات تكفون مرتبطفالتفكير، الشعور، والسفلوك  من زةهناك أنماط متمي
الطبقفففففة  ياتو مسفففففتبنحفففففدى  هفففففا تتفففففأثرأسفففففلوب حيفففففاة، والشخصفففففية كل، وعليفففففه ففففففنن ففففففرص الحيفففففاة

 .الجتماعية
 
لتفففدرج الجتمفففاعي مثفففل الطائففففة والنظفففام لالتاريخيفففة األخفففرى  نمفففاطاألتختلفففف الطبقفففة عفففن  -13

ففالفرد ، فالطبقة على عكس الطائفة ليست مقفلفة. وكذلك تختلف عن الفئة الجتماعية ،اإلقطاعي
أمفا إذا . إلفى طبقفة أعلفى قفيعنفد مفيالده، إل أنفه يسفتطيع أن يرت ابالر م مفن انتمائفه إلفى طبقفة مف

، كما النظام الهندوسي طوال حياته كما هو الحال في اهفيكان ينتمي إلى طائفة معينة فننه يظل 
 .تلف الطبقة عن الفئة لكونها أوسع وتتضمن عادة فئات اجتماعية مختلفةتخ
 
 
طريقففة السففمعة التففي يفضففل اسففتخدامها فففي : منهففا الجتماعيففة تتعففدد طففرق قيففاس الطبقففات -11

ي المجتمفع فف خفريناس عضفات لأعضفات المجتمفع المحلفي  فيصفنوتعتمد علفى ت ،المدن الصغيرة
األفففففراد فففففي  سففففأال تعتمففففد علففففى الطريقففففة الذاتيففففة التففففي. بعضففففهم لففففبعض تهممعففففرفلنتيجففففة  ذاتففففه

 .المتعففددة جتماعيففةالطبقففات الع أنفسففهم فففي إحففدى وضفف بعامففة المجتمعففات المحليففة أو المجتمففع
المهنفففة، الفففدخل، : مثفففل عفففدة محكفففاتل البفففاحثين التفففي تعتمفففد علفففى توظيفففف .الطريقفففة الموضفففوعية

وهففذا المقيففاس يمكففن تطبيقففه علففى المجتمعففات  ،راد واألسففرلتصففنيف األفففالتعلففيم، أسففلوب الحيففاة 
 .أم  ير محددة وسوات كانت الطبقات فيها محددة، المتقدمة والنامية

 



قفاس ي عفادة الفذي عاِت  داخل البنات التدرجياَأو الجم حركة األفرادهو ، الجتماعيالحراك  -13
على أية . اً أو عمودي اً أفقي  يكونك  داخل البنات التدرجي اأحيانًا الحر . في المكانة المهنية ربالتغي
 حيففاةسففوات داخففل ، و الهففابط أ الصففاعد ون أكثففر بففالحراك عمففودي، مهتمففالجتمففاععلمففات ، حففال
كمفففا هفففو ، لمجتمعفففات الطبقيفففة المغلقفففةففففي ا الحفففراك الجتمفففاعي العمفففودي .بفففين األجيفففالَأو  ففففردال

فففففي الففففدول كمففففا هففففو الحففففال المجتمعففففات الطبقيففففة المفتوحففففِة، أمففففا فففففي ؛ محففففدود الهنففففدالحففففال فففففي 
لحراك فففا ومففع ذلففك. بنسففبة كبيففرةمسففموح الصففاعد  العمففودي الحففراك الجتمففاعيفففنن  الصففناعية،

فكفل شففخص ففي المجتمففع . الجتمفاعي بفين الطبقففات  يفر سففهل وففي الوقففت نفسفه  يفر مسففتحيل
حياتففه، مففن خففالل جهففده ومثابرتففه  قففادر علففى أن يحسففن مففن وضففع طبقتففه عبففر المفتففوح الطبقففي
نجازاته  .واذ

 
 :النحفففو التفففالي علفففىيمكفففن تلخيصفففها  التفففدرج الجتمفففاعي والحفففراك الجتمفففاعيالعالقفففة بفففين  -15

أما الحراك الجتماعي . يعبر عن الحالة الستاتيكية التي يكون عليها المجتمع الجتماعي التدرج
 . من الداخلفننه يعكس الحالة الديناميكية التي يكون عليها المجتمع 

 
 هل الطبقات االجتماعية موجودة في المجتمع الليبي؟
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 الفصل الثالث
 منظور علم االجتماع في دراسة الحراك االجتماعي

 
 .االجتماعيأنماط الحراك : أوالا 

 Social) الحـراك االجتمـاعيتجمع األدبيات المتعلقة بالحراك الجتماعي، منذ صدور كتاب 

Mobility)  ــرم ســوروكنلمألفففه م، علففى تحديففد نمطففين للحففراك 1405عففام  (P.Sorokin) بيت
 Vertical)، والحففراك الرأسففي (Horizontal Mobility)الجتمففاعي وهمففا الحففراك األفقففي 

Mobility) . وممففا تجففدر اإلشففارة إليففه أن معظففم الهتمففام فففي هففذه األدبيففات كففان منصففبًا علففى
 .الحراك الراسي نظرًا ألهميته ورثاره على المستويين الفردي والمجتمعي

 
انتقفال األففراد أو الموضفوعات الجتماعيفة  يعنفي  (Sorokin)سـوروكن فالحراك األفقي عنفد 

ومثال ذلك تحفول ففرد مفن مصفنع إلفى رخفر . لمستوىمن جماعة اجتماعية إلى أخرى على نفس ا
الراديففو، السففيارة، الموضففة، : أو انتقففال الموضففوعات الجتماعيففة مثففل. فففي نفففس المكانففة المهنيففة

داخفففل نففففس الطبقفففة  (Darwins Theory)، النظريفففة الدارونيفففة (Communism)الشفففيوعية 
 .الجتماعية أومن مكان إلى رخر

    
فيعني عنده انتقفال األففراد أو الموضفوعات الجتماعيفة مفن طبقفة اجتماعيفة  أما الحراك الرأسي   

، وحففراك اجتمففاعي (Ascending)حففراك اجتمففاعي صففاعد : وهففو ينقسففم إلففى نمطففين. إلففى أخففرى
التفي وضفعها للحفراك الجتمفاعي  تومفن األسفس العامفة أو الفتراضفا. ) (Descending)هابط 

 :)(الرأسي ما يمكن تلخيصه في 
ل يوجد مجتمع من المجتمعات ل يعرف الحراك الرأسي بأنواعه الثالثة، القتصادي،  -1

 .كما أنه ليس هناك مجتمع كانت فيه الطبقات مغلقة تماماً . السياسي، المهني

ل يوجففد مجتمففع كففان الحففراك الرأسففي فيففه حففرًا طليقففًا أو أن التحففول مففن طبقففة إلففى أخففرى لففم  -0
 .(No Resistance)يعرف نذر المقاومة 

 .تختلف شدة الحراك الجتماعي الرأسي من مجتمع إلى رخر -3
ففي نففس المجتمفع  -المهنفي و السياسفي و  القتصادي –تختلف شدة الحراك الرأسي وعموميته  -4

 .باختالف األزمنة



ل يبففدو أن هنففاك اتجاهففًا أبففديًا محففددًا نحففو الزيففادة أو النقصففان فففي شففدة الحففراك الجتمففاعي ..-1
موميته، وهذا يصدق على تاري  أي قطر، كمفا يصفدق علفى أي شفكل اجتمفاعي كبيفر، وأخيفرًا وع

  .يصدق على تاري  الجنس البشري بأكمله
 

 :  )(التصور التالي ألنماط الحراك الجتماعي وبمكن زضع 
 
 :تقسيم الحراك االجتماعي من حيث االتجاه عل  نوعين -1
يشفففير إلففففى حركفففة الففففرد أو انتقالففففه مفففن وضفففع أو مركففففز الفففذي : الحـــراك االجتمـــاعي األفقــــي -أ

اجتمففاعي معففين إلففى وضففع أو مركففز اجتمففاعي أخففر فففي نفففس المسففتوى دون أن يصففاحبه تغيففر 
ومثففال ذلففك، انتقففال عامففل مففن قسففم إلففى أخففر داخففل . يففذكر فففي ظروفففه القتصففادية والجتماعيففة

أو انتقفال مفدرس . كانتفه الجتماعيفةالشركة التي يعمل بها دون أن تصحبه تغيرات في راتبفه أو م
 .العلوم من مدرسة إلى أخرى في حدود اإلدارة التعليمية التي يعمل بها

 
. فيقصففد بففه انتقففال أي شففخص مففن وضففع اجتمففاعي إلففى أخففر :الحــراك االجتمــاعي الرأســي -س

الحفففراك . ويوجفففد للحفففراك الرأسفففي شفففكالن بحسفففب التجفففاه همفففا، الحفففراك الصفففاعد والحفففراك الهفففابط
الصاعد، وهو يشير إلى انتقال الفرد أو الجماعة إلى طبقة أو مستوى اقتصادي واجتمفاعي أعلفى 
يصففاحبه تحسففن فففي الظففروف القتصففادية ومثالففه، الشففخص الففذي يبففدأ حياتففه عففاماًل بسففيطًا فففي 
مأسسة ما،ومع مرور الوقت والخبرة والنتخاب وربما الشهادات الدراسية التي يحصل عليها أثنات 

ه، ينتقل على إثرها إلى وظيفة رئيس قسفم، أو عضفو مجلفس إدارة بهفذه المأسسفة، ويصفاحب عمل
هذه الترقية زيادة في المرتب والمكانة الجتماعية داخل المأسسة وخارجها، وتغير ففي نفوع العمفل 

حففراك . هفذا، وتشففمل تيفارات الصفعود حفراك األففراد صففاعدًا عبفر مكانفات متسلسفلة. الفذي يقفوم بفه
عبر مكانات متسلسلة ومن أهم أشكاله حفراك الوحفدات األسفرية عنفدما يرتقفي رب األسفرة  جماعي

وحراك الطبقات بكاملها، وقد يحدث هذا بطريقة . على السلم المهني وترفع معه مكانة أفراد أسرته
تدريجيفففة سفففليمة ومثالفففه، انتقفففال إحفففدى الطبقفففات إلفففى القفففوة السياسفففية عفففن طريفففق النتخابفففات، أو 

 .ة فجائية عنيفة ومثاله، صعود إحدى الطبقات إلى القوة السياسية من خالل الثورةبطريق
    

الحراك الهفابط، الفذي يشفير إلفى انتقفال الففرد أو الجماعفة مفن مسفتوى أو طبقفة اجتماعيفة عليفا 
إلفففى مسفففتوى أو طبقفففة اجتماعيفففة متوسفففطة أو دنيفففا، وففففي هفففذه الحالفففة يكتسفففب خصفففائص الوضفففع 

هبوط األفراد من األوضاع الجتماعية العليا إلى : ومن أشكال الحراك الهابط. الجتماعي األدنى
والشففكل . األوضففاع الففدنيا، وبففدون أن تففذوب أو تتالشففى الجماعففات العليففا التففي كففانوا ينتمففون إليهففا



اسخر، يتمثل في هبوط جماعة اجتماعية بكاملها، والتحقير من شأنها بين الجماعات األخفرى أو 
 . انصهارها فيها كوحدة اجتماعيةذوبانها و 

 

 :تقسيم الحراك االجتماعي من حيث البعد الزمني إل  -2

ويمكفففففن التعفففففرف عليفففففه عفففففن طريفففففق المقارنفففففة بفففففين األوضفففففاع : الحفففففراك داخفففففل الجيفففففل الواحفففففد -أ
ويطلق عليه اسم حراك الوظيفة، أو العمل، أو . الجتماعية التي شغلها الفرد خالل حياته المهنية

 .المهنيةالحياة 
 
ويستدل عليه من خالل المقارنة بين األوضاع الجتماعية التي يشغلها : الحراك بين األجيال -ب

ففنذا ظهفر اخفتالف كبيفر بفين هفذه . األبنات، باألوضاع الجتماعية التي يشغلها اسبفات أو األجفداد
 . األوضاع دل ذلك على حدوث قدر كبير من الحراك الجتماعي

 
حففراك مهنففي، حففراك اقتصففادي، حففراك : ك االجتمــاعي مــن حيــث المجــاالت إلــ تقســيم الحــرا -3

 ..سياسي، حراك ثقافي، حراك لغوي، حراك عقلي، حراك ايكولوجي، حراك صناعي
 
 :تقسيم الحراك االجتماعي من حيث الميكانزمات المؤدية إلي  إل  -4
ذلففففففففك أن : (Achievement)أو اإلنجففففففففاز  (Ascription)حففففففففراك مففففففففن حيففففففففث النتسففففففففاب  -أ

المجتمعات تختلف اختالفًا كبيرًا في تخصفص األففراد لف دوار المهنيفة، والدينيفة، والسياسفية، علفى 
فعنفدما تسفود هفذه المعفايير ففنن المجتمفع . أساس المكانة المنسوبة عند المفيالد أو القرابفة أو النفوع

دات الفردي فنن المجتمع يأكفد أما عندما تسود المعايير المرتبطة باأل. يأكد على المكانة المنسوبة
 .عندئذ على اإلنجاز

 
أي التفرقففة بففين المجتمعففات البسففيطة : أو تبففاين األبنيففة (Maturation) مففن حيففث النضففج -ب

فففففي المجتمفففع البسفففيط يوجفففد تبفففاين ضفففئيل بفففين المراكفففز ففففي جماعفففة القرابفففة والسفففلطة . والمركبفففة
السياسففففية والسففففلطة الدينيففففة، ويحففففدث التبففففاين الجتمففففاعي عنففففدما يشففففغل الفففففرد مكانففففة مرتفعففففة أو 

لفففى العكفففس نجفففد أن المكانفففة ففففي المجتمعفففات وع. منخفضفففة ففففي جميفففع األدوار ففففي نففففس الوقفففت
هذا،ويأثر مستوى التباين في األبنيفة الجتماعيفة علفى نمفط . المركبة ل ترتبط بعوامل العمر مثالً 

الحراك الجتماعي، فكلما قل التباين فنن الحراك يكون صعبًا، وكلما زاد التباين فنن الحراك يكون 
 .سهالً 



 
رالـف ديد أنماط الحراك الجتماعي، تلفك المحاولفة التفي قفدمها المتميزة في تح تومن اإلسهاما

 Contest)الحراك التنافسي : وميز فيها بين نموذجين أساسيين للحراك هما (R.Turner) تيرنر

Social Mobility) والحراك المكفول ،(Sponsored Social Mobility). 
 
 :الحراك التنافسي -1
يسود هذا النمط في المجتمع األمريكي، وهو نظام تكون فيه أوضاع الصفوة هي المكافأة  ففي    

ويمكففن تشففبيه . تنففافس مفتففوح، وطريقففة الوصففول هففي الجهففد الشخصففي الطففامذ فففي تلففك األوضففاع
نظام الحراك التنافسي بسباق يكفون فيفه كفل ففرد يتسفابق افتراضفًا بدرجفة متكافئفة علفى عفدد محفدد 

ماكن وانطالقًا من خط واحفد للبدايفة، ول يمنفع أحفد مفن دخفول هفذا السفباق، حتفى المعفاقين من األ
ن كانت يائسة  .ل يمنعون من الممارسة واذ

 
 :الحراك المكفول -2

هففذا النففوع يمثففل الحففراك السففائد فففي المجتمففع اإلنجليففزي، حيففث يففتم تعيففين الصفففوة عففن طريففق 
ومراكز الصفوة تمفنذ علفى أسفاس . هيئاتها ووكالتها الصفوة الراسخة في المجتمع، أو عن طريق

والحفراك الصفاعد ففي هفذا الفنمط يشفبه الفدخول ففي عضفوية . بعض المعفايير والصففات المفترضفة
ناد خاص، بمعنى أنه ل يتم قبول أي عضفو جديفد بالنفادي إل بعفد أن يكففل مفن عضفو أو أكثفر 

 .(1)من أعضات النادي السابقين 
  

وقفد . علفى أن التعلفيم يتشفكل وففق نمفط الحفراك السفائد ففي المجتمفع (R.Turner) تيرنـروأكد 
مركففزًا علففى اخففتالف . توصففل إلففى ذلففك عففن طريففق وصففف النظففام التعليمففي فففي كففل مففن النمطففين

نظام التعليم في كل من النمطين سوات من حيفث عمليفة النتقفات والختيفار، أو مفن حيفث محتفوى 
إلفففى أن هفففذا  تيرنــريشفففير ، نتقفففات والختيففار ففففي ضففوت الفففنط التنافسففيفبالنسفففبة لعمليففة ال. التعلففيم

. النظففام يظففل مفتوحففًا للتنففافس حتففى نهايففة سففنوات التعلففيم ول توجففد نقففاط توزيففع أو سففنوات فاصففلة
على عكس النمط المكفول الفذي يتضفمن نقفاط فاصفلة يفتم عنفدها اختيفار التالميفذ وتفوزيعهم علفى 

تتمايز فيما بينها في المستقبل الوظيفي، وفي مقدرتها على الرتقات إلى أنواع التعليم األعلى التي 
ففففي المجتمففع اإلنجليففزي يففتم اختيففار عففدد قليففل مففن التالميففذ فففي ضففوت . مراكففز وأوضففاع الصفففوة

 (Eleven Plus +11)بطاريفة مفن المتحانفات تعفرف بامتحانففات سفن الحاديفة عشفرة فمففا ففوق 

                                                 
1

 



وتعتبفر هفذه السفن . ويتفوزع البفاقي علفى المفدارس الفنيفة. األكاديميفةللدخول إلفى المفدارس الثانويفة 
أو المرحلففة نقطففة التوزيففع علففى أوضففاع المكانففة أو الصفففوة فففي المسففتقبل تتناسففب مففع األوضففاع 

 الطبقية السائدة في المجتمع 
 

يأكفففد علفففى أنففه ففففي ضفففوت الفففنط التنافسفففي يكفففون  تيرنـــرأمففا فيمفففا يتعلفففق بمحتفففوى التعلفففيم، فففنن 
نافس داخل النظام التعليمي بين كل التالميذ للحصول على ثقاففة الصففوة خفالل مراحفل التعلفيم الت

بينمففا فففي الففنمط المكفففول ل تمففنذ فرصففة دراسففة هففذه الثقافففة إل للففذين تففم اختيففارهم مففن قبففل . كلهففا
جتمفع إلعدادهم ألوضاع الصفوة ففي المجتمع ويمفثلهم طفالب المدرسفة الثانويفة األكاديميفة ففي الم

 .)(اإلنجليزي 
 

بتطبيق هذين النموذجين على المجتمع الليبي، نجد أن النظام التعليمي في ليبيا هو خليط من 
فهو من جهة تعليم تنافسي يسمذ لكل فرد من خالله أن ينال فرصته من التعلفيم حتفى . النظامين

وبفالر م مفن تبنفي الدولفة  ومع ذلك، فننفه. مراحله النهائية، ولكن بحسب استعداداته وقدراته وجهده
لمبففففففدأ تكففففففافأ الفففففففرص التعليميففففففة، فففففففنن الخلفيففففففة الجتماعيففففففة والقتصففففففادية ل سففففففرة، والفففففففدروس 
. الخصوصية، والمدارس الخاصة، ونظم المتحانات التقليدية تتحكم في تحديد نتائج هذا التنفافس

عد بمثابة النقاط األساسية وهو من جهة ثانية تعليم مكفول تتحكم فيه نقاط توزيع واختيار محددة ت
ففففي تحديفففد الوضفففع المهنفففي والفففوظيفي ففففي المسفففتقبل، وبالتفففالي تحديفففد أوضفففاع المكانفففة والصففففوة 

وهفففذه النقفففاط هفففي مرحلفففة إتمفففام الشفففهادة اإلعداديفففة، والثانيفففة هفففي مرحلفففة إتمفففام الشفففهادة . مسفففتقبالً 
ينتقفل إمفا  -الختيار والتوزيع األولىنقطة  –فبعد إتمام التلميذ للمرحلة اإلعدادية . الثانوية العامة

أو إلففففى التعلففففيم الفنففففي والتقنففففي والففففديني ، إلففففى المرحلففففة الثانويففففة العامففففة بقسففففميها األدبففففي والعلمففففي
وتتعلفففق نقطفففة التوزيفففع والختيفففار الثانيفففة . المتوسفففط، أو إلفففى معاهفففد إعفففداد المعلمفففين والمعلمفففات

إذ مفن . رحلة المهمفة بالنسفبة للففرد وللمجتمفع بعامفةبمرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة، وهي الم
خاللها ينفذ التلميذ إلفى الجامعفات والكليفات العلميفة المختلففة كفل حسفب جهفده وتقفديره العفام الفذي 

 .وتبعًا لسياسات القبول التي تعتمدها الجامعات، تحصل عليه في الشهادة الثانوية
 

أن المعلومفات التفي يتحصفل عليهفا التالميفذ والثقاففة أما بالنسبة لمحتوى التعلفيم ففيمكن التأكيفد 
العامففة التففي يحصففدونها مففن المدرسففة هففي واحففدة حتففى إتمففامهم للمرحلففة اإلعداديففة وسففوات كانففت 

 .المدارس عامة أم خاصة
 
 



 :نظم الحراك االجتماعي: ثانياا 
تختلف درجة الحراك الجتماعي وكميته من مجتمع سخر، وفي المجتمع نفسه من فتفرة زمنيفة 

فدرجة الحراك الجتماعي بالمجتمع الليبفي تختلفف عفن درجتفه ففي المجتمفع األمريكفي . إلى أخرى
وكففذلك تختلفف درجففة الحففراك الجتمفاعي داخففل المجتمففع الليبفي ذاتففه مففن . أو الروسفي أو اليابففاني

كمففا أن هنففاك . وكففذلك بسففبب العوامففل السياسففية والقتصففادية والجتماعيففة. منيففة إلففى أخففرىفتففرة ز 
بعفض المجتمعفات يكففون فيهفا الحفراك الجتمففاعي بفال  الصففعوبة ولفيس مفن السففهل أن ينتقفل فيهففا 

وعلى العكس مفن ذلفك، . الفرد من طبقة أو مستوى اجتماعي إلى طبقة أو مستوى اجتماعي رخر
خففففرى يتمتفففع األفففففراد فيهفففا بحريففففة التنقفففل مفففن طبقففففة إلفففى أخففففرى أو مفففن مسففففتوى نجفففد مجتمعفففات أ

اجتمفففاعي واقتصفففادي إلفففى رخفففر بالعتمفففاد علفففى المجهفففود الففففردي والمثفففابرة والنجفففاح القتصفففادي 
لقففد اتفففق الكثيففر مففن علمففات الجتمففاع علففى تقسففيم نظففم الحففراك الجتمففاعي إلففى نففوعين . والمهنففي

 : (Open System)، ونظام المجتمع المفتوح (Closed System)نظام المجتمع المغلق ، هما

 

 :نظام المجتمع المغلق -1

وهو المجتمع الفذي تسفوده مبفادال السفتبداد والسفيطرة والالمسفاواة، وتفتحكم ففي أمفوره السياسفية 
والقتصادية والجتماعية طبقة أو فئة معينة، و البًا ما تنتقفل فيفه كفل مفن الثفروة، المكانفة، القفوة، 

راد مفففن وبنفففات علفففى ذلفففك تكفففون فرصفففة األفففف. والمهنفففة بالوراثفففة مفففن جيفففل اسبفففات إلفففى جيفففل األبنفففات
الطبقات أو الفئات الفقيرة نادرة للحصول علفى وظيففة أو مكانفة اجتماعيفة مرموقفة داخفل المجتمفع 

العامفل الفديني، البيولفوجي، والتبريفر : من جهودهم التي يمتلكونهفا، وذلفك بسفبب عفدة عوامفل منهفا
 . ويعد النظام الطائفي في الهند المثال الواضذ لهذا النظام. القانوني
 

 :المجتمع المفتو  نظام -2
يتميفففز نظفففام المجتمفففع المفتفففوح بسفففيادة مبفففادال الديمقراطيفففة والحريفففة والعدالفففة والمسفففاواة وتكفففافأ 
الفرص التعليمية والوظيفية بين جميع أبنائه، بصفرف النظفر عفن أيفة عوامفل خارجيفة عفن إرادتهفم 

وهفو . ي ينتمفي إليهفا األففرادعامل الجنس، اللون، العرق، البيئة الجغرافية، والطبقة الت: والتي منها
إذن، . النظففام الوحيففد الففذي تكففون فيففه المكانففة الجتماعيففة ل فففراد علففى أسففاس ميففزة الفففرد وجهففده

ففاألفراد يتحركفوا أعلفى أو أسففل . في هذا النفوع مفن البنفات التفدرجي تكفون منجفزة (Rank)المرتبة 
تفففاوت موجففود فففي النظففام الطبقففي وأن ال. البنففات التففدرجي بحسففب مففا تسففمذ بففه قففدراتهم وجهففودهم

المفتففففوح، ولكنففففه مففففن المفتففففرض أنففففه موجففففود علففففى أسففففاس الخففففتالف فففففي السففففتحقاق الشخصففففي 



وبنففات علففى ذلك،يصففبذ المجتمففع المفتففوح مجففاًل خصففبًا ألبنففات الطبقففات الففدنيا لتحسففين . واإلنجففاز
لهرمففففي للبنففففات ظففففروفهم القتصففففادية والجتماعيففففة، ومففففن ثففففم حففففراكهم إلففففى أعلففففى فففففي التصففففنيف ا

 .)(الجتماعي 
 

مففا تجففدر اإلشففارة إليففه، هففو أنففه وعلففى الففر م ممففا تتيحففه نظففم المجتمعففات المفتوحففة مففن فففرص 
للحفففراك الجتمفففاعي ل ففففراد، إل أنهفففا قفففد تكفففون عائقفففًا أمفففام حفففراك بعفففض الفئفففات األخفففرى، وبهفففذا 

لطفائفي المغلفق عمليفًا، بينمفا يحفدث بعفض الحفراك الجتمفاعي ففي النظفام ا: " شابردالصدد يقفول 
علفى بعفض األففراد أو   (Denied)فنن الفرصة في الحراك الجتماعي نحو األعلفى تكفون منكفرة 

والمثفففال الواضففذ نسفففبيًا علفففى ذلففك نجفففده ففففي المجتمفففع . الجماعففات داخفففل النظفففام الطبقففي المفتفففوح
 . (1)" األمريكي والمتمثل في، السود، األمريكان األصليين، واألسبان 

 :العوامل المساعدة عل  الحراك االجتماعي: ثاا ثال
العوامفففل المأديفففة إلفففى الحفففراك  الحـــراك االجتمـــاعيففففي كتابفففه  (Sorokin) ســـوروكننفففاقه 

األول تحففففت عنففففوان قنففففوات الحففففراك الجتمففففاعي الرأسففففي . الجتمففففاعي تحففففت عنففففوانين منفصففففلين
(Channels of Vertical Circulation)راك الجتمفاعي الراسفي ، والثفاني بعنفوان عوامفل الحف

(Factors of Vertical Circulation) ،وألهمية الطرحين فنننا نوردهما فيما يلي: 
 
 : قنوات الحراك االجتماعي الرأسي -1

أن ثمة أنظمة بعينها تعد بمثابة قنفوات للحفراك الجتمفاعي الرأسفي داخفل البنفات  سوروكنيرى 
 : )( التدرجي منها 

 :الجي  -أ
يلعففففب هففففذا النظففففام الجتمففففاعي دورًا بففففال  األهميففففة فففففي فتففففرات السففففيطرة العسففففكرية، أو فتففففرات 

فففي أثنفات الحفروب قفد يكفّرم المجتمفع قائفد أو أي جنفدي شفجاع نظفرًا . الحروب األهليفة أو الدوليفة
لشفففجاعته؛ ذلفففك أن الحفففرب قفففد تثبفففت ذكفففات  وتففففوق أي جنفففدي مفففن طبقفففات المجتمفففع الفففدنيا، أو 

أن  ســوروكنويففرى . نفففس الوقففت الففذي تثبففت فيففه فشففل أي جنففدي مففن أصففل نبيففل الوسففطى فففي
استقرات التاري  القديم والحديث على السوات يوضذ لنا كيف أن الجيه قد كفان قنفاة مهمفة للحفراك 
الجتماعي، فقد كان بمثابة الطريق الجتماعي الذي سار فيه كثير من األشخاص رقيقي المولد، 

وفففي ذات التجففاه، فقففد الكثيففر مففن . ا بعففد قففادة عظامففًا، وأبففاطرة حكمففوا العففالموالففذين أصففبحوا فيمفف

                                                 
1
) Ibid., p.195. ) 



. الملففوك واألمففرات واألشففراف والحكففام مناصففبهم وألقففابهم وأوضففاعهم الجتماعيففة بففل وحتففى حيففاتهم
إمبراطفورا  40رأيه هذا بنحصفاتات اسفتقاها مفن التفاري ، فأشفار إلفى أن مفن بفين  سوروكنويدعم 
إمبراطفورًا وصفلوا إلفى  33نجفد علفى األقفل  رومـاالفذين حكمفوا  (Roman Emperors)رومانيًا  

ن مفففففن بفففففين . قيفففففادة الجفففففيه وهفففففم مفففففن أصفففففول دنيفففففا  Emperors)إمبراطفففففورًا بيزنطيفففففًا  31واذ

Byzantium)   إمبراطورًا لهذا المنصب عن طريق قيادة الجيه( 10)وصل على األقل. 
 

لواقع العربي السياسي المعاصر، نالحفظ أن مفن بفين ما يمكن إضافته هنا، هو أنه وباستقرات ا
دولة عربيفة التفي نالفت اسفتقاللها بعفد الحفرب العالميفة الثانيفة، يوجفد مفا ل يقفل عفن نصففها ( 01)

ن رأسائها وقادتها هم عسكريون في األصل وقد وصلوا إلى مناصبهم ، تحت السيطرة العسكرية واذ
 .عن طريق الجيه

 
ن علفى السفاحة العراقيفة، ومفا يتعفرض لفه مفن  فزو علفى يفد الجفيه وبالنظر إلى مفا يجفري اس

1األمريكي واإلنجليزي 
، وما ترتب عنه من سقوط للنظام الحاكم في بغفداد وطفرد قيادتفه وكفوادره *

يمكننففا أن نففدرك . مففن سففدة الحكففم، وحففل لمأسسففته العسففكرية، وتففولي قيففادات جديففدة منتظففرة للففبالد
لعسكرية في إحداث ظاهرة الحراك الجتماعي وما يترتب عليهفا مفن بوضوح أهمية الجيه والقوة ا

 .حراك صاعد ورخر هابط

 :الهيئات والمؤسسات الدينية -س
أن المأسسففات أو الهيئففات الدينيففة تعففد بمثابففة قنففاة للحففراك الجتمففاعي الرأسففي  ســوروكنيففرى    

وذات دور رئيسففي فيففه، وأن هففذا الففدور قليففل األهميففة فففي عمليففة الحففراك الجتمففاعي فففي المراحففل 
مففا يمكففن إضففافته هنففا، هففو أن للنظففام . األولففى مففن نشففوت النظففام الففديني وكففذلك فففي فتففرات ضففعفه

ألهمية في حراك األفراد واألسفر والجماعفات التفي تشفغل مناصفب القيفادة الدينيفة الديني دور بال  ا
 (M.Weber) مـاكس فيبـرومما يستدل به على مستوى الديانة المسفيحية دراسفة . في مجتمعاتها
عنففدما أكففد علففى الففدور الففذي تلعبففه القففيم الدينيففة . البروتســتانتية ورو  الرأســماليةوالموسففومة بففف 
ففففي تغييفففر مجفففرى حيفففاة الكثيفففرين الفففذين اعتنقوهفففا وتمسفففكوا بهفففا، وصفففاروا بهفففا مفففن البروتسفففتانتية 

حففدود األفففراد لففيعمم نتيجتففه هففذه علففى بعففض الففدول، وأكففد أن  فيبــرويتجففاوز . النففاجحين اقتصففادياً 
 .الدول التي صارت رائدة اقتصاديًا هي التي تعتنق المذهب البروتستانتي
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فففنن دورهففا كففان عظيمففًا سففوات علففى مسففتوى األفففراد ،أو  أمففا علففى مسففتوى العقيففدة اإلسففالمية،
وتكففي اإلشفارة إلفى أن أرقفات كثيفرون صفاروا بعفد إسفالمهم . المجتمع العربي بشبه الجزيفرة العربيفة

، ، عمففار بففن ياسففرزيــد يــن حارثــة، بــالل بــن ربــا : مففن ذوي الهيبففة والمكانففة العاليففة نففذكر مففنهم
العربففي بشففبه الجزيففرة العربيففة فففيمكن القففول، أنففه  وبخصففوص حففراك المجتمففع. وصففهيب الرومففي 

تحرك المجتمع العربي بشبه الجزيرة إلى  -فترة الدعوة اإلسالمية   -وخالل فترة وجيزة من الزمن 
 .مقدمة األمم والشعوب المتقدمة رنذاك وسادها

 

 :التعليم -ج
النظام التعليمي من أهفم الفنظم الجتماعيفة المسفاعدة علفى الترقفي الجتمفاعي  سوروكنيعتبر    

فبواسففففطته يسففففتطيع الففففرد الففففذي يمتلففففك القفففدرات العقليففففة والموهبففففة . والتحفففول إلففففى الطبقففففات العليفففا
أن  -ومهمففا كانففت مصففادره الماليففة محففدودة  –والمهففارات العاليففة باإلضففافة إلففى جهففده ومثابرتففه 

. التففالي الحففراك مففن وضففع اجتمففاعي إلففى رخففر، ومففن طبقففة اجتماعيففة إلففى أخففرىيحقففق التفففوق وب
يتحرك األففراد مفن خاللفه  (Social Elevator)وهو يرى أن التعليم يعد بمثابة مصعد اجتماعي 

 .من أدنى طبقات المجتمع إلى أعالها، على نحو ما تم بيانه فيما سبق

 

 :األحزاس السياسية -د
مات السياسفية بفدتًا مفن الحكومفات وانتهفاتًا بفاألحزاب السياسفية لعبفت أن التنظي سوروكنيرى 

أيضففًا دور المصففعد الجتمففاعي ول سففيما فففي المجتمعففات التففي تتبنففى النمففوذج الففديمقراطي، حيففث 
يلعففب نظففام النتخففاب العففام دورًا بففال  األهميففة فففي تجديففد القففادة والحكففام، وبالتففالي فففنن األ لبيففة 

والقففففادة ورجففففال الدولففففة وأعضففففات المجففففالس التشففففريعية مففففن الشففففيوخ والنففففواب العظمففففى مففففن الحكففففام 
ومففا . والرسففميين قففد وصففلوا إلففى مناصففبهم الرفيعففة هففذه متففدرجين فففي مناصففب األحففزاب السياسففية

ذلففك أن لكففل  يصففدق علففى األحففزاب السياسففية الكبيففرة يصففدق علففى التنظيمففات السياسففية الصففغيرة؛
 .ن وقادتهامدينة وقرية زعماأها السياسيو 

 :األسرة -هـ
علفففى الففففزواج، فيفففذهب إلفففى أن الففففزواج الفففذي يففففتم بفففين شخصففففين مفففن طبقففففة  ســــوروكنيركفففز 

فنما أن يرفعه أو أن يحط . اجتماعية مغايرة، يأدي إلى تغيير الوضع الطبقي حتمًا ألحد الطرفين
والفبعض . من قدره، وهذا هو الطريق الذي عبره بعض النفاس وصفنعوا مفن خاللفه سفيرهم وحيفاتهم



فففي الماضفي كفان الفزواج مفن العبفد أو مفن عضفو مفن . كافئ حياتهماسخر دمر الزواج  ير المت
 .طبقة دنيا يأدي إلى الحط من المكانة العالية

 
 :عوامل الحراك االجتماعي الرأسي -2

 :العوامل المأدية للحراك الجتماعي الرأسي في سوروكن حصر 
 
 : (1)العوامل األولية وتشمل  -أ
 :العوامل الديموغرافية -(1)

والنخففاض النفوعي  (Sterility)تشير العوامل الديمو رافية إلفى كفل مفا يتعلفق بحفالت العقفم 
أو ارتفففاع معففدل الوفيففات فففي الطبقففات  (Lower Differntial Birth Rate)لمعفدل المواليففد 

ومع مرور الزمن فنن هذه العوامل إما أن تأدي إلى انقراض األسر األرستقراطية، أو على . العليا
 –وففففي كلتففا الحففالتين  . فففي نسففبة هففذه األسففر بالنسففبة للمجمففوع العففام للسففكان فففي المجتمففع نقففص

فففي األوضففاع  (Social Vacum)يحفففدث نففوع مفففن الففففراه الجتمففاعي   -النقففراض أو الففنقص 
إذ لبفد مفن اسفتمرار .. الجتماعية العليا، ويصبذ من الضروري ملأها من أبنات الطبقات األخفرى

إن ظهفور أففراد أذكيفات نفابهين . وظفائف الجتماعيفة التفي كفان يأديهفا أففراد الطبقفات العليفاتأدية ال
مففن الطبقففات الففدنيا يملئففون عففن جففدارة واسففتحقاق المراكففز الجتماعيففة العليففا، وفشففل أبنففات الطبقففة 

ة  ير أنه ليس من المأكد أن خصوب..العليا في ذلك لهو من العوامل الرئيسية للحراك الجتماعي
ولكفن مفن الممكفن القفول أن . الطبقات العليا دائمًا وفي كل مكان أقل من خصفوبة الطبقفات الفدنيا

هذه الظاهرة احتلت مكانًا في كثير من المجتمعات في فترات مختلفة، ويمكن أن نقرر بطريقفة مفا 
مفا اجتماعيفاً  ألبنفات هفذه أي لفن يعفود . أنه لبد وأن تضمحل كل أسفرة أرسفتقراطية إمفا بيولوجيفًا، واذ

وبالر م من أن النقراض البيولفوجي والجتمفاعي . األسر المكانة المرموقة التي كانت لها يومًا ما
ل سففففرة أمفففففران مختلففففففان جفففففدًا، وبمفففففا أن النقفففففراض الجتمفففففاعي ل يسفففففتلزم بالضفففففرورة النقفففففراض 

 .ما أميراً  فالبن  ير الشرعي لملك لن يكون يوماً . البيولوجي إل أن لهما األهمية نفسها
 
 :التغاير بين انباء واألبناء -(2)

كففدليل علففى عمففق التفففاوت بففين اسبففات  (A.Marro) مــاروبعبففارة للففدكتور ســوروكن يستشففهد 
إن اإلنسففان ليففدهه، ويحففز األلففم فففي نفسففه عنففدما يففرى أن أبنففات هيبففوقريطس : " واألبنففات مفادهففا

(Hippocrates)   كانوا أ بيات تمامًا، ويصدم المرت عندما يالحظ أنه لم يأت مفن صفلب سفقراط

                                                 
1)

  P.Sorokin. op.cit., pp. 346-368. 
)

 



Socrates  وأرسفطوAristotle  أي شفعاع ضفئيل مفن العلفم، وأن شفارل الخفامس(charles v) 
لفم يكفن لهفم إل أبنففات  (Napoleon I)ونفابليون األول  (Peter The Great)وبطفرس األكبفر 

 (Discrepancy)العامة للتغاير بفين اسبفات واألبنفات هفي التنفاقض وهو يرى أن النتيجة ". أ بيات
بففين الوضففع الجتمففاعي ل فففراد وسففماتهم الذاتيففة والمكتسففبة الالزمففة لنجففاحهم فففي أدات الوظففائف 

فنذا كان األب متالئمًا تمامًا مع وضعه الجتماعي ويأدي دوره . التي يتطلبها الوضع الجتماعي
نفه كلمففا زاد التغايففر بففين اسبفففات . أبنففه المغفاير لففه قفد يكففون  يفر مففتالئمالجتمفاعي بنجففاح، ففنن  واذ

 .وأكثر ضرورة (Voluntary)الحراك الجتماعي طوعيًا  واألبنات كلما أصبذ
 
 :تغير البيئة وبخاصة البيئة اإلنسانية االجتماعية -(3)

اح ل لخطفأ شخصفي أن الففرد قفد ل يسفتطيع أن يقفوم بوظيفتفه الجتماعيفة بنجفسـوروكن يرى 
فالوضففع الجتمففاعي للفففرد ل يعتمففد عليففه . يرجففع إليففه، ولكففن بسففبب تغيففر البيئففة التففي يعففيه فيهففا

وهكذا يتم اإلبقات على المتوافقين مع البيئة المتغيرة المتكيفين . فحسب، بل ويعتد على بيئته أيضاً 
لبيئفة الجتماعيفة ينفتج توزيعفًا ذلك أن أي تغير معقول ففي ا.معها، والستغنات عن  ير المتوافقين

فالففذين أدى تغيففر البيئففة إلففى وضففعهم فففي مراكففز وأوضففاع اجتماعيففة . جديففدًا ل فففراد فففي المجتمففع
أمففا أولئففك الففذين ل يسففتطيعون أو ل ير بففون فففي . عاليففة يسففتمرون فففي الحتفففاظ بمراكففزهم هففذه

نظففرًا ألن البيئففة الجتماعيففة و . التكيففف مففع هففذا التغيففر فسففوف ينحففدرون اسفففل السففلم الجتمففاعي
متغيففرة دائمففًا، وأن معففدل هففذا التغيففر قويففة اسن، فهففذا يعنففي أن الحيففاة الجتماعيففة تتضففمن دائمففًا 

وهكذا، فنن كل الذين كانوا متوافقين مع أوضفاعهم الجتماعيفة . عاماًل للحراك الجتماعي الرأسي
أن يصففبحوا  يففر متففوافقين تحففت  فففي كففل الطبقففات الجتماعيففة تحففت شففروط معينففة مففن الممكففن

إن جميففففع العوامففففل التففففي تسهفففففل عمليففففة التغيففففر : إلففففى القففففول ســــوروكنوخلففففص ..ظففففروف أخففففرى
 .الجتماعي هي أيضًا عوامل تسهل عملية الحراك الجتماعي الرأسي

 
 : )(العوامل الثانوية  -س
ماعية المباشرة وبالشكل هي عوامل محلية مأقتة للحراك الجتماعي الرأسي ترتبط بالبيئة الجت   

 :الجتماعي السائد في المجتمع اإلنساني وهي تتضمن
 
جميع العوامل القوية التي تأدي إلى الزيادة في اختالف عدد األطفال األحيات في الطبقفات  -(1)

 . العليا والدنيا في المجتمع
 .جميع العوامل التي تأدي إلى زيادة التغاير بين اسبات واألبنات -(0)



جميفففع العوامفففل والشفففروط القويفففة التفففي تعمفففل علفففى زيفففادة التنفففاقض بفففين السفففمات الضفففرورية  -(3)
للنجففاح فففي أدات الوظيفففة الجتماعيففة وبففين السففمات الذاتيففة والمكتسففبة المتحققففة فعففل ًاعنففد األفففراد 

وخلففص، إلففى أن كففل هففذه العوامففل يمكففن أن توجففد فففي أي مجتمففع . المكلفففين للقيففام بهففذه الوظيفففة
 .   كنها تختلف من مجتمع إلى رخر،ومن وقت إلى رخر في المجتمع الواحدول
 

 :)فننه يعرض لعدة عوامل تأدي إلى الحراك الجتماعي تشمل  عل  الشخيبيأما 
 
 :األيدولوجيا السياسية -1

تعتمفد ظفاهرة الحفراك الجتمفاعي ففي نشففاطها علفى األيفديولوجيا السياسفية التفي تسفود المجتمففع 
فيففه إلففى حففد كبيففر، ويقصففد باأليففدولوجيا السياسففية هنففا،الفكرة أو المحففور الفكففري الففذي  الففذي توجففد

وطبقففًا لهففذه األيففديولوجيا يوجففد نظامففان رئيسففيان فففي . يففدور حولففه النظففام السياسففي فففي المجتمففع
والثفاني . المجتمعفات المعاصفرة يطلفق علمفات الجتمفاع علفى الفنمط األول، نظفام المجتمفع المفتفوح

 .لمجتمع المغلق وعالقتهما بالحراك الجتماعينظام ا
 

 :التكنولوجيا -2
وتطبيقفه ففي مجفالت  -من نظريفات وقفوانين  -يشير مصطلذ التكنولوجيا إلى استخدام العلم 

. ويعففد التقففدم التكنولففوجي مففن العوامففل اإليجابيففة المففأثرة فففي الحففراك الجتمففاعي. الحيففاة المختلفففة
تمفع تكنولوجيفًا ازداد فيفه الحفراك الجتمفاعي الصفاعد؛ألنه يسفاعد علفى بمعنى، أنه كلما تقدم المج

تففففوفير مسففففتويات متعففففددة مففففن الوظففففائف العليففففا التخصصففففية التففففي تعتمففففد علففففى عمليففففات معرفيففففة 
ومفففن ثفففم يتفففيذ هفففذا الكفففم مفففن الوظفففائف العليفففا فرصفففًا لكثيفففر مفففن أبنفففات المجتمفففع . ومهفففارات عاليفففة

 .لشغلها
 
 :التعليم -3

قفدم التكنولفوجي يحتفاج إلفى وظفائف عليفا متخصصفة تعتمفد علفى مسفتويات معرفيففة إذا كفان الت
ومهففارات معقففدة، فففنن التعلففيم بمسففتوياته وأنواعففه المختلفففة يمثففل الطريففق الرئيسففي الففذي مففن خاللففه 

أي أنففه يوجففد ارتبففاط إيجففابي قففوي بففين التعلففيم . يسففتطيع الفففرد اكتسففاب تلففك المعففارف والمهففارات
بمعنفى رخفر، تفزداد الحاجفة إلفى التعلفيم بزيفادة تقفدم المجتمفع تكنولوجيفًا، وففي . وجيوالتقدم التكنولف

مثل هفذا المجتمفع يجفد التعلفيم مكانتفه المرموقفة بفين جميفع أففراده، وذلفك لكفون التعلفيم هفو المحفدد 
ل الرئيسي للوظائف التي يشغلونها، ومن ثم فننه يعتبر العملية الرئيسية لحراكهم اجتماعيًا من أسف

باإلضافة إلى ذلفك العتقفاد السفائد والفذي يفرى ففي التعلفيم . إلى أعلى وبخاصة أبنات الطبقة الدنيا



العامفففل المسفففاعد علفففى حفففل المشفففكالت الشخصفففية، وتكفففوين التجاهفففات اإليجابيفففة نحفففو المجتمفففع 
 .والحياة بعامة

 
 :المكانات المتوارثة والمكتسبة -4

إلى تلك المكانة التفي يولفد الطففل مفزودًا  (Ascribed Status)يشير مفهوم المكانة المتوارثة 
هفففذه المكانفففات ل . العقيفففدة، اللفففون، الجفففنس، العمفففر، العفففرق: بهفففا ولفففيس لفففه دخفففل فيهفففا مفففن ذلفففك

لفففى جانففففب ذلك،يضففففيف علمففففات . يسفففتطيع هففففو أو أسففففرته أو أي شفففخص رخففففر أن يتففففدخل فيهففففا واذ
دة ول يسففتطيع الففتخلص منهففا إذا اسففتمر الجتمففاع مكانففة أخففرى يرثهففا البففن عففن أبويففه عنففد الففول

فقففد يولففد الطفففل فففي أسففرة ، اعتمففاده عليهففا، وهففي المسففتوى القتصففادي الجتمففاعي الففذي يولففد فيففه
وتففزداد قيمففة المكانففة المتوارثففة فففي المجتمعففات التففي تسففودها نظففام الطائفففة، وتقففل .  نيففة أو فقيففرة

 .لجتماعيةأهميتها في المجتمعات التي تسودها نظام الطبقة ا
 

فيشفففير إلفففى المكانفففة التفففي  (Achieved Status)أمفففا مفهفففوم المكانفففة المكتسفففبة أو المنجفففزة 
يحصففل عليهففا الفففرد خففالل حياتففه العمليففة معتمففدًا علففى قدراتففه وميولففه وسففماته الشخصففية وجهففده 

راطيفة وتزداد قيمفة هفذه المكانفة ففي المجتمعفات المفتوحفة التفي تفأمن وتطبفق مبفادال الديمق. الذاتي
 .والعدالة وتكافأ الفرص التعليمية والوظيفية

 
ذا كانت المكانة المنجزة تلعب الدور األهم في الحراك الجتمفاعي ل ففراد، ففنن هفذا ل يعنفي  واذ
أن المكانة المتوارثة معدومة األهميفة، فهفي تلعفب دورًا مسفاعدًا للمكانفة المكتسفبة وبالتفالي الحفراك 

رصة أبن الطبيب تكون أكبر في اللتحفاق بكليفة الطفب التفي ير بهفا ومثال ذلك أن ف. الجتماعي
ومفع ذلفك  -بفالر م مفن أن درجفة الفذكات ومسفتوى تحصفيلهما الدراسفي متقفارب  –من أبفن العامفل 

فقففد تسففاعد ظففروف أخففرى أبففن العامففل فففي تحقيففق أمنيتففه وتقففف فففي نفففس الوقففت عائقففًا أمففام أبففن 
 .ود عالقة بين المكانة المتوارثة والمكتسبةومفن هنا يمكفن مالحظة وجف. الطبيب

 
 :الهجرة -5

وللهجفففرة . يتميفففز العفففالم المعاصفففر بظفففاهرة الهجفففرة سفففوات علفففى المسفففتوى الففففردي أو الجمفففاعي
. المسفففتوى األول،الهجفففرة الخارجيفففة وهفففي تشفففير إلفففى الهجفففرة مفففن دولفففة إلفففى دولفففة أخفففرى: مسفففتويان

إلففى الهجففرة مففن منطقففة جغرافيففة إلففى أخففرى داخففل المسففتوى الثففاني، الهجففرة الداخليففة وهففي تشففير 
وقففد تكففون الهجففرة مأقتففة لفتففرة زمنيففة محففددة ثففم يعففود المهففاجر بعففدها إلففى وطنففه . الدولففة الواحففدة



وقد تكون دائمة كما حدث لبعض الجماعات األوربية التي هاجرت إلى أمريكفا واسفتراليا . األصلي
 .واستوطنت فيها

الحففراك الجتمففاعي، حيففث يسففاعد المهففاجرون أصففحاب الففبالد  وللهجففرة دور مففزدوج فففي ظففاهرة
األصففليين علففى الحففراك الجتمففاعي الصففاعد، وذلففك بشففغلهم األعمففال والوظففائف الففدنيا والوضففيعة 

وهفي مفن جانفب ثفان، تسفاعد المهفاجرين علفى جمفع . التي كان يشفغلها أصفحاب الفبالد األصفليين
 .صففادية والجتماعيففة عنففد رجففوعهم إلففى أوطففانهماألمففوال التففي تعمفففل علففى تحسففين ظففروفهم القت

 مثال من الدراسات السابقة
 
 :عدد أفراد األسرة -6

مفففن المتفففففق عليففففه أن نسففففبة اإلنجففففاب تختلففففف بففففاختالف الطبقففففات أو المسففففتويات القتصففففادية 
الجتماعية داخل المجتمع الواحفد، حيفث تفزداد هفذه النسفبة بفين األسفر التفي تنتمفي إلفى مسفتويات 

وتختلف هذه . اقتصادية اجتماعية دنيا، وتقل بين األسر التي تنتمي إلى مستويات اقتصادية عليا
النسفففبة أيضفففًا بفففين المجتمعفففات بفففاختالف درجفففة تقفففدمها العلمفففي والتكنولفففوجي، حيفففث ترتففففع نسفففبة 

قدم ويمنذ عامل الت، هذا. اإلنجاب في المجتمعات الزراعية والنامية وتقل في المجتمعات المتقدمة
التكنولوجي المجتمعات المتقدمة وففرة ففي المهفن العليفا التخصصفية التفي تزيفد ففي بعفض األحيفان 
عفن عففدد أبنففات الطبقففات الغنيففة، ومففن ثففم تكففون هنففاك فففرص ألبنففات الطبقففات الفقيففرة فففي الحصففول 

 .على بعض هذه المهن وبالتالي يتحركون إلى األعلى
 

ر إلففى أن عفففدد أففففراد األسفففرة يتناسفففب عكسفففيًا مفففع مففن ناحيفففة ثانيفففة، ففففنن بعفففض الدراسفففات تشفففي
بمعنفى أنفه كلمفا ازداد عفدد أففراد األسفرة أثفر ذلفك تفأثيرًا سفلبيًا . ظاهرة الحفراك الجتمفاعي الصفاعد

ففدان  122على حراك أفرادهفا إلفى أعلفى أو حتفى ثبفاتهم اجتماعيفًا، ومثفال ذلفك األب الفذي يملفك 
 ..فأكثر 3الميراث عما إذا كان عددهم أبنات يختلف نصيب كل منهم في  3ولديه 

 
 :التقدير االجتماعي للوظيفة -7

يختلففففف تقففففدير األفففففراد للوظففففائف مففففن فتففففرة زمنيففففة إلففففى أخففففرى داخففففل المجتمففففع الواحففففد وبففففين 
مفدى أهميفة هفذه الوظيففة لكفل : ويعتمد هفذا التقفدير علفى مجموعفة مفن العوامفل منهفا، المجتمعات

ومعنفففى ذلففك أن التقفففدير . المفففادي لهففا، وعفففدد األفففراد الفففذين يشففغلونهامففن الفففرد والمجتمفففع، العائففد 
 .الجتماعي للوظيفة يزداد كلما ازدادت أهميتها لكل من الفرد والمجتمع

 
 :العوامل الشخصية -8



والقفففففدرات ففففففي ، تلعفففففب بعفففففض السفففففمات الشخصفففففية والتفففففي منهفففففا الموهبفففففة، المهفففففارات الحركيفففففة
ي حراك األفراد اجتماعيًا إلى أعلى وبخاصفة بفين أبنفات الطبقفات المجتمعات المفتوحة دورًا مهمًا ف

المهفارات الجسفمية والحركيفة التفي يتمتفع بهفا بعفض األففراد : واألمثلة علفى ذلفك كثيفرة منهفا. الفقيرة
وكفففذلك موهبفففة الففففن والغنفففات، والفففذكات الجتمفففاعي، ، وتسفففاعدهم علفففى إحفففراز البطفففولت الرياضفففية

التفي يهبهفا اهلل لفبعض أبنفات األسفر الفقيفرة والتفي تسفاعدهم ففي الفزواج  باإلضافة إلى سمة الجمفال
 .من أبنات األسر الغنية

 
 :المرأة والحراك االجتماعي -9

ففي المجتمعات . تختلف نظرة المجتمعات والقائمين عليها نحو المرأة ودورها في بنات المجتمع
مففن ممارسففة حقوقهففا فففي التعلففيم والتوظيففف المغلقففة التففي تسففيرها قففيم وعففادات وتقاليففد تمنففع المففرأة 

أمفففا ففففي . يكفففون فيهفففا الثبفففات الجتمفففاعي هفففو السفففمة السفففائدة، والمشفففاركة السياسفففية والجتماعيفففة
فننهففا تتففيذ للمففرأة ممارسففة حقوقهففا الشففرعية ومففن ثففم تصففبذ قففوة فففي عمليففة ، المجتمعففات المفتوحففة

 .الحراك الجتماعي نحو األعلى
 

إضـــافة عـــاملين مهمـــين يلعبـــان دوراا مهمـــاا فـــي عمليـــة الحـــراك  إلـــ  هـــذه العوامـــل يمكـــن
 .الحروس والثورات االجتماعية وعامل الموت: االجتماعي الصاعد والهابط وهما

 
 :الحروس والثورات االجتماعية -11

تعفففد الثفففورات عفففاماًل فعفففاًل ففففي الحفففراك الجتمفففاعي؛ ألنهفففا تصفففنع نظامفففًا سياسفففيًا جديفففدًا محفففل 
، وتفأتي بفأفراد كفانوا مغمفورين وتضفعهم علفى رأس النظفام الجديفد فيصفبحوا الزعمفات النظام السفابق

ومففن أمثلففة ذلففك، لحركففات التحرريففة التففي قامففت فففي الففوطن العربففي، والثففورة البلشفففية فففي . والقففادة
م التي أطاحت بالنظام الملكي رنذاك، والثورة التي قادهفا الشفعب  الرومفاني ففي 1415روسيا عام 
سفنة  01الذي ظل يحكم البالد حكمًا دكتاتوريًا لمدة  شاوسيسكوضد حكم   م1494ام ديسمبر ع

وتهففففوي الحففففروب بففففبعض . وكانففففت نهايتففففه اإلعففففدام بالرصففففاص هففففو وزوجتففففه فففففي إحففففدى الطففففرق
األشخاص ذوي المكانة العالية إلى األسفل، وفي المقابفل ترففع الفبعض اسخفر إلفى األعلفى، ولعفل 

نجلترا وما ترتب عنها من سقوط لنظام في الحرب على العراق الت صدام حسـين ي قادتها أمريكا واذ
لففى كففل ذلففك، فففنن الثففورات الصففناعية والقتصففادية وحتففى الدينيففة ذات تففأثير كبيففر . خيففر شففاهد واذ

 .على سرعة الحراك الجتماعي واتجاهه
 
 



 :عامل الموت -11
بالموضفوع عامفل المفوت وأثفره علفى تغفل معظفم الدراسفات واألدبيفات الجتماعيفة ذات العالقفة 

ففففي بعفض المجتمعفات نجفد أن المنظومففة القيميفة تحفول دون احففتالل . عمليفة الحفراك الجتمفاعي
مكانففة مفففا مفففن اسخفففرين إل بعفففد وففففاة شفففا لها، ومففن األمثلفففة التفففي يمكفففن تسفففجيلها علفففى المسفففتوى 

أمفففا علفففى .  بوففففاة الملفففكالسياسفففي نجفففد أن األنظمفففة الملكيفففة ل يكفففون فيهفففا تبفففوت سفففدة الحكفففم إل
لفففى وقفففت قريفففب ففففي الجامعفففات  المسفففتوى األكفففاديمي يمكفففن اإلشفففارة إلفففى النظفففام إلفففى كفففان متبعفففًا واذ
المصرية، حيث كانت مكانة أستاذ كرسي تبقى حكرًا على شا لها حتى وفاتفه، ولفيس بمقفدور أي 

أمففا علففى . تففاج العلمففيمففن األسففاتذة اسخففرين شففغل هففذه المكانففة العلميففة مهمففا بلفف  مففن العلففم واإلن
المستوى األسفري ففنن أمفالك رب األسفرة الثابتفة والمنقولفة تبقفى تحفت حيازتفه وتصفرفه إلفى وفاتفه، 
عنفدها يتقاسففم الورثفة هففذه األمفالك وفففق المنظومفة القيميففة والدينيفة والقانونيففة السفائدة فففي المجتمففع 

 .وبالتالي تكون فرصة حراكهم كبيرة
 
 :االجتماعيمعّوقات الحراك  :رابعاا 

مثلمففا توجفففد عوامففل تسففاعد علففى الحففراك الجتمففاعي، كففذلك توجففد معوقففات تحففول دون حدوثففه 
 :)منها 

وهففو يمثففل مشففكلة حقيقيففة تعففوق عمليففة الحففراك الجتمففاعي، ذلففك أن كففل : االنغــالق الطبقــي -1
ر الفذي يمنفع طبقة تحاول أن تحافظ بمحدداتها الطبقية وقواعدها في تربية األبنات وتنشفئتهم، األمف

 .حدوث الحراك الجتماعي، والمثال الواضذ لالنغالق الطبقي المجتمع الطائفي في الهند
 
ويظهفر ذلفك عنفدما ير فب كبفار : رغبة البعض في االحتفاظ بمكانتهم االجتماعيـة المتوارثـة -2

وهفففذه األوضفففاع تفففأثر علفففى الهبفففوط بمسفففتوى ،السفففن ففففي الحتففففاظ بتقاليفففد وأوضفففاع طبقيفففة معينفففة
 .المكانة الجتماعية لهألت األفراد

 
ففالحراك الجتمفاعي  :تذبذس عملية الحراك االجتماعي تحت ت ثير عامـل الترييـف والتحضـر -3

داخل المجتمعات الريفية ل يمكن أن يجاري الحراك في المجتمعات الحضرية في مسفتواه ونوعفه، 
وذلففك بسففبب مففا يسففود المجتمعففات الريفيففة مففن عففادات وتقاليففد وقففيم محافظففة، بعكففس المجتمعففات 

اد والجماعفات وأبعفاده ففي تشفجيع األففر  هالحضرية التي تعفيه حالفة التحضفر الفذي تفأثر مأشفرا تف
 .على الحراك الجتماعي

 



 الحــراك االجتمــاعي للجيــال المعاصــرة: تبــاين األجيــال فــي قــدرتها علــ  الحــراك االجتمــاعي -4
عادة ما تكون فرصته أكبر من األجيال السابقة، والسبب يعود إلى تباين المجتمعفات ففي ظروفهفا 

ويطلفق عفادة علفى األجيفال المعاصفرة . هالجتماعية وارتفاع درجة التغير الجتماعي الفذي تمفر بف
كمفففا يالحفففظ وجفففود صفففراع قفففائم بفففين األجيفففال السفففابقة المتمسفففكة بعاداتهفففا . بأنهفففا أجيفففال متحركفففة

وقيمها، وبين الجيل المعاصر الذي ير فب ففي التغييفر تمشفيًا مفع ظفروفهم الجتماعيفة التفي تحفتم 
معتقداتهم وأفكارهم في الحد مفن حفراك عليهم ذلك، وبالتالي قد يحول تمسك بعض اسبات بقيمهم و 

أبنائهم، وفي المقابل قفد يعفاون الفبعض اسخفر مفن اسبفات أبنفائهم علفى تحقيفق رمفالهم وطموحفاتهم 
 .والمساهمة في حراكهم

 
يمكن إضفافة بعفض المعّوقفات األخففرى التفي يفرى الباحفث أنهفا تحفول دون الحفراك الجتمفاعي 

 :منها
 :واأليديولوجيا السائدة في المجتمعطبيعة النظام االجتماعي  -5

يلعففب هففذا العامففل دوره الرئيسففي فففي إحففداث ظففاهرة الحففراك الجتمففاعي وتسففارع وتيرتففه، وفففي 
فففي المجتمعفات ذات األنظمفة الجتماعيففة . الوقفت نفسفه يكفون عفاماًل إلعاقتفه والحففد مفن تسفارعه

ة وتكفافأ الففرص التعليميفة والوظيفيفة، المفتوحة التي تسودها أيفديولوجيا تفأمن بالديمقراطيفة والعدالف
وتأكد على المكانة الجتماعية المنجزة وفقًا للميول والسمات الشخصية والجهد الذاتي، فنن فرص 

أمفا إذا كانفت المجتمعفات مفن النفوع . الحراك الجتماعي ل فراد وحتى المجتمع بعامفة تكفون كبيفرة
انفففة الجتماعيفففة المتوارثفففة، ففففنن ففففرص الحفففراك المغلفففق التفففي تسفففودها أيفففديولوجيا تأكفففد علفففى المك

 .الجتماعي عندئذ تكون محدودة وربما معدومة، وبخاصة بين أفراد الطبقات الدنيا والوسطى
 
 :التعليم -6

ظفففاهرة الحفففراك الجتمفففاعي علفففى مفففدى انفتفففاح أو انغفففالق المنظومفففة  ففففييتوقفففف تفففأثير التعلفففيم 
ففنذا كانفت هفذه المنظومفة تنظفر إلفى التعلفيم بوصففه . القيمية السائدة ففي المجتمفع ورأيتهفا للتعلفيم

اسففتثمارًا، ويفففأمن أفرادهفففا بالفففدور الفففذي يلعبفففه فففي حفففراكهم وتقفففدم مجفففتمعهم، ويلتفففزم الساسفففة برسفففم 
التشففريعات القانونيففة التففي تكفففل لهففذا النظففام القيففام بوظائفففه علففى أكمففل  السياسففات الماليففة، وسففن

وجفففه، عندئفففذ يكفففون للنظفففام التعليمففففي دوره الفاعفففل ففففي شفففتى مجففففالت الحيفففاة، ويسفففهم ففففي تقففففدم 
أما إذا كانت هذه المنظومة موجهفة فقفط لخدمفة أ فراض فئفة . المجتمع، ويعمل على حراك األفراد

رنففذاك لففن تكففون هنففاك رثففار للتعلففيم علففى مسففتوى األفففراد والمجتمففع محففدودة، وتحقيففق مصففالحها، 
 .فتعم األمية ويسود التخلف

  



 :األسرة -7
مففن العوامففل المنبثقففة مففن األسففرة والتففي قففد تشففكل عناصففر إعاقففة لظففاهرة الحففراك الجتمففاعي، 

ى طبقفة فالزواج  ير المتكافئ وبخاصة إذا كان من عضو ينتمي إل. عاملي الزواج وحجم األسرة
دنيففا، فففنن ذلففك قففد يففأدي إلففى الحففط مففن المكانففة الجتماعيففة لففذلك العضففو، وربمففا حففرم مففن كففل 

 . المتيازات التي كان يحظى بها في إطار طبقته العليا
وفيمففففا يتعلففففق بحجففففم األسففففرة، فننففففه كلمففففا زاد عففففدد أفففففراد األسففففرة أثففففر ذلففففك سففففلبًا علففففى الحففففراك 

في الغالفب سفيكون أقفل مفن أسفرة ( 3)ألسرة عدد أفرادها  فالمستوى التعليمي. الجتماعي الصاعد
 (3)وكففذلك الحففال بالنسففبة لتوزيففع الميففراث، بمعنففى أن األسففرة التففي عففدد أفرادهففا ( 3)عففدد أفرادهففا 

لففنفس القففدر مفن اإلرث، وهففذه الحالففة ذات رثففار  (3)سفيكون نصففيبها اقففل مفن األسففرة التففي عفددها 
 .اتسلبية على الحراك الجتماعي ل بن

 
 :طرق قياس الحراك االجتماعي: خامساا 

ففففي . يففرتبط قيففاس الحففراك الجتمففاعي بالمنظومففة القيميففة السففائدة فففي المجتمففع ارتباطففًا مباشففراً 
المجتمع الذي تسوده القيم الدينية، فنن مكانة الفرد ترتففع ومقامفه يعلفو ووضفعه الجتمفاعي يهفاب 

طبقًا لها بصرف النظر عن إمكانيفة امتالكفه للثفروة أو داخل جماعته إذا كان متمسكًا بهذه القيم م
أمفففا إذا كانفففت المنظومفففة القيميفففة التفففي تسفففود المجتمفففع ماديفففة ففففي أساسفففها، وتفففدعو إلفففى . الوظيففففة

السففتحواذ علففى الثففروة والسففلطة وتأكيففد الففذات كمففا هففو شففأن المجتمعففات المعاصففرة، فففنن الفففرد أو 
و إلى األسفل وفقًا لملكيتهفا أو اسفتحواذها علفى الفدخل أو الجماعة تتحرك اجتماعيًا نحو األعلى أ

 .الثروة أو السلطة أو المستوى التعليمي أو الوظيفة أو جميعها
 

المسفففتوى : ونظفففرًا لتعقفففد العالقفففات وتشفففابكها بفففين مأشفففرات الحفففراك الجتمفففاعي وبخاصفففة منهفففا
جتمعفات المعاصفرة سفريعة التغيفر، التعليمي، الدخل، الثروة، السلطة، القوة، الهيبة، والنففوذ ففي الم

فففنن المهتمففين بقيففاس الحففراك  البففًا مففا يكتفففون بدراسففة المأشففرات التففي يمكففن الففتحكم فيهففا، والتففي 
وعففادة مففا يفضففل الكثيففرون توظيففف . تضففم أكبففر عففدد منهففا وبخاصففة المسففتوى التعليمففي والمهنففة

 :  (1)المأشر المهني كمقياس للحراك الجتماعي وذلك ل سباب استية 
 
إن مهنففة الفففرد تففرتبط إلففى حففد كبيففر بالمسففتوى التعليمففي الففذي تحصففل عليففه وأهلففه لشففغل هففذه  -1

الوظيفة، باإلضافة إلى ارتباطها بالدخل، وتأثيرها على المكانفة الجتماعيفة لفه ففي المجتمفع الفذي 
 .يعيه فيه

                                                 
(1)

 .145مرجع سابق، ص .  علي سيد الشخيبي  



 
التصفال بالمأسسفة التفي سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمهنة سفوات عفن طريفق  -0

 .يعمل فيها الفرد والبحث في ملف خدمته،أو من خالل اإلجابة على استمارة بحث تقدم له
 
يمكفن تقفويم مكانفة الففرد ، تقدير المجتمعات المتقدمة لقيمة العمل الذي يقوم به الففرد وبالتفالي -3

 .لفرد والمجتمعاجتماعيًا عن طريق تقويم مهنته أو وظيفته ومدى أهميتها لكل من ا
 
 البففففًا مففففا يضففففع األفففففراد والمجتمففففع مقياسففففًا للمهففففن، ترتففففب فيففففه المهففففن حسففففب أهميتهففففا للفففففرد  -4

 .والمجتمع، وبحسب ما تتطلبه من شهادات ودرجات علمية عالية، وبما تذره من دخل مرتفع
      
ومع التففاق علفى أن المهنفة هفي األكثفر توظيففًا لقيفاس الحفراك الجتمفاعي للففرد، ففنن السفأال    

 كيف يمكن قياس الحراك الجتماعي من خالل المهنة ؟، الذي يطرح نفسه هو
 

لسجابففة يمكفففن القففول، بأنففه توجففد طريقتففان لقيففاس الحففراك الجتمففاعي مففن خففالل مأشففر المهنففة    
 :هما
 
 :االجتماعي بين األجيال الحراك -1
 Intergenerational)يتففق الكثيفر مفن المهتمفين بدراسفة الحفراك الجتمفاعي بفين األجيفال     

Social Mobility) علفى أنفه األكثفر اسفتخدامًا، إن لفم يكفن األهفم ففي قيفاس الظفاهرة ألسفباب ،
ارنة سوات ففي المسفتوى سهولة استخدامه، وسهولة الحصول على بياناته، وسهولة المق: كثيرة منها

 .المهني أو التعليمي بين جيل اسبات وجيل األبنات
    
يقصد بهذه الطريقة، مقارنة مهن األفراد في أجيال مختلفة، ومثال ذلك مقارنة المستوى المهني    

لغفففرض التعفففرف علفففى أوجفففه التشفففابه والخفففتالف  المهنفففي لجيفففل أبنفففائهم،بالمسفففتوى  ،لجيفففل اسبفففات
. اهر الختالف وأسبابه، وتحديد اتجاه الحراك الجتمفاعي إذا كفان صفاعدًا أو هابطفاً بينهما، ومظ

ابففن العامففل الففذي يصففبذ مهندسففًا أو طبيبففًا أو  :األمثلففة علففى هففذا النففوع مففن الحففراك كثيففرة منهففاو 
أمففا ابففن الطبيففب أو أسففتاذ الجامعففة الففذي يعمففل موظفففًا . معلمففًا فهففذا حففراك صففاعد لصففالذ البففن

أما ابن الطبيب الذي يصبذ ،في مأسسة ما، فهذا حراك اجتماعي هابط لغير صالذ البنبسيطًا 
 .طبيبًا فهذا مأشر على الثبات الجتماعي

 



 نيوكومــــــتلقففففففد وظفففففففت هففففففذه الطريقففففففة فففففففي دراسففففففات كثيففففففرة منهففففففا، الدراسففففففة التففففففي أجراهففففففا    
(M.Newcomet)  بعففض الهيئففات   لرأسففات م عففن الخلفيففة القتصففادية الجتماعيففة1411سففنة

مفن رأسفات الهيئفات وكبفار % 50وكبار رجال األعمال في ثالثة أجيال مختلفة، وتوصل إلفى أن 
 ســــنترزكمففففا توصففففلت دراسففففة . رجففففال األعمففففال كففففانوا أبنففففات سبففففات مففففن ذوي المناصففففب العاليففففة

(Centers)   م التفففي أجريفففت علفففى عينفففة ممثلفففة مفففن الرجفففال البفففيض الحضفففريين إلفففى 1441سفففنة
بينمفا . من أبنات العمال حصلوا على وظائف  يفر عماليفة%( 32)ادها أن ما يقرب من نتيجة مف
. مففففن أبنففففات أصففففحاب الوظففففائف  يففففر العماليففففة حصففففلوا علففففى وظففففائف عماليففففة%( 02)أقففففل مففففن 

علـي ويشفير . وخلصت أن الحراك إلى األعلى كان أكبر من الحراك نحفو األسففل بالنسفبة ل بنفات
 النــــتو (Warner) وارنــــردراسفففة : أجريفففت بهففففذه الطريقفففة منهففففاإلففففى دراسفففات أخففففرى  الشـــخيبي
(Lunt)  بلوودراسة . م1441سنة (Plau) دونكان و(Duncon)  م1433سنة. 

  
ولففم تقففف الدراسففات التففي وظفففت هففذه الطريقفففة عنففد المجتمففع الواحففد بففل تجاوزتهففا إلففى دراسفففة    

. األجيففال فففي مجتمعففات مختلفففة العديففد مففن المجتمعففات، وقامففت بمقارنففة الحففراك الجتمففاعي بففين
م التفي قفارن فيهفا الحفراك الجتمفاعي 1450سفنة  (S.Miller)ميلـر ومن أشهر الدراسفات دراسفة 

وقففد أظهففرت نتففائج الدراسففة مففدى الخففتالف فففي . دولففة( 14)بففين جيففل اسبففات وجيففل األبنففات فففي 
لوجيففة السياسففية والتطففور الحففراك الجتمففاعي بففين هففذه المجتمعففات، نتيجففة ل اختالفهففا فففي األيديو 

: إلففى جانففب هففذه الدراسففة توجففد دراسففات أخففرى منهففا. القتصففادي والعوامففل الجتماعيففة المختلفففة
ــدكس دراسففة  التففي قارنففا مففن خاللهففا بففين أربعففة مجتمعففات  (Libest) ليبســتو   (Bendhx)بن
م 1431 (S.Miller)ميلـر و  (T.Fox)فـوكس ودراسفة . أمريكفا، انجلتفرا، السفويد، وهولنفدا: هي

 هافجرســـتودراسفففة . أمريكفففا، انجلتفففرا، اليابفففان، هولنفففدا: التفففي أجريفففت علفففى أربفففع مجتمعفففات هفففي
(Havighurst)  م عفففن التعلفففيم والحفففراك الجتمفففاعي ففففي أمريكفففا، انجلتفففرا، البرازيفففل، 1431سفففنة

 .استراليا
 
 :الحراك االجتماعي داخل الجيل -2
 (Intragenerational Social Mobility)يفل تشفير طريقفة الحفراك الجتمفاعي داخفل الج   

. إلى مقارنة الوظائف والمهن التي يقوم بها الفرد أو يشغلها من وقت ألخفر خفالل  حياتفه العمليفة
بمعنففى مقارنففة الفففرد بذاتففه خففالل فتففرات وظيفيففة متعففددة، بهففدف التعففرف علففى مففدى حركففة الفففرد 



ومحاولففة تحديففد العوامففل التففي ، أو إلففى أسفففل الوظيفيففة أو التعليميففة خففالل حياتففه سففوات إلففى أعلففى
 .(1)تسهم في هذا الحراك

  
إذ . عند تناوله لمسألة القياس في الحفراك الجتمفاعي عمفا أثيفر أنففاً  غريس سيد أحمدول يخرج   

يأكففد أن قيففاس الحفففراك الجتمففاعي يففتم عفففن طريففق مقارنففة الوضفففع الجتمففاعي ل بنففات بأوضفففاع 
وقففد يقففاس الحففراك بالنسففبة للفففرد . ق علففى هففذا النففوع القيففاس بففين األجيففالويطلفف، ربففائهم وأجففدادهم

، الواحد خالل مختلف الفترات التي يعيشها مع كل جيفل ويطلفق عليفه القيفاس داخفل الجيفل الواحفد
. وتحسفب زيففادة أو نقصففان كففل مرحلففة أو بينهففا وبففين  يرهففا لتففدل هففذه النسففبة علففى معففدل الحففراك

 (Height)والرتقففات  (Stability)والثبففات  (Frequency)التكففرار ويقففاس الحففراك علففى أسففاس 
وهففو . من حيث البنود التي يحددها الباحفث لكفل مفن المسفائل القتصفادية والسياسفية والجتماعيفة

 :يفرى أن لكفل مسألة مقياسها الخفاص كالمقيفاس المهني والقتصادي والسياسي
 
 :المقياس المهني -1

هنفة علفى أنهفا محفك أو معيفار يمكفن أن يحفدد مفدى الحفراك الفذي توصفل يمكفن النظفر إلفى الم
فللمهنة عوامل تحدد طبيعة الحراك ومفداه، وترجفع أهميفة المهنفة . إليه الفرد أو الجماعة أو الطبقة

 كاهـــلفلقفففد أجفففرى . كبعفففد جفففوهري ففففي قيفففاس الحفففراك الجتمفففاعي إلفففى ارتباطهفففا بالقيفففاس الطبقفففي
(Kahl) دافيزو (Davis) مأشرًا للقياس الطبقي في المجتمع األمريكي وانتهيا  14سة لتعمق درا

 .  بعد استخدام التحليل العاملي إلى التأكيد على أهمية الوضع المهني كمأشر للطبقة الجتماعية
    
أن ثمففة  ابتوضفيحيهم (Rossi)روســي و (Inkeles) انجلــزيأكفد ذات النتيجفة تقريبففًا كفل مففن    

المهنففي والتففدرج الجتمففاعي الطبقففي وبخاصففة فففي المجتمعففات الصففناعية مففن ارتبففاط بففين التقففدير 
 .مجتمعات صناعية حديثة 3خالل دراستهما لف 

 
ونظرًا ألهمية المهنة كمأشر للحراك الجتماعي والوضفع الطبقفي ففنن العديفد مفن العلمفات أهفتم    

بوضففع تقنيففات مهنيففة مففع مالحظففة تففأثر كففل تصففنيف باأليديولوجيففة السففائدة، وبالمنظومففة القيميففة 
ومن هفذه . والمنظور الذي يتبناه -المصنف  –إلى جانب نمط تفكير العالم . التي تحكم المجتمع
والفذي للمهـن  الـدليل االقتصـاد  االجتمـاعيالفذي سفماه  (Duncan)دنكـان التصانيف تصفنيف 
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الموظففون، رجفال األعمفال، ذوي الياقفات البيضفات، العمفال المهفرة، : صنف المهن مفن خاللفه إلفى
 .والمزارعين، العمال نصف المهرة، العمال  ير المهرة

 
م مففع إضففافة فئففة 1419عففام اليونســكو ويتفففق هففذا التصففنيف مففع التصففنيف الففذي انتهففت إليففه    

 -التحفاد السفوفيتي السفابق  –أمفا ففي التجفاه الشفتراكي . جديدة هي فئة رجال الخدمات األهلية
القفادة العظمفات، قفادة الحفزب أو الحكومفة، : وضع تصنيفًا للمهن مفأداه (Utechin) يوتشينفنن 
م نشاط سياسي في الحزب أو الحكومة، من يتميزون لدى القادة بسمات تجعلهم مشهورين، من له

 الحكمات، العمال، والمزارعون
 :المقياس االقتصاد  -2

تنقسفففم الدراسفففات الجتماعيفففة فيمفففا يتعلفففق بالمقيفففاس القتصفففادي وعالقتفففه بفففالحراك الجتمفففاعي 
فبففالنظر إلففى . عض حففدده عففن طريففق مصففدرهفبعضففها حففدد الففدخل بمقففداره، والففب، والتففدرج الطبقففي
قيففاس الحففراك الجتمففاعي عففن طريففق تحديففد مففدى  نفبففال مكففا -مقففدار الففدخل  -المحففك األول 

انتقال الفرد أو الجماعة أو الطبقة ككل من فئة دخل معينة إلفى فئفة أخفرى كمفا يمكفن تحديفد هفذه 
. ى مفن المتوسفط،  نفي،  نفي جفداً فقيفر جفدًا، معفدم، فقيفر، متوسفط الفدخل، أعلف: الفئات كما يلفي

 .طبقات ثرية، متوسطة، وفقيرة: كما يمكن تقسيم الطبقات التي يتحرك خاللها األفراد إلى
بالر م من أن المقاييس الجتماعية القتصادية توجه اعتبارها إلى مقدار الدخل بصففة عامفة، إل 

فففالمبحوث ل يسففتطيع أن يحففدد  ..أن مصفدر الففدخل أكثففر تفصففياًل فففي تحديففد المكانففة الجتماعيففة
 (L.Warner)لويد وارنـر ولقد وضع . وبدقة مقدار الدخل ولكن من السهولة عليه تحديد مصدره

الثروة عن طريق الميراث أو الكسب أو الربذ أو األتعاب :تصنيفًا للدخل عن طريق مصادره شمل
 .لعامةأو المرتب أو أجور ساعات العمل أو اإلعانة الخاصة أو اإلعانة ا

 
 :المقياس السياسي -3

تركففز بعففض الدراسففات علففى كيفيففة الوصففول إلففى مراكففز القففوة فففي المجتمففع عففن طريففق الحففراك 
حيث تتحدد مكانة الفرد عن طريق الفرص التي ينتهزها خالل حياته للتفاعفل . الجتماعي الرأسي

المأشففففففر وعففففففادة مففففففا يقففففففاس الحففففففراك الجتمففففففاعي مففففففن خففففففالل . مففففففع مواقففففففف السففففففلطة السياسففففففية
السياسي،وذلك عن طريق معرفة مدى مشاركة الففرد ففي التنظيمفات والفروابط السياسفية وعضفويته 

 .(1) فيها
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إلفففى وجفففود اتجفففاهين لقيفففاس الحفففراك الجتمفففاعي  نعيمـــة حســـن جـــابرمفففن جانفففب رخفففر، تشفففير    
إذ يعتمد التجفاه الموضفوعي ففي قيفاس . التجاه الموضوعي، والتجاه الذاتي: والدللة عليه وهما

ومن أشهر من وضع . التعليم، المهنة، والدخل: الحراك الجتماعي على مأشرات موضوعية مثل
: مأشرات هفي 3، إذ يتكون هذا المقياس من (L.Warner) لويد ورنرمقياسًا للحراك لجتماعي 

أما التجاه الذاتي، فهو يعتمد . الدخل، المهنة، التعليم، نوع السكن، مكان السكن، ومصدر الدخل
على العوامل الذاتية، بمعنى تصور المبحوث لنفسه، وتقييمه لمكانته الجتماعية وانتمائفه الطبقفي 

(1) . 
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 الفصــل الرابــع
 العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي

 
 .العالقة بين التعليم والمهنة: أوالا 
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 .العالقة بين التعليم وأسلوس الحياة: ثالثاا 
 .العالقة بين التعليم وتغير االتجاهات: رابعاا 
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