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 شكخ وعخفان

أشكر هللا الؾاحد األحد لفضمو ونعطتو, الذي وىبظا حب العمؼ وأعانظا وقدرنا عمى تعمطو, فكاان     
ه مظااي, أنااو نعااؼ الطااؾلى ونعااؼ اقتضاااضااب دعااد الايااد الااذي لظااا عؾنااا فااي هنااااع ىااذا العطاا  الطتؾا

 الظصير شكرًا هلل .

وأتقاادم دلااالص الشااكر واالمتظااان ووافاار التقاادذر هلااى األلااتار الطساااعد الااد تؾر   نبياا  عطااران      
مؾلاااى اللالااادي ل , معمطاااي وألاااتاري الفاضااا  الاااذي تفضااا  داإلشااارا  عماااى رلاااالتي, وقااادم لاااي 

 قصارى جيده في الظصيحة والتعميؼ .الطشؾرة العمطية وبذل 

 طااا أتقااادم دآلاااطى كراااام الشاااكر واالمتظاااان الكبيااار هلااى ماااؽ أنااااروا لاااي مشااااع  العماااؼ, وفتحاااؾا     
أمااامي كفااام الطعرفااة, هلااى جطيااب ألاااتذتي األفاضاا  فااي قسااؼ عمااؼ االجتطااا    ميااة ا  ا  جامعااة 

 القا لية.

وأعضااال لاظااة الطظاقشااة عمااى تفضااميؼ وقبااؾليؼ وأتقاادم دلااالص الشااكر والعرفااان لمسااا ة ر اايس     
مظاقشة رلالتي وتحطميؼ معاناة السفر لبلشتراك في لاظة الطظاقشة والحكؼ ولتظال مبلحغاتيؼ  ا  

 التقدذر واالحترام .

هلاااى الاااذذؽ لاااؼ ذيطاااظيؼ شاااكري عوجتاااي الأالياااة   شااايرعا  ل وأوال ي   أميااار    وعماااي ل        
وعىرال ل فدذظيؼ في عظقي  بيار وحسابي وفااًل ضبعضاو, وتقادذرًا لصابرىؼ, وبظاتي الحبيبام   كرام 

 ورصيدًا لطستقب  واعد أرجؾه ليؼ أن أقدم ليؼ ىذه الدرالة .

وال رفؾتظي أن أشكر عمبل ي الذذؽ رافقؾني لظؾام الدرالة وقدمؾا لي    الطساعدة إلكطال        
ي فاااي تؾعااااب االلاااتبانام والاااترجاعيا, متظمباااام الدرالاااة , و ااا  ماااؽ لااااعدني ولاااي  لاااي ميطتااا

و ذلػ الشكر الطؾصؾل لمعامميؽ في مكتبة قسؼ عمؼ االجتطاا , والطكتباة الطر زااة, عماى تعااونيؼ 
وتقدرؼ الطساعدة الططكظة لي, ولك  الذذؽ ر رتيؼ والذذؽ فااتظي ر ارىؼ, ألاآل هللا أن راازايؼ عظاي 

                                    خيرًا .                                

 الباحث                                                                  
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 سقجمةال

عمى الرغؼ مؽ ان حالة التاانس البشري في الطاتطب ىي الحالة التي ضدأم ضياا الطاتطعاام      
ة السيالاية او الظفاؾر, االنسانية قب  ان رعر  التباذؽ االجتطااعي تبااذؽ القادرة االقتصاا رة او القادر 

وىاااي أرضاااًا الحالاااة الطيالياااة التاااي ذظشااادىا التظغيااار السؾلااايؾلؾجي ضظطارجاااو الطتعاااد ة, حيااا  تطيااا  
اليد  في تحقيق الطساواة في اشبا  الحاجام االلالية, فطؽ الصعب وجاؾ  ماتطاب باضاد ضادون 

ملتمفاة ماؽ حيا  حرك اجتطاعي, فالحراك االجتطاعي عاىرة حتطية فاي  ا  الطاتطعاام, ولكظياا 
الدرجة مؽ ماتطب  خر وتلتمف في الطاتطب الؾاحد  ذلػ نتياة عؾام   ييرة مؽ أىطيا العؾام  

 السيالية, واالقتصا رة, واالجتطاعية.

واحاادا الحااراك االجتطاااعي فااي صااؾرة الظبيعيااة  اخاا  الطاتطااب, ولكااؽ الطشااكمة تكطااؽ فااي      
ولاارعتو, و ااذلػ االلاابا  والعؾاماا  التااي  فعااد  معاادل ىااذا الحااراك أي معاادل اليبااؾد أو الصااعؾ 

 شرا ح الطاتطب في اتااه ىذا الصعؾ  أو ىذا اليبؾد. 

داإلضافة هلاى رلاػ ذمعاب التعمايؼ الااامعي  وره داعتبااره قظااة لمحاراك االجتطااعي ضايؽ الشارا ح     
ماؽ حيا  طبيعاة كاان التعمايؼ الااامعي متاانساًا  نإاالجتطاعية الطلتمفة , وفي مي  ىذه الحالاة فا

الفاارا الطتاحاااة لمظااابل  , فياااؾ عاااا ًة ماااا رسااااعد عماااى تحقياااق التاااؾاعن االجتطااااعي لكؾناااو راعااا  
تفاوتااد فااي هطاااره فاارا العطاا   نالحر ااة ضاايؽ الشاارا ح االجتطاعيااة لاايمة وميسااؾرة , غياار أنااو ه

الطتؾقعاااة فاااي لاااؾم العطااا  , فساااؾ  رسااااعد فاااي ىاااذه الحالاااة عماااى تعطياااق التفااااوم ضااايؽ الشااارا ح 
 الجتطاعية الطلتمفة .ا

واتطياا  اليااد   ) التعمــيؼ الجــامعي والحــخاك االجتســاعي فــي العــخاق  تتظاااول الدرالااة الراىظااة     
األىطية التي ذؤ ذيا التعميؼ في هحداا الحراك االجتطاعي مؽ حي  دتعراف الالر يس مؽ الدرالة 

والطستؾى االجتطااعي . ماؽ خابلل مؤشراتو : الطيظة, والدخ , والمؾ  الحياة, والطستؾى اليقافي, 
الدور الاذي تؤ راو الطؤلساام التعميطياة وماؽ أىطياا مؤلساام التعمايؼ العاالي و ورىاا  قظااة لمحاراك 

 اناااد مشاااكمة الدرالاااة تااادور حاااؾل  رالاااة طبيعاااة العبلقاااة  هراالجتطااااعي فاااي الطاتطاااب العراقاااي . 
الحااراك االجتطاااعي فااي العاارام    الطتبا لااة ضاايؽ التعماايؼ الاااامعي والحااراك االجتطاااعي . ومااا حااال

و ور التعميؼ الاامعي في حدوا ىذا الحراك فاي الطاتطاب العراقاي   والاى أي مادى رسايؼ التعمايؼ 
ضيؽ األفارا , وىاؼ فاي تحار يؼ ىاذا ىا  رساعؾن الاى تكاؾاؽ ر ااة  ةالاامعي في احداا فروم جيمي

وعماى , يؼ ومكالابيؼ الشلصايةارااضية اندماجية في الطاتطب أم انيؼ رسعؾن الاى تحقياق مصاالح
ىااذه اللمفيااة رصاابح طاارل قضااية العبلقااة ضاايؽ التعماايؼ الاااامعي والحااراك االجتطاااعي مشااروعا ففااي 
مي  ىذه الغرو  ذتؾقب أن ذمعب التعميؼ  الاامعي  ورا  بيرا ومؤشرا في حراك األفرا  عبر السمؼ 



ضاب عادة تساا الم مؤ اىاا ىا  االجتطاعي فاي الطاتطاب العراقاي . وفاي لابي  رلاػ قاام الباحا  ضؾ 
ؽ ىظاااك عبلقااة ارااضيااة ضاايؽ التعماايؼ والطيظااة والاادخ  وألاامؾ  الحياااة   ومااا ىااي ا بااار الظاتاااة عاا

 ظؾاحي االجتطاعية واالقتصا رة واليقافية والسيالية   التعميؼ دالظسبة لمطاتطب مؽ ال

جتطاااعي دالعيظااة والطااظيت مااظيت الطسااح االي أمااا أىااؼ الطظاااىت الطسااتلدمة فااي ىااذه الدرالااة ىاا     
ل ٖٓٓ اند ىذه الدرالة مؽ الدرالام الؾصفية , طبقاد الدرالاة عماى عيظاة قؾامياا   هرالطقارن. 
شااارا ح اجتطاعياااة فاااي مدذظاااة الدذؾانياااة شاااطمد العيظاااة   األطباااال,  ةتاااؼ اختياااارىؼ ماااؽ ببلبااا مبحاااؾا  
ن ماا ماؽ عطا  ذظااز هال إتاالي فاؽ, والطحاميؽ ل والذذؽ رعطمؾن في مدذظة الدذؾانية. وباليوالطيظدل

كطالو , ومؽ خبلل رلػ فقد واجو الباح  صعؾبام عدة  اند ىظاك صعؾبام واجيتو حتى تؼ او 
ىااؾ افتقااار مكتباتظااا لمطراجااب والدرالااام التااي دحيااد ىااذا الطؾضااؾ  . وفااي مااااال  اكااان مااؽ أىطاا

لصاحيح وماا رطكاؽ أن تعرافظا دالدرالة وماؽ أجا  محاولاة وضاعيا فاي هطارىاا الطظيااي والعمطاي ا
تظاااول البااا  األول  هرتضاافيو لمحقاا  الطعرفااي فااي العاارام . فقااد تااؼ تقساايؼ الدرالااة هلااى قسااطيؽ , 

الدرالة الظغراة أما البا  الياني فقد تظاول الدرالة الطيدانية, ضؾاقاب تساعة فصاؾل .  رلاد خطساة 
لظغرااااة تظاولظااا فااي الفصااا  الاانااب الظغااري وأربعاااة مظيااا الاانااب الطياااداني . وفااي الدرالااة ا مظيااا

لدرالة واشكالية الدرالة وتسا التيا واليد  مؽ الدرالة وأىطيتيا ااألول األلس الظغراة والطظياية 
ومفاىيطيا . وفي الفص  الياني تاؼ عرضاًا لابعض الدرالاام الساادقة العراقياة والعربياة واالجظبياة . 

م االجتطاعياااااة واالقتصاااااا رة واليقافياااااة وجاااااال الفصااااا  اليالااااا  دعظاااااؾان التعمااااايؼ الااااااامعي والتحاااااؾال
والسيالاااية فاااي العااارام فقاااد تظاولظاااا فياااو نباااذة تارالياااة عاااؽ التعمااايؼ فاااي العااارام , والتعمااايؼ الااااامعي 
والتظاااؾر التكظؾلاااؾجي وباااؾرة الطعمؾماااام واالتصااااالم , والتعمااايؼ الااااامعي والتظطياااة فاااي الطاتطاااب 

الظسااااابة لمطاتطاااااب ماااااؽ الظاااااؾاحي االجتطاعياااااة العراقاااااي , وبيظاااااا فياااااو ا باااااار الظاتااااااة عاااااؽ التعمااااايؼ د
لطاتطب العراقاي . أماا الفصا  الراداب لية , والتعميؼ الاامعي وتحدذ  اواالقتصا رة واليقافية والسيا

فقاااد  اااان األدعاااا  االجتطاعياااة لمحاااراك االجتطااااعي فاااي الطاتطاااب العراقاااي فقاااد شاااط  كلياااام الحاااراك 
اك االجتطاااااعي وأنطاطاااو , والحااااراك االجتطاااااعي االجتطااااعي .. عؾاممااااو وألااابادو , وألاااااليب الحااار 

والتأياار االجتطاااعي فااي العاارام , والحااراك االجتطاااعي والسيالااة . أمااا الفصاا  اللااامس فقااد  ااان 
الحااراك االجتطاااعي والعؾلطاااة , وتظاولظااا فياااو تعراااف مفياااؾم العؾلطااة , وا باااار الساامبية واالرااضياااة 

 الية واالجتطاعية واليقافية والقانؾنية .لمعؾلطة , وجؾانب العؾلطة االقتصا رة والسي

أما البا  الياني فقد تظاول الاانب التظبيقي لمدرالة , وتضطؽ أربعة فصؾل ألالية , فقد     
ألتيد  الفص  السا س اإلجرالام الطظياية لمدرالة وخظة البح  الطيداني مؽ خبلل ضيان نؾ  

لتبانة . وقد تظاول الاانب التظبيقي أل اة الدرالة الدرالة ومظاىت الدرالة وأ اة قياس الدرالة اال
مي  اختبار ببام وصدم الفقرام وصبلحية  العدذد مؽ االختبارام اإلحصا ية الضروراة



االلتبانة . أما الفص  السادب فيتعمق دالؾصف اإلحصا ي , فشط  عرض ومظاقشة الظتا ت 
ة لعيظة الدرالة وبيانام مؾضؾ  العامة وتحميميا وتفسيرىا والتي تضطظد اللصا ص الشلصي

 مىالدرالة ومظاقشتيا . أما الفص  اليامؽ فقد تظاول نتا ت تحمي  البيانام حؾل ا بار الطترتبة ع
 , في حيؽ تظاولالتعميؼ في الطاتطب في الظؾاحي االجتطاعية واالقتصا رة واليقافية والسيالية

عمى نتا ت ىذه الدرالة وتؾصياتيا  روأخيرا أقتص ,اختبار فرضيام الدرالةالفص  التالب 
 ومقترحاتيا.

أخيااارا , ال رساااعظي هال أن أقاااؾل أن ىاااذه الدرالاااة ليساااد هال ضداراااة ميدانياااة فاااي مااااال الحاااراك     
ماادخبًل هلااى  رالااام عمطيااة نآماا  أن تكااؾن أكياار شااطؾاًل وتفصاايبًل لتساام  األضااؾال و االجتطاااعي, 

طا عمى ططؾحيا ومشقتيا ال تلمؾ مؽ قصؾر وىفؾام والبدارة  ا  ,عمى الطؾضؾ  مؽ جؾانبو  افة
 نآم  أن رستدر يا الباحيؾن دعدنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ولانفصم األ
 ػناصز انذراطح انزئيظح

 تًهيذان

 وتظاؤالته انذراطح يىظىع: والا أ

 : أهًيح انذراطححانياا 

 : أهذاف انذراطححانخاا 

 : يفاهيى انذراطحراتؼاا 

 اخلالصح

 

 

 
 تسييجال



ذمعب التعميؼ الاامعي  ورًا  بيرًا في ضظال الطاتطعام, هر ُرعد ىذا الطستؾى ماؽ التعمايؼ ا لياة      
الر يسة التي تعط  عمى تظطية وتآىي  القؾى البشراة, حتى تصبح قا رة عماى تحطا  أعباال التظطياة 

ملتمف التلصصام  االجتطاعية االقتصا رة,  طا أنو رقؾم ضظق  الطعرفة الحدذية هلى الطاتطب في
وىي الطعرفة التي رطكؽ أن تشك  ألالًا لتظؾار التكظؾلؾجياا البلعماة لمتظطياة االجتطاعياة وتظاؾار 

ؾناو احاد وعمى الرغؼ مؽ أن التعميؼ الاامعي لعب  ورًا دارعًا في تاراخ العرام الحادذ    ,الطاتطب
التعمااايؼ فاااي تحقياااق التاااؾاعن ألااايؼ  هرلحاااراك االجتطااااعي ضااايؽ شااارا ح الطاتطاااب الطلتمفاااة, ؾام اقظااا

ن تباااذؽ القاادرة االقتصااا رة إاالجتطاااعي, ورلااػ  ؾنااو راعاا  الحر ااة ضاايؽ الشاارا ح أماارًا ميسااؾرًا, فاا
مكانااام اال اخااتبل هلااى  داإلضااافةلمشاارا ح الطلتمفااة فااي الطاتطااب الراجعااة لمتحااؾالم االقتصااا رة, 
ي  مبل طتيا لسؾم العط  الطعاصر, الطتؾافرة لمتعميؼ قد تؤبر في ملرجام التعميؼ الاامعي مؽ ح

 ومؽ بؼ ذتآبر معيا نؾ  وأتااه الحراك االجتطاعي.

الاابا  لمدرالااة الااذي شااط  تحدذااد  ظغااري ال اإلطااارالفصاا  فااي ىااذا تظاااول الدرالااة الحاليااة ت       
التعماااايؼ الاااااامعي  رالااااة الدرالااااة ومشااااكمة الدرالااااة وتسااااا التيا واليااااد  وأىطيااااة مؾضااااؾ   اختيااااار
 .االجتطاعيوالحراك 

هرا  ان مؾضؾ  الدرالة قد تحد  في التعمايؼ والحاراك االجتطااعي فاي الطاتطاب العراقاي, فاإن      
ىذا الطؾضؾ  رظرل ماطؾعة مؽ الطفاىيؼ, التي رحاول ضيا الباح  عرضايا وتحميمياا ومظاقشاتيا, 

ؾمي التعمايؼ ورلػ ضيد  الؾصؾل هلاى تعرااف اجرا اي لكا  مفياؾم ماؽ مفااىيؼ الدرالاة. هر ان مفيا
والحراك االجتطاعي تظاوليطا  يير مؽ العمطال, وخرجد العدذد مؽ البحؾا والدرالام التي تتظاول 
ىاذذؽ الطفيااؾميؽ, والطفاااىيؼ االخاارى الطرتبظااة ضيطااا, وبظاال عمااى رلااػ فسااؾ  رعاارض الباحاا  فااي 

ك االجتطاااعي,   التعماايؼ الاااامعي, والحااراىااذا الفصاا  الطفاااىيؼ والقضااارا االلالااية والتااي شااطمد 
 والظبقة االجتطاعية, والتدرج االجتطاعي ل. 

      

 

 

 

 

 وتداؤالتوالجراسة  مؾضؾعأواًل : 



تشأ  قضاية التعمايؼ دطراحماو الطلتمفاة اىتطاام الطاتطاب العراقاي داطياب ففاتاو, دصافتيا قضاية      
ؾاة, ض  وبطستقب  ىذا محؾراة ذتزاذد الؾعي دآىطيتيا وبارتباطيا الؾبيق دكافة قضارا ماتطعظا الحي

الطاتطب, وىذا االىتطام دقضية التعميؼ ليس وليد اليؾم, ولكظاو لاطة مطيازة لطراحا  تظاؾر الطاتطاب 
 العراقي عبر تارالو الحدذ . 

ولقااد انصااب اىتطااام الباحاا  عمااى التعماايؼ الاااامعي دالااذام لكؾنااو رطياا  الطرحمااة االخياارة مااؽ     
رًا ألاليًا في تشكي  رأس الطال الطعرفاي لمطاتطاب, والاذي رطيا  ذمعب التعميؼ  و  مراح  التعميؼ, هر

الدرالاة فاي  رالاة  ؾضاؾ تحاد  مذوالاتظا ًا هلاى ماا لابق , اليؾم ألاس القؾة التي رطتمكيا الطاتطاب
طبيعاااة العبلقاااة الطتبا لاااة ضااايؽ تبااااذؽ أنطااااد التعمااايؼ الااااامعي والتفااااوم ضااايؽ الشااارا ح االجتطاعياااة 

 ور التعماايؼ الاااامعي فااي حاادوا ىااذا  لحااراك االجتطاااعي فااي العاارام   وماااومااا حالااة ا ,الطلتمفااة
حاداا فاروم جيمياة ضايؽ هالحراك في الطاتطب العراقي   وإلى أي مادى رسايؼ التعمايؼ الااامعي فاي 

رااضياة أندماجياة فاي الطاتطاب أم أنياؼ هاألفرا , وىؼ في تحر يؼ ىذا ى   رسعؾن هلى تكؾاؽ ر اة 
 ليؼ ومكالبيؼ الشلصية.تحقيق مصا رسعؾن هلى

شاايد تؾلااعًا  هر بياارًا عمااى طراااق التعماايؼ شاايد تؾلااعا الدرالااة فااي ماتطااب  ؾضااؾ مواتاسااد      
لتحاام داالتعميؼ حادا تظاؾر  بيار فاي مااال التعمايؼ واال , هرتااراخ العارام الطعاصار مد في  ىا بل

 اباادو أنو , بد فااي العاارامالطااااني الااذي تكفمااو الدولااة والتحااؾالم السيالااية واالجتطاعيااة التااي حااد
فاااي مياا  ىاااذه فاااي محمااو, طاارل قضاااية العبلقااة ضااايؽ التعماايؼ الااااامعي والحااراك االجتطااااعي طرحااًا 

الغرو  ذتؾقب أن ذمعب التعميؼ الااامعي  ورًا ماؤبرًا فاي حاراك األفارا  عبار السامؼ االجتطااعي فاي 
 الطاتطب العراقي.  

 ىي:  هن مؾضؾ  الدرالة ابار لدى الباح  تسا الم عدة

 اااا  ى  ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والدخ   ٔ

 اااا  ى  ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ ونؾ  السكؽ  ٕ

 ااا  ما ا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب مؽ الظاحية االجتطاعية  ٖ

 ة  اااا ما ا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب مؽ الظاحية االقتصا رٗ

 اااا  ما ا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب مؽ الظاحية اليقافية   ٘

 اااا  ما ا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب مؽ الظاحية السيالية  ٙ



 ًا: أىسية الجراسة نيثا

ااارُ       ذرقاااى  التعمااايؼ العامااا  االلالاااي ومفتاااال التأييااار نحاااؾ الطساااتقب , ضااا  ان ماااؽ شاااآنو ان د  ع 
دطسااتؾى التفكياار االنساااني, وتكطااؽ اىطيااة التعماايؼ الالااا فااي  ؾنااو ذاارتب  داإلنسااان اىااؼ العظاصاار 

فااي حياااة االنساااان, ذرلااؼ لااو طراااق العطااا ,  تعميطااياالنتاجيااة عمااى االطاابلم.  طااا ان الااناااب ال
        واحد  هلى حد  بير مر زه االجتطاعي في الطستقب . 

ة فاااي تؾضااايح الااادور الاااذي رقاااؾم داااو التعمااايؼ الااااامعي فاااي الحاااراك تبااادو أىطياااة ىاااذه الدرالااا     
االجتطااااعي دطؤشاااراتو الطلتمفاااة , وىاااي الطيظاااة , والااادخ  , وألااامؾ  الحيااااة , والطساااتؾى اليقاااافي 

ورلػ دطقارنة الطفحؾصيؽ  واالجتطاعي , مب التعر  عمى أتااه الحراك االجتطاعي ضيؽ االجيال,
 دآدا يؼ .

رلػ ذمعب التعميؼ الاامعي  وره داعتباره قظاة لمحراك االجتطاعي ضيؽ الشارا ح هلى  داإلضافة      
 ااان التعماايؼ الاااامعي متاانسااًا مااؽ حياا  طبيعااة  ننااو أإاالجتطاعيااة الطلتمفااة وفااي ىااذه الحالااة ف

الفااارا الطتاحاااة لمظااابل , فياااؾ عاااا ًة ماااا رسااااعد عماااى تحقياااق التاااؾاعن االجتطااااعي لكؾناااو راعااا  
االجتطاعيااة لاايمة وميسااؾرة , غياار أنااو هرا تفاوتااد فااي أطاااره فاارا العطاا   الحر ااة ضاايؽ الشاارا ح

الطتؾقعاااة فاااي لاااؾم العطااا  , فساااؾ  رسااااعد فاااي ىاااذه الحالاااة عماااى تعطياااق التفااااوم ضااايؽ الشااارا ح 
 االجتطاعية الطلتمفة.

أتااه السيالام الطتعمقة دالتعميؼ الااامعي هلاى أتاحاة فارا التعمايؼ الااامعي مؽ رغؼ عمى الو     
جاارالام التااي تسااعى الااى تحقيااق الطساااوام فااي فاارا التعماايؼ ظمبااة  افااة ومااب تبظييااا لاابعض اإللم

ال أن ىظاااك دعااض الغااؾاىر الساامبية هشااتراد الطاطااؾ   آلاااس لمتؾعاااب عمااى الكميااام. االااامعي,  
يؼ عماى حساا  دعضاافارا  الطاتطاب التي تاع  التعميؼ الاامعي رعط  ضدرجة أكير لصاالح دعاض 

القادرة عماى الحااراك االجتطااعي الصاااعد  يؼنشااآة دعاض الغارو  التااي تيسار لبعضاا دطعظاى ا خار
 ا خر, األمر الذي ذؤ ي هلى تعطيق التباذؽ ضيؽ الشرا ح االجتطاعية . يؼأكير مؽ دعض

 ًا: أىجاف الجراسةثالث

 تيد  ىذه الدرالة هلى التعر  عمى  ور التعميؼ في الحراك االجتطاعي مؽ حي  مؤشراتو:      
 الطيظة , والدخ  , وألمؾ  الحياة , والطستؾى اليقافي , والطستؾى االجتطاعي .

 طا تيد  الدرالة أرضًاهلى التعر  عمى ا بار الطترتبة عؽ التعمايؼ دالظسابة لمطاتطاب  كا ,      
وخاصة فيطا ذتعماق داالظؾاحي االجتطاعياة واالقتصاا رة واليقافياة والسيالاية, وتاتملص أىادا  ىاذه 

 الة في ا تي :الدر 



 طا هرا  ان ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والطيظة .فيالتعر   -ٔ

 طا هرا  ان ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والدخ  .فيالتعر   -ٕ

 طا هرا  ان ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ وألمؾ  الحياة .فيالتعر   -ٖ

ؽ التعمايؼ والطساتؾى اليقاافي واالجتطااعي , ورلاػ طا هرا  ان ىظاك عبلقة هرااضياة ضايفيالتعر   -ٗ
 مب مقارنة ضيؽ الطبحؾبيؽ وكدا يؼ , وعمى أتااه الحراك االجتطاعي ضيؽ االجيال .

طاا هرا  ااان ىظااك عبلقاة هرااضيااة ضايؽ التعماايؼ وا باار الظاتااة عظااو دالظسابة لمطاتطااب فيالتعار   -٘
 ية , والسيالية .مؽ الظؾاحي االجتطاعية , واالقتصا رة , واليقاف

 : مفاىيؼ الجراسة بعاً ار 

ن الطفاااىيؼ تعااد  تاا  ضظااال الظغراااام وولاايمة لتآلاايس التااراد  ضاايؽ الظغراااام والعااالؼ الااؾاقعي , ا   
فالظغرااااام تحاااد  العبلقاااام ضااايؽ الطفااااىيؼ وتعمااا  وجاااؾ  ىاااذه العبلقاااام هر تؤلاااس العبلقاااام ضااايؽ 

أن مفياؾمي   التعماايؼ  وبطااا.  لٔ  التفسااير والطفااىيؼالبياناام التااي ىاي نقاااد االرتكااع فااي التحميا  و 
والحراك االجتطاعي ل تظاوليطا  يير ماؽ العمطاال , وخرجاد العدذاد ماؽ الدرالاام والبحاؾا تتظااول 
ىذذؽ الطفيؾميؽ , والطفاىيؼ األخرى الطرتبظة ضيطا . وبظاًل عمى رلاػ فساؾ  رعارض الباحا  فاي 

 ة التالية :ىذا الفص  الطفاىيؼ والقضارا االلالي
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مايؼ , والاطاب :    ااِلؼ و ع  م اؼ  ىاؾ فاي نفساو , ور ُجا  ع  ِماؼ  ِعْمطااااًا : ع ار    , و ع  التعميؼ في المأة : ع 
اُو  ال ط  او . وع  ماط  او هرااه ف ت ع  ماطتو الِعْمؼ  ت ْعِميطًا , و أْعم ط  م . و ع  م ب ـوع ْعـمســــًا ، و ف  ُعمطال و ُعبلا ـو : غ  ع م س 

ْمؼ  األ ـمخ  : أتقش و ع خ  بو . و ع  ْمؼ  بو : ش   .  4)ع 

ل دآنااو عطميااة  Didacticأمااا التعماايؼ فااي المأااة االنكميزاااة فيعرفااو قااامؾس أو ساافؾر  التعماايؼ        
. أي أن ىاااذه الحصاااؾل عماااى اللبااارة والطعرفاااة أو الطياااارة ,أو ىاااؾ البظاااال الطاااظغؼ لمقااادرام الفر راااة 

 ل.ٖ العطمية تظظؾي عمى   الطآلسة ل
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ناو رشاير الاى عطمياة التكاؾاؽ التادرااي لملارا   إأما التعميؼ مؽ وجياة نغار عماؼ االجتطاا  ف      
الطعرفياااة التاااي تعطااا  عماااى تااادعيؼ أو أضاااعا  الااادوافب التاااي تاعااا  ماااؽ نطاااارج الفعااا  جااازل ماااؽ 

   ل.ٗ العا ام

لتعماايؼ الااذي رقاادم لؤلشاالاا القاادر لكبياار مااؽ الظضاات العقمااي واقصااد دااالتعميؼ الاااامعي ىااؾ ا    
     .ل٘ والفكري نتياة لمطراح  الدرالية السادقة, وىؾ الطتظؾ  ضيؽ الكميام أو الطعاىد الاامعية

فقاادرطًا عاار  مفيااؾم التعماايؼ الاااامعي عمااى انااو الطرحمااة التعميطيااة التااي ذمتحااق ضيااا الظاابل        
   .لٙ تعميؼ رعا ل ما رظمق عميو اليؾم التعميؼ االضتدا يوالذذؽ نالؾا قدرا مؽ ال

امااا التعراااف لطفيااؾم التعماايؼ الاااامعي حاادذيًا فيااؾ رلااػ الظااؾ  مااؽ التعماايؼ الااذي ذتاايح لمظاابل       
اكتسا  الطياارام والقادرام لمتكياف ماب  ا  جدذاد أو حادذ  اللاتيعا   ا  ماا ىاؾ جدذاد لطؾاجياة 

  .لٚ لؾال لؤلفرا  ام لمطاتطب في ماال االنتاج واللدمام االحتياجام الحالية والطستقبمية

وبظاال عماى ماا لابق فاإن التعمايؼ الااامعي ىاؾ ناؾ  ماؽ التعمايؼ الاذي ذرقاى لايس دالطاتطعاام      
فقد, وإنطا دااألفرا  أرضاًا, فياؾ ذظطاي جطياب الظاؾاحي الفكرااة والحساية والعقمياة لادذيؼ ماؽ خابلل ماا 

 .لٛ ؾضؾعام عمى مستؾى متقدمرقدم ليؼ مؽ  رالة دعض الط

وعر  الباح  التعميؼ الاامعي عمى انو مرحمة عميا مؽ التعميؼ تاتؼ  اخا  اروقاة الاامعاام       
لؾال  اند حكؾمية ام اىمية تتحد  دفترة عمظية معمؾمة رحص  خبلليا الظالب عمى تعمؼ اكا رطي 

طيطاة والطتظؾعاة ضايؽ البشاري متلصص, والذي ذبظى عمى الاس تؾافر ماطؾعة ماؽ الطادخبلم ال
والطا ي واال اري, تمػ التي تقؾم ضدورىا في االليام ضدور فعال في اإلعادا  ملرجاام رام  فاالة 
وفعاليااة عااؽ طراااق هكساااضيؼ ماطؾعااة مااؽ الطيااارام واللباارام والطعااار  والقاادرام التااي تساااعدىؼ 

ة تحقيقا لتظطية شااممة عماى ارض في تحسيؽ نؾعية حياتيؼ لطؾاجية احتياجاتيؼ الحالية والطستقبمي
 الؾاقب. 
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. واعظي Socialواجتطاعي  Mobilityالحراك االجتطاعي مفيؾم مر ب مؽ  مطتيؽ: الحراك   
ِرك : ضُعف  ر اكًا . و ح  ر كة و ح  راكتو فتحراك ح  كؽ . و ح  ْركًا : ضد ل  ُرك  , ح  . الحراك لأًة : ح 

ْصُره  ر ك : امتظب مؽ الحق الذي عميو . و أصادو حاِر و أي خ  و ح 
 . لٜ 

اما االجتطاعي فقد اتفق عمى عدم وجؾ  تحدذد جامب مانب لطفيؾم ما ىؾ اجتطاعي, وإن    
اللبل  ضيذا الشآن قد عكس نفسو في عدم االتفام حؾل تعراف مؾضؾ  عمؼ االجتطا  نفسو, 

 طعظى الطذ ؾر رعد انعكالًا لمغرو  البيفية واالجتطاعية واالقتصا رة.واطكؽ القؾل عطؾمًا دآن ال

واعر  الحراك االجتطاعي دآنو الحر ة التي تحادا فاي  اخا  البظاال االجتطااعي , دطعظاى         
لففااااة اجتطاعيااااة معيظااااة , فااااالحراك  ملاطاعااااة أ متأيياااار الؾضااااب االجتطاااااعي لااااؾال دالظساااابة لفاااار  أ

عية ذظتق  مؽ خبلليا الفار    او الاطاعاة ماؽ وضاب اجتطااعي معايؽ الاى االجتطاعي عطمية اجتطا
وضااااب كخاااار . واااااذىب لااااؾرو يؽ  هلااااى أن الحااااراك االجتطاااااعي رعظااااي    أي تحااااؾل لشاااالص أو 

أو لاااآي شااك رطكااؽ خمقااو أو تكييفااو عااؽ طراااق الظشاااد البشااري مااؽ  –لطؾضااؾ  أو لقيطااة خاصااة 
 .لٓٔ  وضب اجتطاعي معيؽ الى وضب كخر لل

   social  position اذلػ رعار  الحاراك االجتطااعي دآناو تأيار فاي الؾضاب االجتطااعي         
مؽ أعمى الى ألف  , أو ماؽ ألاف  الاى أعماى . واسااعد رلاػ  –ميبًل  –لؤلشلاا , والذي ركؾن 

عمااى تؾلاايب قاعاادة فاارا الحياااة ألفاارا  الطاتطااب فااي مااااالم  االقتصااا  والتعماايؼ واالمااؽ والحراااة 
 .لٔٔ  والكرامة

االفرا  مؽ مؾقب الى كخر في الطاتطب , واكؾن رطكؽ تعرافو دآنو انتقال الحراك االجتطاعي ف     
 .لٕٔ عمى ىذا السمؼ الطتدرج مؽ مؾقب الى كخر صعؾ ًا أو ىبؾطًا  الحر ةالحراك االجتطاعي ىؾ 

تطاااعي الااى ضيظطااا رعاار     ىؾرتااؾن لل الحااراك االجتطاااعي دآنااو عطميااة الحر ااة مااؽ وضااب اج     
كخاار  اخاا  البظااال االجتطاااعي , دطعظااى تأياار الؾضااب فااي البظااال الظبقااي . وقااد تكااؾن الحر ااة فااي 

ن الحااااراك مااااا ىااااؾ أال عطميااااة إمكانااااة الفاااار  أو الاطاعااااة أو الففااااة االجتطاعيااااة  كاااا  . ومااااؽ بااااؼ فاااا
 ل.ٖٔ اجتطاعية تشير الى الحر ة  اخ  البظال االجتطاعي
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نتقااااال دعااااض االفاااارا  أو الاطاعااااام مااااؽ طبقااااة اك االجتطاااااعي واقصااااد    شاااابر  لل دااااالحرا      
اجتطاعيااة الااى أخاارى , أو أنتقاااليؼ  اخاا   الظبقااة االجتطاعيااة نفساايا الااى شاارا ح ملتمفااة . و ااذلػ 

ىبؾطاًا فاي  مانتقال معغؼ افرا  الظبقة الى وضب اجتطااعي انتااجي كخار لاؾال  اان رلاػ صاعؾ ًا أ
 .لٗٔ  التر يب الظبقي لمطاتطب

الحااراك الاأرافااي   وىااؾ االنتقااال  -وىظاااك ببلبااة أنطاااد ر يسااية لمحااراك االجتطاااعي ىااي :        
  وىؾ الحر ة ماؽ جازل ماؽ أجازال Horizontal Mobilityمؽ مكان الى كخر ل , والحراك األفقي 

وىااذا الظااؾ  أكياار    Vertical Mobility الر يساايالظسااق االجتطاااعي الااى جاازل كخاار ل , والحااراك 
  .ل٘ٔ أو فقدان مكانة اجتطاعية ل  اكتسا وىؾ عبارة عؽ ؽ الحراك االجتطاعي االفقي أىطية م

رطكؽ التطييز ضيؽ الحراك  طا ذؾجد تقسيؼ كخر لمحراك االجتطاعي عمى الاس الاي , هر       
الذي رعظي االنتقال مؽ وضب األلرة  Social Mobility Between Generation ضيؽ االجيال

 ونفس , والحراك الايمي أي  اخ  الاي لٙٔ لطؾقب الظبقة اللاا دالفر  راتواألصمية هلى ا
ntergenrational  أو ما رسطى دالحراك الطيظي الذي رشير هلى الحراك الذي رحدا لمفر  خبلل

 .لٚٔ حياتو العطمية مي  الؾعيفة األولى لمفر  مقارنة ضؾعيفتو الحالية 

الجتطاعي ضيؽ االجيال عمى انو اكير الظراقتيؽ التلدامًا, واتفق  يير مؽ الطيتطيؽ دالحراك ا    
هن لؼ تكؽ أىطيا فاي ىاذه الغااىرة أللابا   ييارة, مظياا لايؾلة الاتلداميا ولايؾلة الحصاؾل عماى 
ضياناتيا داإلضافة هلى ليؾلة الطقارنة في الطستؾى الؾعيفي أو التعميطي ضيؽ جي  االدال و االضظال, 

 ى التعرافام السادقة ربلحظ ما ذمي:. وبالظغر هللٛٔ واالحفا 

ان الحاااراك االجتطااااعي فاااي جاااؾىره ىاااؾ عطمياااة اجتطاعياااة مضاااطؾنيا ماااؽ الحر اااة ماااؽ وضاااب  -ٔ
 اجتطاعي هلى كخر.

الحاااراك االجتطااااعي ىاااؾ عااااىرة التااادرج/ التطااااذز االجتطااااعي التاااي تشااايدىا  افاااة الطاتطعاااام  -ٕ
 االنسانية داعتبارىا هطار الحر ة الطشار الييا.

                                                           
14

  - Shepard, John M, Sociology, West Publlshing Co, Minnesota, 1987 , P . 138 . 
15

( 2006( , ) االعىٕذس٠خ : داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ , 5ــ دمحم اٌغٛ٘شٞ , اٌّذخً غٍٝ ػٍُ االعزّبع , اٌطجؼخ )  

 . 45, ؿ 
16
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 الحراك االجتطاعي ىؾ عاىرة مرتبظة دالفر  و الاطاعة. -ٖ

الحراك االجتطاعي مرتب  دغاىرة اعؼ واشط  وىي عاىرة التأير االجتطاعي التي ذتعرض ليا  -ٗ
 االشلاا/ الاطاعام عظد االنتقال مؽ مؾقب اجتطاعي هلى اخر. 

عماى التأيار فاي الؾضاب , ىاؾ أن الحاراك االجتطااعي ذادل عر  الباح  الحاراك االجتطااعي      
االقتصاااا ي الاااذي رحققاااو جيااا  األضظاااال عاااؽ جيااا  ا داااال , ورلاااػ نتيااااة لتعمااايطيؼ  –االجتطااااعي 

والتحااااقيؼ دطياااؽ تلتماااف عاااؽ مياااؽ كداااا يؼ , وبالتاااالي حصاااؾليؼ عماااى مزااااد ماااؽ الااادخ  , واكاااؾن 
, واكاؾن  نتقال الفر  مؽ وضب اجتطاعي أ نى هلى وضب اجتطاعي أعمىاالحراك صاعدًا هرا تبعو 

حراكًا ىادظاًا هرا تبعاو أنتقاال الفار  ماؽ وضاب اجتطااعي أعماى هلاى وضاب أجتطااعي أ ناى , واكاؾن 
 .ستؾى االجتطاعي االقتصا ي لمفر الحراك أفقيًا هرا لؼ رحدا تأير في الط

تتظمااب معالاااة مفيااؾم الحااراك االجتطاااعي هخضااا  الطفاااىيؼ الطرتبظااة دااو لمتحمياا  والدرالااة,       
رع ىذه الطفاىيؼ : مفيؾم الظبقة , ومفيؾم التدرج االجتطااعي . وقاد تباذظاد ا رال واألفكاار ومؽ أض

التؾجياام االذدولؾجياة  الخاتبل التي قدميا العمطال عظد تظااوليؼ والاتلداميؼ لياذه الطفااىيؼ , تبعاًا 
 تااه .اواألطر الظغراة التي ذظظمق مظيا    

 Social   Classأ ــ  الظبقة االجتساعية    

ن الظبقااام جاازل مااؽ البظااال االجتطاااعي , وتربظيااا دااو عبلقااام وبيقااة , وتتاااو العدذااد مااؽ ه      
 رالاااام الظبقاااة هلاااى التآكياااد عماااى  رالاااة الحاااراك االجتطااااعي داعتبااااره وجياااًا ماااؽ أوجاااو التأييااار 

ؾن لببًا عتبار أن فش  الفر  أو الظبقة في الحراك قد ركاالطصاحب لمؾجؾ  الظبقي مؽ ناحية , وب
 في الصرا  مؽ ناحية أخرى .

ل الظبقة عمى أنيا    تاطاب ماؽ االشالاا ذاؤ ون الؾعيفاة نفسايا  Marxعر  مار س         
في عطمية االنتاج لل ,  طاا رقارر ماار س أن ألااس تقسايؼ الطاتطعاام الاى طبقاام ىاؾ ممكياة أو 

ي رحد     العؾام  االخارى ميا  ن الطؾقب مؽ ولا   االنتاج ىؾ الذأعدم ممكية ولا   االنتاج و 
 .ل ٜٔ الطيظة والدخ  وألمؾ  الحياة 

" دآنياا "جطاعاة والاعة ماؽ الظااس تتطياز عاؽ دعضايا تبعاًا Leninوالظبقة ضتعراف "فبل رطير ليظيؽ
لطؾقعيا في أحد أنسام اإلنتاج االجتطاعي التارالي, وتبعًا لعبلقة    مظيا ضؾلا   اإلنتاج, وفاي 

االجتطاعي لمعط , ومؽ بؼ دظرم الحصؾل عمى اليروام االجتطاعية, وبطقادار   ورىؼ في التظغيؼ
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فالظبقام االجتطاعية ىي جطاعام تستؾلي هحداىا عمى فاا ض أو نااتت  حصتيا في ىذه اليروام
عطاااااا  األخاااااارى دحكااااااؼ اخااااااتبل  الطؾقااااااب الااااااذي تحتمااااااو  اااااا  مظيااااااا فااااااي نغااااااام محااااااد  لبلقتصااااااا  

      . لٕٓ "االجتطاعي

ل نتحادا عاؽ الظبقاة حيظطاا ذؾجاد عاد  ماؽ الظااس   Max  Weberماكس فيبر   واقؾل        
ن ىاااذا إرشاااتر ؾن فاااي عظصااار أو مكاااؾن دسااابب معااايؽ رعكاااس هلاااى حاااد   بيااار فااارا حيااااتيؼ , و 

العظصاار ذتحااد  مااؽ خاابلل الطصاامحة االقتصااا رة التااي رعباار عظيااا امااتبلك الساامب والفاارا , ذباادو 
العطا  , وتشاير ىاذه اللصاا ص هلاى الطؾقاف الظبقاي واضحًا تحد تآبير عرو  السمب أو لاؾم 

ختصاااار أناااو السااايظرة عماااى مصاااا ر الااادخ  , ومساااتؾى الطعيشاااة اللاااارجي , االاااذي رعبااار عظاااو د
وخبااارام الحيااااة الشلصاااية  الاااى الطااادى الاااذي تتعاااد  فياااو تماااػ اللصاااا ص دظبيعاااة , ومبمااا  القاااؾة 

 .لٕٔ غام االجتطاعي والتصر  في السمب والطيارام  اخ  الظ والقدرة عمى التحكؼ

ل عماى أنياا ماطؾعاة ماؽ الظااس   Robinson  and  Harrisواعرفياا روبظساؾن وىااراس   
الذذؽ رشاتر ؾن فاي عبلقاة عاماة دعطمياة االنتااج وأعاا ة االنتااج االجتطااعي متشاكميؽ عبل قياًاعمى 

لاتقظاضي , ألاس صراعام القؾى االجتطاعية , وىؾ الذي داالمكان تظبيقو عمى حالاة التضاا  اال
كالذي ضيؽ   البرجؾاعاة و البروليتاراا ل , وعمى الطصالح الاز ية  اخ  نظام طبقة واحدة دعيظياا 

 . لٕٕ    الرألطال الصظاعي , والتااري ل 

جطاعة اجتطاعية تطي  نسقًا اجتطاعيًا هلى تعراف الظبقة دآنيا " Soroken"لؾرو ؽ  ورىب
اتضح رلػ في وجؾ  طبقام عميا و نيا وارجب التدرج وتتطاذز ىذه الاطاعام في شك  ىرمي و 

في جؾىره هلى تؾعاب غير متساوي لمحقؾم واالمتياعام والؾاجبام, والطسؤوليام والأظى, والحرمان 
 . لٖٕ االجتطاعي, والقؾة والظفؾر االجتطاعي ضيؽ أعضال الطاتطب"
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الااى أنيااا ماطؾعااة مااؽ االفاارا  واظااؾه    رانيااػ لؾمياا  لل فااي  تادااو  الظبقااام االجتطاعيااة ل      
 ل.ٕٗ الذذؽ ذتقالطؾن وعيفة   ونط  حياة واذدذؾلؾجيا ..... الخ ل 

ماطؾعة مؽ االفرا  الذذؽ رشتر ؾن في ميظة أو  دآنياالظبقة االجتطاعية  وعر  الباح          
عؾن مؽ وعيفة متشاضية وتقؾم ضيظيؼ عبلقام اجتطاعية نتياة لقياميؼ دعطمية االنتاج والتي رس

في يا خبلليا لتحقيق مصالح مشتر ة ضيظيؼ , واتشادة االفرا  الذذؽ ذظتطؾن لمطيظو أو الؾعيفة نفس
 الكيير مؽ العا ام والسمؾك وطرم الطعيشة .

 Social Stratificationب ــ التجرج االجتساعي 

ناااادىا  هرية ن األصاااؾل الظغرااااة لطفياااؾم التااادرج االجتطااااعي قدرطاااة قااادم الطاتطعاااام االنساااانا    
واعتباار مفيااؾم التاادرج االجتطاااعي ماادخبل  ,واضااحة فااي االلاااس االجتطاااعي والاادذظي لمطاتطعااام

 وىظاك تعرافام متعد ة لمتدرج االجتطاعي نذ ر مظيا :ىاما لدرالة لحراك االجتطاعي, 

التاادرج االجتطاااعي ىااؾ أنقسااام الطاتطااب الااى ففااام أو تقساايطام مظفصاامة ذتحااؾل الااى تاادرج       
جتطاااعي عظاادما رصاابح داالمكااان الظغاار الااى ىااذه الففااام داعتبارىااا تشااك  تراتبااًا اجتطاعيااًا . وقااد ا

 .ل ٕ٘ جرم العا ة في عمؼ االجتطا  عمى التطييز ضيؽ ببلبة أنطاد  برى لمظبقام 

ل التااادرج االجتطااااعي دآناااو الطفياااؾم الاااذي ذتضاااطؽ معظااااه  Sorokinاعااار  لاااؾرو ؽ   و          
رعبار ىاذا التبااذؽ  هرماتطب , ضترتيبيؼ عطؾ رًا , ضاطؽ ففاام وشارا ح وطبقاام ,  تباذؽ الظاس في

في األوضا  عؽ البلمساوام في الحقؾم والؾاجبام واالمتيااعام والقاؾة والظفاؾر, وفيطاا ذتبظاؾن ماؽ 
 .لٕٙ قيؼ 

واشير التدرج االجتطااعي هلاى وجاؾ  جطاعاام, أو شارا ح , أو طبقاام اجتطاعياة, تتفااوم        
يظيااا دشااآن الطمكيااة والاادخ  والتعماايؼ واليقافااة وغياار رلااػ مااؽ الطؤشاارام االجتطاعيااة واالقتصااا رة ض

والسيالية واليقافية, فيؾ ذتظاول عاىرة التباذؽ االجتطاعي القا طة عمى اشكال التطييز الطلتمفة في 
تيااا مااؽ تؾعاااب فاارا الحياااة وخبراتيااا, وتبعااا لتمااػ الطؤشاارام التااي تتفاااوم مااؽ حياا   رجااة اىطي

 . لٕٚ  نفسو ماتطب  خر, ومؽ مدة ألخرى احيانا  اخ  الطاتطب
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وعر  الباح  التدرج االجتطاعي دآنو تقسيؼ الطاتطب الى ففاام أو شارا ح أو طبقاام تتبااذؽ      
وتلتمااااف الؾاحاادة عااااؽ االخاااارى مااااؽ حياا  الطكانااااة االجتطاااعيااااة واالقتصااا رة فااي الطاتطااب والتااي 

  بير عماى اليروة والظفؾر والقؾة والييبة والتقدذر االجتطاعي .تعتطد دشك  

 الخالصة

ُرعُد ىذا الفص  اللظؾة األلالية في تحدذد ىذه الدرالة وتؾجيييا فاي مااال محاد  , حتاى       
نتطكؽ مؽ التحكؼ فييا وعدم اللروج عؽ مااليا واىدافيا , وليذا تضطؽ ىذا الفص  عرض فكارة 

أن  هرة ماااؽ الباحااا  لتبياااان أكبااار قااادر ماااؽ الطعرفاااة حاااؾل مؾضاااؾ  الدرالاااة , الدرالاااة فاااي محاولااا
ة عمظية مدالتعميؼ الاامعي ال ذبقى عمى حالو فيؾ في تظؾر وتأير مستطر مؽ عصر  خر ومؽ 

صاااعؾ ًا وىبؾطاااًا, وماااا ذمعباااو التعمااايؼ الااااامعي ماااؽ  ور الالاااي فاااي الحاااراك االجتطااااعي  ألخااارى 
ظاة الر يسة لمحراك االجتطاعي . ولياذا تضاطؽ ىاذا الفصا  الطساؾغام داعتبار التعميؼ الاامعي الق

ىاذا الطؾضاؾ  ماؽ خابلل ضياان الادور الاذي ذمعباو التعمايؼ  اختيااراأللالية التي  فعد الباح  فاي 
في الطاتطعام دصؾرة عامة والطاتطب العراقي دصؾرة خاصة , والعط  عمى اإللطام دكافة جؾانب 

مة الدرالاااة التاااي تاعااا  البحااا  را قيطاااة عمطياااة ومظياياااة واضاااحة الدرالاااة ماااؽ خااابلل ضياااان مشاااك
أىطياااة  هضاااراعتساااتحق الدرالاااة , وماااؽ باااؼ تظااارل التساااا الم التاااي تعبااار عاااؽ صااامب الطؾضاااؾ  ماااب 

ن التعماايؼ الاااامعي ذمعااب  ورًا ميطااًا فااي هالدرالااة واألىاادا  الطحفاازة ليااا والدافعااة لمقيااام ضيااا . هر 
قياااق الرفاىياااة حة االجتطاعيااة لؤلفااارا  وتظطيااة الاااذام واليؾاااة وتالحااراك االجتطااااعي وتحقيااق الطكانااا

فااي مؤلساااتو التعميطيااة  اً  بياار  اً االجتطاعيااة والتظااؾر اليقااافي الااذي ذااظعؼ دااو  اا  ماتطااب حقااق تظااؾر 
فيياا وعطا  عماى تعزااز الدرطقراطياة فاي العطا  وفاي الحيااة االجتطاعياة وتحقياق  اً والع اً وحقق نطؾ 
وباااذلػ ركااؾن التعمااايؼ عاااامبُل ميطاااًا فاااي نطاااؾ  اإلرااضياااةشاااار ة االجتطاعياااة السيالاااي والط االلااتقرار

الطاتطب داطيب جؾانبو , بؼ تظاول الباح  أكير ماؽ وجياة نغار لطفااىيؼ الدرالاة  االتعميؼ والتعمايؼ 
الاامعي والحراك االجتطاعي والظبقاة االجتطاعياة والتادرج االجتطااعي , وماؽ باؼ اللاروج ضتعرااف 

ؾم , داعتبار أن الطفاىيؼ ىي دطيادة هحدى الطحد ام األلالية ألي  رالة نغراة هجرا ي لك  مفي
 أو ميدانية واعد الطفيؾم أ اة تؾجو الدرالة مؽ ضداذتيا هلى نياذتيا .
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 تسييج :ال

ذتظاول الباح  في ىذا الفص  ماطؾعة مؽ الدرالام السادقة , والتي تعرضد لطؾضؾ        
ادقيؽ مؽ الباحييؽ والطرتبظة دحؾبيؼ دالغاىرة الس امشػ في أن  رالة, وال الدرالة الحالي

مؾضؾ  الدرالة, رعؾ  دالفا دة عمى الباح  في  رالتو في نؾال متعد ة, فيي تسطح ضتكؾاؽ 
طار أكير برال مؽ الطعمؾمام تعيؽ الباح  في تحدذد الطصظمحام والطفاىيؼ العمطية واإلجرا ية, ه

روس الطستفا ة مظيا, وفي تاظب تكرار الايؾ  كطا تساىؼ في معرفة نقاد القؾة والضعف والد
الطبذولة, فضبًل عؽ أنيا تيري معرفة الباح  وتزاد في ماال تؾجييو, داطبلعو عمى الطظاىت 
الطتبعة فييا وأ واتيا الطستلدمة وفروضيا الطصاغة ونتا ايا التي تؼ التؾص  هلييا فك   رالة 

ن نتا ايا تعد دطيادة نقظة ضدارة لدرالام إلػ فتبدأ مؽ حي  انتيد هليو الدرالام األخرى,  ذ
 ومظارًا وألالًا ليا . أخرى تتبعيا وتايل دعدىا , فتكؾن مرشدًا ومؾجياً 

وايد  الباح  أرضًا مؽ عرض ىذه الدرالام السادقة هلى هضراع أوجو التشادو ضيؽ ىذه        
بل  ضيؽ ىذه الدرالام السادقة أوجو االخت والدرالام والدرالة الحالية, واؾضح في الؾقد نفس

 عمى الظحؾ ا تي :

 أواًل : دراسات في مجال التعميؼ .

 ثانيًا : دراسات في مجال الحخاك االجتساعي .

 ثالثًا : دراسات في مجال العالقة بيؽ التعميؼ والحخاك االجتساعي .

الدرالام حسب التسمس  الزمظي, مبتد ًا ددولؾ  رقؾم الباح  دعرض ىذه الدرالام     
والتؼ الباح  ىذا الفص   ,ومؽ بؼ الدرالام العربية, ومظتييًا دالدرالام االجظبية العراقية,

 ضتعميق عام عمى ىذه الدرالام السادقة .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال : دراسات في مجال التعميؼ

 نساذج مؽ بعض الجراسات الدابقة العخاقية في مجال التعميؼ .  -1

دراسة ميجانية اجتساعية  -ديؽ:) أثخ الجامعة في تشسية السجتسعدراسة احسج حدؽ ح  -أ
،1996  (48 . 

ن همؽ الدرالة ىؾ تاسيد العبلقة الدا طة ضيؽ الاامعة و الطاتطب هر  اليد  مؽ الدرالةإن     
الاامعة تعد العام  الطستق  وتظطية الطاتطب تعد العام  الطعتطد, وىذا رعظي ان الاامعة تؤبر 

 ة التظطؾاة التي رلظ  ليا الطاتطب واراد تحقيقيا.في العطمي

ن أىطيتيا تظعكس في حقميؽ ألالييؽ ىطا هوإن ىذه الدرالة تعد مؽ الدرالام الطيطة هر     
الحق  الظغري و الحق  التظبيقي. فالحق  الظغري الذي ذؾضح أىطية الدرالة رطكؽ التعبير عظو 

ل الباح  جطعيا و تصظيفيا وتظغيرىا, فالدرالة ضرمتيا دالطعرفة العمطية واألكا رطية التي رحاو 
تحاول تظطية الطعرفة العمطية الطتلصصة في حق  الّدالية ضيؽ الاامعة والطاتطب. فاألىطية 
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الظغراة لمدرالة تغير في اإلضافام األكا رطية التي رطكؽ أن تلرج ضيا الدرالة والتي تأظي 
 مام التي قد تكؾن نغراة أو ميدانية.حق  اجتطا  التربية دالحقا ق و الطعمؾ 

أما األىطية التظبيقية لمدرالة فتغير في الفا دة التي رطكؽ التكشافيا مؽ تظبيق الدرالة       
عمى واقب العبلقة ضيؽ الاامعة و الطاتطب, في  رطكؽ أن نقؾل دآن العبلقة ضيؽ الاامعة و 

األلبا  الطسؤولة عؽ قؾة أو ضعف  وماىي  أم أنيا ضعيفة ومفككة  الطاتطب متيظة وقؾاة
 العبلقة ضيؽ الاامعة والطاتطب.

أما اإلطار الطظياي لمدرالة فيعتطد عمى ببلبة مظاىت عمطية ر يسية وىي الطظيت التارالي    
الذي وعف في  رالة التظؾرام التارالية التي شيدتيا مدذظة الطؾص  وجامعة الطؾص  عبر 

مد الدرالة الطظيت الطقارن مؽ خبلل الدرالة السادقة, وأخيرًا حقبة عمظية طؾامة,  ذلػ التلد
ل مبحؾبًا ٓ٘ٔالتلدمد الدرالة مظيت الطسح الطيداني الذي صطؼ عيظة هحصا ية تتكؾن مؽ   

 مؽ ألاتذة الاامعة وطمبة ومؾاطظيؽ خارج أروقة الاامعة. 

 وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج التالية:

%ل مؽ ٜٚالاامعة والطاتطب, وقد أكد عمى وجؾ  ىذه العبلقة   وجؾ  عبلقة تبا لية ضيؽ -ٔ
 أفرا  العيظة اإلحصا ية.

تؤ ي الاامعة  ورًا فعااًل في التظطية االقتصا رة لبظى وىياك  الطاتطب الذي تؾجد فيو, وقد   -ٕ
 %ل مؽ أفرا  العيظة.ٗٚأكد تمػ الظسبة حؾالي  

طية االجتطاعية في الطاتطب الذي تؾجد فيو, وقد أكد هن لماامعة الدور الفعال في عطمية التظ -ٖ
 %ل مؽ أفرا  العيظة.ٙٛعمى رلػ ما نسبتو  

هشأال الطراكز  مؽتسيؼ الاامعة في تدراب الكؾا ر والطبلكام البشراة وتطكؽ الطتدربيؽ  -ٗ
سبة واألعطال الؾعيفية التي تظظبق مب اختصاصاتيا,  وقد ضمأد نسبة الذذؽ أشاروا هلى تمػ الظ

 %ل مؽ أفرا  عيظة الدرالة.ٙٛما رقار   



أما في ماال تظطية البح  العمطي التظبيقي و وره في تظطية الطاتطب ومدى قيام الاامعة  -٘
ضذلػ الدور, فقد ضمأد نسبة الذذؽ أشاروا هلى قيام الاامعة ضدورىا في تظطية الطاتطب مؽ خبلل 

 الدرالة . %ل مؽ أفرا  عيظةٚٚالقيام دالبحؾا العمطية  

تشير نتا ت الدرالة الطيدانية, دآن مؽ وعا ف الاامعة, ىي القيام دالبح  العمطي  -ٙ
والتظبيقي, ومساىطتيا مؽ خبلل الظدوام والطؤتطرام العمطية, التي ليا عبلقة دالبحؾا العمطية 

وقد أكد والتظبيقية خدمًة لتظطية الطاتطب الكبير دصؾرة عامة والطاتطب الطحمي دصؾرة خاصة, 
  %ل مؽ أفرا  العيظة.ٚٚعمى رلػ 

 وشسمت تؾصيات الجراسة ما يمي:

مبا رة الاامعة لتكييف أنشظتيا وخدماتيا التي رطكؽ أن تحقق أغراض الطاتطب وتّسر   -ٔ
وىذه األنشظة تتحد  ضتصطيؼ وتظفيذ اللظ  التي تظؾر الطاتطب في الطااالم  .مسيرتو التظطؾاة

 . التربؾاة واالجتطاعية والترواحية والتقظيةالعمطية واالقتصا رة و 

ضرورة مبا رة الطاتطب لتقؾاة صبلتو دالاامعة مؽ خبلل مظحيا التسييبلم الطا رة وغير  -ٕ
استظيب أن ذرفد الاامعة داألمؾال والطعدام واألجيزة و  ,الطا رة التي تحتاجيا في الطاتطب

قا رة عمى تحقيق أىدافيا  االجتطاعية التي تاعميوالكؾا ر البشراة وبقية التسييبلم االقتصا رة وا
 القرابة والبعيدة .

 الكييرضرورة تظشي  اىتطامام الاامعة دطشكبلم الطاتطب , رلػ أن الطاتطب رعاني مؽ  -ٖ
في ح  ىذه  يؼوالاامعة رطكؽ ان تس ,مؽ الطشكبلم الطا رة واالجتطاعية والتربؾاة والصحية

 .الطشكبلم

ة عؽ الدرالة الحالية في تظاوليا  ور الاامعة في التظطية اما الدرالة تلتمف ىذه الدرال 
الحالية فتظاولد  ور الاامعة في هنتاج ماتطب الطعرفة, أفا م الدرالة الحالية مؽ الدرالة 
السادقة في معرفة الدور التظطؾي الذي تؤ رو الطؤلسام التعميطية ومؽ ضطظيا الاامعام, والتي 

 دة عمى هعدا  الفر  وتظطية الطاتطب وإنتاج الطعرفة وىؾ ماال تلصص  رالتظا ضدورىا تعؾ  دالفا
  الحالية.



دراسة افتخار عبج الخزاق عبج هللا )التعميؼ والتشسية البذخية في السجتسع السحمي  -ب
4314 (1 . 

تتملص اىطية ىذه الدرالة في ان التعميؼ رعد مؽ االر ان االلالية لمتظطية البشراة ,  
انو مؽ ضيؽ الر ا ز الطيطة لبظال الطاتطب الطعرفي , فيؾ الؾليمة الفاعمة لطحاربة الفقر  كطا

والاي  والتظر  والحد مؽ االعمام االجتطاعية واالضظرادام السيالية وتآميؽ االلتقرار األمظي 
طاتطب , , وتتامى اىطية الدرالة ىذه في تظاوليا لغاىرة التظطية التي تعظي ضتظطية االنسان في ال

ألن االنسان ا اة وغارة التظطية دك  ادعا ه االقتصا رة والسيالية وطبقاتو االجتطاعية واتااىاتو 
 الفكراة والعمطية واليقافية .

اما اليد  مؽ الدرالة ذتطي  ضا التعر  عمى الطستؾى التعميطي لدى االفرا  الذي  
لدرالة في مظظقة الدرالة والتعر  التيدفتيؼ الدرالة و ذلػ التعر  عمى نسبة التسر  مؽ ا

عمى الطستؾى التعميطي لمبالأيؽ في ماتطب الدرالة ووضب مقترحام مظالبة التي مؽ شآنيا ان 
 تساىؼ في مؾاجية التحدرام التي تؾاجو الظغام التعميطي مؽ اج  الظيؾض دالطاتطب. 

م الؾصف والتحمي  تعتبر ىذه الدرالة مؽ الدرالام الؾصفية , التحميمية , التي اعتطد 
واالطبل  عمى الكيير مؽ اال ضيام اللاصة دطؾضؾ   التعميؼ والتظطية البشراة في الطاتطب 

 اعتطدم عمى الطظيت الطقارن ومظيت الطسح االجتطاعي والطظيت الؾصفي . هرالطحميل 

 وقد تؾصمد ىذه الدرالة لعدة نتا ت وتؾصيام ومظيا :

دال واميام الر الطبحؾبيؽ  ان دشك  متساوي مؽ حطمة  اؽ ان الطستؾى التعميطي لمبالأي    
ان معدل االلتحام الصافي  هر%ل لك  مظيطا , ٖٖل ضظسبة  ٙٙالشيا ة الطتؾلظة فقد ضمأؾا 

%ل مؽ عيظة الدرالة. ان الذ ؾر غير الطمتحقيؽ ٚ,ٖٙألضظال الر الطبحؾبيؽ ضمأد نسبتيؼ  
%ل ٛ,ٔٚ%ل, في حيؽ ضمأد نسبة االناا  ٜ,ٖٔدالتعميؼ اعمى مؽ نسبة االناا ضظسبة  

 ا%ل الى حد مٜ٘ان ما رقار  بم  الطبحؾبيؽ   هرالطمتحقام دالتعميؼ اعمى مؽ نسبة الذ ؾر, 
 ير ألفرا  االلرة ذؤبر عمى االلتحام يركفي  خ  االلرة في حاجام التعميؼ , ان العد  الك
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سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ( , اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ , 2012افزخبس ػجذ اٌشصاق ػجذ هللا , ) 

 . عبِؼخ ثغذاد ,و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد , لغُ اٌخذِخ االعزّبػ١خِٕؾٛسح, 

 



ؾى اللدمام العامة في الطاتطب ضظسبة %ل. ان التعميؼ ذؤ ي الى رفب مستٗٙدالطدرلة ضظسبة  
%ل,اتضح مؽ خبلل رلػ ان ٘,ٜٛان لؤللرة  ور في تعميؼ االضظال ضظسبة  هر %ل.٘,ٜ٘ 

 هر %ل,٘,ٜٙضعف الؾعي الصحي لدى الؾالدذؽ لو ابر لمبي عمى صحة االضظال ضظسبة  
ب دعطمية التظطية الطشكبلم التربؾاة والتسرا لح اعيرم الدرالة ان ضطؽ الطقترحام التي تعط  
%ل, مؽ خبلل تؾفير اللدمام الصحية ٜٗالبشراة ىؾ تحسيؽ الؾضب االقتصا ي ضظسبة  

والترفييية والرعارة االجتطاعية لمظبل  حتى رص  التعميؼ الى اعمى  رجاتو في الرقي االجتطاعي 
 وتحقيق التظطية البشراة. 

مب ه ارام الطدارس  وشطمد التؾصيام ح  مظغطام الطاتطب الطدني وبالتظسيق 
وماالس االدال والطعمطيؽ عمى  عؼ التبلميذ والظمبة الفقرال مؽ خبلل تقدرؼ الدعؼ الطا ي 
والطعظؾي ليؼ والعط  عمى تذلي  الطشاك  التي ذؾاجيؾنيا لتقمي  احتطالية تسربيؼ في الطستقب  . 

التدراس والؾقؾ  عمى  الظيؾض دالطستؾى التعميطي في البمد عؽ طراق ابرال الطظاىت والاليب
أضرع نقاد الضعف فييا والتي تعرق  عطمية التعميؼ , والعط  عمى تحسيؽ الؾضب االمظي في البمد 
والذي ذؤبر في عطمية التعميؼ ومحاربة حاالم التسر  مؽ الطدارس والؾقؾ  عمى الباضيا 

ل ضؾاقب التعميؼ في العرام ومعالاتيا ومحاربة الفسا  اال اري والطالي وعد رلػ مؽ اولؾاام االرتقا
, والعط  عمى نشر الؾعي واليقافة حؾل محاربة العا ام والتقاليد التي تحرم االناا مؽ التعميؼ . 
تشايب تبا ل اللبرام وارلال الطبلكام التدراسية خارج العرام لطا لو مؽ  ور في اتبا  الظرم 

 الحدذية لمتدراس.

 .   49)  4314لجامعة و االستثسار في العشرخ البذخي، دراسة ندار عبج الدادة الشرار:) ا -ج

تتر ز اىطية الدرالة في مدى هليام الاامعة في تحقيق عطمية التظطية الشاممة و معرفة      
أىطية التظطية لبلرتقال دالطاتطب العراقي دشك  عام وماتطب الفرام االول  دشك  خاا, وتسمي  

ة والبشراة الطتطيمة في عظصر الشبا  و أىطيتيا في ناال الضؾل عمى اإلمكانام الطا رة الطتاح
عطمية التظطية,  طا ان اىطيتيا تكطؽ في معرفة الطعؾقام التي تحؾل  ون قيام الشبا  ضدور فعال 

 في التظطية القترال الحمؾل الطظالبة لمتصدي ليا.
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االعزضّبس فٟ اٌؼٕصش اٌجؾشٞ, اغشٚؽخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسح, لغُ  ٔضاس ػجذ اٌغبدح إٌصبس, اٌغبِؼخ ٚ - 

 (.2012ػٍُ االعزّبع , و١ٍخ ا٢داة, عبِؼخ ثغذاد,) 



طؾي ومدى مساىطتيا في وتيد  الدرالة هلى معرفة مدى قيام الاامعام العراقية ضدورىا التظ     
هعدا   الكفالام البشراة الطدربة عمى العط  وتلراايؼ وبطا ذتبللم مب متظمبام لؾم العطالة 
الطظتاة, ومعرفة  ور الاامعام في تظؾار البح  العمطي للدمة الطاتطعام الطحمية, ومعرفة 

دكفالة, وتقدرؼ دعض  أىؼ الطعؾقام والتحدرام التي تؾاجو الاامعام وتحؾل  ون القيام ضدورىا
 الطقترحام والتصؾرام عؽ  يفية القيام ضتمػ األ وار الطتظؾعة. 

تدخ   هرالتلدمد ىذه الدرالة مظيايؽ عمطييؽ ىطا مظيت الطسح االجتطاعي و الطظيت الطقارن, 
 ىذه الدرالة ضطؽ الدرالام الؾصفية التحميمية.

 وتؾصمت ىحه الجراسة إلى عجة نتائج مشيا:

لماامعة  ور ميؼ في التظطية االجتطاعية ورفب الطستؾى العمطي وتعزاز األمؽ الطاتطعي ان      
و الطؾاطظة واالنتطال مؽ خبلل خمق الطؾاعنة ضيؽ الحقؾم والؾاجبام وتحقيق الطشار ة االرااضية 

 الفعالة والعط  عمى تظطية بقافة الحؾار و التسامح.

لة مؽ نتا ت أوصد دعدة تؾصيام مظيا عاا ة الدعؼ والتظا ًا هلى ما تؾصمد اليو الدرا     
الطالي و التلصيصام الطالية  ي تستظيب جامعام الفرام االول  مؽ الظيؾض ضؾاقعيا دطا 
ذظساؼ ومتظمبام الاامعام, واالىتطام دالاامعام الطستحدبة عؽ طراق تؾفير الطستمزمام 

تؾجو نحؾ ضظال ماتطعام جامعية تضؼ  افة الدرالية مؽ األباا و الؾلا   التعميطية الحدذية, ال
اللدمام مؽ السكؽ الاامعي هلى األقسام الداخمية لمظمبة و اللدمام االخرى, ومحاربة الفسا  
اإل اري والطالي عؽ طراق تظشي  الرقادة وإخراج الطفسدذؽ مؽ الؾعا ف اإل اراة الطيطة في 

وام الاطاىيراة  اخ  الاامعام الاامعة, ضرورة ان تقؾم الاامعام مؽ خبلل عقد الظد
وخارجيا, وتشايب القيؼ االرااضية ومحاربة القيؼ السمبية, والتر يز عمى تعطيق الؾحدة الؾطظية ضيؽ 

 أفرا  الطاتطب.

تتشادو ىذه الدرالة مب الدرالة الحالية في طبيعة الدور الذي تقؾم دو الاامعة و       
لبشراة وتظطية الطاتطب مؽ خبلل نشر الطعرفة والقيؼ الطؤلسام التعميطية في هعدا  الكؾا ر ا

 اليقافية  اخ  الطاتطب العراقي.



والتفا م الدرالة الحالية مؽ الدرالة السادقة في معرفة الدور االرااضي لماامعة في هعدا       
طية الفر  وانتاج ماتطب الطعرفة مؽ خبلل الطر و  العمطي و الطعرفي الذي تظتاو الطؤلسام التعمي

 ومؽ ضطظيا الاامعام التي ليا الدور الكبير في رلػ.

 نساذج مؽ الجراسات الدابقة العخبية في مجال التعميؼ . -4

دراسة عدة احسج عبج السجيج صيام: )العائج االجتساعي واالقترادي لتشسية السؾارد البذخية  -أ
 . 33) 4333مع اشارة خاصة لمتعميؼ الجامعي، 

ة هلى تحدذد العبلقة ضيؽ التعميؼ وتحقيق التظطية البشراة مؽ خبلل معرفة تيد  ىذه الدرال     
مؾقف الظبل  مؽ التعميؼ الاامعي ور اة الظبل  لمؾعيفة الطظالبة, و ذلػ معرفة االعتبارام 
الطؤبرة في اختيار الطيؽ وااللتحام دسؾم العط , ولقد اعتطدم الدرالة عمى الطدخ  

يان  آ اة لاطب البيانام, وطبقد عمى عيظة مؽ طمبة وطالبام االلتظبلعي مستلدمة االلتب
دعض  ميام جامعة عيؽ الشطس دكافة تلصصاتيا في السظة الظيا ية, وقد ضم  ماطؾ  مفر ام 

 ةوطالب اً طالب ٛٗٔوطالبة مؾععيؽ عمى  ميام الاامعة مح  االختبار ضؾاقب  اً بطال ٖٚٔالعيظة 
وطالبة مؽ الكميام العمطية العمؾم  اً طالب ٜٙٔوالحقؾم, مؽ الكميام الظغراة  ميتي ا  ا  

 وقد الفرم نتا ت ىذه الدرالة عؽ: والظبل.

دالظسبة لمبعد االول ذرى الظبل  ان التعميؼ الاامعي ذؤ ي وعيفة اجتطاعية متطيمة في اوجو  -ٔ
عتبارىا وليمة الطكانة االجتطاعية والحراك االجتطاعي والطيظي,  طا تطيمو الشيا ة الاامعية دا

 لتدعيؼ اوجو الظشاطام التااراة والقانؾنية.

دالظسبة لمبعد الياني ذظغر جطيؾر الظبل  نحؾ تقدذر اىطية التعميؼ الاامعي واتاحة فرا  -ٕ
ان ىظاك اولؾاام راتية لؤلفرا  عؽ  ؽمظالبة لتقميد وعا ف مطيزة في الطاتطب,  طا  شفد ع

عؽ ر اتيؼ مدى اىطية اليام الؾعا ف في تحقيق االىدا   التفكير في الؾعيفة الطظالبة فضبل
 القؾمية لمطاتطب واىدا  التظطية البشراة.

فيطا ذتعمق دالتعميؼ والتظطية البشراة: نقاد االلتقال واالفترام رحط  ىذا البعد تفسيرا خاصا  -ٖ
حقيق تظطية دشراة الىؼ الاؾانب رام الصمة دإمكانية االرتقال دالتعميؼ الاامعي حتى ذتطكؽ مؽ ت
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ػضح اؽّذ ػجذ اٌّغ١ذ ص١بَ, اٌؼبئذ االعزّبػٟ ٚااللزصبدٞ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ِغ اؽبسح خبصخ ٌٍزؼ١ٍُ  - 

 . 50-35َ, ؿ2004إٌّصٛسح, ٠ٕب٠ش عبِؼخ  (,34اٌغبِؼٟ, ِغٍخ و١ٍخ ا٢داة, اٌؼذد)



فاعمة في ضؾل االمكانام الطتاحة.  طا رصدم العا د االقتصا ي وغيادو عؽ تحقيق التظطية 
 لتحسيؽ فرا الحياة.    أمالطعيشية  أمالبشراة, لؾال في جؾانبو الطا رة 

 . 31) 4334دراسة عائذة الرغيخ بعشؾان : عالقة التعميؼ العالي بتشسية السؾارد البذخية) -ب

هلى الكشف عؽ طبيعة العبلقة ضيؽ التعميؼ العالي وإنتاج حاجة مؤلسام  د ىذه الدرالةىدف
التعميؼ الطتؾل  مؽ القؾى العاممة , ومدى قدرة التعميؼ العالي عمى تزواد التعميؼ الطتؾل  ضظؾعية 
الكا ر العام والفظي , والكا ر الطؤى  مؽ أعضال ىيفة التدراس ,  طا ىدفد الى وصف 

ام االرتباطية ضيؽ أدعا  مؾار  التظطية البشراة وبعض الطتأيرام رام العبلقة دطؾضؾ  العبلق
الدرالة . وىذه الدرالة مؽ الدرالام الكشفية , اعتطدم فييا الباحية عمى مظيت الطسح 

 االجتطاعي عؽ طراق العيظة . وتؾصمد هلى الظتا ت التالية :

ضيؽ ليالة القبؾل وااللتحام والتلصص الدرالي,  هحصا يةوجؾ  عبلقة رام  اللة             
الطاتطب, في الطعد ليا في الطؤلسام اللدمية أو االنتاجية  الؾعا فوالتحام اللرات دإحدى 

حسب حاجة دفالتلصص الذي  رلو الظالب ضظاًل عمى معدلو أو رغبتو الشلصية , أو 
مى وعيفة , أو انتغار عدة وفق معاذير التؾجيو ذترتب عميو الحصؾل ععمى الطاتطب, أو 

لظؾام مؽ البظالة لياد لو مكان عط  , فبعض التلصصام التي رحتاجيا الطاتطب تعاني 
عازًا شدذدًا , وغالبًا ما رأظى العاز دعظاصر غير ليبية , ىذا العاز غالبًا ما ركؾن في 

 . التلصصام العمطية والتكظؾلؾجية , والمأام األجظبية دالظسبة لقظا  التعميؼ

ن ىذه الدرالة ضيظد عدة جؾانب تحاول الدرالة الراىظة  شف ألباضيا ومؽ ضيظيا العاز ه        
الذي رعانيو قظا  التعميؼ في التلصصام العمطية والمأام األجظبية , وتلتمف مؽ حي   ؾن 

 طا  رالتظا ىذه تتظاول عدة جؾانب لؾال أكاند في ماال التعميؼ أم غيره  الصحة واالقتصا  , 
 أنيا تبح  في هراا  الحمؾل لمطعؾقام .

دراسة وججي شفيق عبج المظيف: )جؾدة التعميؼ الجامعي والتشسية البذخية دراسة عمى  -ج
 . 34) 4335عيشة مؽ اعزاء ىيئة التجريذ بجامعة طشظا، 
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ػبئؾخ اٌصغ١ش دمحم ,ػاللخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ , سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح , عبِؼخ  - 

 . 2004اٌضا٠ٚخ ,١ٌج١ب , 



 ىدفد الدرالة الى:    

 التعر  عمى جؾ ة الطظتت الاامعي و وره في التظطية.  -ٔ

 عمى اتااىام اعضال ىيفة التدراس نحؾ جؾ ة العطميام التعميطية.التعر   -ٕ

 الكشف عؽ معؾقام جؾ ة التعميؼ الاامعي و يفية مؾاجيتيا. -ٖ

لقد اعتطدم ىذه الدرالة عمى الطظيت الؾصفي لؾصف ر ى عيظة مؽ اعضال ىيفة التدراس    
عمى  دطارة االلتبيان التي طبقلاؾ ة التعميؼ الاامعي و وره في التظطية البشراة, مستلدمة الت

ل عضؾ ىيفة التدراس مؽ  ميتي ا  ا  والتربية مؽ جامعة طظظا, ٓٓٔعيظة عطدرة قؾاميا  
 كآ اة لاطب البيانام. ولقد تؾصمد الدرالة لعدة نتا ت متظؾعة مؽ ضيظيا:

لب في عدم مساىطة التعميؼ الاامعي عامة في التظطية, ورفض ما ذزاد عؽ نصف العيظة التؾ  -ٔ
التعميؼ الاامعي,  طا اشار ببلبة اربا  الطبحؾبيؽ هلى عدم خدمة البحؾا العمطية الحتياجام 

 الطاتطب والتظطية.

 طا تبيؽ مؽ نتا ت الدرالة مشاك  عدذدة ذؾاجييا التعميؼ الاامعي, جال في مقدمتيا  -ٕ
لعطميام التعميطية, الطشكبلم اللاصة داعضال ىيفة التدراس, بؼ جالم الطشكبلم الطرتبظة دا

 وجالم دعد رلػ الطشكبلم الظبلضية.

لماؾ ة, اال انيؼ اوجدوا شروطا معيظة لضطان  شام    ن في تحدذد مفيؾم  ؾ  طا اختمف الطبحؾب -ٖ
همكانية اقتباس معاذير الاؾ ة مؽ  ول هلى جؾ ة التعميؼ الاامعي,  طا اشار اغمب الطبحؾبيؽ 

في ضؾل اللصؾصية الطاتطعية التي تظتطي الييا, مب تحدذد اخرى لبقتظا في ىذا الطاال, رلػ 
 دة لتظؾار التعميؼ الاامعي.   م

دراسة أسامة أحسج مجاىج ورضؾي صالح : ) واقع التعميؼ العالي والجامعي في مرخ ــــــــ  -د
 . 33) 4336دراسة وصفية  )
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ٚعذٞ ؽف١ك ػجذ اٌٍط١ف, عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ دساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اػعبء ١٘ئخ  - 

اثش٠ً  28-٠26ظ ثغبِؼخ غٕطب,اػّبي اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ر١ّٕخ اٌغٍٛن اٌجؾشٞ, و١ٍخ ا٢داة, عبِؼخ غٕطب, اٌزذس

2005  .َ 
ــ أسامة أحمد مجاهد ورضوي صالح, واقع التعلٌم العالً والجامعً فً مصر, أعمال المؤتمر السنوي  33

(,  2006حوث والدراسات السٌاسٌة, الثامن عشر للبحوث السٌاسٌة, المجلد االول, ) القاهرة: مركز الب
 .44ص



نشرىا وأكتشا  أغؾارىا , فضبُل تبدو أىطية ىذه الدرالة  في أرتباطيا ضتظطية ونق  الطعرفة و      
عؽ تظطية الطاتطب ورأس الطال البشري ,  طا أنيا ترتب  أرتباطًا مباشرًا دالؾاقب الطعيشي وما 

 رعتراو مؽ أعمام تآتي في مقدمتيا أعمة التعميؼ العالي .

 وتيد  ىذه الدرالة الى الؾقؾ  عمى الؾصف الغاىر لحالة التعميؼ العالي والاامعي في     
 مصر وبظيتو الكمية دطا تتضطظو مؽ مكؾنام مؤلسية وبشراة وما رة , مب األىتطام دالظغرة 

 الكمية العامة . 

عؽ لؤال ر يسي ىؾ : هلى أي مدى تطي  معظيام التعميؼ العالي  اإلجادةوتحاول الدرالة      
  الم الفرعية.نحرافًا عؽ الطعاذير العالطية   رضا  هلى رلػ دعض التسااوالاامعي في مصر 

 وقد تؾصمد ىذه الدرالة هلى الظتا ت ا تية :

نحرا  عؽ دعض الطؤشرام الدولية واتسام مب دعضيا ا خر , اشيدم الدرالة أن ىظاك  -ٔ
تسام  بير مب الدول رام التظطية الطتؾلظة التي تقب مصر في اولكؽ مب رلػ فإن ىظاك 

 طارىا.ه

لطؤلسام التعميؼ العالي الحكؾمي في مصر , ولكظو  جأرافي انتشار -هلى حد  ما-ىظاك  -ٕ
ليشط  دعض الطظاطق الطتظرفة , فضبًل عؽ ضرورة تطيي     محافغة  امتدا دحاجة هلى 

 داامعة .

نحؾ  داتااىام متساواة ضيؽ الاظسيؽ في التعميؼ العالي ة لؼ رقترن مؤشر الطساوا  -ٖ
 لصصام العمطية .أي الت االقتصا رةالتلصصام األقر  صمة دالتظطية 

التظؾار دطا ذتظالب مب التظؾرام العالطية  التااهلؼ ذبرع في واقب التعميؼ العالي القا ؼ بق   -ٗ
 في ماال التعميؼ العالي .

هلى التلصصام الظغراة وىؾ ما رعظي عدم  االنحياعهن ملرجام التعميؼ العالي تطي  نحؾ  -٘
 التر يز عمى تمبية االحتياجام التظطؾاة .

 



 

 

 نساذج مؽ الجراسات الدابقة األجشبية في مجال التعميؼ .  -3

واعجة شخاكة  -والسجارس السحمية  )التشسية السجتسعية   Kretzmannدراسة  كخيتدمان ) -أ
شيكاغؾ في في والية  ن نؾرث وستخمؤسدة التشسية السجتسعية في جامعة  بإعجادىاالتي قامت 

  34)  4313)الؾاليات الستحجة  

لتحدرام التي تؾاجو الطسؤوليؽ عؽ ه ارة وتظطية الطاتطعام الطحمية ناقشد الدرالة ا       
والؾلا   الادذدة التي ذتؼ التحدابيا لمتأمب عمى ىذه التحدرام, ومؽ ىذه الؾلا   االلتفا ة مؽ 

 الطدارس الطحمية والكؾا ر التعميطية العاممة فييا لتمعب  ورىا في التظطية الطحمية.

التكشا  الدور الطيؼ الذي رطكؽ لمطدارس أن تمعبو في التظطية تيد  الدرالة الى كطا 
 االجتطاعية و يف رطكؽ لمطدارس أن تكؾن شراكًا ومساىطًا ومستفيدًا مؽ التظطية االجتطاعية. 

اعتطدم مظياية الدرالة تحمي  عد  مؽ الحاالم التي شار د فييا الطدارس مب دقية 
لتظطية في مظاطق ملتمفة مؽ الببل  في محاولة اللتلبلا الدروس حؾل الطؤلسام الطعظية دا

 ما ىؾ مطكؽ وما ىؾ غير مطكؽ ضطؽ ىذه الطشار ة.

مؽ مشاراب التظطية  اً ل مشروعٕٔ  ذري اعتطدم الدرالة عمى نتا ت مقادبلم أجراد مب مد
 الطحمية والتي التعاند عمى  رجام متفاوتة دالطدارس الطحمية.

 الة الى جطمة مؽ االلتظتاجام:وتؾصمد الدر 

هن أحد الطعؾقام األلالية لعطمية التظطية الطحمية ىؾ الظقص الكبير في الطؾار  التي  .1
تآتي مؽ خارج تمػ الطاتطعام, مطا جع  الطعظييؽ دالتظطية ذبحيؾن عؽ الطؾار  الطحمية 

اب التظطية, واسعؾن هلى تظؾار ىذه الطؾار  لبللتفا ة مظيا دشك  فعال في تظفيذ مشار 
 وىظا تآتي الطدارس الطحمية  طصدر متال واطكؽ االلتفا ة مظو.

                                                           

1- John P. Kretzmann, Community-Based Development and Local Schools: A 

Promising Partnership, Northwestern University, (2010), p.1-20. 



في السيالام السا دة  اً التراتياي اً هن فكرة تؾعيف الطؾار  الطحمية في التظطية تطي  تأيير  .2
والتي غالبًا ما تعتطد عمى الطؾار  التي تآتي مؽ خارج الطاتطب الطحمي ومؽ الطر ز 

سيظرة التامة لئل ارة الطحمية  طا هنيا غير مضطؾنة وال تراعي والتي ال تكؾن خاضعة لم
 دشك  حقيقي متظمبام الطاتطعام الطحمية.

تؾصمد الدرالة هلى أن الطدارس رطكؽ أن تساىؼ في عطمية التظطيااااة الطحمية مؽ خبلل  .3
 ما ذمي :

 رجانام تؾفير الطكان واللدمام الحتضان األنشظة الطحمية والمقالام والظدوام والطي
 الطتعمقة ضبرامت التظطية االجتطاعية.

  تؾفير دعض األجيزة والطستمزمام مي  أجيزة الكؾمبيؾتر واالتصاالم وخدمام اإلنترند
 والطكتبام وغيرىا مؽ الؾلا   التي رطكؽ االلتفا ة مظيا مؽ قب  الايام الطحمية.

 ؾاة الطحمية وخصؾصًا تؾفير القؾة الشرا ية والتي رطكؽ تؾعيفيا لدعؼ الطؤلسام التظط
 التي تدار مؽ قب  الشبا  الطحمييؽ.

 ن.ؾ الطساىطة في تؾفير عد  مؽ الؾعا ف التي رستفيد مظيا السكان الطحمي 
  تظغيؼ الدورام التدرابية والتظؾاراة التي تسعى هلى تظطية الؾعي العمطي وتظؾار الطيارام

 في الطاتطعام الطحمية.
 ام الطعظية دالتظطية مؽ خبلل االلتفا ة مؽ اللبرام  عؼ الظشاطام التي تظفذىا الاي

 الطتظؾعة لمطدرليؽ والطعمطيؽ.
  الطشار ة في الفعاليام واألنشظة التي تحقق أرباحًا ومر و ام ما رة رطكؽ االلتفا ة

 مظيا في عطميام التظطية.
 االلتفا ة مؽ قدرة الطدارس عمى تحقيق المقالام مب أوليال أمؾر الظمبة مؽ ملتمف 

 شرا ح الطاتطب وإمكانية التآبير عمييؼ التلار خظؾام تعزع مسيرة التظطية الطحمية.
  االلتفا ة مؽ الشبا  في الطدارس وما لدذيؼ مؽ أفكار وطاقام وقدرام رطكؽ تؾعيفيا

للدمة مشاراب التظطية الطحمية دعد تدرابيؼ وتييفتيؼ لمطشار ة في ملتمف األنشظة 
 ؽ رواد  وشعؾر دالطسؤولية لدى ىؤالل الشبا .التظطؾاة وما رلمقو رلػ م

  مى الطدارس داعتبارىا مظاؼ غظي دطلتمف الطؾار  مطا عتعزاز الظغرة لدى الطسؤوليؽ
 في عطمية التظطية الطحمية. فاعبلً  اً راعميا شراك



التشسية السدتجامة في اليشج : السذاكل مؽ أجل )التعميؼ   Pandyaبانجيا ) دراسة -ب
  35) 4311دتقبمية  )آلفاق السوا

تظاول البح  الظبيعة الطعقدة لمتعميؼ ومدى تآبيره وتآبره دالتفاعبلم االجتطاعية والطا رة 
واالقتصا رة واليقافية في الطاتطعام الطحمية, والدور الذي ذمعبو التعميؼ في عطمية اكتسا  

ة الطستدامة وتحدذد الطشاك  الطعار  والقيؼ والطيارام,  طا تظاول أىطية التعميؼ في تحقيق التظطي
 وا فام الطستقبمية لمتعميؼ في اليظد.

وولا   الرب  ضيؽ  ,ذيد  البح  هلى تحدذد  ور التعميؼ في تحقيق التظطية الطستدامة
التعميؼ والتظطية, ولب  تحسيؽ األنغطة الطتبعة في الطؤلسام التعميطية دطا ذؤمؽ مساىطتيا في 

هلى حمؾل ليالية والتراتيايام لدعؼ ىذا التؾجو,  طا ذيد   عطمية التظطية, ومدى الحاجة
البح  هلى تحدذد التحدرام الر يسية التي تؾاجو نغام التعميؼ في اليظد وتعيق مساىطتو دشك  

 فاع  في الطشاراب التظطؾاة وتقدرؼ الطقترحام حؾل التداضير الططكؽ اتلارىا في ىذا الشآن.

وتحمي  عد  مؽ الحاالم التي تؼ فييا التعاون  اعتطدم مظياية البح  عمى  رالة
الطباشر ضيؽ الطؤلسام الطكمفة ضتظفيذ مشاراب التظطية في عد  مؽ الؾالرام اليظدرة وبيؽ 
الطؤلسام التعميطية في تمػ الؾالرام وتحدذد مدى تآبير رلػ التعاون عمى معدالم التظطية 

ار  الطتاحة أمام الطؤلسام التظطؾاة,  طا اعتطد السظؾاة والقيطة الظسبية دالطقارنة مب دقية الطؾ 
الطؤلسام  ذري الطشاراب التظطؾاة ومد ي ر ذالبح  عمى التطارة التبيان تؼ تؾعاعيا عمى مد

التعميطية لمؾقؾ  عمى مستؾاام الطشار ة الفعمية والطشاك  والطعؾقام التي تحد مؽ ىذه 
عبو الطؤلسام التعميطية في التظطية عمى الطشار ة و يفية تفعيميا وعاا ة حاؼ الدور الذي تم

 الطدى القراب والبعيد.

ن التظطية الطستدامة رطكؽ أن تمبي ه :وقج تؾصمت الجراسة الى جسمة مؽ االستشتاجات مشيا 
احتياجام الاي  الحالي  ون الطساس دقدرة األجيال الطقبمة عمى تمبية احتياجاتيا, وإن عطمية 

ن إالحد مؽ عاىرة الفقر الطظتشرة عمى نظام والب في اليظد, و  التظطية الطستدامة تيد  هلى

                                                           

1- Hetal Pandya & Hemal Pandya, Education for Sustainable Development in India 

Problems and Prospects, International Journal of Social Science and Education, Vol. 

1, Issue 3 July 2011, p. 272. 



ىظالػ تراد  وبيق ضيؽ الظغؼ البيفية واالقتصا رة واالجتطاعية واليقافية التي تؤبر دشك  مباشر 
عمى عطمية التظطية الطستدامة, وإن ىظالػ عد  مؽ القيؼ السا دة في الطاتطب اليظدي والتي تؤبر 

 ميؼ والتظطية, وىااااي :دشك  مباشر عمى التع

 قيؼ الفر  والطاتطب تؤبر دشك  مباشر عمى الظغرة هلى التعميؼ و وره في التظطية. .ٔ
 الطظاىت الدرالية والقيؼ التي ذظبأي أن تعكسيا ليا أىطية في تحقيق التقدم والتظؾر. .ٕ
 وجؾ  عبلقة ضيؽ اليياك  التعميطية واليياك  الطعتطدة في ماال التظطية. .ٖ

 يص التحدرام التي تؾاجو عطمية تؾعيف التعميؼ ألغراض التظطية دطا ذمي:رطكؽ تمل

  في مؤلسام التعميؼ العالي والحكؾمة. االلتراتيايةعدم وجؾ  القيا ة 
 . قمة الظمب عمى الطتعمطيؽ مؽ قب  أربا  العط 
 .انعدام التعاون ضيؽ الطؤلسام التعميطية والطؤلسام الطيظية 

طا ضيؽ ملتمف الطؤلسام التعميطية في ماال تحدذد معظى ومفيؾم ضعف االتصال والتظسيق في
 التظطية الطستدامة و يفية تظبيقو.

 الحخاك االجتساعيب الستعمقةثانيا : نساذج مؽ الجراسات الدابقة 

) التخاتب والحخاك االجتساعي في مجيشة  دراسة سؾسؽ نايف عجوان: عخاقيةات الجراسال -1
  36) 1996بغجاد مؽ خسديشيات القخن وحتى ثسانيشياتو   )

 تيد  ىذه الدرالة التعر  هلى :ا

 ا واقب الطراتب االجتطاعية في مدذظة دأدا  .ٔ

 ا واقب التراتب االجتطاعي لطدذظة دأدا  مظذ اللطسيظيام وحتى اليطانيظام  .ٕ

 ألولية لطغاىر التراتبية االجتطاعية فيو .ا تحدذد العؾام  اٖ

 ا الحراك االجتطاعي السا د في مدذظة دأدا  حاليًا .ٗ

 في مدذظة دأدا  مظذ اللطسيظام وحتى اليطانيظام .  ا الحراك االجتطاعي الذي  ان لا داً ٘
                                                           

ـ سوسن ناٌف عدوان , التراتب والحراك االجتماعً فً مدٌنة بغداد من خمسٌنٌات القرن وحتى ثمانٌنٌاته , اطروحة 1

 . 1996, كلٌة اآلداب ,جامعة بغداد , دكتوراه



اعية لطزاد مؽ الدرالة والتحمي  دأية تظؾار  لي  الطراتب االجتط هضافيةمؤشرام  اقترالا ٙ
 وتيبيد خصا صو الفظية .

الطراتب االجتطاعية تااه عد  مؽ القضارا الطيطة مي    عط  الطرأة وتعميطيا,  اتااىاما ٚ
 تظغيؼ الظس  وغيرىا ل .و 

, اإلحصا يعدة مظاىت في ىذه الدرالة وىي الطظيت التارالي, والطظيت  الباحيةالتلدمد      
 ومظيت الطسح االجتطاعي .

الدرالة الى عدة نتا ت أىطيا أن التراتبية في الطاتطب البأدا ي ىي تراتبية مرنة وخمصد      
تتداخ  الطراتب االجتطاعية مب دعضيا دعض , وال ليطا لدى  هرراتاع حدو ىا األفرا  دسيؾلة 

الطراتب الؾلظى والدنيا . وىذا رعظي أن الطرتبة الؾلظى اصبحد تحت  الازل األعغؼ في البظال 
عي وىذا ما أكدتو تقؾاطام الطبحؾبيؽ لطراتبيؼ االجتطاعية حي  ضمأد نسبة الذذؽ صظفؾا االجتطا

 أنفسيؼ في الطرتبة الؾلظى   

% ل مؽ ماطؾ  الطبحؾبيؽ , وان الطراتب العميا والدنيا اصبحد ال تشك  هال نسبًا 3ٖٛٚ  
 ضفيمة جدًا مظو.

مؽ ومظيؼ  دابظتيؽعية فطظيؼ مؽ حد ىا في تحدذد الطراتب االجتطا اختبل ن ىظاك إو ذلػ ف   
في الطعاذير  اختمفؾاالسمؼ ري التسب مراتب . و ذلػ  اختيارىؼحد ىا ضيبلا وكخرون أذدونا في 

التي تحد  مراتب أفرا  الطاتطب , ولكؽ أكيرىؼ أتفق عمى تحدذد الطعاذير ا تية   الااه , الطيظة 
عد عؽ مر ز السمظة , ومظظقة السكؽ ونؾعو ل في , الطستؾى التعميطي , الدخ  , القر  أو الب

 حيؽ اختمف الباقؾن معظا في تآكيدىؼ عمى معيار واحد فق  ىؾ معيار الدخ  .

 عخبية الجراسات ال -4
دراسة ذياب البجايشة و فايد السجالي )الحخاك االجتساعي بيؽ األجيال والتفزيل السيشي  -1

 . 37) 1994لجى األبشاء )

                                                           
ذٌاب البداٌنة وفاٌز المجالً, الحراك االجتماعً بٌن األجٌال و التفضٌل المهنً لدى االبناء, مجلة مركز  - 34

 .204, ص1996البحوث التربوٌة بجامعة قطر, العدد التاسع, 



ضيؽ جيمي األجدا  وا دال والتفضي   االجتطاعيتااه الحراك االة هلى معرفة ىدفد ىذه الدر     
  .ل طالبا وطالبة مؽ جامعة مؤتةٕٓٔالطيظي لدى االضظال. وشارك في ىذه الدرالة  

 أعيرم نتا ت ىذه الدرالة ما ذمي :  

األميام ضيؽ الطيؽ الطفضمة لمطشار يؽ و   مؽ : ا دال , و  هحصا يةوجؾ  فرم رام  اللة  .ٔ
 وفق متأير الاظس.عمى واألجدا  , والادام لاطيب أفرا  العيظة 

في    مؽ : الطيؽ الطفضمة , والطيؽ  واإلنااضيؽ الذ ؾر  هحصا يةوجؾ  فروم رام  اللة  .ٕ
 الطتؾقعة وميؽ ا دال , وميؽ االميام , وميؽ األجدا  وميؽ الادام.

لطفضمة و   مؽ : ميظة األ  , وميظة ضيؽ ميؽ الذ ؾر ا هحصا يةوجؾ  فروم رام  اللة  .ٖ
 الاد , و ذلػ الحال دالظسبة لطيظيؼ الطتؾقعة و   مؽ : ميظة األ  وميظة الاد.

الطفضمة و   مؽ : ميظة األم , وميظة  اإلنااضيؽ ميؽ  هحصا يةوجؾ  فروم رام  اللة  .ٗ
 وميظة الادة.الطتؾقعة و   مؽ : ميظة األم ,  اإلنااالادة , و ذلػ الحال دالظسبة لطيؽ 

 وجؾ  حراك صاعد لدى الذ ؾر عظد مقارنة : .٘
 و الطيظة الطفضمة لؤلم.  ميظة األ - أ

 ميظة الاد و الطيظة الطفضمة لؤل .  -  
 عظد مقارنة : اإلنااوجؾ  حراك صاعد لدى  -ٙ

 ميظة األم و الطيظة الطتؾقعة لؤلضظة. - أ
 ميظة الاد و الطيظة الطتؾقعة لؤلضظة.  -  

ظيب ) الحخاك االجتساعي في الحرؾل عمى السكانة االجتساعية دراسة مؾلؾد زايج ال -4
  . 38) 4314وعالقة ذلػ ببشية ونغام السجتسع )

تيد  ىذه الدرالة هلى فيؼ ماىية الحراك االجتطاعي ضؾصفو لطة مبلعمة لمطاتطعام     
األ وار و  والؾعا فطار حراك الطاتطب , هالبشراة و يفية الحصؾل عمى الطكانة االجتطاعية في 

لمطكانام الادذدة وأبر رلػ عمى البظال والظغام االجتطاعي , والرب  ضيؽ تأير وتقدم الطاتطب 
 والحراك االجتطاعي .

                                                           

ـ ٌِٛٛد صا٠ذ اٌط١ت , دٚس اٌؾشان االعزّبػٟ فٟ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّىبٔخ االعزّبػ١خ ٚػاللخ رٌه ثج١ٕخ ٚٔظبَ 1
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واعد البح  دحيًا نغراًا رعتطد الطظيت الؾصفي التحميمي مؽ خبلل رصد الكتادام الطتعمقة     
الطفاىيؼ رام العبلقة دالغاىرة دالطؾضؾ  قيد الدرالة , وتحمي  الؾاقب االجتطاعي وتحمي  

 الطدرولة .

وقد تظاول البح  ما تقدم مؽ خبلل لؤال ميؼ ىؾ : ى  ذؤبر الحراك االجتطاعي في تكؾاؽ     
ن البظال االجتطاعي ىؾ الذي رفسح الطاال لمحراك االجتطاعي ليكؾن متظفسًا هضظية الطاتطب , أم 

 لمضأؾطام التي ذؾاجييا الطاتطب  

لبح  هلى أن لكمتا الحالتيؽ تآبيرىطا الذي رلضب أرضًا هلى عؾام  مؾضؾعية وخمص ا    
 أخرى , ترجب هلى العؾام  الدرطؾغرافية واليقافية والتارالية .

 االجتساعيالحخاك ب الستعمقةجشبية األجراسات ال -3
  الحخاك االجتساعي لمظبقة الؾسظى و التحؾالت Bahar Leventougluدراسة ) -

 . 39) 4333الدياسية)

ن اليد  الر يس مؽ ىذه الدرالة ىؾ تفسير الحراك االجتطاعي لمظبقة الؾلظى مؽ خبلل ه     
التحؾالم السيالية , ألنيا تتؾلى السمظة , واتلار قرارام ليالية لتأيير ميزان القؾى لصالحيا 

خرى , ن الدرطقراطية تعط  عمى الحد مؽ القيام دآي انقبل  مؽ ناحية أإعاا ة عمى رلػ ف
فالحراك االجتطاعي لمظبقة الؾلظى رساعد أرضًا عمى الحفاظ عمى التقرار الظغام عؽ طراق 

أعيرم نتا ت الدرالة أن الظبقة  الحد مؽ الحر ام الاطاىيراة ضد الظلبة السيالية , وقد
 الؾلظى تؤبر في القرارام السيالية عمى الظبقة الحاكطة , والدور الحالؼ لمظبقة الؾلظى خبلل
التحؾالم السيالية , وتشير الى أن الظبقام الؾلظى  ييرًا ما  اند متظاقضة حؾل الدرطقراطية 
جعمد الظبقام الؾلظى حمفال مب الظبقام الدنيا , ليتحقق دعد رلػ الضأ  مؽ أج   رطقراطية 

تصا  صظعؾا حمفال مب الظبقام العميا , وقد مظح رلػ قدرًا مؽ العط  في أ ضيام االق هرشاممة , 
السيالي لدرالة العبلقة ضيؽ الحر ة االجتطاعية والسيالية , إلعا ة التؾعاب والتحؾالم السيالية , 
و ذلػ الظبقام العميا والدنيا خبلل التحؾالم السيالية , هر تؾصف الظبقة العميا دآنيا طبقة أق  
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لظبقة الؾلظى تعد جزلًا ن اإعد ًا  طا أنيا أكير  خبًل فيي مؽ روام الدخ  الطرتفب , وأخيرًا ف
 مؽ التر يبة السكانية لمطاتطب عرضة لمتأير مؽ خبلل الحراك االجتطاعي .

 ثالثا : دراسات في مجال العالقة بيؽ التعميؼ والحخاك االجتساعي

 االجتساعيدراسات عخبية في مجال العالقة بيؽ التعميؼ و الحخاك  -أ

 . 43)م1999االجتساعي بالسجتسع السغخبي ،  دراسة نجاح قجور بعشؾان التعميؼ والحخاك -1
تيد  ىذه الدرالة الى تؾضيح الدور الاذي رقاؾم داو التعمايؼ فاي الحاراك االجتطااعي دطؤشاراتو      

الطستؾى اليقافي االجتطاعي في الطاتطب الطأربي, و ألمؾ  الحياة, و الدخ , و التي شطمد: الطيظة, 
األجياال, ورلاػ دطقارناة الطبحاؾبيؽ دآداا يؼ, داإلضاافة والتعر  عمى أتااه الحاراك االجتطااعي ضايؽ 

الى محاولتيا ضيؽ ا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب في الظؾاحي االجتطاعياة واالقتصاا رة 
واليقافية والسيالية. وقد اعتطدم الدرالة عمى الطظيت الؾصفي, وماظيت الطساح االجتطااعي دالعيظاة 

ل ٕٕٚلتلدمد التطارة االلتبيان التاي طبقاد عماى عيظاة ضمأاد قؾامياا  , والطظيت الطقارن,  طا ا
مبحؾباًا تااؼ اختياارىؼ دظراقااة العيظاة العشااؾا ية الظبقياة مااؽ بابلا نقادااام تضاؼ خااراايؽ ماؽ التعماايؼ 

 الاامعي مؽ األطبال, والطحاميؽ, والطيظدليؽ مؽ الطأر .
 وقج أسفخت الجراسة عؽ مجسؾعة مؽ الشتائج مؽ أىسيا : 

وجااؾ  عبلقااة ارااضيااة ضاايؽ التعماايؼ والاادخ  , فقااد أوضااحد أن ارتفااا  الطسااتؾى التعميطااي ذااؤ ي  -1
 الى عاا ة الدخ , وأكدم حدوا حراك اجتطاعي لدخ  الطبحؾبيؽ عؽ كدا يؼ.

كطااا أعياارم الدرالااة وجااؾ  عبلقااة ضاايؽ التعماايؼ والسااكؽ , وبيظااد الدرالااة ان نساابة الطبحااؾبيؽ  -4
ؼ ماؽ الادخ  الظااتت عاؽ العطا  أكيار ماؽ الاذذؽ حصامؾا عمياو عاؽ طرااق الذذؽ حصامؾا عماى لاكظي

في احداا الحراك االجتطاعي  اً دارع  اً الطيراا أو جية العط  .  طا أوضحد الدرالة ان لمتعميؼ  ور 
 دالظسبة لمطاتطب دعامة.

 . 41) 1995دراسة عبجالخؤوف أحسج دمحم الزبع التعميؼ والحخاك االجتساعي) -ٕ
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, دساعخ ػٍٝ ثؼط رٚٞ اٌّٙٓ اٌّزخصصخ بػٟ ثبٌّغزّغ اٌّغشثٟٔغبػ لذٚس, اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؾشان االعزّ -

 َ.1999اٌمب٘شح,عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ, سعبٌخ دوزٛساٖ )غ١ش ِٕؾٛسح(, ِؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ, 
دراسة ـ عبد الرؤوف أحمد دمحم الضبع , التعلٌم والحراك االجتماعً والمهنً .. العالقات واآللٌات كما تعكسها الدراسة 1

 . 1995( , القاهرة , 2فً محافظة سوهاج , المجلة المصرٌة للتنمٌة والتخطٌط , المجلد الثالث , العدد ) مٌدانٌة

 



 رالة عؽ التعميؼ والحراك االجتطاعي والطيظي مؽ خبلل ا ليام والعبلقام  طا وفي        
الطتطيمة في ففة أصحا  الطيؽ الفظية  الطيظيةتعكسيا  رالة ميدانية عمى عد  مؽ الففام 

والعمطية وففة أصحا  األعطال وففة الطؾعفيؽ وعطال الصظاعة والفبلحيؽ وعطال الظق  , 
تطي  القظا  األعغؼ مؽ شرا ح البظال االجتطاعي لمطاتطب الطصري وتسعى الدرالة هلى أن 

 -ومؽ أىدافيا :
حداا التأير في البظال االجتطاعي والطيظي لمطاتطب ها التعر  عمى أبر ماانية التعميؼ في ٔ

 مؾضؾ  الدرالة.

 نتشار عاىرة الدروس اللاصة وعؾام  نطؾىا .اا التعر  عمى مدى ٕ

لطيظية الطلتمفة نحؾ اإلدقال أو اإللأال لطاانية التعميؼ ولطؽ تبقى ولطؽ تااه الففام ااا عرض ٖ
 تمأى وفي أي الطراح  .

ا تقدرؼ هليام عمطي في قضية مؽ أخظر القضارا التي تؾاجو التظطية في مصر .        ٗ
 واإلطار الطظياي والظغري الطستلدم لتحقيق ىذه االىدا  وإجادة التسا الم الطظيت الؾصفي في

 تظاول التأير في األوضا  الطيظية واالجتطاعية لمففام الطلتمفة .

والتعاند الدرالة دالطظيت التارالي في التعراف عمى مسيرة الحالة التعميطية في الطاتطب       
الطصري واعتطدم عمى الطقارنة داعتبارىا مظياًا لمؾقؾ  عمى اقؾال الففام الطيظية الطلتمفة 

الطظروحة في البح  . ومدذظة لؾىاج تطي  الطاال الاأرافي لطاتطب  واتااىاتيا لمقضارا
 آ اة الالية لاطب  التبيانالبح . وعؽ أ وام جطب البيانام اعتطدم الدرالة عمى صحيفة 

الرلطية لمؾقؾ  عمى األوضا  التعميطية  اإلحصا يامعمى  االعتطا الطا ة الطيدانية هلى جانب 
 ل حالة . أىؼ نتا ت الدرالة :ا  ٓٓٙمفة وبم  حاؼ العيظة   في الفترام التارالية الطلت

 جي  كدا يؼ .مب ن جي  الطبحؾبيؽ الذذؽ عاصروا ماانية التعميؼ حققؾا حراكًا عاليًا دطقارنة ها ٔ

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



ا هن ماانية التعميؼ لعبد الدور االلالي في تشكي  الظبقة الؾلظى في عقد اللطسيظام ٕ
 والستيظام والسبعيظام .

جطا  مؽ    أفرا  الففام االجتطاعية الطبحؾبة عمى دقال الطاانية في مرحمة التعميؼ هظاك ا ىٖ
لأال الطاانية لبعض الففام الطيظية في التعميؼ اليانؾي هااللالي , وىظاك أتفام نسبي عمى 

 والاامعي وما دعد الاامعي .

ور بعشــؾان أثــخ التعمــيؼ فــي الحــخاك ا -3 الجتســاعي فــي السجتســع دراســة محســؾد ســالؼ عمــي جــج 
 . 44) 4335الميبي: دراسة ميجانية عمى بعض ذوي السيؽ الستخررة بسجيشة الداوية ، 

تياااااد  ىاااااذه الدرالاااااة الاااااى الكشاااااف عاااااؽ مسااااااىطة التعمااااايؼ فاااااي الحاااااراك االجتطااااااعي لؤلفااااارا      
ى اتااه الحراك ضيؽ وترقيااااااااااااااااايؼ في السمؼ االجتطاعي في أحدى الطدن الميبية , و ذلػ التعر  عم

األجيااااااااااال , والااتلدمد الدرالاااة الطااظيت التاااارالي والطقااارن , وطراقااة الطساااح االجتطاااعي ,  طاااا 
ل مفاار ة مااؽ أربااب ففااام ٖٕ٘اعتطااااادم عمااى الااتطارة االلااتبيان التااي طبقااد عمااى عيظااة قؾاميااا  

طبااال , وألاااتذة جامعااة ميظيااة , باابلا مظيااا مااؽ خرااااي التعماايؼ الاااامعي تشااط  الطحاااميؽ , واال
يماااة فاااي الطفتشااايؽ طالساااادب ماااؽ أضراااا  , أماااا الففاااة الرادعاااة فياااي ماااؽ خراااااي التعمااايؼ الطتؾلااا  مت

وقج أسفخت الجراسـة عـؽ مجسؾعـة مـؽ الشتـائج  التربؾايؽ دطرحمة التعميؼ األلالي دطدذظة الزاواة.
 مؽ أىسيا : 

 لؤلضظال والطستؾى التعميطي لآلدال.وجؾ  عبلقة ارااضية ضيؽ الطستؾى التعميطي والطيظي  -ٔ

وجؾ  عبلقة ارااضية ضيؽ الطستؾى التعميطي و خميؼ الشيري ,  طا تبايؽ وجاؾ  عبلقاة ارااضياة  -ٕ
ضيؽ الطستؾى التعميطي لؤلضظال وممكية الطكتبة دالسكؽ ,  طا تبيؽ مؽ الدرالة وجؾ  عبلقة عكسية 

احادة , ار تبايؽ أن حطماة الطاؤىبلم العمياا لاامؾا ضيؽ الطستؾى التعميطي و يافاة الساكؽ داالحارة الؾ 
 أق   يافة في السكؽ دالحارة الؾاحدة .

                                                           
محمود سالم علً جدور, أثر التعلٌم فً الحراك االجتماعً بالمجتمع اللٌبً: دراسة مٌدانٌة على بعض  - 42
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كطاااا أعيااارم الدرالاااة ان التعمااايؼ رسااايؼ دإرااضياااة فاااي جاااانبيؽ ماااؽ الاؾاناااب الطحاااد ة لمظاحياااة  -ٖ
االجتطاعياااة ىطاااا : تلمااايص األفااارا  ماااؽ السااامبية والتؾاكااا  وااللاااتقرار األلاااري أماااا دقياااة الاؾاناااب 

ى فتبااايؽ أن الااايام التعمااايؼ فيياااا محااادو ًا .  طاااا ان التعمااايؼ رسااايؼ دإرااضياااة فاااي جاااانبيؽ ماااؽ األخااار 
الاؾانااب الطتعمقااة دالظاحيااة اليقافيااة ىطااا : عاااا ة معاادل االطاابل  اليااؾمي , والطشااار ة الؾالااعة فااي 
 الظااادوام والطاااؤتطرام ,  طاااا تبااايؽ ماااؽ الدرالاااة ان التعمااايؼ رسااايؼ فاااي الظاحياااة السيالاااية ماااؽ خااابلل

 الؾعي دالقضارا الؾطظية والقؾمية . 

 استظالعيةالحخاك االجتساعي وأنساط التعميؼ الجامعي في مرخ دراسة   دراسة سييخ سشج-4
 .  43)  4336لعيشة مؽ خخيجي الجامعات )

تيد  ىذه الدرالة هلى التعر  عمى أنطاد التعميؼ الاامعي لملراايؽ الطمحقيؽ دسؾم         
ذؤ ي تباذؽ  هرتعميؼ الاامعي أىؼ الطتأيرام الفاعمة في الحراك االجتطاعي, ال داعتبارالعط , 

ىذا هلى تباذؽ في الفرا الطتاحة لك  نط  في لؾم العط  الطعاصر, وىؾ األمر  أنطاد التعميؼ
 الذي مؽ شآنو أن رل  دطبدأ الحصؾل عمى فرا العط  , وعمى نؾعية تمػ الفرا .

ل مفر ة مؽ خرااي الاامعام  ٜٛٔلتظبلعية عمى عيظة قؾاميا   وقد أجراد الدرالة اال       
الطصراة دآنطاطيا الطلتمفة والعامميؽ في لؾم العط  الطصري دقظاعاتو الطلتمفة   القظا  

 الحكؾمي ,والقظا  اللاا , وقظا  االعطال العام ل ورلػ عمى مستؾى القاىرة الكبرى .

رالة ىي أن الشراحة االجتطاعية التي ذظتطي هلييا ومؽ أضرع الظتا ت التي تؾصمد هلييا الد
دالتعميؼ الاامعي دأض  االلتحاماللرات الاامعي أليطد الى حد  دعيد في حصؾلو عمى فرصة 

الظغر عؽ نطظو ,  طا أليطد في حصؾلو عمى فرا العط  ومؽ بؼ الحراك االجتطاعي .     
م التعميطي دكافة أنطاطو  ان مؽ شآنيا مظب كطا أوضحد الظتا ت أن الكيفية التي رعط  ضيا الظغا
 ا خر. يؼعمى حسا  دعضاالفرا  ومظح فرا الحصؾل عمى التعميؼ الاامعي لبعض 

 الجراسات االجشبية:  -ب

                                                           

ع١ٙش عٕذ , اٌؾشان االعزّبػٟ ٚأّبغ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ فٟ ِصش , اٌّغٍخ االعزّبػ١خ اٌم١ِٛخ , ) اٌمب٘شح : -1  

. 79( , ؿ 2006اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ ,     



)عشجما تؾضع السكافآت في  Lamar and Demetriusدراسة المار وديستخيؾس الفيشؾ  -1
 :لٗٗ  4334التعميؼ العالي، 

الة هلى التعر  عمى مدى التحؾل في الحراك االجتطاعي عؽ االتااه تيد  ىذه الدر       
السا د في امراكا, وشطمد العيظة دعض الزنؾج االمراكان ورلػ مؽ خبلل تظبيق التطارة التبيان 

ل ٖٕ,  طا تؼ هجرال مقادبلم مب  اً ل خراأٜل لؤال تؼ تظبيقيا عمى العيظة ٕٖمكؾنة مؽ  
ان ىذه الطاطؾعة االجتطاعية تقيؼ خبراتيا التعميطية لطعرفة  ؼ ىي , تؾصمد الدرالة هلى اً خراا

مظالبة ومتاحة ومتلصصة, و ذلػ احتطالية فش   ميام القطة في خدمة الزنؾج االمراكان 
لملروج مؽ العقد االجتطاعي االقتصا ي, وجالم أىؼ الظتا ت تؾضح ان التعميؼ ال رساعد 

 .اعي صاعد ليؼاالمراكان السؾ  عمى حدوا حراك اجتط

)اختيارات الكمية   Mcnealy and Tara Elizabeth  دراسة مالػ نيمي وتار اليدابيث -4
 : ل٘ٗ  4334العخيقة: عسمية السظابقة وإعادة االنتاج االجتساعي، 

تيد  ىذه الدرالة هلى دح  اتااىام الظمبة في اختيار الكميام التي ذرادون االلتحام ضيا,      
آبير التباذؽ الظبقي عمى اتااىام الظمبة في اختيار الكميام, ومظاقشة تآبير ومظاقشة مدى ت

دعض العؾام  االجتطاعية االقتصا رة الطؤبرة عمى اختيار الظمبة لمكميام الحربية, وقد اعيرم 
الظتا ت ان تعميؼ الاظؾ  والضباد الطتعمطيؽ ىؾ نتياة لمتباذؽ الظبقي لظغام التعميؼ العالي, 

 عمى الدرجام العمطية.  والطكافآة

 رابعًا: تعقيب عام عمى الجراسات الدابقة

تظاول الباح  في ىذا الفص  مؽ الدرالة ماطؾعة مؽ الدرالام السادقة الطشاضية أو        
) التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي في القرابة أو رام العبلقة دطؾضؾ  الدرالة الراىظة 

الباح  دعرض نطارج مؽ الدرالام السادقة التي قام ضيا العمطال  , ورلػ مؽ خبلل قيامالعخاق 

                                                           
44  - Lamar, Demetrius Alvino, when meritocracy prevails in higher education- an 
empirical study of American Black social mobility, phD, Northeastern University, 
2004.  
45  - McNealy , Tara Elizabeth, Velerans college choices: A process of stratification and 
social reproduction, phD, THE University of Arizona, 2004. 



ن لمباح  وجية نغر متؾاضعة حؾل    إالرغؼ مؽ رلػ فعمى والباحيؾن في ىذا الطاال, ولكؽ 
 ما أبير في ىذا الطؾضؾ  .

مييا الباح   اند تر ز عمى  ور التعميؼ في هحداا ع اطمبهن معغؼ الدرالام السادقة التي    
ك اجتطاعي هلى أعمى في لمؼ التدرج الظبقي في الطاتطب داعتبار أن التعميؼ ُرعد القظاة حرا

ُرعد التعميؼ الؾليمة األلالية الطيطة والطؤبرة في حدوا الحراك  هراأللالية لمحراك االجتطاعي 
االجتطاعي الصاعد, ولتتضطؽ مظاقشتظا عمى ماط  الدرالام السادقة في هطار ببلبة محاور 

 :ىي 

 الطحؾر األول: أىؼ القضارا الطستلمصة مؽ تمػ الدرالام .

 الطحؾر الياني: أوجو الظقد الطؾجية نحؾ تمػ الدرالام .

 الطحؾر اليال : أوجو االتفام واالختبل  ما ضيؽ تمػ الدرالام والدرالة الراىظة .

 السحؾر األول: ) أىؼ القزايا السدتخمرة مؽ الجراسات  

 ارا الطستلمصة مؽ الدرالام السادقة والتي ترتب   دآىدا  الدرالة وىي : بطة عد  مؽ القض   

ُرعد التعميؼ القظاة األلالية لمحراك االجتطاعي الصاعد دالظسبة لؤلفرا  في لمؼ التدرج  -ٔ
االجتطاعي مؽ خبلل ما رحققؾنو مؽ تأيير في مكانتيؼ االجتطاعية في الطاتطب, وىذا 

 في ماال التعميؼ والحراك االجتطاعي . ما أكدتو الكيير مؽ الدرالام
لؾ   كطا أكدم أغمب الدرالام عمى أن غالبية األفرا  الذذؽ عمى تعميؼ جيد وعال   -ٕ

جدذدة وملتمفة عؽ الطيؽ التقميدرة التي ذزاوليا كدا يؼ وأجدا ىؼ وىذا ما  اً رطتيظؾن ميظ
عبلقة التعميؼ  رعر  دالحراك الطيظي, أي أن الطيظة ىي أحد الؾلا   األلالية في

 دالحراك االجتطاعي .
ىظاك عد  مؽ الدرالام التي تعتبر التعميؼ ما ىؾ هال أحد العؾام  الطيطة في الحراك  -ٖ

االجتطاعي , وليس العام  األكير أىطية فيظاك عؾام   ييرة أخرى غير التعميؼ تمعب 
أنحدر مظيا الفر    ورا ألاليا في الحراك االجتطاعي مظيا ميبل اللمفية االجتطاعية التي

 فيي تؤبر تآبيرا  بيرا في صعؾ ه في السمؼ الظبقي لمطاتطب . 



 السحؾر الثاني: ) أوجو الشقج السؾجية نحؾ تمػ الجراسات  

بطة أوجو نقد تؾجو هلى ىذه الدرالام وىي: أشرنا لادقا هلى قمة الدرالام التي تظاولد       
ن مؾضؾ  ىذه الدرالة الراىظة ربطا إم , ومؽ بؼ فمؾضؾ  الحراك االجتطاعي وخصؾصا في العرا

ركؾن األول في العرام , وبظاًل عمى رلػ نتطكؽ مؽ رصد دعض أوجو الظقد في ضؾل طبيعة 
 اإلجرالام الطظياية لمدرالام الطعروضة وأوجو القصؾر والقؾة فييا فظاد أن : 

 ؾنيا  رالام وصفية  مؽ حي  ألمؾ  الدرالة : بطة تؾجو عام في الدرالام السادقة في -ٔ
وإن دعضًا مظيا جطب ما ضيؽ األلمؾ  الؾصفي واأللمؾ  التحميمي  درالة افتلار عبد الرعام 
عبدهللا ونزار عبد السا ة الظصار, ومظيا التلدم االلمؾ  أو الطدخ  االلتظبلعي  درالة 

لحاالم عزة أحطد عبدالطايد و رالة ليير لظد , ومظيا ما أعتطد عمى تحمي  عد  مؽ ا
 ل. Kretzmannكدرالة  راتزمان   

مؽ حي  عيظة الدرالة : بطة تؾجو في أغمب الدرالام في اختيار عيظة غير عشؾا ية  درالة  -ٕ
ألامة أحطد مااىد ورضؾي صبلل و رالة عا شة الصأير و رالة ررا  البداذظة وفاذز 

 .   لBahar Leventougluل و رالة   Pandyaالطاالي , و رالة داندرا   
مؽ حي  أ وام الدرالة : تباذظد الدرالام السادقة في طبيعة األ وام الطستلدمة في جطب  -ٖ

البيانام , حي  تراوحد ضيؽ أ وام  طية   األلتبيان والطقاذيس ل  طا في  رالة أحطد حسؽ 
حسيؽ و رالة أفتلار عبدالرعام عبدهللا و رالة وجدي شفيق عبدالمظيف وناال قدور 

حطد   الضبب , وما ضيؽ أ وام  يفية    الطقاضمة الطتعطقة وتحمي  الطضطؾن وعبدالر و  أ
 Lamar   ل و رالة المار و رطتراؾس الفيظؾ   Kretzmannل  طا في  رالة  راتزمان   

and Demetrius  . ل 

 السحؾر الثالث : ) أوجو األتفاق واألختالف بيؽ تمػ الجراسات والجراسة الخاىشة  
 أتفام وأختبل  ضيؽ  رالتظا الراىظة والدرالام السادقة : بطة أوجو 

 اااااا أوجو األتفام في طبيعة مؾضؾ  الدرالة : ٔ

ن الطؤلسام التربؾاة إُرعد التعميؼ مؽ أىؼ العؾام  الطحفزة لبظال وتقدم الطاتطعام االنسانية , و  -ا
ام تارالية متعاقبة . وفي ضؾل والتعميطية ليا  ور  بير في نشر الطعرفة ونق  اليقافة عبر فتر 



تضح مؽ خبلليا هن التعميؼ ىؾ القظاة الر يسة لمحراك االجتطاعي االعرض الساضق ليذه الدرالام 
 الصاعد مؽ خبلل ما رحققو لؤلفرا  مؽ تأيير مكاناتيؼ االجتطاعية وميظيؼ وألمؾ  حياتيؼ .

في هحداا التأير االجتطاعي ,  أكدم أغمب الدرالام السادقة عمى أىطية هليامام التعميؼ - 
ُرعد التعميؼ قظاة الحراك االجتطاعي  هرورلػ مؽ خبلل التلدامو ماطؾعة مؽ الؾلا   واأللاليب 

ألضظال الطاتطب في تحقيق الرقي االجتطاعي واليقافي , مؽ خبلل عاا ة الطظالبة ضتظؾار مظاىت 
أتفقد الدرالام  هرًا لمطراح  التعميطية  افة , وبرامت التعميؼ والتربية وجعمو ماانًا  طا جعمو أجبارا

السادقة عمى أن معيار التعميؼ ُرعد مؽ أىؼ الؾلا   واأللاليب تآبيرًا في  افة ففام الطاتطب وىؾ 
 ما أتفقد عميو الدرالة الحالية أرضًا .

ا و ذلػ أوضحد ىذه  الدرالام  ور التعميؼ في االصبلل االجتطاعي لمطاتطب  ك  , و مط -ج
ن جطيب الدرالام السادقة وما تؾصمد هليو مؽ إعا  االىتطام دو  مطا حقق أىدافو . ومؽ بؼ ف

نتا ت تتفق مب الدرالة الحالية حؾل أىطية التعميؼ في هحداا الحراك االجتطاعي وفي هحداا 
 التأير االجتطاعي والتظطية والعؾا د التي تعؾ  عمى الطاتطب مؽ جرا و .

 ختبل  في طبيعة مؾضؾ  الدرالة ااااااا أوجو األٕ

ن نقظة األختبل  ضيؽ ىذه الدرالام والدرالة الحالية تتطي  في أن أغمب ىذه الدرالام ه -أ
دحيد جانبًا معيظًا ومؤلسام تعميطية تربؾاة معيظة مؽ الطاتطعام , أما  رالتظا الحالية فقد دحيد 

 . ور التعميؼ الاامعي في الحراك االجتطاعي في العرام 

وبعض ىذه الدرالام أشار هلى  ور التعميؼ في الحراك االجتطاعي , لكؽ  رالتظا الراىظة  - 
تبح  عؽ ا بار االجتطاعية واالقتصا رة واليقافية والسيالية الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب 

ا حققو مؽ تظؾر العراقي وتحدذدًا في مدذظة الدذؾانية وفي جطيب الطراح  التي مرا ضيا التعميؼ وم
 وتأير اجتطاعي وبقافي واقتصا ي وليالي .

 

 

 



 الخالصة

 ,اإلطار الظغري ,  ان ذتؾجب عميوضتحدذد مشكمة الدرالة وعط   دعد ان قام الباح  
مراجعة التراا الظغري والعمطي  ضرورةوبظال عمى خظؾام الطظيت العمطي في الدرالام البحيية 

مؽ ىذه الدرالام مؽ خبلل ارشا  الباح  داللظؾام التي  فا ةفي عمؼ االجتطا  ضيد  اإل
مظيا  ؾنيا الطرشد االلالي لمباح  مؽ خبلل تؾفير االططفظان لو  اإلفا ةاتبعتيا ىذه الدرالام 

 .الدرالام السادقة خظؾة لبللترشا  البحيي دفي خظؾام دحيو وأ واتو وطرقو البحيية ولذلػ تع
تقف ورال التعراض الدرالام ىي محاولة اإلفا ة مظيا  وابدو ان األىدا  الر يسية التي

ورلػ عؽ طراق  ,ومظياًا أواًل. بؼ في هقامة رادظة ضيظيا وبيؽ الدرالة الحالية ,وطراقة ,مؾضؾعاً 
تصطيؼ ىذه الدرالة دشك  تبدو فيو مكطمة لمدرالام السادقة بانيًا. واإلفا ة مطا وقعد فيو تمػ 

 .تتااوعه ىذه الدرالة أن الدرالام مؽ خم  مظياي رطكؽ

هر هن ىذه الدرالة قد أفا م  ييرًا مؽ الدرالام  ,وإرا  ان اليد  األول ىدفًا متحققًا فعبلً  
مؽ خبلل جع   ,هال أن األمانة العمطية تستدعي االعترا  دصعؾبة تحقيق اليد  الياني ,السادقة

ؾ  هلى أن الدرالام السادقة راتيا ال ولع  ىذا رع .ىذه الدرالة حمقة مضافة هلى الحمقام السادقة
لقد  شف تحمي  التراا البحيي لمبحؾا والدرالام السادقة , تطي  حمقام مترادظة والسبب واضح

الطتال حؾل مؾضؾ  الدرالة عؽ تؾفر ماطؾعة مؽ البحؾا والدرالام التي عالاد الطؾضؾ  
ؾعة مؽ القضارا والطفاىيؼ مؽ خبلليا مؽ تحدذد ماط التي تطكؽ الباح  ,دطحاوره وقضاراه

وصياغة األ وام البحيية في  رالتيا الحالية وتحدذد اوجو الشبو واالختبل  ضيؽ الدرالة الحالية 
 .والدرالام السادقة ومدى التفا م الدرالة الحالية مؽ الدرالة السادقة

 دالكيير مؽ األفكار الدرالام اليطد في تزواد الباح  ن تمػإفضبًل عؽ    ىذا ف 
البحيية لح  مشكمة  ستفيد مظيا في هجرالاتوررالام واالختبارام التي رطكؽ ان واأل وام واإلج

 .ذدرومؾضؾ  الدرالة الراىظة التي ضيؽ 
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 لتسييجا

ركشف تحمي  التراا التارالي واالجتطاعي لمطاتطب الحدذ  عؽ مدى تظؾر ىذا الطاتطب       
دصؾرة تدرااية خبلل القرون الطاضية التي شيدم تأيرام ممحؾعة ولراعة, جعمد الطاتطب 

لطاتطعام البشراة السادقة, ىذا ما جع  عمطال االجتطا  الحدذ  ماتطعا متطيزا عؽ غيره مؽ ا
ذيتطؾن دطلتمف التظغيطام وعبلقتيا فيطا ضيظيا تتبمؾر هليامام عمؼ االجتطا  في  رالة الظغام 
التعميطي والتربؾي عظد مظاقشتيؼ وتحميميؼ لمعبلقة الطتبا لة ضيؽ ىذا الظغام وغيره مؽ الظغؼ 

ى تحميميؼ ألىؼ مكؾنام ىذا الظغام والتي جالم في ضؾل االجتطاعية األخرى, عبلوًة عم
معالاتيؼ لقضارا فرعية مرتبظة دو مي   رالتيؼ لطؤلسام تعميطية أو لؾعيفة الظغام التعميطي 

 والتربؾي ... الخ. 

واطكؽ أن نشير فيطا ذمي هلى أىؼ األتااىاام السؾلايؾلؾجية التاي ر ازم عماى  رالاة التعمايؼ      
البظاا ي الااؾعيفي الااذي ذاارى دااآن الطاتطااب رطياا  اك االجتطاااعي وتتطياا  فااي األتااااه الااامعي والحاار 

كاابًل مؤلفااًا مااؽ أجاازال مترادظااة ذااؤ ي  اا  مظيااا وعيفااة معيظااة مااؽ أجاا  خدمااة أىاادا  ىااذا الظسااق 
الكمية, واعظى رلػ أرضا أن الطاتطب ما ىؾ هال نسق رضؼ ماطؾعة مؽ العظاصر الطتسااندة التاي 

 اممو .تسيؼ في تحقيق تك

نعظي داألتااه البظا ي الؾعيفي , رلػ االتااه الذي رشط  الظغراام ا تية : الظغراام البظا ية     
وىذا   Human Capital, ونغراة رأس الطال البشري   Structural Functionalistالؾعيفية 
  الطظشااؾ  فااي ولكااي تحقااق الدرالااة الياادرطياا  العمااؼ السااا د فااي التربيااة,  –رغااؼ أعمتااو  –األتااااه 

 رالااتيا لطؾضااؾ  التعماايؼ الاااامعي والحااراك االجتطاااعي فااي العاارام فطااؽ الضااروري أن تسااتظد هلااى 
طااار نغااري محااد  نحااؾ ىااذا الطؾضااؾ , واتاارالى لمدرالااة أن تسااتظد فااي تظاوليااا لطؾضااؾعيا هلااى ه

 تسااااعد ىاااذه الظغرااااام فاااي هرعااارض دعاااض الظغرااااام االجتطاعياااة الطفسااارة لمحاااراك االجتطااااعي, 
 تؾجيو وتحمي  وتفسير الطا ة العمطية.

رحاول الباح  في ىذا الازل أن ذتظاول دالشرل والتؾضيح أىؼ الطداخ  والظغراام التي تطي       
 االتااه البظا ي الؾعيفي.  

 

 

 



 :  Social Structure & Systems Approach : مجخل األنداق والبشاءات االجتساعيةأوالً 

 ييرًا مؽ الطظغراؽ لعمؼ اجتطا  التربية في وقتظا الراىؽ ذؤ دون عمى أن الحقيقة هن عد ًا    
هليامام وتحميبلم روا  البظا ية الؾعيفية التقميدرة تتضطؽ عد  مؽ التصظيفام التي تحطميا 
الظغراة, ورلػ في ضؾل اىتطامام ىؤالل الروا  وىذا ذتضح دابلل مؽ خبلل هلياميؼ الفعمي في 

األولى لعمؼ اجتطا  التربية, وتايل اىتطامام    مؽ أمي   ور يارؼ,  وضب األلس الظغراة
وجؾن  ذؾي, و ارل مانيارؼ, وبارلؾنز ضطؽ التحمي  السؾليؾلؾجي التي رب  ضيؽ قضية التعميؼ 
داعتبارىا نسقًا اجتطاعيًا, ونحاول دإرااع أن نعرض إلليامام ىؤالل العمطال ونحم  نغرتيؼ 

 اتطب  طا ذمي :لمتعميؼ وعبلقتيا دالط

   : Durkheim   (1858- 1917إميل دوركيايؼ  -1

لقد أليؼ  ور يارؼ في وضب أصؾل الظغراة الؾعيفية عمى ألاس أن تظؾر الطاتطب       
مرتب  مباشرة داالحتياجام واألفكار الطتأيرة في الطاتطب, وأن وعيفة الطؤلسام االجتطاعية ىي 

لتطالػ والؾحدة االجتطاعية, واظغر  ور يارؼ هلى أن التعميؼ التعزاز والطحافغة عمى اليبام وا
, وأن القيؼ التي ذظبأي أن تسعى Socializationوعيفتو األلالية تتطي  في التظشفة االجتطاعية 

الطدرلة والاامعة هلى تظطيتيا ىي الظغام والؾالل لمطاتطب, وحراة اإلرا ة, وضرورة تحقيق 
ب, مطا ذؤ ي في الظيارة هلى تضامؽ الطاتطب وتطالكو .  طا لعى االلتقرار لك  فر  في الطاتط

 ور يارؼ ليحد  مفيؾم التعميؼ, أو مارا رقصد دالعطمية التعميطية   فظاده رشير هلييا دآنو التآبير 
الذي رطارس ضؾالظة األجيال البالأة عمى األجيال الظاشفة الذذؽ لؼ ذتآىمؾا دعد لطرحمة الحياة 

وة عمى أن التربية تيد  هلى نشآة وتظؾار االطفال فيزاقيًا , وفكراًا, وأخبلقيًا, االجتطاعية, عبل
وتعد مظمبًا ألاليًا لمطاتطب السيالي  ك , واقصد دالتربية دآنيا تعظي ماطؾعة القيؼ والعا ام 

 .لٙٗ  والتقاليد والطعاذير التي تحد  نؾ  الحياة االجتطاعية, خاصة

ام التربؾي ركسب األفرا  الطيارام الظؾعية الضروراة والبلعمة لمطيظة أوضح  ور يارؼ أن الظغ    
وعبلوة عمى رلػ ناقش  ور يارؼ طبيعة العبلقة ضيؽ  ,لٚٗ التي لؾ  رقؾمؾن ضيا في الطستقب 

الدولة والتربية والظغام التعميطي, هر أشار هلى أىطية الدولة في تحدذد أذدذؾلؾجيتيا وضرورة 
لعمطي والسيظرة شبو الكاممة عمى الطؤلسام التعميطية دطا فييا نؾعية حرصيا عمى التلظي  ا

الطظاىت والطقررام الدرالية, وفي الؾقد نفسو حرا  ور يارؼ عمى تؾضيح العبلقة ضيؽ الدولة 
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والطؤلسام التربؾاة: الطدرلة واأللرة, ونؾعية الطظاىت, وعطميام األضدا , والتعميؼ األخبلقي, 
لفر رة, وتكؾاؽ الشلصية, واكتسا  القيؼ والطعاذير والسمؾ يام الطاتطعية وتظطية الطيارام ا

 .لٛٗ السميطة

ىكذا تتملص ر اة  ور يارؼ في أن الطؤلسام التعميطية تعط  عمى غرس القيؼ الطشتر ة     
التي تعد األلاس الضروري لمتاانس البلعم لبقال الطاتطب,  ذلػ الطيارام اللاصة التي تشك  

لضروري لمتعاون االجتطاعي الذي تتظمبو وحدة الطاتطب الطعقد, وتطالكو عمى ألاس مؽ التظؾ  ا
االتفام القيطي, وتقسيؼ العط  في الحياة االجتطاعية, وأن التأيرام اليقافية واالجتطاعية في 
الطاتطب ال تحدا هال عظدما تتأير األنسام التربؾاة, وأن الطيطة األلالية لمظغام التربؾي 

ميطي ىؾ دقال الطاتطب والحفاظ عميو, وأن الطاتطب أىؼ مؽ الفر , ىؾ الذي ذيب الفر  والتع
 وجؾ ه واعظيو صفة الكا ؽ االجتطاعي.

   : K . Mannheim   (1947 – 1893كارل مانيايؼ  - 4

جالم تصؾرام مانيارؼ في الظصف األول مؽ القرن الطاضي لتؾضيح طبيعة تلصصو     
لتار لعمؼ االجتطا  والتربية مطا أكسبد تحميبلتو اللبرة العمطية والظغراة الطيظي األكا رطي  آ

 Man andاألكا رطية ولقد جالم تصؾراتو في عد  مؽ الطؤلفام مي  األنسان والطاتطب 
Society   م , وأرضا  تادو تشليص عصرنا  ٖٜٗٔالذي نشر عامDiagnosis of our 

time   لحراة والقؾة , والدرطقراطية , والذي نشر عام م , و تادو ا ٜٓ٘ٔالذي نشر عام
م, ور زم ىذه الطؤلفام جطيعيا لتآكيد مانيارؼ عمى أىطية التربية في الضب  االجتطاعي ٜٓ٘ٔ

و ور الطؤلسام التعميطية داانب األلرة في عطميام تشكي  السمؾك الفر ي, في الطاتطعام 
ذتؾقب مؽ الاامعة تزواد الظالب دطلتمف أنؾا  الحدذية لؼ تعد الطيؽ ورابية ض  مكتسبة , فآصبح 

الطعار  والطيارام البلعمة لدخؾل لؾم العط  وىذا رعظي أن مسؤوليام الاامعة أصبحد أكبر 
 .لٜٗ في الطاتطعام الحدذية

ولعى  ارل مانيارؼ اللتلدام الطداخ  السؾليؾلؾجية وربظو ضيؽ حراة التعميؼ وقضية الحراة     
و  الفر  دالحراة لتعميؼ واكتسا  الطعرفة, وىذا ماجعمو ذؤ د العبلقة الطتداخمة الفر رة وضرورة تز 

ضيؽ التعميؼ والدرطقراطية والحراة الفر رة دصفة عامة,  طا لعى لمرب  ضيؽ التعميؼ وعطمية 
التلظي  خاصة وأن التعميؼ رعتبر الؾليمة لغيؾر الطاتطب الدرطقراطي وأرضا عيؾر الشلصية 

                                                           
48
 .176 – 175ػجذهللا دمحم ػجذاٌشؽّٓ , ِصذس عبثك , ؿ  - 
49

( ,  2002عٍٜٛ ػجذاٌؾ١ّذ اٌخط١ت , ٔظش٠خ فٟ ػٍُ االعزّبع اٌّؼبصش , ) اٌمب٘شح : ِطجؼخ ا١ًٌٕ ,  - 

 .437 – 434ؿ



, ور ز  Social Integrationوإلى حدوا عطؾما ما ألطاه دالتكام  االجتطاعي  الدرطقراطية,
عمى أىطية تظؾر الطؤلسام التعميطية لئلنااع األىدا  العامة الطؾضؾعة لمتعميؼ والظغام 

.  ذلػ أكد  ارل مانيارؼ عمى أن التلظي  التربؾي والتعميطي رعط  عمى تؾفير لٓ٘ التعميطي  ك 
ة التي تساعد عمى انتشار الحراة الدرطقراطية, األمر الذي رساعد ضدوره عمى نطؾ البيفة االجتطاعي

الشلصية الدرطقراطية والتي مؽ خبلليا ذتؼ التؾص  هلى اتفام ضيؽ أفرا  الطاتطب عمى القيؼ 
 .لٔ٘ والطبا ئ االجتطاعية األلالية والتي تؤ ي هلى تحقيق التكام  االجتطاعي

أن التعميؼ ليس وليمة لتحقيق غارام بقافية محد ة مي  تقدم االنسان  وأكد  ارل مانيارؼ       
أو التلصص الطيظي , لكظو عطمية اجتطاعية متكاممة تيد  هلى هعدا  األفرا  لمحياة االجتطاعية 
دالطاتطب, وتتضطؽ تمػ العطمية تدراب األفرا  عمى مطارلة أ وارىؼ االجتطاعية الطتؾقعة مظيؼ 

, وعميو فآنو ال رطكؽ فيؼ ىذه العطمية وتقؾاؼ أىدافيا, ونتا ايا ضدون تحمي   ضظاال في ماتطعيؼ
طبيعة الطاتطب الذي تلدمو, وأرضًا ضظا و االجتطاعي والطراكز االجتطاعية الطحد ة بقافيًا والتي 
ليشأميا أفرا ه في الطستقب , وعميو أكد مانيارؼ عمى ضرورة رب  التعميؼ وأىدافو وبراماو 

الذي تعط  فيو , وأن ذتؼ التلظي  ليا في    Social Contextو دالسيام االجتطاعي وألاليب
.  طا رظرل مانيارؼ في الصياغة التربؾاة ضرورة الظغر هلى لٕ٘ ضؾل ىذا الطحي  االجتطاعي

البيفة الطحيظة دالظالب داعتبارىا ماطؾعة مؽ الظطارج الطظمؾبة اكتشافيا للدمة أغراض التربية 
تياجام الطاتطب , مب ضرورة التيطار الظغؼ التربؾاة والتعميطية في الطاتطعام للدمة وتمبية اح

األىدا  الطظمؾبة اجتطاعيًا دحسب أولؾاتيا, وبيذا رصبح التعميؼ جزلًا مؽ الؾعي العام 
 .لٖ٘ لمطاتطب

   : J . Dewey  (1952-1859  جؾن ديؾي  -3

في ماال عمؼ اجتطا  التربية, وقد أليؼ دالعدذد رعتبر جؾن  ذؾي را د الطدرلة األمراكية      
مؽ الدرالام الطتعد ة في ماال عمؼ اجتطا  التربية, وأكير أىطية  تادو    الطدرلة والطاتطب 

School and Society  م, و تادو   الدرطقراطية والتعميؼ   ٜٛٛٔلل الذي نشر عام
Democracy and Education  بر مؽ خبلليطا عؽ م , ع ٜٙٔٔلل الذي نشر عام

الطشكبلم الؾاقعية التربؾاة التي عيرم في الطاتطب االمراكي, ولعى لرب  أفكاره ضظؾعية مشكمة 
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التربية والظغام التعميطي وحاول أن رقدم ليالة تربؾاة دو وال ليطا في ع  تزاذد الطياجراؽ هلى 
ضح في الطؤلسام التربؾاة الؾالرام الطتحدة األمراكية خبلل حياتو ,والحظ أرضا وجؾ  خم  وا

 .لٗ٘ وخاصة الطدرلة و ورىا في التظشفة االجتطاعية لؾال في الحضر أم الراف

 أىؼ آراء وإسيامات جؾن ديؾي كخائج مؽ رواد مجخل األنداق االجتساعية : 

, خاصة وأن التربية   Necessity of Lifeاعتبر جؾن  ذؾي التربية شيفًا ألاليًا لمحياة  –ا 
يمة اتصال وتحؾل مؽ مرحمة عطراة هلى مرحمة عطراة أخرى , والتعميؼ ىؾ الذي ذؤ ي تعتبر ول

 هلى تأيير الاظس البشري ليصبحؾا مطيزاؽ عؽ الكا ظام األخرى . 

 طا أكد عمى أىطية التعميؼ والتربية  ؾليمة لبلتصال الطعرفي واليقافي واكتسا  الحياة  –  
طمية االكتسا  التعميطي أو التربؾي عؽ طراق ميكانيزمام االجتطاعية دالظسبة لمفر  , وتايل ع

أو ولا   متعد ة مي  القيام دآ ال األشيال والتفكير والشعؾر مؽ الاي  األكبر هلى الاي  األصأر 
 .ل٘٘ لظاً 

الاامعة مؽ وجية نغر  ذؾي مؤلسة تعط  مؽ أج  تظطية القيؼ اللمقية واالتااىام والعا ام   
الجتطاعي والطشار ة االجتطاعية, وغيرىا مؽ السطام التي تاع  مؽ الفر  الحسظة, واإل راك ا

مؾاطظًا صالحًا مب البظال الدرطقراطي, وفي ضؾل تمػ الطبا ئ الطرتبظة ضيا تأيرم الظغرة 
لمطدرلة, وأصبحد ميكانيزم لمضب  االجتطاعي, ووليمة لتحقيق التكيف مب متظمبام اليقافام 

مظف  مستؾاام أفض  مؽ اإلعدا  لتطكظو مؽ مؾاجية الحياة الطتأيرة, وأصبحد تقدم ل
.  طا أىتؼ  ذؾي داألىدا  التربؾاة, وأكد أن التربية وأىدافيا الطتعمقة دالفر  مؽ لٙ٘ االجتطاعية

ناحية, وبالطاتطب مؽ ناحية أخرى, وأوضح أن التربية لكي تحقق أىدافيا لك  مؽ الفر  الطتعمؼ, 
عمى اللبرة التي  ا طًا خبرة الحياة الفعمية لفر  ما, ورىب هلى أن  والطاتطب ذظبأي أن تعتطد

التربية تقؾم في نغرتيا ومطارلتيا عمى اللبرة, وأنيا عؽ طراقيا رطكؽ أن تحقق أىدافيا دالظسبة 
االتااه البرجطاتي الذي رعد مؤلسو  J.Dewey". لقد تبظى "جؾن  ذؾي لٚ٘ لمفر  والطاتطب معاً 
عطؾما خبلل القرن العشراؽ , ليؾضح ان فمسفة أو ليالة التربية راب ان ذتؼ  األول في التربية

انتياجيا لتقدرؼ ليالة تربؾاة أفض  تاطب ضيؽ السطام العامة لمتعميؼ الرلطي وغير الرلطي 

                                                           
54
 .158 -157ػجذهللا دمحم ػجذاٌشؽّٓ , ِصذس عبثك , ؿ - 
55

دمحم ػٍٟ دمحم , ربس٠خ ػٍُ االعزّبع : اٌشٚاد ٚاالرغب٘بد اٌّؼبصشح , ) االعىٕذس٠خ : داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ ,  - 

 .375 -373( , ؿ 1993
56

عْٛ د٠ٛٞ , اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ , رشعّخ : أؽّذ ؽغٓ ػجذاٌشؽ١ُ , ) ثغذاد : داس ِىزجخ اٌؾ١بح ٌٍطجبػخ  - 

 .41 – 40( , ؿ 1988ٚإٌؾش , 
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وتعقد نؾعا مؽ الطؾاعنة الطستطرة ضيؽ أىطية وخصا ص ىذذؽ الظؾعيؽ دالظسبة لمفر  ولعطمية 
عالاو دالفع  في تحميمو لرمؾع الطعرفة والتي تطي  في الطدرلة, والكتب التعميؼ, وىذا ما 

والؾلا   التعميطية, والطراجب وغيرىا, والتي ذتؼ تقدرطيا لمطتعمطيؽ دصؾرة عمطية ومدرولة 
وباعتبارىا رمؾع الطعرفة , ناقمة لمؾلا   الفظية والطعمؾماتية والتكظمؾجية, والتي تؤ ي دالظبب الى 

عطمية التعميؼ وارضا الحصؾل عمى الطيؽ والؾعا ف والحياة االجتطاعية  ك  , واعتبر اكتساضيا 
 . لٛ٘  ذؾي ان الطدرلة ىدفيا الحقيقي ىؾ ان تكؾن خبرة الحياة لمظبل  أنفسيؼ

 Talcott parsons (1979-1902)تالكؾت بارسؾند  -4

ملتصر ابظتيؽ مؽ  لقد عالت "دارلؾنز" مؽ خبلل نغراة الظسق االجتطاعي في شك      
الطعمؾمام الكبرى في نطؾ الطاتطعام الحدذية, و بلىطا ذرتب  دالتأيرام التي تحدا في نسق 
التعميؼ العالي. وأولى ىاتيؽ العطميتيؽ ذتعمق ضظطؾ الرواد  في مظغطام التضامؽ التي ذظشآ فييا 

ظيؽ رضطان أىتطاما  بيرا االفرا  الطحدبؾن, أما اليانية فيي تتعمق ضدوافب األنااع و بل الراد
. أكد دارلؾنز ان الظغام التربؾي في الطاتطب الرألطالي لو لٜ٘ دكيفية تحمي  العظصر البشري 

وعيفتان ىطا: وعيفة التظشفة االجتطاعية , وعطمية االعدا  الطيظي مؽ خبلل االنتقال واالختيار, 
االجتطاعي لمشلصية مؽ ناحية   كطا ذؤ د دارلؾنز عمى ان وعيفة الظسق التربؾي ىؾ نق  التراا

والحفاظ عمى التراا اليقافي داكتسادو لمشلصية مؽ ناحية اخرى, وتكطؽ أىطية الظسق التربؾي 
لمطاتطب مؽ خبلل قيامو ضؾعيفتيؽ الاليتيؽ ىطا: انتغام السمؾك البشري وتقظيظو والتيعا  

فغة عمى اليقافة العامة تؾقعام الطاتطب الطتعمقة داأل وار التي رشأميا االفرا , الطحا
.  طا اكد دارلؾنز ان الظغام التعميطي دطؤلساتو في الطاتطب الرألطالي رقؾم دأرس لٓٙ لمطاتطب

البلعمة لمطاتطب الصظاعي, وقيطة تكافؤ  Achievementقيطتيؽ الاليتيؽ ىطا: قيطة االنااع 
ؾاام عالية مؽ ورلػ عؽ طراق تشايب الظبل  عمى التظافس لتحقيق مست Equalityالفرا 

. وبذلػ رعد دارلؾنز مؽ أكير الدعاة لٔٙ الظاال وتلصيص االمكانام والحؾافز لطؽ رحققؾن رلػ
لمظغراة الؾعيفية  طصدر لمتعام  االجتطاعي, واعد دارلؾنز ان الظغؼ التربؾاة مسؤولة عؽ 

اتطب, وان الاامعة اعدا  الطؾار  البشراة الطؤىمة اجتطاعيا وميظيا لمقيام ضدورىا الطتؾقب في الط
تقؾم داكتشا  قدرام الظبل  مبكرا والعط  عمى تؾجيييا, وتظطية  وافعيؼ لمعط  , واالجا ة في 
اال ال, واكد عمى  ور الاامعة في مساعدة الظالب عمى ا راك ومعرفة طبيعة قدراتو وتؾجييو 
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 131-130ؽّذٞ ػٍٟ أؽّذ , ِشعغ عبثك , ؿ - 

4- Ruth , Wallace: Contemporary Sociological theory, london,leonard,1980,p.230 



ى تكام  ضيؽ الظغام لحسؽ التأبلليا, ومساعدتو في اختيار الطيظة الطظالبة لقدراتو, واكد عم
. ومؽ ناحية اخرى تتعمق دالتظبيب لٕٙ االلري, الظغام التربؾي, والظغام االقتصا ي في الطاتطب

البشري ونق  الطيارام البشراة أكد دارلؾنز عمى نق  معاذير السمؾك االجتطاعي السا د الكبير 
متلصص لمعط  رقؾم عمى الى االجيال القا مة, مطا رعط  معو عمى تكؾاؽ الطيارام وفي تقسيؼ 

االنتقال لمطعاذير طبقا لمادارة او االلتحقام, مطا رلمق معو ماتطب طبقي مفتؾل ومرن تتحد  
فيو الطكانة االجتطاعية لؤلفرا  وفقا لطا رطتمكؾنو مؽ قدرام ومؾاىب تتيح ليؼ فرصا والعة 

ب مطا ذتيح فرا ومتكاففة في عطمية الحراك االجتطاعي في    اتااه  اخ  طبقام الطاتط
. ومؽ ىذا الطظظمق رطكؽ لمباح  تؾعيف مدخ  لٖٙ االضدا  والتادذد ومؽ بؼ حراة البح 

االنسام والبظالام االجتطاعية في  رالة التعميؼ الاامعي وعبلقتو دالحراك االجتطاعي, مؽ خبلل 
اامعيل تعط  كرال عمطال ىذا الطدخ , هر اكد  ور ارؼ في ان الطؤلسام التعميطية  التعميؼ ال

عمى غري القيؼ الطشتر ة التي تعد االلاس الضروري لمتاانس البلعم لبقال الطاتطب , وان 
التعميؼ ونؾعية الطظاىت, ليطا  ورا في تظطية الطيارام الفر رة, وتكؾاؽ الشلصية, واكتسا  القيؼ 

ليمة لتحقيق غارام والطعاذير والسمؾ يام الطاتطعية السميطة. وأكد "دارلؾنز" ان التعميؼ ليس و 
بقافية محد ة مي  تقدم االنسان والتلصص الطيظي, لكظو عطمية اجتطاعية متكاممة تيد  الى 
االعدا  االفرا  لمحياة االجتطاعية دالطاتطب, وتتضطؽ تمػ العطمية تدراب االفرا  عمى مطارلة 

لظغؼ التربؾاة أ وارىؼ االجتطاعية الطتؾقعة مظيؼ ضظاال في ماتطعيؼ, وضرورة التيطار ا
والتعميطية في الطاتطعام للدمة االىدا  الطظمؾبة اجتطاعيا دحسب اولؾاتيا,  طا ذؤ د عمى ان 
الاامعة تزو  الظالب دطلتمف انؾا  الطعار  والطيارام البلعمة لدخؾل لؾم العط .  طا ر ز 

اكتسا  الحياة "جؾن  ذؾي" عمى اىطية التعميؼ والتربية  ؾليمة لبلتصال الطعرفي واليقافي و 
االجتطاعية دالظسبة لمفر , وتايل عطمية االكتسا  التعميطي او التربؾي عؽ طراق ميكانيزمام او 
ولا   متعد ة مي  القيام دآ ال االشيال والتفكير, وان التعميؼ لو  ور في الحصؾل عمى الطيؽ 

 والؾعا ف والحياة االجتطاعية  ك  واتاحة فرا الحياة لدذيؼ. 

رى "دارلؾنز" ان الظغؼ التربؾاة مسؤولة عؽ اعدا  الطؾار  البشراة الطؤىمة اجتطاعيا وا      
وميظيا لمقيام ضدورىا الطتؾقب في الطاتطب, وان الاامعة تقؾم داكتشا  قدرام الظبل  مبكرا 
والعط  عمى تؾجيييا, وتظطية  وافعيؼ لمعط , واالجا ة في اال ال, واكد عمى  ور الاامعة في 

ة الظالب عمى ا راك ومعرفة طبيعة قدراتو وتؾجييو لحسؽ التأبلليا, ومساعدتو في مساعد
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اختيار الطيظة الطظالبة لقدراتو,  طا تتيح ليؼ فرصا  بيرة في عطمية الحراك االجتطاعي في    
 اتااه  اخ  طبقام الطاتطب دطا ذتيح فرا االضدا  والتادذد.

      Social Action Approach: مجخل الفعل االجتساعي ثانياً 

رعد مدخ  الفع  االجتطاعي واحدا مؽ أىؼ الطداخ  التي تظظؾي تحد لؾال االتااىام        
والطداخ  البظا ية الؾعيفية ونحاول التعرض ألىؼ مؽ رطي  ىذا الطدخ  ىؾ العالؼ والطفكر 

 .االلطاني "ماكس فيبر" , ونغراة التحدذ  , وأخيرا نغراة رأس الطال البشري 

  Max weber (1864- 1920)ماكذ فيبخ  -1

أكد ماكس فيبر ان الفع  األجتطاعي رشط     السمؾك االنساني حييطا ذتص  دو معظى       
راتي, مؽ ىذا الطدخ  لدرالة السمؾك االنساني فإن عمؼ األجتطا  التفسيري لمتربية 

Interpretive Sociology of Education   الستيظيام مؽ القرن قد أخذ في التظؾر مظذ
العشراؽ, واعد التأرام فيبر مب السمؾك االجتطاعي  طا رحد ه تؾقعام الطدرليؽ, والعطمية 

     . لٗٙ والطتضطظام الطشار الييا ىؾ نقظة مر زاة لمدرالة االجتطاعية لمتربية

 آحد االليامام   Special Examinations وناقش فيبر قضية االختبارام اللاصة    
يزة في ماال عمؼ اجتطا  التربية, هر حاول ان رحم  االلبا  التي تؤ ي الى ىذه االختبارام الطط

والتي تقؾم ضيا  افة التظغيطام البيروقراطية أو الطؤلسام التعميطية مي  الطدرلة والاامعام, 
ورلػ حرصا مؽ ىذه الطؤلسام عمى تصظيف تبلميذىا, ولب  و يفية اعظا يؼ الطقررام 

الدرالية الطتلصصة, داإلضافة الى حصؾليؼ عمى الشيا ام, وبطعظى كخر, ان ىذه  والطظاىت
االمتحانام اللاصة تسيؼ أوال في عطميام االلتحام والتآىي  الدرالي, وأرضا اكتسا  الشيا ام 

. ذتضح مطا لبق, ان فيبر قد تقالؼ مب  ور ارؼ اتااىا مشتر ا نحؾ ل٘ٙ العمطية صفة الشرعية
اة في الطاتطب, فكبلىطا وضب التربية داعتبارىا نغاما اجتطاعيا ىاما اكير مؽ مار  الظغؼ التربؾ 

عد  مؽ الطؤلسام التربؾاة,  طا وضعا الطؤلسام التربؾاة ضطؽ الظغام األجتطاعي األولب 
وأبارا قضارا ميطة حؾل عبلقتيا دالظبقة والبيروقراطية والتكام  والتضامؽ, وأعتبر ىذه 

 ظمبام الطاتطب الحدذ  لتحقيق الحراك األجتطاعي.الطؤلسام أحد مت
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وفي ضؾل ىذه الظغراة جال االىتطام دالطؾار  البشراة داعتبارىا عامبًل ىامًا في التحدذ         
اجتطا   مطيزا ألعطال عد  مؽ أنصار االتااه الؾعيفي, فظاد "ضؾرتؽ  بلرك" وىؾ مؽ أىؼ عمطال

 Education the exertتحد عظؾان " تعميؼ ماتطب اللبرال  ٕٜٙٔالتربية , قد قدم  تادا عام 
society  طرل فيو قضية التأير التكظؾلؾجي ,technological change  وأكد انيا تتظمب

وجؾ  أفرا  عمى  رجة عالية مؽ الطيارة واللبرة , وأشار في رلػ الى ان الحياة في الطاتطب 
لطعاصر تتظمب عد  مؽ الفظييؽ الطيرة, واللبرال الطتلصصيؽ وبقال الطاتطب رعتطد عمى مي  ا

ىذه الصفؾة, ومدى االلتلدام الفعال لمطؾار  الفكراة الطبل طة, وبالتالي ال ضد مؽ تؾجيو الظغام 
حدذ  التربؾي والتعميطي لتحقيق ىذه الطيطة, ومؽ أىؼ االليامام التي عيرم واىتطد ضظغراة الت

ىي اليامام " ارفيد ماكبلذظد" الذي حاول ان رصؾر أىطية التعميؼ والتظشفة االجتطاعية وأبرىطا 
عمى عطمية التحدذ  والتفسير االجتطاعي واحداا التظطية التكظؾلؾجية واعد "اليكس انكمز" و 

لظامية " رفيد لطي " مؽ الطيتطييؽ ضبعض الدرالام الطيدانية خاصة التي اجراد عمى الدول ا
لدرالة دعض السطام والطتأيرام الساركمؾجية وخاصة تحمي  الدور الذي تمعبو الطؤلسام 
التعميطية مي  الطدارس والاامعام في عطميام التظشفة األجتطاعية وتكؾاؽ الشلصية الفر رة 

ؾل .  طا ان التحدذ  في االلاس عطمية بقافية تقؾم عمى تبظي القيؼ واالتااىام الطبل طة لظطلٙٙ 
الطظغطيؽ واضتكار عقبلنيتيؼ واتااىيؼ نحؾ االنااع, ضدال مؽ نط  الحياة التقميدي, وقد قام دعض 
العمطال البظا ييؽ الؾعيفيؽ ضتظؾار كرا يؼ حؾل عطمية التربية والتعميؼ والظغام التربؾي و وره في 

حؾل تحدذد مفيؾم عطمية التحدذ  والتأير والتقدم التكظؾلؾجي, وقد اختمف الكيير مؽ العمطال 
فظاد " اني  ليرنر التحدذ  ومضطؾنو, اال انظا رطكظظا اراا  شبو اتفام حؾل دعض القضارا 

D.lerner  :رحد  اىؼ جؾانب االلتقال ضيؽ الباحييؽ دصد  تحدذد خصا ص الحدابة في ا تي "
رة االقتصا  تؾافر حد ا نى مؽ القدرة االقتصا رة عمى الظطؾ الذاتي الطستطر, ورلػ رعظي مقد

الؾطظي عمى تحقيق نطؾ مستطر ومظتغؼ في االنتاج وااللتيبلك, وانتشار الطعاذير العقمية 
والعمطية, ونطارج التفكير الطظظقي  اخ  اليقافة العامة لمطاتطب, وتحقيق قدر معيؽ مؽ الطشار ة 

االجتطاعي, أو  السيالية في  افة الطستؾاام طبقا لطقاذيس الطشار ة, وتؾافر امكانيام الحراك
التظق  االجتطاعي وتزاذد معداتو, وليالة نطؾرج متؾالي لمشلصية ذتيح لؤلفرا  أ ال األعطال التي 

  .لٚٙ رقؾمؾن ضيا دكفارة في اطاعة نغام اجتطاعي ذتسؼ دلصا ص معيظة
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 وارى أصحا  نغراة التحدذ  أن التؾلب في التعميؼ وتظؾ  األنسام التعميطية رعكس التأيرام    
التكظؾلؾجية التي رفرضيا البظال الطيظي, وتزاذد الظمب عمى الطيارام الطتلصصة, وىي الر اة 
التي تعتطد في اطارىا الظغري عمى نغراة الطاتطب الصظاعي التي ليظرم عميو اوربا خبلل 
-اللطسيظيام مؽ القرن العشراؽ, تمػ الظغراة التي ذتحد  مضطؾنيا في ان التأير التكظؾلؾجي 

ذؾفر االلاس الطظمؾ  لمتأير في االنسام التعميطية, داالضافة الى  -صة في ماال االنتاجوخا
تآكيد  ور التعميؼ راتو في تحدذ  أنسام االنتاج ونغؼ الطاتطب, والعبلقة الطتبا لة التي ترب  

    .لٛٙ ضيظيا

 Human Capital theoryنغخية رأس السال البذخي  -3

ؽ أشير الظغراام الؾعيفية والتي را  صيتيا طؾابل خبلل حقبة الظغراة م ىذه تعد        
اللطسيظيام والستيظيام وربطا لآلن, دآعتبارىا محؾر التظطية  ان ىاجسا وطظيا لبمدان العالؼ 
اليال  عقب تحررىا والتقبلليا السيالي. ومؽ الطبلحظ ان رجال االقتصا  ضدأوا ذدر ؾن في 

طمية التظطية األقتصا رة أو ما رسطى "األلتيطار في رأس الطال اللطسيظيام أىطية التعميؼ في ع
حقق واشير عمطال الظغراة الى ان البمدان التي تطتمػ رأس مال دشري مرتفب ت .لٜٙ البشري"

القيطة االقتصا رة لمتعميؼ دالظسبة لمفر  أو  ارتبادومؽ بؼ  .لٓٚ معدالم تظطية مرتفعة ومستدرطة
ج, وتتضطؽ أن العطالة األكير تعميطا أكير انتاجا وبالتالي ليا حؾافز الطاتطب دالعا د مؽ االنتا

وأجؾر أعمى, وبالتالي فإن التعميؼ التيطار طؾا  الطدى رعط  عمى تذواب الفؾارم االقتصا رة 
   واالجتطاعية ضيؽ افرا  الطاتطب , واسيؼ في حراكيؼ االجتطاعي واالقتصا ي.

لبشري هلى العبلقة االرااضية ضيؽ الدخ  مؽ العط  وااللتيطار ا تشير نغراة رأس الطال اكط      
في رأس الطال البشري مؽ خبلل التعميؼ . وتؤ د الدال   التظبيقية الدور الذي ذمعبو لؾم العط  
في تحدذد ىذه هر رحد     مؽ نؾ  الؾعيفة وخصا صيا ومستؾى تعميؼ األجير, وفي الطاتطعام 

التعميؼ الاامعي,  ورا ميطا في تحدذد نؾ  الؾعيفة التي رحص   الحدذية ذمعب التعميؼ, خاصة
عمييا األفرا  وفي تحدذد الظبقة االجتطاعية ارضا, ار ذتيح الحصؾل عمى مؤىبلم عمطية عميا 
ميزة  بيرة عظد  خؾل لؾم العط . اي ان االلتيطار في رأس الطال البشري ركؾن فعاال في تؾفير 
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ذلػ ركؾن وليمة فعالة ألحداا حراك اجتطاعي وتقمي  الفاؾة ضيؽ فرا أفض  لمعط  والدخ , وب
 .لٔٚ الففام الطلتمفة

ومؽ ىذا الطظظمق رطكؽ لمباح  تؾعيف نغراة رأس الطال البشري في تفسير مؾضؾ        
 الدرالة, وااللتفا ة مظيا مؽ خبلل ما ذمي:

ؽ ومتكامميؽ, أوليا: رلتص هر ترتب  عطمية معرفة الطؾار  االبشراة داانبيؽ متبلعمي     
داكتسا  العمؼ والطعرفة واليقافة مشكبل جانب التآىي  , وبانييطا: ذتعمق دقضارا العط  والتؾعيف, 

 وىذان الاانبان ىطا االلاس في تكؾاؽ محد ام االلتيطار في رأس الطال البشري وىي: 

تياجاتو مؽ الطيارة, التلظي : واعظي ضؾضب األلس البلعمة لبظال اإلنسان, وتحدذد اح -ا
والطعرفة العمطية واليقافية والطيظية وغيرىا والظرم والؾلا   الفعالة لتؾفير تمػ االحتياجام عبر 

 مراح  عمظية محد ة .

التظطية: رشك  ىذا العظصر اإلطار التظغيطي والتظفيذي لتحقيق أىدا  محؾر التلظي   - 
ام التعميطية والتدرابية, لمقيام دلظؾام تظطية وإنااع ضراماو, هر ذتؼ مؽ خبللو تؾفير الطؤلس

لمطؾار  البشراة, شاممة تظطية القدرام اليقافية والفكراة, والطيارام العمطية لدى الفر , لتآىيمو 
 لططارلة مسؤولياتو  طؾاطؽ مظتت . 

التؾعيف : واتؼ مؽ خبلل هتاحة فرا العط  لمقؾى البشراة التي تؼ تظطيتيا وتآىيميا, مؽ  -ج
خبلل ضرامت التعميؼ , وبطا رطكؽ مؽ التأبلل القدرام والطيارام التي اكتسبتيا في هنتاج السمب , 

 . لٕٚ وتقدرؼ اللدمام لمطاتطب , واإلليام في تؾفير احتياجاتو

ومؽ خبلل العرض الساضق, ذتبيؽ أن نغراة رأس الطال البشري تقؾم عمى ماطؾعة مؽ      
التعميؼ والتدراب ىؾ  االلتيطار في الطشاراب االقتصا رة الطسمطام ىي أن االلتيطار في 

الطلتمفة , دالتالي فإن األمؾال التي تظفق عمى التعميؼ تطي  التيطارًا ال التيبلكًا, وإن االلتيطار 
في التعميؼ ذتظمب نؾعيؽ مؽ الكمفة :  مفة مباشرة و مفة غير مباشرة, وىذه الكمفة تطؾل مؽ الفر  

تت مؽ االلتيطار في التعميؼ ىؾ اكتسا  الطتعمؼ ميارام أكير, وتشط  ىذه والطاتطب, والظا
الطيارام الطاال الطعرفي مؽ خبلل اكتسا  معمؾمام ومعار  جدذدة ,والطاال االنفعالي مؽ 

 خبلل اكتسا  الطشاعر واألروام والعؾاطف والقيؼ واالتااىام . 
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ل االجتساعي في دراسة التعميؼ عفومؽ ىحا السشظمق يسكؽ لمباحث تؾعيف مجخل ال      
 الجامعي وعالقتو بالحخاك االجتساعي، واالستفادة مشيا مؽ خالل الشقاط التالية : 

 إحدى   Special Examinationsناقش    فيبر لل قضية االختبارام اللاصة   -ٔ
اإلليامام الططيزة في ماال عمؼ اجتطا  التربية ,  طا ذرى أن ىذه االختبارام اللاصة 
تسيؼ أواًل في عطميام االلتحام والتآىي  الدرالي, وأرضًا اكتسا  الشيا ام العمطية 

 صفة الشرعية . 
كطا ذرى أصحا  نغراة التحدذ  أن التؾلب في التعميؼ وتظؾ  األنسام التعميطية رعكس  -ٕ

التأيرام التكظؾلؾجية التي رفرضيا البظال الطيظي, وتزاذد الظمب عمى الطيارام 
  الطتلصصة .

ذرى أنصار نغراة رأس الطال البشري أن أىؼ األنشظة التي تحسؽ القدرام البشراة ىي  -ٖ
التدراب أبظال العط  والتعميؼ, واعتبر التعميؼ أىؼ وأكير ىذه األنشظة صمة ضتحسيؽ 
القدرام البشراة, وأن مكالب األفرا  تعتطد عمى هنتاجيتيؼ, التي تعتطد ضدورىا عمى 

 تيؼ .مستؾاىؼ التعميطي وخبر 
كطا تشير نغراة رأس الطال البشري هلى أن التعميؼ الاامعي لو  ور ميؼ في تحدذد نؾ   -ٗ

الؾعيفة التي رحص  عمييا األفرا  وفي تحدذد الظبقة االجتطاعية أرضًا, هر ذتيح 
الحصؾل عمى مؤىبلم عمطية عميا ميزة  بيرة عظد الدخؾل هلى لؾم العط , وبذلػ 

 حراك اجتطاعي وتقمي  الفاؾة ضيؽ الففام الطلتمفة .ركؾن وليمة فعالة إلحداا 
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 تسييجال

الطااالم شيدم الطاتطعام االنسانية مظذ ضدارة القرن العشراؽ تأيرام في  افة       
االقتصا رة واالجتطاعية واليقافية لؼ رشيدىا العالؼ مؽ قب , ولع  اىؼ عؾام  ىذه التأيرام التقدم 
في الطااالم الطعرفية والتكظؾلؾجية التي احدبد تأيرًا في نط  الحياة والعط  دالظسبة لؤلفرا  

اصة مؽ حي  مفيؾمو والطاتطعام, و ان ليذا ابره عمى التعميؼ دصفة عامة, والتعميؼ دصفة خ
  وانطاطو والطستفيدذؽ مظو. 

ونغرًا لطا ذتسؼ دو العالؼ مؽ التأير السراب في  افة الطااالم الطا رة واالجتطاعية واليقافية     
كاند التحدرام  والتكظؾلؾجية واالقتصا رة فتعد م التحدرام التي ذتآبر ضيا التعميؼ الاامعي لؾال

اذدة التي طرأم عمى الطاتطب, وما ذؤ د رلػ تراكؼ ماطؾعة مؽ التأيرام الطتز أم العالطية 
التأيرام الطترادظة مب دعضيا مي  اليؾرة الدرطقراطية التي ا م ضدورىا هلى عيؾر التحؾالم 
الدرطقراطية, والتي تؤ ي هلى تضلؼ حر ة العؾلطة واالنفتال العالطي اقتصا رًا واجتطاعيًا وبقافيًا 

 صا رة واليؾرام التكظؾلؾجية.وعيؾر التكتبلم االقت

وفي ضؾل التراكؼ الطعرفي اليا   والزاا ة الكبيرة في الطعمؾمام واليؾرة التكظؾلؾجية الطتطيمة       
في تقظيام االتصاالم والطعمؾمام,  ذلػ التعميؼ مدى الحياة والتظطية الطستدامة والحفاظ عمى 

 حميًا وعالطيًا.التظؾ  اليقافي والطشار ة الفعالة في    جدذد م

داإلضافة هلى ان التعميؼ ذمعب  ورًا ميطًا لمأارة في تآميؽ التقدم االجتطاعي واالقتصا ي       
.  طا ان التعميؼ الاامعي وما ذمعبو مؽ ا وار في التظطية البشراة في العرام, وتحسيؽ  خ  الفر 

لؼ رعد رحتط  جداًل طؾابًل رلػ انو انظبلقًا مطا شيده الطاتطب العراقي مؽ تحؾالم اقتصا رة  اامر 
وبقافية, وبفع  انفتاحو عمى بقافام متعد ة, وبؤر معرفية وتكظؾلؾجية ال حصر ليا, القى    

ا رلػ دغبللو عمى التعميؼ الاامعي داعتباره احد االنغطة الطاتطعية التي تسيؼ في تشكي  فر 
    الحياة لدى االفرا . 

نشآة التعميؼ الاامعي في العرام ووعا فو ومبرراتو والظمب وليتظاول ىذا الفص  مؽ الدرالة      
االجتطاعي عميو واالبار االجتطاعية الظاتاة عظو والتعميؼ الاامعي والتظطية البشراة والتحدذ  في 

 العرام. 

 

 



 في العخاقنذأة التعميؼ الجامعي : والً أ

نغام لمتعميؼ في العالؼ, مظذ أن شيدم عمى أرضو أول مدرلة لقد شيد العرام القدرؼ أول        
ضيؽ  مظغطة رام مظاىت وبرامت واضحة و ؾا ر تعميطية متلصصة , ورلػ في عيد حطؾراضي ما

 .لٖٚ م . م ل في مدذظة لبآ, الؾاقعة أطبلليا حاليًا قر  مدذظة الطحطؾ رة   ٕٜٚٔاااااااا  ٓ٘ٚٔ 

تطتد جذور التعميؼ الحالي في تاراخ  العرام الحدذ  هلى أوا   القرن الطاضي ,  طا         
ة طدعظدما  ان العرام تحد السيظرة العيطانية والتي ألتطرم أكير مؽ أربعة قرون , وفي تمػ ال

األلاس في ضظال التعميؼ االضتدا ي في  التي ليظر فييا العيطانيؾن عمى الببل  وضب الحار
ألسد ماطؾعة مؽ الكتاتيب التقميدرة التي تؾلد تربية ماطؾعة مؽ الصبيان ورلػ  هرالعرام , 

ة لؼ ذتحد  شك  طدوأمؾر الدذؽ األخرى. وفي ىذه ال .يؼ ما ذتيسر مؽ القركن الكراؼغضتحفي
قد  لٖٜٔٔ تااه و ان عد  التبلميذ عاما ومحتؾى التعميؼ األضتدا ي ض   ان عفؾاًا  ون مظيت  وال

 افتتحدحيؽ  لٜٙٔٔ ل تمطيذ . أما التعميؼ اليانؾي العام فيعؾ  تارالو هلى عام ٓٓٓٙضم    
 .لٗٚ في مدذظتي الطؾص  وبأدا  لأرض تلرات الطؾعفيؽ والكتبةأولى الصفؾ  اليانؾاة 

فقد تآلسد  مية الحقؾم أما تاراخ التعميؼ العالي في العرام فيعؾ  هلى ضدارة القرن العشراؽ       
و مية  ل,ٕٜٚٔ بؼ  مية الظب عام لٖٕٜٔ وتبعتيا  ار الطعمطيؽ العالية عام لٜٛٓٔ عام

 لٜٙٗٔ و ميتي الشراعة والبظام عام ل,ٕٜٗٔ بؼ تمتيا  مية اليظدلة عام لٖٜٙٔ الصيدلة عام
 .ل٘ٚ  لٕٜ٘ٔ و مية الزراعة عام ل,ٜٜٗٔ و مية ا  ا  والعمؾم عام ل,ٜٚٗٔ التاارة عامو مية 

مر تظؾر التعميؼ في العرام دطرحمتيؽ : األولى مظذ ضدارة عيد الطمػ فيص  األول       
, مب ضيان األىتطام الشدذد الذي أضدتو الظلبة الحاكطة لٖٖٜٔ وحتى وفاتو عام ل,ٕٜٔٔ عام

ظة الدولة. فعظدما تالسد خزا الىقمة الطؾار  الطالية الؾار ة مؽ رغؼ عمى اللرعارة وتظؾار التعميؼ 
% ٔالططمكة العراقية وتؾج األمير فيص  ضؽ الحسيؽ ممكًا  ان عد  الذذؽ رقرأون ال ذزاد عمى 

تعميؼ ركا  ركؾن مقصؾراًعمى األطفال الذذؽ ذدرلؾن القركن الكراؼ مؽ ماطؾ  الشعب , و ان ال
عمى أذدي مبللي قساة شبو جيال في  تاتيب واقعة في األعقة القدرطة . والطرحمة اليانية تبيؽ 
تظؾر التعميؼ في عقد اللطسيظيام مؽ القرن العشراؽ دعد تدفق الؾار ام الطالية عمى الدولة 
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ل وتحسؽ األوضا  االقتصا رة   I.P.Cالادذدة مب شر ة الظف  العراقية  نتياة تؾقيب الطعاىدة 
 .لٙٚ في العرام دشك  عام

سكراة العالتبلميذ لمدرالة  يلوفي فترة العيد الطمكي  اند بطة دعض الطدارس التي تي         
ميؼ مؽ أو التعميؼ وغيرىا في مدارس ألظظبؾل عاصطة الدولة العيطانية , لذلػ  ان اصبلل التع

أىؼ أولؾاام القيا ة الادذدة وانصب التر يز عمى الظيؾض دالتعميؼ  عبلج لطعغؼ الطشاك  
االجتطاعية . و ان تدىؾر التعميؼ في العرام رعؾ  لعدة ألبا .اوليا  ان التدراس أبظال العيد 

اع رم  العيطاني راري دالمأة التر ية . والسبب الياني ىؾ ان شراحة  بيرة مؽ الظبقة الأظية
التعميؼ داعتباره وليمة لبعض الفقرال لمحصؾل عمى وعيفة حكؾمية , وعظدما حمد المأة العربية 
مح  المأة التر ية  مأة الالية لمتعميؼ اتاو الكيير مؽ الشبا  ومؽ جطيب الشرا ح لمدخؾل هلى 

العربي الطدارس . وقامد الحكؾمة عمى تظؾار مظاىت التعميؼ فآ خمد فييا  رالة التاراخ 
االلبلمي مب التآكيد عمى االنااعام الكبيرة التي حققيا العر  في تاراليؼ القدرؼ مظذ عيد 

 بيرة  هنااعامالرلؾل     صمى هللا عميو والو ولمؼ ل والعيؾ  التي تمتو وما حققو العر  مؽ 
 .لٚٚ في مااالم العمؼ والظب والفمسفة وغيرىا

الدولة الكيير مؽ االصبلحام عمى نغام التعميؼ , وبحمؾل عقد ة أ خمد طدوخبلل ىذه ال       
     , اليبلبيظيام أصبحد ضرامت الطدارس في العرام مشاضية لظغام التعميؼ اإلنكميزي الحدذ 

والتي أطاحد دالظغام الطمكي وأعبلن الاطيؾراة والتي  اند  ل,ٜٛ٘ٔتطؾع  ٗٔ وعظد قيام بؾرة
قد أحدبد نقمة نؾعية في حياة الطاتطب العراقي وفي  افة جؾانب الحياة االجتطاعية واالقتصا رة 

حداا أي نيضة أو تأيير جذري لؾال أكان هأ ر د اليؾرة أن مفتال  هر واليقافية والسيالية,
لياليًا ىؾ نشر التعميؼ وتؾليعو دشك  رستؾعب    األعطار, وأن  أجتطاعيًا أم أقتصا رًا وحتى

 ىؾ تحقيق نقمة نؾعية في الطاتطب عؽ طراق نشر التعميؼ في جطيب أنحال العرام .ىد  اليؾرة 

ىتطام خاا وتشكمد لاظة إلعا ة اوفي ماال التعميؼ العالي فقد حغي التعميؼ الاامعي د       
ل ٜٛ٘ٔلسظة  ٕٛوبطؾجب القانؾن رقؼ    , وعمى أبر ىذه الماظة الظغر في قانؾن جامعة دأدا
عترا  دقيام ن أىؼ ماحققو القانؾن الادذد لاامعة دأدا  ىؾ االإو تؼ تآليس جامعة دأدا , 

 مية و  مية الحقؾم, و الاامعة وضؼ جطيب الكميام القا طة الييا فعبًل وىي    مية ا  ا , 
 مية و  مية الظب البيظري, و  مية الظب, و  مية الزراعة, و ليظدلة,  مية او  مية التربية, و التاارة, 
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% ل مؽ عا دام الظف  ٔ٘وبعد أن حصمد الدولة عمى   . لٛٚ  مية الصيدلة لو طب األلظان, 
ل  3ٖٓٚٔنسب الظبل  هلى الظالبام حؾالي    اع ا م هرجعميا أكير قدرة عمى تطؾا  التعميؼ 

شيد عقد  هر .لٜٙٚٔ وتقاربد نسب الظبل  هلى الظالبام عام ل,ٜ٘ٗٔ عطا  اند عميو عام
والذي أصبح التعميؼ  ل,ٜٗٚٔ ام صدور قراراؽ ميطيؽ ىطا التعميؼ الطااني لسظةيالسبعيظ

وقد أنساؼ رلػ  ل,ٜٛٚٔ دطؾجبو ماانيًا وقانؾن محؾ األمية , والحطمة الشاممة لطحؾ األمية عام
عراقي في ماال الصحة واللدمام األخرى, غير أن الظغام التي شيدىا الطاتطب المب التظؾرام 

التعميطي دك  مظازاتو,  ان أول ضحية لؤلعمام الطتعاقبة التي شيدتيا الساحة العراقية مظذ أن 
حتبلل الكؾاد, وما تبب رلػ مؽ ا, وخرج مظيا هلى نفق اإلذرانية خ  العرام نفق الحر  العراقية 

أصبح الظغام التعميطي فراسة  هر لٖٕٓٓ يانية, حتى عامحصار اقتصا ي, وحر  اللميت ال
 .لٜٚ  بيرةالظيب والتدمير و انو جزل مؽ لاحة الحر  نفسيا وما أعقب رلػ مؽ وابلم 

وليذا قد لاىؼ    مؽ رلػ في وصف التعميؼ الاامعي دآنو بؾرة ىا مة في ماال التعميؼ,      
ألنو احدا تأييرًا في جسد االنغطة التعميطية عامة, والاامعي خاصة لقدرتو عمى تشكي  راتو 

 لمؾفال دطتظمبام التأير االجتطاعي وتحؾا  نفسو لمتكيف مب لياقام جدذدة. 

 دؾغاتوالتعميؼ الجامعي وعائفو وم :ثانياً 

ال شػ ان اىدا  التعميؼ الاامعي, ووعا فو تلتمف مؽ ماتطب  خر, ورلػ تبعًا لتر يبة      
ونؾ  العبلقام التي ترب  ضيؽ مكؾناتو, وبالتالي فيؾ داعتباره مؤلسة ماتطعية تيد  الطاتطب, 

خبلل الدرالة والبح  وصؾاًل هلى تحقيق هلى تييفة الغرو  لمتفاع  ضيؽ الظبل  وااللاتذة مؽ 
اىدا  الطاتطب, وقيا ة التأيير فيو, ولكي رحقق الطرا  في ماال التظطية االقتصا رة واالجتطاعية 

 رضظمب دطاطؾعة مؽ الؾعا ف لع  اضرعىا:

القؾى البشراة رام الطيارام الفظية واال اراة عالية الطستؾى في ملتمف التلصصام  تدراب -ٔ
 حتاج الييا الطاتطب, وفي ملتمف مؾاقب العط  وعمى الطستؾى العالطي.التي ر

 تظؾر وتحدذ  ونشر الطعار , مب مساعدة عمى فيؼ اليقافام الؾطظية واالقميطية والدولية. -ٕ

تعزاز وحطارة القيؼ الطاتطعية مؽ خبلل تعميؼ الظبل  القيؼ االلالية التي تظيض عمييا  -ٖ
 الطؾاطظة الدرطقراطية.
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تعزاز التعاون مب عالؼ العط , وتحمي  احتياجام الطاتطب في اطار االقتصا رام الحالية  -ٗ
 يؽ لا ر قظاعام الطاتطب.بالتي تتسؼ دالتأيير عبر تؾبيق الرواد  ضيظو و 

  .لٓٛ ال ورول الطبا أة مب تظطية رول الطسؤولية االجتطاعيةطتظطية ميارام االضتكار في االع -٘

مؽ التبا ل الدولي الطباشر, وتدعيؼ الطشروعام الدولية, مب مراعاة القيؼ هقامة شبكام  -ٙ
 اليقافية والغرو  الؾطظية.

تظطية قدرام والتراتيايام مبل طة في ماال التلظي  وتحمي  السيالام مب تبظي االلاليب  -ٚ
 الحدذية, وتمبية احتياجام البيفة الطحيظة.

امعي مؽ خبلل تآميؽ الاؾ ة العالية في التعميؼ والتدراب تعزاز الطيطة الطؤلسية لمتعميؼ الا -ٛ
 والبحؾا, واللدمام الطاتطعية, والطشار ة في تقدرؼ الطعرفة وتشايب القيؼ االخبلقية.

تسار  مظازام العمؼ وتظبيقاتو التكظؾلؾجية, وانكسار الحؾاجز ضيؽ السؾم العالطية, وال ليطا  -ٜ
 .لٔٛ التكظؾلؾجيةمب ما تفرضو اليؾرة الطعمؾماتية و 

 لمتعميؼ الجامعي في السجتسع العخاقي مشيا: دؾغاتوىشاك م

تحقيق  رطقراطية التعميؼ وتكافؤ الفرا: هن التؾلب في التعميؼ دكافة مراحمو وانؾاعو واتاحتو  -ٔ
امام افرا  الطاتطب  ون قيؾ  أو عؾا ق ما رة او ليالية او اجتطاعية او بقافية وتحدذدًا التعميؼ 
الاامعي, رعد مؽ معالؼ الطاتطب الدرطقراطية وتكافؤ الفرا التعميطية وتحقيق الطساواة والعدالة 

 امام اضظال الؾطؽ الؾاحد.

بؾرة الطعمؾمام واليؾرة الطعرفية: هن التعميؼ الاامعي رعد ا لية الطتاحة حتى ا ن لمتؾاص   -ٕ
ذؽ الظؾعيؽ مؽ نغؼ التعميؼ لدذيؼ القدرة واالندماج في ماتطب الطعرفة وماتطب الطعمؾمام ألن ىذ

وامكانية التعاطي مب تمػ الطستادام لطا ليا مؽ مرونة في الحر ة واالتااه لؾال عمى مستؾى 
 اماكؽ التعمؼ راتيا. أمالبرامت او الطتعمطيؽ 

التظؾر التكظؾلؾجي اليا   في مااالم االتصاالم: والذي رطكؽ ان رساعد في ح   -ٖ
ية في التعميؼ والظاتاة عؽ الزاا ة الطظر ة في اعدا  الطقبؾليؽ مؽ الظبل , ورلػ الطشكبلم الكط

 مؽ خبلل تؾفير ماطؾعة مؽ ولا   االتصال الطتظؾعة. 
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 ثالثًا: زيادة الظمب االجتساعي عمى التعميؼ الجامعي

     التظؾر التكشؾلؾجي:  -1

لقد فام التظؾر التقظي في السظؾام األخيرة    حدو  التصؾر في جطيب العمؾم والطعار         
لذا ذتؾقب حاليًا ؽ االقرن الحا ي والعشر في . ونحؽ األنسانية وتظبيقاتيا في ملتمف الطااالم 

انة التظؾر العمطي والتقظي أكير فآكير وأشتدا  حدة التظافس ضيؽ الدول ألمتبلك حمقام التق اع را 
الحدو  الضيقة التي في متبلكيا هال اقامة الحؾاجز أمام الدول األخرى ومظعيا مؽ إالطتقدمة و 

 .لٕٛ تدور في فمكيا اً تلدم مصالحيا وتاع  مؽ الدول األخرى تؾادع

لتلدامو في اوالعؾلطة والذي شا   ن الطتأيرام الظاتاة عؽ التظؾر العمطي والتكظؾلؾجيه       
نطا ذدل عمى عدم قدرة الدول عمى هاللظا  السيالي واليقافي والتربؾي في  ول العالؼ اليال  , 

التعام  مب متأيرام العمؼ وعدم قدرتيا عمى الطظافسة في السؾم االقتصا رة الادذدة في الؾقد 
 لظطؾ الدول الظاميةقؾة لتقدم الدول الطتقدمة , وأصبحد معؾقًا  ىذه الطتأيرامالذي أصبحد فيو 

لتيعا  الادذد مؽ العمؼ والتكظؾلؾجيا وال تستظيب مظب ىذه اوالتي ال تستظيب مبلحقة التظؾر و 
ن إالطتأيرام عمى الاؾانب السيالية واالقتصا رة واليقافية واالجتطاعية في ماتطعاتيا , ومؽ بؼ ف

عمطية والطعرفية والتقظية وبؾرة ىذه الطتأيرام تؤبر في التعميؼ عبر تحدرام أفرعتيا اليؾرام ال
 الطعمؾمام واالتصاالم وتحدرام االقتصا  وماتطب الطعرفة .

 العؾلسة: -4

وما تفرضو مؽ تحدرام وما تظظؾي عميو مؽ متأيرام وفؾا د جطة ن قضية العؾلطة ه      
ألولفػ الذذؽ رحسظؾن التعام  معيا والتييؤ ليا وما تؤ ي اليو مؽ التدني والتعاضد الكؾني , 
األمر الذي راع  الطؤلسام التعميطية مؽ مدارس وجامعام تلضب لطعاذير  ؾنية واحدة , 

مب نة تمػ الطؤلسام التعميطية وقدرتيا عمى التعام  ركؾن فييا الظاال والتفؾم رىؽ دطرو 
الطستادام العالطية ومظازام العصر , وامتبلكيا أل وام الطراجعة والتظؾار وكليام تحسيؽ 

قتصا  الطعرفة اوتحتاج الاامعام التي تسعى هلى األ ال الطتطيز في ع   .لٖٛ القدرة التظافسية
مؽ أصؾل فكراة , ولكي تفع  رلػ ذظبأي عمى األفرا   هلى أن تأير قيطيا وأن تستيطر ما لدذيا

التي تسطح ليؼ داراا   نيؼ دحاجة هلى تعمؼ الطيارامإكتسا  ميارام جدذدة وعمى وجو التحدذد فا
وإرا ما تؼ تؾفير  لدام الطعمؾمام والطعرفة , وبكمطام أخرى الطيارام التكظؾلؾجية,لتاوإ ارة و 

ن التظغيطام لؾ  تصبح قا رة عمى تحسيؽ  فاذتيا التظغيطية , و ذلػ إالبيفة الطبل طة لذلػ ف
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ن تحسيؽ القدرام الفر رة إلؾ  رستظيب األفرا  العامميؽ تحسيؽ قدراتيؼ الفر رة, ولذلػ ف
 .لٗٛ قتصا  الطعرفةاوالتظغيطية ىي عؾام  ر يسية لمظاال في 

 ثؾرة السعمؾمات واالتراالت: -3

التقدم التكظؾلؾجي هلى عيؾر ألاليب وولا   تعميطية حدذية , تعتطد عمى تؾعيف  لقد أ ى      
لتعطال الحالؾ  اتكظؾلؾجية مؽ أج  تحقيق فاعمية و فالة أفض  لمتعميؼ , ومظيا مستحدبام 

وممحقاتو وولا   العرض اإللكترونية والقظؾام الفضا ية واألقطار الصظاعية وشبكة االنترند 
ترونية , لأرض هتاحة التعمؼ عمى مدار اليؾم ولطؽ ذراده وفي الطكان الذي ذظالبو والطكتبام اإللك

, ضؾالظة ألاليب وطرا ق متظؾعة لتقدم الطحتؾى التعميطي دعظاصر مر ية باضتو ومتحر ة وتآبيرام 
وبكفالة أعمى وبايد ووقد أق  . وىذا ما لطعية وبصراة , مطا راع  التعميؼ أكير تشؾاقًا ومتعة 

. لقد شيد العالؼ خبلل العقؾ  األخيرة تأيرام لراعة ومتبلحقة ل٘ٛ ر  اليؾم دالتعميؼ اإللكترونيرع
في ملتمف ميا ذؽ الحياة ,وخصؾصًا ميا ذؽ العمؾم التظبيقية , وتكظؾلؾجيا الطعمؾمام, 

أعدا  واالتصاالم,  طا شيد أرضًا نطؾًا  بيرًا في التعميؼ , والتدراب, وعاا ة ىا مة ومستطرة في 
مؽ ىذا الؾاقب فقد أصبح مؽ الضروري مؾاكبة السيالة التعميطية لطتظمبام نظبلقًا االسكان , و 

نفاار رول العصر الذي نعيش فيو, ومؾاجية تحدرام الطستقب  الذي ليشيد الطزاد مؽ اال
 السكاني والطعرفي .

ماتطعظا العراقي اليؾم دصؾرة عامة والتعميؼ الاامعي في العرام  ن التحدي الذي ذؾاجيوا   
والطعرفي ال وىؾ  خؾل العالؼ عصر الطعمؾماتية واالنفاار العمطي والتكظؾلؾجي ادصؾرة خاصة 

لتيظا ية لطؾاكبة ىذا التظؾر اليا   في االيا   والطستطر, وىذا التحدي ذتظمب مظا ضذل جيؾ  
الم وتؾعيفيا لتقمي  اليؾة ضيؽ جامعاتظا والاامعام العالطية الرصيظة تقظية الطعمؾمام واالتصا

راا  هوبيؽ ماتطعظا والطاتطعام الطتقدمة . ولكي ذظيض التعميؼ العالي في عراقظا فبلضد مؽ 
حمؾل جذراة وجدرة لك  الطعؾقام والطغاىر السمبية وتضافر    الايؾ  عمى الصعيد الؾطظي 

تعميؼ العالي فحسب مؽ أج  الظيؾض دطستؾى التعميؼ دصؾرة عامة وليس عمى مستؾى وعارة ال
 والتعميؼ العالي دصؾرة خاصة .
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 البذخية : التعميؼ الجامعي والتشسية ثالثاً 

ر الحاجة هلى ؾ غيدىتطام العمطال والطفكراؽ والباحييؽ , القد حغي مؾضؾ  التظطية وما ذزال د    
جتياع حالة التلمف اداعتباره الطحؾر األلاس في عطمية التظطية و  داالنسان وتظطيتو االىتطام

والر ؾ  التي رعاني مظيا الطاتطب واالنظبلم هلى مرحمة جدذدة ىي مرحمة الظطؾ, مطا  فب دالكيير 
مؽ  ول العالؼ اليال  هلى تبظي لتراتيايام وألاليب وطرم ملتمفة مؽ أج  الؾصؾل لؤلىدا  

التي تؤ ي هلى رفب الطستؾى االقتصا ي واالجتطاعي واليقافي والبيفي الستراتياية الطبتأاة و 
وليذه االلبا  , فآن الذي ذتحكؼ في التعميؼ , ىؾ  .لٙٛ لبلنسان مؽ أج  حياة ومستقب  أفض 

تمػ الاطاعام الطسيظرة في الطاتطب , دحي  أنو رعكس تحدذدىا اللاا ألولؾاام 
 .لٚٛ الطاتطب

التظطية الشاممة والتعميؼ الاامعي  بلىطا ذمتقيان في االنسان ضؾصفو محؾرًا ليطا  نه       
,فالتعميؼ الاامعي ذتظاول شلصية االنسان داطيب جؾانبيا وتحقق التكام  ليطا والتظطية تتظاول 
الطاتطب مؽ جطيب جؾانبو وتسعى أن تتيح لو التقدم , والتظطية الشاممة ال تكؾن فعالة مؽ غير 

 ؾن أن التظطية التعميؼ العالي في تظطية اليروة البشراة لمظيؾض دطتظمبام التظطية , ورلػ  جيؾ 
الشاممة لماؾانب االقتصا رة واالجتطاعية واليقافية والسيالية والروحية في الطاتطب ىي الصيأة 

ا ف عؾ ومؽ خبلل ما تقدم رطكظظا أن نحد  فيطا ذمي األ وار أو ال .لٛٛ الطظالبة لتقدم الطاتطب
 : ا ف ر يسية متكاممةعالتي رقؾم ضيا التعميؼ الاامعي في التظطية االجتطاعية وىي ببلا و 

 : السدتؾى عالية إعجاد القؾى البذخية العالية  -ٔ
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88
 .123ــ اٌّصذس اٌغبثك ٔفغٗ , ؿ 



رعتبر التعميؼ األ اة الر يسية لحر ة الفر  والطاتطب في مضطار التقدم والتظطية الشاممة التي      
ة الشاممة لمطاتطب , ضذتسؼ ضيا  العالؼ اليؾم , وبام الفر  الطتعمؼ ىؾ العظصر الفعال في الظي

مؽ تعميؼ ية التقدم والتظطية تقاس دطا أنازتو الحكؾمام والطاتطعام وبالتالي أصبحد عطم
وتيقيف ألضظا يا, وما حققتو مؽ خظ  وبرامت تعميطية تساعدىا في الظطؾ االجتطاعي واالقتصا ي 

رتباطو واليقافي, وبظالًا عمى رلػ فقد أرقظد  يير مؽ الدول أىطية التعميؼ دصؾرة خاصة, ال
لتيطارًا حقيقيًا في االاامعي الشدذد دعؾام  التظطية والتقدم, لذلػ أصبح االنفام عمى التعميؼ 

 ماال تظطية الطؾار  البشراة وجزلًا مؽ ليالة التظطية الشاممة التي تقؾم ضيا الدولة.
عدا  وتدراب القؾى إختبل  مستؾااتيا وأنؾاعيا داواقؾم التعميؼ دطؤلساتو الطلتمفة عمى      

عتبارىا مؽ ادماامعام ن الطيطة األولى واأللالية لهالبشراة البلعمة لمتظطية االجتطاعية . أي 
مؤلسام التعميؼ ىي أعدا  القؾى البشراة العالية الطستؾى , وبذلػ تكؾن الؾعيفة األلالية 

عدا  القؾى البشراة رام الطيارام الفظية واال اراة مؽ لماامعة ىي القيام دالتعميؼ العالي إل
لتمف مؾاقب العط  الطستؾى العالي في ملتمف التلصصام التي رحتاج الييا الطاتطب وفي م

لبدل التظطية االجتطاعية وتحقيقيا وتؾفير الطظاخ الطظالب ليذه القؾى مؽ أج  الطساىطة في  فب 
 عامة الطاتطب هلى األمام .

 البحث العمسي -ٕ

تبرع أىطية البح  العمطي  ؾنو ضرورة ممحة ورلػ لتشادػ وتظؾ  مشكبلم الحياة          
وعيؾر بؾرة التظمعام لؤلفرا  والشعؾ  معاً  هلى جانب التحدي والطظافسة دعد أن فشمد 
االلاليب التقميدرة في مؾاجية التحدرام , وتحسيؽ مستؾى الحياة وتظؾارىا لطؾاكبة حاجام 

ظؾرة وتظمعاتو الطتزاذدة , ولؽ ذتؼ رلػ هال مؽ خبلل تفكير مظغؼ وخظؾام عمطية االنسان الطت
, وتز ا  أىطية البح  العمطي مؽ وتحمي  مظظقي لطشاك  الحياة دعيدًا عؽ العشؾا ية واالرتاال 

أج  شحذ القدرة الفكراة ومساعدة الفر  عمى التفكير االنتقا ي عؽ طراق تحدذد الطشكمة , 
ختيار األنسب مظيا ,  طا أن البح  العمطي الحمؾل ليا دعد عرض تمػ الحمؾل دالبح  عؽ او 

رشك  أرضية خصبة لتظبيق الطبا ئ الظغراة التي تعمطيا الفر  واختزنيا طؾابًل  ون أن تاد 
عمى مبا ئ ومعار  جدذدة رام قيطة عمطية في  طراقيا هلى التظبيق هلى جانب التعر 

  .ل ٜٛ التصدي لطشكبلم الحياة

 :يشيانقل الثقافة وتحد -ٖ
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وبطا أن الؾعيفة الر يسية لمتعميؼ الاامعي ىي وعيفة تيقيفية أي تزواد الظمبة دطعار           
ألالية في  يفية نق  اليقافة وانتشارىا ضيؽ األفرا  والطاتطعام. فقد تعتبر الؾعيفة اليقافية عظصرًا 

الطايؾ ام الفكراة والطعرفية لؤلفرا  والطاتطعام  في تظؾار كليام الظطؾ, مؽ خبلل تدعيؼ فاعبلً 
التي تسلر لمظيؾض دطستؾاام الحياة , ولترقية االنسان , ورفب قدراتو وتحسيؽ أوضاعو في 

ا ف  ييرة وفاعمة وحيؾاة في حر ة الطاتطب العصري هر ع. وتؤ ي الاامعة اليؾم و لٜٓ الطاتطب
والطظاعرة اليقافية , والبح  عؽ تشك  ملتبرام لمفحص , واالجتيا  العمطي , والتعبير الفكري , 

الحقيقة , والعط  عمى تحدذ  الطاتطب , ورب  الاسؾر ضيؽ االنسان الطتعمؼ والطاتطب فالاامعة 
كا رطي فحسب ض  ضدأم تساىؼ دشك  فعال في عطمية البظال طار العط  االهلؼ تعد محصؾرة في 

والتظطية ونق  الطاتطعام مؽ التبعية الفكراة هلى مرحمة الظيؾض وااللتقبللية فتقؾم دآ وار  ييرة 
عؽ طراق  ؾا رىا وقيا اتيا العمطية واال اراة مؽ أج  رفد الطاتطب دالكفالام واللبرام الفظية 

 .لٜٔ لمطساىطة في عطمية التظطية والتحدذ  والطؤىمة تآىيبًل عمطياً 

 : اآلثار الشاتجة عؽ التعميؼ رابعاً 

رعد التعميؼ قا دًا لحر ة التقدم واألع ىار الحضاري في  افة الطااالم والظؾاحي لؾال  اند      
ليالية, وعميو تعمق الدول كماليا وططؾحاتيا التظطؾاة في  مبقافية أ ماقتصا رة أ ماجتطاعية أ

تحقيق الرقي والتقدم والتظؾر لطاتطعاتيا , واجتياع مراح  التقدم والظطؾ والظيؾض ضيا هلى أعمى 
رعتبر مؽ أىؼ الؾلا   لتظؾار الطاتطب لياليًا واقتصا رًا ا فام الحضاراة والطا رة .ولذا فالتعميؼ 

 يًا .واجتطاعيًا وبقاف

ن ىد  التعميؼ دصؾرة عامة ىؾ تحسيؽ نؾعية الحياة االجتطاعية مؽ خبلل ما رعؾ  ه       
 هرعمى الفر  والطاتطب مؽ معرفة وبقافة وتصؾر أفض  لمحياة االجتطاعية التي رحياىا األفرا  , 

, مؽ خبلل  ن التعميؼ رطظح األفرا  الطعرفة والدخ  والصحة الايدة والقضال عمى الفقر والبظالةه
وحياة  تعميؼ االفرا  تظغيؼ األعطال دصؾرة جيدة وتؾفير ضيفة صحية نغيفة ومظح االفرا  حراة أكير

بقافية غظية  اند وال تزال أحد االىدا  األلالية لمتعميؼ ىي تحقيق االلتقرار في الحياة 
والرقي والتحؾل  االجتطاعية والطحافغة عمى الؾحدة االجتطاعية والتؾاص  االجتطاعي والسعا ة

االجتطاعي الكبير الذي رشط  تأيير أولؾاام األفرا  ومستؾاام الطعيشة مؽ خبلل الطعرفة التي 
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كتسبيا الفر  دفض  التعميؼ الذي مكؽ االفرا  مؽ االنظبلم هلى مستؾاام أعمى مؽ الرفاه ا
 .لٕٜ االجتطاعي

 ا ف التي رقؾم ضيا التعميؼ :عومؽ أىؼ الؾ 

رفب مستؾى الؾعي اليقافي لمشبا  دالبيفة الطحيظة ضيؼ و يفية الطشار ة االرااضية في اااااااااااا  ٔ
 الطاتطب .

 حساليؼ دالطسؤولية تااه أنفسيؼ ونحؾ ماتطعيؼ .ااااااااااااااا ذظطي لدى الشبا  ٕ

ااااااااااااااا تشكي  الؾعي السيالي لمشبا  لمتعر  عمى تاراخ ماتطعيؼ وأبرىؼ في العطمية ٖ
 .لٖٜ السيالية

ااااااااااااااااا تظشفة الدارليؽ تظشفة اجتطاعية تظطي مؽ قدراتيؼ الذاتية عمى مقاضمة احتياجاتيؼ ومؾاجية ٗ
 مشكبلتيؼ .

اااااااااااااا حفظ التراا اليقافي وتظقيتو مب فرع عظاصر اليقافة  ي تتؾا ؼ مب    مؽ التراا ٘
 د ة .وبطا ذتفق مب االحتياجام الطتاوالطعاصرة 

ااااااااااااا تزواد الدارليؽ دالطعرفة الطتاد ة والطتظؾرة ورلػ ضتبسي  اللبرام وتحميميا هلى أدس  ٙ
 . لٜٗ عظاصرىا

ان نقؾم دطظاقشة ا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب في ومؽ خبلل ما تقدم نستظيب     
 الظؾاحي ا تية :

 العميؼ .اآلثار االجتساعية الشاتجة عؽ  -ٔ

واطي  التعميؼ رعتبر التعميؼ أحد الر ا ز األلالية التي تبظي عمييا الطاتطعام نيضتيا ,       
محؾرًا ر يسيًا في مظغؾمة التقدم الحضاري لؤلمؼ , فمكي تكؾن األمة ناجحة في عالؼ تسؾ ه 

لتيطار في التعميؼ الطظافسة , وحتى ركؾن ماتطعًا متطالكًا را بقافة غظية , فياب العط  عمى اال
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لتظطية الطؾار  البشراة التي تمعب  ورًا را دًا في تحقيق التظطية والتقدم االقتصا ي واالجتطاعي . 
 . لٜ٘ رتقال دالطاتطعامعتبار التعميؼ أحد الر ا ز األلالية لمطظغؾمة الطتكاممة لبلا ومؽ بؼ رطكؽ 

ألم تااه أضظا يؼ رعتبر مقدمة ضروراة الذي رقؾم دو األ  وان األ ال العمطي والطعرفي ا      
لتقصي مستؾى الحياة االجتطاعية وتعتبر األلرة ىي الحاضؽ األلالي لمفر  وبظال الصؾرة 
الطستقبمية العمطية والطعرفية لؤلضظال , والعط  عمى ضظال ونطال اللصا ص الحضاراة ليؼ والعط  

ي الحياة االجتطاعية , واعط  األ  واألم تاحة الفرصة والحراة فإعمى تظطية الذ ال االجتطاعي و 
الطتعمطيؽ عمى مطارلة نغؼ ومبا ئ تربؾاة تلتمف عؽ غير الطتعمطيؽ ومظيا غرس الرول 

في عطمية التظشفة وتربية األضظال الطتحررة الطظفتحة في نفؾس أطفاليؼ وتعد ىذه الرول ضروراة 
وفق حات عقمية عمى الفكر التقميدي وال تقدر ضيطؽ وتشاب األضظال عمى أن رعيدوا الظغر في 

وعبر دح  مظغؼ والعط  عمى فيؼ األحداا السيالية واتلار الطؾاقف الدرطقراطية هعالىا , ومؽ 
ذتؾجب عميو أن ذتعمطيا وادرك ألرارىا ,  هرمتبلك الحراة , اىظا تكطؽ لدى األضظال الرغبة في 

الحر وأ راك الطبا ئ الدرطقراطية و يفية وعط  ا دال عمى تعميؼ أضظا يؼ التفاع  الدرطقراطي 
فالتعميؼ رعط  عمى تؾليب مدارك األفرا  والظاشفة وتؾجيييؼ الؾجية العمطية  .لٜٙ مطارلتيا

راا  التقار  ضيؽ أضظال الطاتطب وايذ  لمؾ يؼ االجتطاعي هالصحيحة والظطؾحة , واعط  عمى 
في طراق التظطية والتقدم الاتطاعي والطعرفي  واحررىؼ مؽ العا ام والتقاليد اللاطفة التي تقف

 لمطاتطب .

ضفال رول جدذدة إنفتال الفر  عمى الطاتطب والحياة مؽ حؾليؼ و ا طا واعط  التعميؼ عمى       
رااضية في والقدرة عمى الطشار ة اإل قؾاميا الطبا رة والتفكير الحر واأللتزام دالقيؼ العربية األصيمة

ط  عمى  عؼ الذاتية اليقافية وتظطية العمؼ والتكظؾلؾجيا البلعميؽ لتظؾار حياة الطاتطب , والع
ومؽ خبلل رلػ رصبح الفر  أكير قدرة عمى الحراك االجتطاعي والتؾاص  االجتطاعي  .لٜٚ الحياة

حصؾلو عمى  رجة عالية مؽ العمؼ والطعرفة التي تؤ ي الى تؾلب مدار و والطيظي نتياة 
أكير قدرة عمى االنفتال عمى الطاتطب وعاا ة مستؾى ططؾحو وتظؾار وططؾحاتو وتظؾار واصبح 

ممكاتو العقمية والفكراة , وتعرفو عمى بفافام خارجية وااللطام دالظغرة الؾاقعية لمحياة وعاا ة قدرتو 
 عمى مؾاجية مشكبلتو الحياتية التي تستاد أمامو مستقببًل .

 اآلثار االقترادية الشاتجة عؽ التعميؼ  -ٕ
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ن التعميؼ ىؾ العطؾ  الفقري لتقدم أي ماتطب وتظطيتو وىؾ الؾليمة الر يسية لتآىي  الطؾار  ا   
, حي  ذتؾقف مستؾى أ ال جطيب الطؤلسام اللاصة والعامة عمى  فالة القا طيؽ عمييا البشراة 

لمتقدم . وبذلػ رعتبر التعميؼ العطؾ  األلالي لٜٛ وىذا ذتؾقف عمى نؾعية التعميؼ الذي تمقؾه
االقتصا ي واالجتطاعي وباألخص التعميؼ الاامعي الذي رعط  عمى تشكي  ر ى جدذدة ومتظؾرة 
لمطمتحقيؽ دو مؽ أج  تظطية وتظؾر ماتطعاتيؼ وإعدا  الطبلكام البشراة الرصيظة والطتطكظة لقيا ة 

الكبيرة عمى الاؾانب ومؽ ىظا  ان لمتعميؼ كباره , دك  قدرة وجدارة عامة التظطية والتقدم هلى األمام
  االقتصا رة لمطاتطعام االنسانية  افة.

 

 اآلثار الثقافية الشاتجة عؽ التعميؼ -ٖ

رعتبر التعميؼ عامبًل ضروراًا لمتقدم والتظطية االجتطاعية واالقتصا رة واليقافية والسيالية         
والطاتطب الطتعمؼ ىؾ الطاتطب األكير قدرة عمى تحدذد مصيره وأىدافو الطستقبمية و ذلػ خظؾاتو 

حؾلو  لمتأير االجتطاعي واليقافي عمى العكس مؽ الطاتطب األمي الذي ركؾن شبو أعطى دطا ذدور
أن التربية  هرمؽ تأيير وتظؾر وابقى  ا طًا عمى ما ىؾ عميو وال ذتقدم أي خظؾة هلى األمام , 

والتعميؼ ىي العام  األلاس والؾحيد لتحقيق الرألطال البشري الذي رشك  الر يزة األلالية لبظال 
 . لٜٜ الطتعمقبةماتطب واعي واسعى هلى ضظال مستقبمو ومستقب  أضظا و عبر العصؾر واألجيال 

, ومستؾى واطكؽ تحدذد العام  اليقافي لؤللرةعمى ألاس التحصي  العمطي لؤلضؾاؽ     
األلتيبلك اليقافي الذي ذتطي  في عد  الساعام التي رقضييا األضؾاؽ في القرالة لؾال  اند في 

حسب ىذا التحصي  تتباذؽ ألاليب بحسب نؾ  الطؾا  الطقرولة , و دالكتب أم الطابلم و ذلػ 
التظشفة االجتطاعية ضيؽ األلر ضتباذؽ الطستؾاام اليقافية لؤل  واألم , و مطا أرتفب الطستؾى 

لتلدام األلمؾ  الدرطقراطي في التظشفة االجتطاعية االعمطي والطعرفي لؤلضؾاؽ  مطا مالؾا هلى 
التربؾي , وىظاك عبلقة ضيؽ الطستؾى وإلى االلتفا ة مؽ معظيام الطعرفة العمطية في العط  

قؾي اليقافي لؤل  وحاص  الذ ال عظد األطفال ونط  شلصياتيؼ ومدى تكيفيؼ , وىظاك أرتباد 
ضيؽ ططؾل األطفال العمطي والطيظي , والطستؾى التعميطي لر  األلرة , واعؾ  تآبير ىذا العام  
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ؾاؽ , وأنطاد المأة الطستلدمة ومستؾى اليقافي هلى جطمة عؾام  :  طستؾى التؾجيو العمطي لؤلض
  .لٓٓٔ  دال نحؾ أطفاليؼا التشايب الذي رقؾم ضيا

لتطراراة اليقافة وتظقيحيا وتبسيظيا والطحافغة عمى اامعب الظغام التعميطي  ورًا ميطًا في و     
الطاتطب لتقرار االتراا اليقافي وتعزازه ونقمو مؽ جي   خر , وبيذا تكؾن التربية قد عطمد عمى 

ضافة هلى أن التربية قد عطمد عمى وتؾاعنو مؽ خبلل الطؤلسام التربؾاة الطؾجؾ ة فيو . ىذا داإل
تظقية التراا التقافي مؽ العظاصر التي لؼ تعد تحقق حاجام األفرا  والتتظالب مب الطعاصرة . 

تية اليقافية وتحافظ عتبارىا نغامًا مؽ أنغطة التفاع  االجتطاعي ضتآصي  الذااالتربية دكطا تيتؼ 
 .لٔٓٔ عمييا وعمى ىؾاة الطاتطب

 

 اآلثار الدياسية الشاتجة عؽ التعميؼ -4

رقؾم دآ وار متعد ة ومتظؾعة تتطي  في تشكي  وعي ن الظغام التعميطي في أي ماتطب ا       
 كساضيؼ الطعار  والعمؾم والقيؼ والطيارام التي تتؾافق مب طبيعة الظغام السياليإاألفرا  و 

مؽ خبلل هعدا  األفرا  معرفيًا  واالجتطاعي والتي تسعى هلى الظيؾض والتقدم دالطاتطب
ن لمتعميؼ  ور  بير في تظبيق الدرطقراطية وتؾليب الطشار ام االجتطاعية ه. لٕٓٔ وبقافياً 

فسال الطاال لططارلة إر ال رول الحؾار, و إوالسيالية والظشاطام الطشتر ة ضيؽ األفرا  , و 
ألخذ دطبدأ العدالة االجتطاعية , ام الطشتر ة عؽ طراق تؾفير الطشروعام الاطاعية و الطسؤوليا

ن لمتعميؼ تابير فعال في الدولة عؽ ه. لٖٓٔ عمى التاد كسا  رول الطرونة والقدرة هوالعط  عمى 
التربية السيالية ,  طراق تشكي  عقؾل أضظا و لطا رقدم ليؼ مؽ كرال وأفكار , مؽ خبلل عطمية
عظال الحد األ نى إ وتييفة األفرا  لططارلة العط  السيالي , وتفيؼ الطاتطب الذي رعيشؾن فيو و 

عمى مقؾمام الطؾاطؽ الصالح , وبذلػ ذتكؾن لدذيؼ الؾعي السيالي , مؽ الطؾاطظة , والتعر  
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ومؽ  عدا  القا ة القا راؽ عمى تحط  الطسؤولية وقيا ة الطاتطب في جطيب مااالتو ,ه والعط  عمى 
 .لٗٓٔ خبلل رلػ أصبح لمتعميؼ  ور ميؼ وفعال في عطمية التظطية السيالية

ولمتعميؼ  ور  بير في عاا ة الؾعي السيالي واالجتطاعي لدى األفرا  ومساعدتيؼ عمى        
عظال الفر  الطاال لمطشار ة في الشآن ه  راك أىطية الشآن العام والطصمحة العامة مؽ خبلل ه

ماتطعو, وارلال بقافة الحؾار والتحاور والتؾاص  ضيؽ الطؾاطظييؽ مؽ ضيفام العام وفي خدمة 
عظال الطاال لؤلفرا  لمتعبير عؽ راتيؼ وكرا يؼ إ و  وخمفيام  ذظية واجتطاعية ملتمفة

 .ل٘ٓٔ ومصالحيؼ

تمعب اليقافة السيالية  هرلاىؼ التعميؼ دشك   بير في التظشفة السيالية التي ذتمقاىا الطؾاطؽ      
تلار القرار ا ور  بير في فيؼ الطؾاطؽ لحقؾقو السيالية وعمى رأليا حقو في الطشار ة في 

السيالي لمبًا أو أراادًا وتظطية رول الطشار ة وتحط  الطسؤولية وتقؾاة مرتكزام األفرا  الشعبية 
ذتؾص  األفرا  هلى تحقيق  وتضفي عمييؼ مغيرًا  رطقراطيًا , فعؽ طراق الطشار ة السيالية

 .لٙٓٔ مظالبيؼ السيالية واالجتطاعية

 خامدا : التعميؼ الجامعي وتحجيث السجتسع العخاقي

الصظاعة نشآة  لمتحدذ  تآبير  بير في جؾانب الحياة االجتطاعية . وقد ذتطي  ىذا التآبير في       
رتفا  مستؾى ااالتصال الحدذية,  و  نتشار التعميؼ, وولا  اكتسا  الطيارام الادذدة, و او  الحدذية,

الدخ  وعاا ة الطساىطة في الظشاد السيالي, وتزاذد الحراك االجتطاعي ضيؽ طبقام الطاتطب, 
م االجتطاعية األلالية  دور الطرأة ونغام القرادة نتشار في ضظال الطؤلساوالتأيرام الؾالعة اال

 .لٚٓٔ ... الخ

ل دآنو العطمية التي ضؾالظتيا تظتق  الطاتطعام  Modernizationواعر  التحدذ         
ر    مؽ التكظؾلؾجيا الصظاعية اصظاعية وىذا التحؾل ناتت عؽ تظؾ  الزراعية هلى ماتطعام

هلى الططيزام واللصا ص  والتظغيطام السيالية واليقافية والطاتطعية والتحدذ  رستيد  الؾصؾل
والطستقرة نسبيًا . والتحدذ   اقتصا رابية الطتقدمة الطرتبظة دالتقدم والتي تتطتب ضيا الدول الأر 
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نو رطس    هأنو ذؤبر في    الطظغطام والاطاعام االنسانية ,  طا  هرنا رًا ما رحدا دسيؾلة 
 .لٛٓٔ أوجو الحياة

التعميؼ األ اة الفاعمة في تحدذ  الطاتطب وتقدمو  ؾنو الظغام الذي رضخ الطعار   رعتبر     
والطيطة التي تعط  عمى تفكػ رواد  اليقافة التقميدرة لمطاتطب , تمػ التي تقف والقيؼ الحدذية 

عا قًا في طراق تقدمو وتظؾره الطعرفي واليقافي . فضبًل عؽ أن التعميؼ رقؾم ضتزواد الطمتحقيؽ دو 
دالطيارام والكفالام واللبرام التي تساعدىؼ عمى مشار تيؼ دفعالية في  فب عطمية تحدذ  

تيقيفو هلى األمام . هلى جانب أن الطتعمطيؽ ركؾنؾن عا ًة ىؼ حمقة الؾص  التي ترب  و الطاتطب 
نتاج الطعرفة لذلػ ناد أن جيؾ  التعميؼ في التحدذ  اليقافي هالطاتطب دالعالؼ اللارجي ومراكز 

 .لٜٓٔ وقعد في ملتمف الطاتطعام والاطاعام وعطمد عمى نطؾ وتقدم األفرا 

حداا التأير الطظمؾ  هصبلل اليقافي واالجتطاعي مؽ خبلل فالتعميؼ وليمة مؽ ولا   اإل     
حداا مراح  متقدمة في إعالة الكيير مؽ الطعؾقام اليقافية و هفي الطاتطب , فعؽ طراقو رطكؽ 

لتقب   لتعدا اً االتظطية االجتطاعية واليقافية فيؾاحفز األفرا  لتحقيق التقدم وااع  الظفؾس أكير 
التأيير فاالرا ة الحرة الؾاعية ىي محصمة التعميؼ وىي الر يزة االلالية التي ال غظى عظيا في 
احداا التظطية اليقافية وىي احدى القؾى الطحررة لبلفرا  والاطاعام . ولمتعميؼ  ور ألالي وأبر 

والبشراة ولو القدرة أرضًا كبير في القضال عمى العا ام والتقاليد التي تعيق عطمية التظطية اليقافية 
تااىام دطا ذتظالب مب تؾجيام التظطية في عمى تعدذ  أنطاد السمؾك ونغؼ القيؼ واال

نتاج تعميؼ ميظي , اجتطاعي وشلصي متؾاعن , رسي  الظطؾ هن ميطة التعميؼ ىؾ ه .لٓٔٔ الطاتطب
ة الطستقب  , وأىؼ الشلصي واليقافي الطتكام  لمفر  , واحقق الطؾاطظة وإعدا  الطتعمطيؽ لطيظ

أىدا  التعميؼ ىؾ هعدا  الطتعمطيؽ لطاتطب الطعمؾمام , وأىؼ أىدافو ىؾ التعام  مب الطعرفة 
. واعد التعميؼ مؽ العؾام  الطحفزة لمتحدذ  االجتطاعي الذي ذدعؾا العق  العراقي لٔٔٔ اليقافية

هلى التحؾل مؽ صظاعة الكمطام هلى صظاعة األشيال ومؽ دصؾرة خاصة والعربي دصؾرة عامة 
ضداعيًا وبقافيًا جدذدًا هالطظغؾمام هلى نغؼ الفكر والحياة ض  نغؼ تعميؼ الطاتطب تظغيطًا  جترارا
ضعا  الطعاذير القدرطة والتقاليد التي  اند ترشداألفعال , والتحسؽ الاؾىري في مستؾى إو 

 . لٕٔٔ معيشة األفرا 
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 الخالصة

رعتبر مؽ  هرلقد أصبح التعميؼ مؽ أىؼ العؾام  الطسؤولة عؽ تحدذ  الطاتطب وتظطيتو,      
العؾام  الطيطة والطؤبرة في عطمية التقدم والتظؾر والظطؾ في  افة الطاتطعام , ورلػ مؽ خبلل 

عية والقؾى البشراة والؾا  نتاج العقؾل الراقيةهنتاج الطعرفة القا رة عمى ه وره الفعال والر يسي في 
الطتطكظة مؽ تظؾار ماتطعاتيا وتحقيق الظطؾ في اقتصا راتيا , وليا القدرة عمى  فب عامة 

الكبير في تلذتيا الطاتطعام األبر ا ان لمسيالام التعميطية التي  هرالتظؾر والتقدم هلى األمام . 
لسيالية مؽ خبلل تعزاز تقميص الظفؾر السيالي واالجتطاعي وتعزاز الطشار ة االجتطاعية وا

الظيضة االقتصا رة والسيالية واليقافية لمطاتطب , فقد لعبد ىذه السيالام  ورًا ر يسيًا في تؾليب 
قاعدة الطاتطعام العمطية والطعرفية , لذا أصبح التعميؼ العام  الر يس في الطاتطعام الحدذية 

ع ىار االلؾام والتقمي  اة االنتاج و دفض  التقدم الكبير الذي أحرعه عبر العصؾر عؽ طراق عاا 
مؽ الصراعام والطظافسام الظبقية والتطاذز الظبقي مؽ خبلل العط  عمى عاا ة فاعمية االقتصا  
الطعرفي ومؤلسام الطاتطب األخرى . فقد أصبح التعميؼ قظاة الحراك االجتطاعي الادذد 

شر األفكار اليقافية    تبلقح والتؾاص  االجتطاعي واليقافي ضيؽ الطاتطعاتعؽ طراق نق  ون
هلى أنحال  اليقافام لل ضيؽ الطاتطعام االنسانية ونق  التكظؾلؾجيا ونغؼ الطعمؾمام واالتصاالم

 العالؼ الطلتمفة .

التحؾالم وا بار االجتطاعية واالقتصا رة واليقافية والسيالية , تؾضيح تؼ في ىذا الفص  و       
ىذه التحؾالم في الطاتطب العراقي مؽ خبلل ما رفرعه عالؼ ماتطب  التي قام ضيا التعميؼ وما أ تو

في العدذد مؽ الطااالم التي ترتب  ضؾاقب الطاتطب العمطي  الطعرفة مؽ تحدرام عمطية وحضاراة
لم  الضؾل في ىذا الفص  عمى أبر التعميؼ دصؾرة عامة والتعميؼ الاامعي دصؾرة  هروالطعرفي , 

خاصة في التظطية دكافة جؾانبيا , وفي تحدذ  الطاتطب العراقي وفي التظؾر التكظؾلؾجي وبؾرة 
الطعمؾمام واالتصاالم وا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب في الظؾاحي االجتطاعية 

والتقدم والتظؾر أليؼ التعميؼ دشك   بير في تحقيق التظطية  هرة واليقافية والسيالية. واالقتصا ر
 وفي هعدا  االنسان لمحياة ومساىطتو الفاعمة في  فب عامة تقدم وتظؾر الطاتطب هلى األمام .
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 تــسـيــيــج :ال

نتياة لمتظاؾرام السيالاية واالقتصاا رة واالجتطاعياة والعمطياة التاي لاا م معغاؼ الطاتطعاام      
الطعاصاارة, خاابلل القاارن العشااراؽ, تعااد م العؾاماا  التااي رطكااؽ ان ركااؾن ليااا تااآبير عمااى عاااىرة 

عتباااار الحااااراك الاطاعااااة, وا مالحااااراك االجتطاااااعي  اخاااا  ىااااذه الطاتطعااااام, لااااؾال دالظساااابة لمفاااار  أ
أىطياااة خاصاااة فاااي حيااااة الطاتطعاااام  طااااعي ماااؽ العطمياااام االجتطاعياااة األلالاااية التاااي لياااااالجت

ركاا  ال رلماؾ ماتطاب ماؽ ىاذه الطاتطعاام ماؽ  هرفيؾ لطة مبلعمة لمطاتطعاام البشاراة األنسانية 
تحرك األفرا  والاطاعام مؽ مر ز اجتطاعي هلى مر ز اجتطااعي كخار, ماا عادا تماػ الطاتطعاام 

ق  فييا الحراك االجتطاعي هلى أ نى الطستؾاام, وبطا أن الحراك االجتطااعي رشاير الطأمقة التي ر
هلى حر ة األفرا  ضيؽ الظبقام والاطاعاام الطيظياة الطلتمفاة والفارا الطتاحاة أمااميؼ لمادخؾل فاي 

 .ىذه الحر ة

فالحراك االجتطاعي ليس مار  حر ة لمفر  أو الاطاعة ولكظو ذتضطؽ أرضًا الفرا الطتاحاة      
أمام الفار  أو الاطاعاة إلمكانياة تحر او, هرن فغااىرة الحاراك االجتطااعي تتايح لمفار  حرااة الحر اة 

جياد  عبر ىرم التدرج االجتطاعي ضظاًل عمى ما ذتؾافر لمفر  مؽ قدرام وخبارام وفقاًا لطاا ذبذلاو ماؽ
واغير الحراك االجتطاعي عظدما ذتااوع الطاتطب  ,دأض الظغر عؽ مكانتو االجتطاعية الطؾروبة

الظغااارة التقميدراااة الطحااادو ة التاااي تقااادر الفااار  وفقاااًا لطكانتاااو الطكتسااابة ماااؽ جياااؾ ه الطبذولاااة لتظطياااة 
جتطااعي, لااذلػ وتظاؾار قدراتاو ومياراتاو وخبراتاو, وبظااًل عماى رلاػ ذرتقاي الفار  فاي لامؼ التادرج اال

تغير أىطية الحراك االجتطاعي في أنو الؾليمة الفاعمة والطؤبرة التي مؽ خبللياا رحقاق الفار  راتاو 
 وكمالو وتظمعاتو. 

والتمف الحراك االجتطااعي ماؽ حيا  الشادة والقاؾة ماؽ ماتطاب هلاى كخار ففاي الطاتطعاام        
رعؾقو أي عا ق, فالطراكز ليسد حكارًا عماى تسؾ  الدرطقراطية, رآخذ الحراك مكانو وال  هرالحدذية, 

أحاااد, أو عماااى جطاعاااة معيظاااة, ولكظياااا ماااؽ حاااق  ااا  شااالص تتاااؾافر فياااو شااارود معيظاااة. أماااا فاااي 
نااو ركااؾن محاادو ًا جاادًا ألن إالطاتطعااام الد تاتؾراااة والطاتطعااام الطأمقااة والطاتطعااام الطتلمفااة ف

االجتطاااعي هلااى ر اااة وجااؾه جدذاادة واااؤ ي الحااراك  ,رطكااؽ تااوعىااا ىظاااك حاادو ًا ضاايؽ الظبقااام ال
نو ذؤ ي هلى تحدذ  وتظشاي  الطاتطاب واألفارا , فاالظفؾس تتاؾم هوقيؼ وفرا جدذدة في الحياة, هر 

رقبمااااؾن عااااا ًة عمااااى الطشااااروعام الادذاااادة, واااااآممؾن خياااارًا فااااي  واألشاااالاا ا طااااًا هلااااى التادذااااد, 
لتااي تااؤ ي هلااى التقاادم والتظااؾر األشالاا الاااد , وعميااو فااالحراك االجتطاااعي رعتباار مااؽ العؾاماا  ا

 والرفاه االجتطاعي.

      



 : آليات الحخاك االجتساعيأوال

ن اىؼ عؾاما  الحاراك االجتطااعي تتطيا  فاي التعمايؼ والياارة والتحاؾالم السيالاية واالقتصاا رة ه   
واليااااؾرام والحاااارو  واالنقبلدااااام وغيرىااااا , ولعاااا  أىااااؼ ىااااذه العؾاماااا  التااااي تسااااي  عطميااااة الحااااراك 

 ذمي: االجتطاعي وتحفزه ما

 جتساعي الحخاك اال والتعميؼ  -1

ان التعميؼ ذزاد مؽ  خ  واحسؽ وضعو االقتصا ي واالجتطاعي, عؽ طراق ما ركسبو التعميؼ    
لمفر  مؽ ميارام معرفية وعطمية, هلى جانب تزوااده داللمفياة اليقافياة التاي تزااد ماؽ قيطاة االنساان 

 .لٖٔٔ ططؾحو في الحياة وتؾقعاتو مظيا االجتطاعية وتزاد مؽ

لقد اعظى معغؼ العمطال لمتعميؼ أىطية  بيرة, عؽ أي عؾام  أخرى قد تكؾن مؤبرة في الحراك     
االجتطاعي, وقالؾا دآنو الطتأير األكير عيؾرًا والقا ر عمى تحدذد الؾضب الظيا ي لمفر  فاي الظغاام 

طلتمفااة ىااؾ الظراااق الر يسااي الااذي ركتسااب خبللااو الفاار  االجتطاااعي, فااالتعميؼ دآنؾاعااو ومسااتؾااتو ال
  .لٗٔٔ تمػ الطيارام والطعار  التي تحتاج الييا الؾعا ف العميا, نتياة التقدم التكظؾلؾجي

ان التعماايؼ وخاصاااة التعماايؼ الااااامعي رعتباار ماااؽ العؾاماا  األكيااار قاادرة عماااى تحقيااق الحاااراك       
هرا لؼ رقترن  -نو رقم  مؽ الحراك الطتآخر والحراك الياد , ومب رلػ فإن  ور التعميؼ  إالصاعد و 

ركاؾن ضااعيفًا خاصاة لادى االفارا  ري التعماايؼ  –دالدافعياة وقاؾة االناااع والرغباة فااي تحقياق الاذام 
 .ل٘ٔٔ الطتؾاضب وىظا الضد ان  ؾن االنسان ططؾحًا ولدرو رغبة قؾاة في تحسيؽ وضعو

ان التأياارام  هرام التعميطااي قااد ناااح فااي تحقيااق وعيفتااو  ؾلاايمة لمحااراك االجتطاااعي, ان الظغاا    
البظا يااااة فااااي عطميااااة التصااااظيب والتحاااادذ , تاعاااا  الفاااار  فااااي وضااااب راعمااااو أكياااار ضاااابظًا لطصاااايره 

ركتساب  ورا ىاماا  هراالجتطاعي, فالفر  رستظيب تحقياق مر ازه وتكاافؤ فرصاو عاؽ طرااق التعمايؼ, 
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بلختياااار لمؾعاااا ف ذاااتؼ عماااى الااااس قااادر التعمااايؼ الاااذي رحصااا  عمياااو الفااار , ماااؽ خااابلل التعمااايؼ, ف
       .   لٙٔٔ فاالختيار لمؾعا ف ذتؼ عمى الاس قدر التعميؼ الذي رحص  عميو الفر 

رطيااا  التعمااايؼ قظااااة ألالاااية ماااؽ قظاااؾام الحاااراك االجتطااااعي الفاعماااة والطاااؤبرة فاااي الؾقاااد          
الحاضاار , واعااد ألالااًا مااؽ ألااس الصااعؾ  االجتطاااعي الظبقااي  اخاا  الطاتطااب , هر لعااب التعماايؼ 
 ورًا ميطًا وال ذزال في الحراك االجتطاعي .واؤبر الطستؾى التعميطي دصؾرة  بيرة في  رجة الؾعي 

لااو تااآبيرًا مباشاارًا عمااى تبظااي الطبتكاارام ,  طااا رعااد التحصااي  أن األفكااار الطسااتحدبة ,  طااا  دآىطيااة
العمطااي جانباااًا ميطااًا فاااي تحقياااق الااؾعي االجتطااااعي واليقااافي لشااارا ح الطاتطاااب  افااة , أماااا مااااورال 

اليقافاة أو التعميؼ أي مارحققو التعميؼ لمفر  مؽ مزارا .فتآتي عمى رأليا الطيظة التي رطتيظا , ونط  
رأس الطااال اليقااافي الااذي رطياازه عااؽ غيااره , فطااؽ خاابلل التحصااي  العمطااي رسااتظيب الفاار  أن ذتبااؾأ 
الطظاصااب واصاا  هلااى الطراتااب العميااا فااي الطاتطااب ,  طااا أن التحصااي  العمطااي لااو  وره فااي عاااا ة 

مؽ لمتحصاي  الؾعي دالظسبة لططارلة األ وار التي ذؤ ذيا الفر  , التي تتظمب عمى مستؾى معيؽ 
 .لٚٔٔ واللبرة الطيظية االختصااالعمطي , 

هن التعمااايؼ رسااااىؼ ضااادوره التحرااااري , الاااذي ذتاااؾلى هعااادا  البشااار الاااذذؽ رأيااارون الطاتطاااب         
التقميدي , في ملتمف مااالم الحياة االجتطاعية . واشك  رأس الطال اليقافي لمطاتطاب عبار ماؽ 

ؾعيااة مسااتؾى الحياااة لاادى السااكان الااذذؽ رحصاامؾن عمااى رطظحااؾا الفاارا التعميطيااة , واحسااؽ مااؽ ن
 . لٛٔٔ ىذه الفرا

ن إهن العبلقااة ضاايؽ التعماايؼ والحااراك االجتطاااعي عبلقااة معقاادة وليااا وجااؾه عدذاادة , ومااؽ بااؼ فاا    
دحااا  ىاااذه العبلقاااة الضاااد وأن ذاااتؼ عماااى خمفياااة الاااؾعي دآىطياااة العؾامااا  األخااارى الفاعماااة فاااي ىاااذه 

 دطاذمي : ٕٚٓٓل وعمبل و لظة  Nunnالعبلقة. وتتملص ىذه العؾام   طا أوضحيا ن ؽ   

لاة, خبرام الظفؾلة : الطرتبظة ضظؾعياة حيااة االلارة , وبظاال االلارة , والرعاراة قبا  لاؽ الطدر أ ااااااااا 
 تظتت    ىذه األمؾر نطظًا مؽ الظطؾ رستطر مب الشلص عبر فترام حياتو الطلتمفة . هر

 الطيارام . واكتسا   ااااااااااا رأس الطال اليقافي : الطتطي  في الطزاد مؽ التعميؼ الطستطر 
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لاااؼ ركاااؽ لمفااار   افاااب قاااؾي نحاااؾ االنااادماج , وتبظاااي الظطاااارج  فاااإرارأس الطاااال االجتطااااعي : ج اااااااااااااا 
 نو مؽ غير الطتؾقب أن ذتآبر حراكو دالتعميؼ تآبرًا  بيرًا .إاالرااضية ورول الطلاطرة , واليقة ف

ذتآبر الحراك االجتطاعي دفتارام البظالاة التاي  هر  اااااااااااا فرا العط  الطتاحة وخبرام لؾم العط : 
ر , وبفااارا العطااا  الطتاحاااة فاااي الساااؾم , ونغاااام األجاااؾر الساااا د , والقياااؾ  التاااي رعااااني مظياااا الفااا

مياااا  تمااااػ التااااي رضااااعيا عمااااى  خااااؾل الطاااارأة هلااااى دعااااض  الؾعااااا فرضااااعيا السااااؾم عمااااى تؾعاااااب 
 .الؾعا ف

فاااه االجتطاااعي : فسااؾل األحااؾال الصااحية , وتاار ي الغاارو  البيفيااة قااد ركااؾن ر ه اااااااااااا الصااحة وال
 لطؤبرام التعميؼ عمى الحراك االجتطاعي .عامبًل ميبظًا 

البيفاة وفقرىاا , ونقاص اللادمام االجتطاعياة فيياا ,  انعازالو ااااااااااااا التآبيرام البيفية الطباشرة : ميا  
والحرمااان الظساابي لسااكانيا ,  اا  ىااذه تاعاا  مااؽ السااكؽ فااي ضيفااام معيظااة مشااكمة تتصاا  دإمكانيااة 

 .لٜٔٔ الصعؾ  هلى أعمى

 اااااااا الرواد  الطيظية والرقاضية  ٕ

القاااد الطيظاااة قباااؾاًل  بيااارًا عظاااد  ييااار ماااؽ البااااحييؽ فاااي مؾضاااؾ  الظبقاااة لاااؾال  اااان عماااى         
أضااارع العؾامااا   داعتبارىااااعماااى الطساااتؾى الطياااداني , ورلاااػ   ممساااتؾى الدرالاااة الظغرااااة التحميمياااة أ

صااا ي لمفاار  . واعتباار   جؾلااتا  شااطؾلر ل الطحااد ة لمؾجااؾ  الظبقااي والطسااتؾى االجتطاااعي واالقت
مااؽ أقاادم مااؽ أكااد أىطيااة الطيظااة فااي تحدذااد الؾضااب الظبقااي ألفاارا  الطاتطااب فيااؾ ذاارى أن تفاااوم 

الطياااؽ.  الخاااتبل  انعكالاااامال هالطراتاااب االجتطاعياااة واالختبلفاااام الظبقياااة فاااي الطاتطاااب ليساااد 
ىااي االنسااان نفسااو , وىااؾ رعظااي  وإنطاااوالطيظااة فااي نغااره ليسااد أماارًا مكتساابًا وخارجااًا عااؽ االنسااان 

ضااذلػ أن مزاولااة الطيظااة تتاارك عااا ام وأخاابلم وبقافااة ونااؾ  مااؽ السااكؽ والطماابس وتقاادذر وتصااؾر 
الطيظااة و ااذلػ فااآن الطيظااة تظبااب الفاار  دظااادب جسااطاني ونفسااي معاايؽ  داااختبل لؤلشاايال تلتمااف 

 .لٕٓٔ رلتمف عؽ رلػ الظادب الذي تتر و مزاولة ميظة أخرى 

جعاا  أحااد  فيااؾالظبقيااة ألفاارا  الطاتطااب  األوضااا أمااا تقاادذر لااؾرو يؽ ألىطيااة الطيظااة فااي تحدذااد  
ىؾ الترتياب أو التادرج الطيظاي وىاؾ و دالطيظة  االرتبادأشكالو الر يسية لمترتيب الظبقي مرتبظًا أشد 

 في رلػ رطيز ضيؽ شكميؽ مؽ أشكال الترتيب الطيظي ىطا :
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 لظبقي  اخ  الطيؽ .أ اااااااااااااااا التدرج ا

 .لٕٔٔ   اااااااااااااا الترتيب الظبقي ضيؽ الطيؽ

الفر  في التر يب الطيظي وتأييره لؾضعو الطيظي عؽ وضب ألرتو األصمية,  ارتقالواؤ ي        
الااذذؽ عااا   قامتااو ومعارفااو وأصاادقا وهأو ىبؾطااو فااي الساامؼ الطيظااي هلااى تأييااره مكااان  ,وصااعؾ ه

دآشلاا جاد  روي مياؾل واتااىاام ملتمفاة عاؽ الؾلا  الاذي  واختبلطومعيؼ في ضدارة حياتو , 
عااا  فيااو حياتااو السااادقة , وتأييااره أرضااًا أللاامؾ  حياتااو ومر اازه االجتطاااعي مااا ذااؤبر رلااػ فااي 

وأصااابحد وراباااة األضظاااال لطياااؽ كداااا يؼ عااااىرة ناااا رة فاااي الطاتطاااب  .لٕٕٔ عبلقتاااو دآعضاااال ألااارتو
تااراد   ال طعاصاار , وأصاابح طبيعيااًا أو لااؾاًا أن ناارى أعضااال االلاارة رعطمااؾن فااي ميااؽ ملتمفااة,ال

 اان رعطا  أعضاال االلارة فاي ميظاة واحادة  الزراعاة  هرضيظيا وال اتصال .عمى العكس مؽ الساضق 
 مايبًل . أماا الياؾم فقااد رعطا  أحاد أفارا  االلاارة فاي التااارة وكخار فااي اليظدلاة وبالا  فاي التاادراس ,

 ضيظطا رعط  قراب ليؼ في أعطال حرفية ذدواة  الحياكة أو الظاارة أو الحدا ة.

لقد  ان التعميؼ ىؾ الؾليمة التي نقمد الكيير مؽ أضظال العطال والفبلحيؽ هلى مصا  الظبقاة      
مايؼ نتقاااًل بقافياًا أرضاًا . فقاد نقا  التعااقتصا رًا فحسب , ض   ان  االنتقالالؾلظى . ولؼ ركؽ ىذا 

رعاار  عظااو مااؽ تلصااص والتاازام دقؾاعااد  الفاار  مااؽ عااالؼ بقااافي تقمياادي هلااى عااالؼ الطيااؽ دكاا  مااا
ن ىذه الظقمة لؼ تكاؽ نقماة هدالكؾ  األخبلقي لططارلة الطيظة,  االلتزامصارمة في العط  فضبًل عؽ 

دسااايظة وال راااااب أن تؤخااااذ عمااااى نحااااؾ غياااار جااااا  . لقااااد  انااااد نقمااااة  بياااارة مااااؽ عااااالؼ هلااااى عااااالؼ 
 .لٖٕٔ كخر

 ميجخةكشتاج لالحخاك االجتساعي  -3

ان الياااااارة تعتبااااار اضااااارع ا لياااااام الحر ياااااة الفعالاااااة, هر تمعاااااب  ورًا  بيااااارًا فاااااي عااااااىرة الحاااااراك    
لمصاعؾ  االجتطااعي أماام دعاض االفارا   اً لماطاعة, فااليارة تعتبار مظفاذ ماالجتطاعي, لؾال لمفر  أ

ر اوضاا  الطياااجراؽ فتحاؾل دعضاايؼ مااؽ يااغياره, فيااي تعطا  عمااى تأ اً الاذذؽ لااؼ ركاؽ اماااميؼ مظفااذ
         .لٕٗٔ او عقارام او مشروعام تااراة اً معدميؽ هلى حا زي اصؾل رألطالية ارض
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نيا ناتاة عاؽ الساعي لتحسايؽ عارو  ه هر,  ورًا  بيرًا في الحراك االجتطاعيتمعب اليارة ف      
وأحااؾال األفاارا  والاطاعااام اجتطاعيااًا واقتصااا رًا لطااا تتيحااو مااؽ فاارا متعااد ة فااي التعماايؼ والعطاا  

ن إومسااتؾى عااال  مااؽ الاادخ  , ومااؽ بااؼ تحقيااق الرقااي االقتصااا ي واالجتطاااعي لؤلفاارا  , خاصااة و 
عتقااا  لاااا د دااآن الطيااااجراؽ رطيمااؾن هلاااى أن ركؾنااؾا مااؽ طبقاااة اجتطاعيااة أعماااى مااؽ عاماااة ا ىظاااك 

السااكان , فقااد أكاادم الدرالااام االجتطاعيااة أنااو رسااؾ  فااي الطاتطعااام الصااظاعية الطتقدمااة معاادل 
تكااؾن لاادى الطياااجراؽ رغبااة  هرىااارة مرتفااب فااي صاافؾ  األفاارا  الطياارة مااؽ التلصصااام الفظيااة, 

فاي مكاان واحاد,  ؾاليؼ االقتصا رة, ولذلػ تكؾن رغبتيؼ محدو ة في االلاتقرارقؾاة في تحسيؽ أح
وايتؼ عمطال االجتطا  داليارة مؽ الراف هلى الطدذظة  واعرفؾنيا دآنيا عاىرة اجتطاعياة مصااحبة 

التفاااااااوم فااااااي القاااااادرة عمااااااى التعاماااااا  مااااااب مسااااااتادام العصاااااار  هرلغاااااااىرة الحااااااراك االجتطاااااااعي 
 .لٕ٘ٔ ومكؾناتو

نيؼ رسااعؾن إفارا  هر ذياااجرون مااؽ ضمااد هلااى ضمااد كخاار أو مااؽ مظظقااة هلااى مظظقااة أخاارى فااواأل       
مؽ خبلل تظقميؼ هلى تحسيؽ عروفيؼ الطعيشية االقتصا رة واالجتطاعية وىذا ذتظمب مظيؼ جياؾ ًا 
مضاااعفة وتعماايؼ أعمااى حتااى رصاابحؾا قااا راؽ عمااى مؾاجيااة الحياااة فااي البيفااة الادذاادة خصؾصااًا 

ه البيفاة مياارام وقاضمياام فاي الطياؽ التاي ذرغباؾن فاي العطا  ضياا . وماؽ الطؤ اد عظدما تتظمب ىاذ
أن انتشااااار الصااااظاعة وتظؾرىااااا  ااااان عااااامبًل مااااؽ العؾاماااا  التااااي أ م هلااااى عاااااا ة معاااادالم التظقاااا  
االجتطاعي فالتأيرام السكظية والطيظية  والتطرار حر ام اليارة وتأيرام البظال الطيظاي والتأيارام 

 دااالطاتطب الصااظاعي رآخااذ طااادب الطرونااة ارتبظاادروة والاادخ  وغياار رلااػ مااؽ عااؾاىر السااراعة لمياا
ذتيحاو لؤلفارا  ماؽ  واغير دطغير التأير الطستطر مطا ذظعكس ضدوره عمى نسقو الظبقي و رجاة ماا

 .لٕٙٔ تظق   اخ  وخارج الظبقة

 الحدبي والدياسي االنتساءـــ  4

ألنياا تطيا  الطظظماق الفكاري تمعب األذدذؾلؾجياة السيالاية  ورًا داارعًا فاي الحاراك االجتطااعي       
الذي ذادور حؾلاو الظغاام السيالاي , والاذي رحاد  طبيعاة الظغاام االجتطااعي القاا ؼ , ففاي األنغطاة 

رصاة الفار  ن فإاالجتطاعية الطفتؾحة وىي ماتطعام مرناة الحر اة ألنياا قا طاة عماى الدرطقراطياة فا
تمعااب الطؾاىااب والقاادرام الشلصااية واألضاادا  واالضتكااار  ميااا  هرتكااؾن  بياارة لحراكااو فااي الطاتطااب . 

تمعااب  ورًا  بياارًا فااي صااعؾ ه هلااى طبقااة اجتطاعيااة أعمااى مااؽ طبقتااو ىااذا رحصاا  فااي الطاتطعااام 
تتحكؼ فييا طبقة  هرالدرطقراطية الطفتؾحة , أما في الطاتطعام الطأمقة والتي تسؾ  فييا البلمساواة 

أو ففاااة أو حاااز  معااايؽ  وتساااتؾلي عماااى خيااارام الطاتطاااب فااابل تماااب الصااافام الشلصاااية هال أ وارًا 
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ضاعيفة وفاي حاادو  ضايقة ففاي ىااذه الحالاة تمعااب االنتطاالام والاؾاللام الحزبيااة والظبقياة والففؾاااة 
في ىذه الطاتطعام  . فالحراك االجتطاعيفي تحدذد شك  الظغام السيالي واالجتطاعي   ورًا  بيراً 

ما متؾاربة أو ضؾاللام وانتطالام معيظة محد ة مؽ خبلل التؾجيام هدعؾام   اً ومرتبظ اً ركؾن محد 
 .  لٕٚٔ الحزبية والسيالية

ماا ال  واإلدظاالولع  عاىرة الحراك االجتطاعي في الؾطؽ العربي لياا ماؽ عؾاما  التساراب        
في الطاتطعاام العربياة تلتمف دو عؽ لياقيا الطعيؾ  نغراًا , عمى الرغؼ مؽ أن الظغؼ السيالية 

ن مااؽ الطبلحااظ مااؽ خاابلل تتااادب التظااؾرام أفااي األغمااب الرطكااؽ أن تؾصااف دالدرطقراطيااة غياار 
عقاؾ  والتأيرام في تمػ الطاتطعاام أن عااىرة الحاراك االجتطااعي قاد تساارعد وتيرتياا ضادلًا ماؽ ال

ؽ ياألولى مؽ القرن العشراؽ وما تلمميا مؽ تحؾالم جذراة أبر انتقال السمظة فييا مؽ ذد العيطاني
ألااتطر التسااار  مظاار ًا حتااى الؾقااد الحاضاار متلااذًا أشااكااًل  هرهلااى أذااد أوربيااة متعااد ة وملتمفااة , 

رار مااا  امااد ومغاااىر عاادة خاابلل القاارن العشااراؽ , هر ماااعال الطاتطااب العربااي دعياادًا عااؽ االلااتق
لاااااؼ تطظحاااااو ميماااااة  افياااااة تتؾطاااااد فياااااو خبللياااااا عظاصااااار االلاااااتقرار التحااااادرام الكبيااااارة واللظيااااارة 

 .لٕٛٔ ومتظمباتو

عماى التادرج البظايل ومؽ الطبلحظ أن الدول الرألطالية قاد رلاطد لظفسايا ليالاة ترتكاز          
ضااارامت ومشاااروعام  وتظااآى عاااؽ عؾاماا  اليااادم والظفاارة والعظاااف . وتيااد  ىاااذه السيالااة هلاااى تظفيااذ

, وتضااييق , لتلفيااف حاادة التفاااوم الظبقااي االجاا قصاايرة  مضاالطة لااؾال  انااد طؾامااة األجاا  أ
الطسافة االجتطاعية الؾالعة التي تفص  ضيؽ ملتمف الظبقام , والعط  عمى التقار  ضايؽ الادخؾل 

ظيؽ الفرصااة أمااام الطااؾاط وإتاحااةالطكتساابة واالعتاارا  دضاارورة ضااطان مسااتؾى معيشااة مظالااب , 
لمتقادم  مؤاتياوليياا تعتبار ألابادًا هلمتيقيف والتعميؼ واالرتقال الذاتي وما مؽ شػ أن ىذه األمؾر وماا 

 .لٜٕٔ االجتطاعي

 ـــــــــــ التشغيسات البيخوقخاطية5

ن  مطااة   ضيروقراطيااة ل تعظااي وببساااطة البظااال االجتطاااعي الطتسمساا  إل ارة التظغيطااام ه         
الضاالطة دظراقااة لااميطة وبكفااالة وفعاليااة وبظراقااة غياار شلصااية. وىااي تشااير هلااى التأياارام التااي 

لتحقيااق الكفااالة تحاادا فااي الطظغطااام الرلااطية أو غياار رلااطية دظراقااة صااحيحة لصااظب القاارارام 
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ن الفر  في الطاتطب الحدذ  تلضب حياتو العامة واللاصة هلاى ه. لٖٓٔ األىدا  والفعالية وتحقيق
ضااؾاد  وضااأؾد ومطارلااة مكتبيااة ضيروقراطيااة مظااذ وال تااو وإلااى نيارااة حياتااو فااي الطاتطااب, وىااذا 
رعظااي أن تظغيطااام الطاتطااب الحاادذ  تكااؾن رلااطية فااي نطؾرجيااا ومتضااطظة أ وار ومؾاقااب وعيفيااة 

أي تكاااؾن دة عاااؽ تااادخ  العاطفاااة والؾجااادان االنسااااني. محاااد ة وتكاااؾن طراقاااة أتلاااار قراراتياااا دعيااا
 .لٖٔٔ مظظقيااة وعقبلنيااة وااااب أن رلضااب لاامؾك أعضااا يا هلااى ضااؾاد  مقظظااة ومؾجيااة مااؽ قبميااا

فالبيروقراطياااة تااارتب  دالطظغطاااام  بيااارة الحااااؼ وىاااذه الطظغطاااام تتطياااز ضتعقاااد الطشااااك  التظغيطياااة 
صاااأيرة وأن العطااا  الؾاحاااد رقاااؾم داااو ى أجااازال نااااد أن العطااا  مقساااؼ هلااا هرالتاااي تؾاجيياااا  واإل ارااااة

متعااد ة تاعاا  عطميااة  ه اراااةماطؾعااة مااؽ األشاالاا ومااؽ ناحيااة أخاارى رضااؼ التظغاايؼ مسااتؾاام 
 والطر ولايؽن العبلقاة ضايؽ الار يس إاالتصال رأليًا وأفقيًا في مظتياى الصاعؾبة وماؽ ناحياة بالياة فا

ال تصبح عبلقة شلصاية ومباشارة فيصابح ماؽ الضاروري وجاؾ  لاؾا ح ونغاؼ وقؾاعاد تحكاؼ عطمياة 
ضايؽ  واالحتكااكتحدذد اللظؾد الفاصمة ضيؽ ملتماف التلصصاام ضاطانًا لعادم حادوا التضاار  

 الؾحدام التظغيطية.

جتطااعي ورلاػ مية الحراك االتعد التظغيطام البيروقراطية واحدة مؽ العؾام  الطؤبرة في عطو       
ذتعااممؾن ماب أشالاا ذظتقمؾن ضيؽ ىاذه التظغيطاام  األشلاا وىؼ ذتحر ؾن أو لشلص أوألن ا

جاااد  ذاااؤبرون واتاااآبرون ضياااؼ فيأيااارون ماااؽ نطااا  حيااااتيؼ لاااؾال  اااان ىاااذا التأييااار فاااي  عبلقااااتيؼ 
ا فااي طراقاة معيشااتيؼ فيحاااولؾن أن ذتحر ااؾ  فااي قؾاعااد الساامؾك التاي تااربظيؼ ضيااؼ أو ماالجتطاعياة أ

ن المااااؾا ح إو ااااذلػ فاااا فااااي لاااامؼ التاااادرج االجتطاااااعي وتأياااار أوضاااااعيؼ االجتطاعيااااة واالقتصااااا رة,
عماى الطاؤىبلم الطيظياة  ضظاالً  اإل اراة الؾعا فوالتظغيطام البيروقراطية تحكطيا قؾانيؽ لمتدرج في 

 والتعميطية ومؤىبلتو وقدراتو الشلصية مطا راعمو ذتحرك هلى أعمى في السمؼ الؾعيفي.

 الثؾرات والحخوب واالنقالبات -6

تبادذ  الاظغؼ ألنياا تعطا  عماى وتعتبر اليؾرام عامبًل فعااًل ومؤبرًا في الحاراك االجتطااعي         
تضاااب نغاماااًا ليالااايًا محااا  غياااره, وتاااآتي دآنااااس  اااانؾا ماااؽ الدرجاااة اليانياااة أو اليالياااة  هرالسيالاااية 

وتضعيؼ عمى قطة ىرم السامظة, فيصابحؾا ىاؤالل قا تياا وععطا ياا, وىاذا ماا حادا فاي الكييار ماؽ 
تسااعد  هر, الحاراك لارعة طا وتعطا  الحارو  واالنتفاضاام االجتطاعياة واالنقبلداام عماى الدول. 

عماى عياؾر قياا ام وطظياة جدذادة لتحا  محا  القياا ام التقميدراة القدرطاة, وماا ذارتب   ىذه العؾاما 
ضذلػ مؽ حدوا حراك اجتطااعي فاي الطاتطاب الاذي تحادا فياو ىاذه الحارو  واالنتفاضاام والتاي 
تبرع فييا قيا ام جدذدة  اند ميطشة ومضظيدة في الساضق وعظدما فسح ليا الطاال ضرعم عمى 
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م االمؾر وتص  هلى  فة الحكؼ وتقؾ  الاببل ,  طاا رحادا فاي مااالس الحكاؼ السظح لتتصدى لزما
وىذا األمر رعد تظبيقًا لطفيؾم الحراك االجتطاعي  وماالس قيا ام اليؾرام التي حدبد في العالؼ.

األجااؾال البا سااة واللانقااة التااي  وإعاحااة هعالااةالادذااد والطتصاااعد  اخاا  الطاتطااب والااذي رعطاا  عمااى 
ضااااؾا  ضؾجااااو حراااااة التعبياااار عااااؽ ىطؾميااااا وتظمعاتيااااا فااااي نياااا  الحراااااة والعدالااااة كانااااد تؾصااااد األ

, االجتطاعية ومؾاكبة التظؾرام والتحؾالم التي تحدا في الطاتطعام الطتقدمة صظاعيًا واقتصا راً 
لاقاد الظغاام البعياي السااضق والاذي عطا  عماى هعقاب  ٖٕٓٓوىذا ما حدا فعابًل فاي العارام دعاد 

 ٖٕٓٓقي عؽ العالؼ وعجاو فاي حارو  انيكتاو وباد م برواتاو, وماا حادا دعاد عزل الطاتطب العرا
 الطاتطب العراقي عمى العالؼ اجتطاعيًا واقتصا رًا وبقافيًا ولياليًا. انفتالمؽ 

وفي أبظال الحرو  نبلحظ أن أشلاصًا مؽ روي الدخ  الطحدو  تياؾي ضياؼ تماػ الحارو  هلاى     
الحضيض واظتقمؾن هلى طبقة الفقرال أو الظبقة الادنيا دعاد أن  اانؾا فاي الظبقاة العمياا أو األبرااال. 
وناد عكس رلػ تطامًا رحدا عظد دعض الظبقام التي تساتفيد ماؽ الحارو  وتيارى عماى حسااضيا 

وتتطياز الياؾرة  .لٕٖٔ رساطؾن دآغظياال الحار  وماظيؼ ماا وتظتق  مؽ الظبقاة الادنيا هلاى الظبقاة العمياا.
الاطاعة في حالة ما هرا حدبد عرو  عؽ التظؾر ألنيا عظيفة, فيي نؾ  مؽ التأير الذي ذظتا  

ؾرة غير مظغؾرة تؤ ي هلى حدوا تأيارام جؾىرااة فاي الاظغؼ االجتطاعياة لمطاتطاب,  طاا تتطياز اليا
أرضااًا عااؽ التظااؾر دآنيااا تحاادا فاااآة, هر ال تتبااب الظراااق التاادرااي الااذي رسااير فيااو التظااؾر.  طااا 
تتطيااز أخياارًا دآنيااا ال تراعااي قؾاعااد وال قااؾانيؽ وال تعتاار  دطااا فااي الطاتطااب مااؽ معاااذير ومقاااذيس. 

   ل .ٖٖٔ لطيا    بؾرة لل ألنيا دطيادة خروج عمى الظغؼ االجتطاعية السا دةاومؽ ىظا جال 

                                                  تجسيع وتخاكؼ الثخوة - 7

أن  هرن الدخ  أو اليروة مؽ العؾام  التي تؤ ي هلى حدوا حراك اجتطاعي في الطاتطاب ه       
الفاار  أو األفاارا  رسااعؾن هلااى تحساايؽ أوضاااعيؼ االقتصااا رة مااؽ خاابلل حصااؾليؼ عمااى اليااروة أو 
 خاا  الطيظااة, وىاااذا ناااتت ماااؽ تحاارك االفااارا  الطيظااي فااي عطمياااؼ عااؽ طرااااق مااا ذتطتعاااؾن دااو ماااؽ 

أصاابح خاابلل ىاذه األجاؾر  ؽماؤىبلم وقادرام ومياارام مطااا راعمياؼ رحصامؾن األجااؾر العالياة وما
ؽ الدخ  قامؾا ضتاطيعو والتيطاره فاي مشااراب اقتصاا رة مربحاة أ ى هلاى حصاؾليؼ لدذيؼ فا ض م

ؼ لمياااروة يعماااى عا ااادام مالياااة جيااادة مطاااا جعمياااؼ ذتحر اااؾن فاااي مياااؽ ملتمفاااة ماااؽ خااابلل تاطااايع
والتيطارىا وبالتالي حققؾا حراكًا في الطاتطب مؽ خبلل تأييار أوضااعيؼ االقتصاا رة واالجتطاعياة 

فااي أوضااا  اجتطاعيااة واقتصااا رة  ذظشاافؾن األفاارا   ىااؤاللمياا   العطااؾ ي. والباارون فاارا الحااراك
 جدذدة, واظتقمؾن مؽ طبقة هلى طبقة أعمى في الطاتطب. وبقافية, بؼ ذظتقمؾن هلى أوضا 
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ركؾن ىذا العام    تاطيب وتراكؼ اليروة ل واضحًا ومؤبرًا في الحراك االجتطاعي في  ما وغالباً     
التاااي ركاااؾن تحااارك االفااارا  فيياااا  بيااارًا وتساااطح ألفرا ىاااا ضتأييااار أوضااااعيؼ الطاتطعاااام الطفتؾحاااة و 

 عمى ما رحققؾه مؽ ناال في عطميؼ وألمؾ  حياتيؼ.  االقتصا رة واالجتطاعية ضظالً 

 الدواج- 8

قد ركؾن الزواج أحد ا ليام أو العؾام  لمحاراك االجتطااعي الاذي رحصا   اخا  الطاتطاب.        
تظتطااي هلااى طبقااة اجتطاعيااة أعمااى مااؽ طبقتااو  ااآن ذتاازوج  ه أ ماار افعظاادما ذتاازوج أحااد االشاالاا مااؽ 

الؾضاب ذتظماب ماؽ ىاذا  ة مؽ الظبقة العمياا فياذاأ مر اشلص مؽ الظبقة الؾلظى في الطاتطب مؽ 
رأيااار ماااؽ مكانتاااو االجتطاعياااة وعبلقاتاااو االجتطاعياااة وألااامؾ  حياتاااو ووضاااعو الطعاشاااي الشااالص 

وضااب الظبقااة التااي تاازوج مظيااا. وىااذا التأيياار فااي األوضااا  ذااؤ ي واالقتصااا ي حتااى ذتطاشااى مااب 
هلااى حااراك عطااؾ ي فااي الطاتطااب, وقااد رحاادا العكااس تطامااًا عظاادما ذتاازوج أحااد أشاالاا الظبقااة 

 تظتطي هلى الظبقة الدنيا ميبًل. ة أ مر االعميا في الطاتطب مؽ 

 القجرات الفخدية واألبجاع  - 9

تعاد القادرام الفر راة ماؽ العؾاماا  الطيطاة التاي تاعا  االفاارا  ذتحر اؾن ماؽ خبللياا واحققااؾن       
في الطاتطب عؽ طراق ما رطتمكؾن مؽ مياارام وقاضمياام تلتماف عاؽ غيارىؼ حيا  تاؤىميؼ نااعًا ه

فاي ملتماف مياا ذؽ الحيااة مطاا راعمياؼ رأيارون ماؽ  اإلناااعامىذه الطيارام والقدرام هلى تحقيق 
 ألمؾ  حياتيؼ وأوضاعيؼ االجتطاعية واالقتصا رة واتدرجؾن في السمؼ االجتطاعي هلى أعمى ضظالً 

 في حياتيؼ. هنااعامرحققؾنو مؽ عمى ما 

نؾعًا راقيًا لمظشااد االنسااني وعطابًل فاذًا وناا رًا ذظاتت عاؽ عطمياام عقمياة خاصاة واعد اإلضدا        
والادة واألصالة واتامى السمؾك اإلضداعي في االخترا  والتعمؼ وااللاتظباد تتسؼ دالطرونة والظبلقة 

حاد الغاؾاىر التاي تياتؼ ضياا الطاتطعاام الطتقدماة, ولعا  والتآليف والتلظي . وتعاد عااىرة اإلضادا  أ
ىذه الغاىرة الطتطيمة دالظؾاتت اإلضداعية التي رغيرىا االفرا , فاي الطؾاقاف الطلتمفاة, تتظماب أىطياة 

 .لٖٗٔ ورعارة خاصة

 االترال الثقافي واالنفتاح عمى العالؼ الخارجي -13

االخبلقياة والعاا ام والتقالياد واألعارا  االجتطاعياة التاي  االتااىاامرقصد دالعؾام  اليقافية       
تطي  قؾالب الفكر السا د ونطا  العطا , وقاد رىاب دعاض االجتطااعيؽ وماظيؼ   مااكس فيبار ل هلاى 
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العؾاماا  اليقافيااة ألاااس التأياارام األخاارى  االقتصااا رة والتكظؾلؾجيااة ومااا ذظشااآ عظيااا ماااؽ  اعتبااار
عمااى العااالؼ اللااارجي لياادوره الكبياار فااي هحااداا تأياارام  االنفتااال.  طااا أن لٖ٘ٔ تأياارام اجتطاعيااة

جؾىرااااة فاااي نغاااؼ الطاتطاااب اليقافياااة حيااا  رعطااا  عماااى احتكااااك االفااارا  ماااب جطاعاااام وماتطعاااام 
ونغاؼ  تلتمف في نغطيا االجتطاعية واليقافية, حي  تلتمف ىذه الطاتطعام في أعرافياا وتقاليادىا

والتقاليااد والطعتقاادام التااي  االتااىاااممااؽ  تأياار ىااذا  ييااراً حياتيااا وألاامؾ  معيشااتيا وقااد رشااط  ال
 طاا حادا لؾضاب الطارالة ومكانتياا,  األوضا  االجتطاعياة انقبل رعتظقيا الطاتطب مطا ذؤ ي هلى 

وحاادا حااراك اجتطاااعي لااراب, ونطااد الطاادن الصااظاعية وجااذضد الكيياار مااؽ أىاا  الراااف هلااى غياار 
 .رلػ مؽ مبلمح التأير االجتطاعي اليقافي

اليقافي, وعااا ة فاعميتيطاا دفضا  تقادم ولاا    واالنتشاروبظبيعة الحال فآن االحتكاك اليقافي,    
االتصاال الطتعاد ة والطتقدماة أ ى هلاى تأيار  ييار ماؽ أفكاار األفارا  فاي الطاتطعاام خصؾصااًا هرا 

ماؽ  جازلاً  تبظى ىذه األفكار قيا ام ليا تآبيرىا, وتظتشر ضؾالاظتيؼ عاؽ طرااق التقمياد حتاى تصابح
 .لٖٙٔ بقافتيؼ الطاتطعية

 الحخاك االجتساعي  أساليب وأنساطثانيا : 

 ذمي: رآخذ الحراك االجتطاعي العدذد مؽ األنطاد والصؾر أضرعىا ما    

 ااااااا الحراك الفر ي والاطاعي. ٔ

 اااااااا الحراك الطيظي والحراك االجتطاعي. ٕ

 ااااااا الحراك الرألي والحراك األفقي. ٖ

 ااااااا الحراك  اخ  الاي  الؾاحد والحراك ضيؽ االجيال. ٗ

 ااااااا الحراك الطا ي أو   الظقمة الطا رة ل والحراك الطعظؾي أو   الحراك الفكري واليقافي ل. ٘

 ااااااااا الحراك الظسبي والحراك الكمي   الطظمق ل. ٙ

 ااااااااا الحراك البظيؾي والحراك التبا لي. ٚ

 الحراك الاز ي الطحدو  والحراك التام والشام .          اااااااا ٛ

 ولؾ  رقؾم الباح  دعرض وتؾضيح ىذه األلاليب واألنطاد في الصفحام ا تية:    
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 الحخاك الفخدي والحخاك الجساعي - 1

قااد ركاااؾن الحااراك عماااى الطسااتؾى الفااار ي, ورلااػ ضدرالاااة الفاارا التاااي تتااال لمفااار  لتأييااار         
لسمؼ التدرجي, أماا هرا  اان الحاراك لاطاعاة أو لففاة دكاممياا فاي ىاذه الحالاة رطكاؽ أن وضعو في ا

تلتمااف الطاتطعااام مااؽ حياا   هرنظمااق عمااى ىااذا الظااؾ  مااؽ الحااراك دااالحراك البظااا ي أو الظبقااي. 
الفااارا الطتاحاااة لمحاااراك, فالظغاااام الظاااؾا في رحااارم الحاااراك, أماااا فرصاااو فاااي الطاتطعاااام البسااايظة 

ن ه هرن الحاراك ركاؾن ماؽ خصا صايا إو ة ضيظطا في الطاتطعام الحدذية الطفتؾحة فاالتقميدرة فطحد
 . لٖٚٔ ىذه الطاتطعام تتيح لؤلفرا  والاطاعام فرا تأيير أوضاعيؼ

دالبعااااد االجتطاااااعي الرألااااي أو عااااد  الظبقااااام  ارتباطااااوأمااااا لاااايرو ؽ فيعظااااي ضتر ااااز الحااااراك      
ة عمظياة محاد ة. أماا ماداقتصا رًا أو لياليًا دالفر  مؽ خبلل حر تو هلى أعمى أو هلى ألف  خابلل 

عطؾمية الحراك الرألاي فتعظاي لادى لاؾرو ؽ عاد  األفارا  الاذذؽ رأيارون ماؽ وضاعيؼ االجتطااعي 
  األفااارا  الطظمااق رعظاااي عطؾميااة مظمقاااة ة عمظياااة محااد ة.  طاااا أن عاادماادتاااااه رألااي خااابلل افااي 

الساضق رحد  طبيعة الحراك االجتطاعي عمى ألاس حر اة وتظقا  األفارا   االتااهلمحراك. وإرا  ان 
 ون الاطاعام. فقد تتحرك طبقة دآكطميا. وىذا ذؾضح الفارم ضيؽ الحراك االجتطاعي الذي ذتلاذ 

الااذي رطكااؽ أن نظمااق عميااو    الحااراك الظبقااي شااكبًل فر رااًا, والحااراك الااذي ذتلااذ شااكبًل جطاعيااًا و 
ن قضاية الفارا الطتاحاة أماام الفار  ىاي التاي تاؤبر فاي حياتاو وىاي التاي تاعماو إوبيذا ف. لٖٛٔ لل

لتأياار  الااتعدا هذتحاارك فااي لاامؼ التاادرج االجتطاااعي ضظاااًل عمااى ميؾلااو وططؾحاتااو والتااي تتؾافااق مااب 
ل الطزاد مؽ الايد في لبي  الحصؾل عمى وضعو االجتطاعي واالقتصا ي وىذا ما ذدفعو هلى ضذ

 تعميؼ أعمى أو الحصؾل عمى اليروة والااه والتي تعتبر مؽ أىؼ عؾام  الحراك االجتطاعي.

وتتحااد  طبيعااة الحااراك االجتطاااعي فااي أي ماتطااب عااؽ طراااق االذدولؾجيااة السااا دة. فااالحراك      
أفارا  الظبقاة العامماة داآكطميؼ ااااااااا  انتقاالوفق االذدولؾجية الطار سية ركؾن حراكاًا طبقياًا ااااااااا أي عمى 

الأربية والطعاصرة فيكؾن حراكًا فر رًا رقؾم عماى  األذدولؾجياموليس حراكًا فر رًا. أما الحراك وفق 
 االرتقاالدم وجاؾ  عقباام تعياق ألاس الظشاد الاذي ذؤ راو الفار   اخا  البظاال االجتطااعي نتيااة لعا

 .لٜٖٔ هلى مراتب أعمى

 الحخاك السيشي والحخاك االجتساعي - 4
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الفر  لطيظة أخرى غير ميظة أضياو أو ميظاة ألارتو,  اآن  احترا رقصد دالحراك الطيظي ىؾ        
تكااؾن ميظااة أضيااو أو ألاارتو ىااي الفبلحااة واطااتيؽ ىااؾ ميظااة جدذاادة  ااآن رصاابح ناااارًا ماايبًل. وىااذا 

التلصص الطيظي وتؾافر مااالم العط  أمام الفر ,  الع را التبدذ  أو التأيير لطيؽ كدا يؼ نتياة 
, واساااعد الحااراك الطيظااي عمااى تحاارك األفاارا  اجتطاعيااًا ئلنتاااجلحسااب ميؾلااو الفر رااة والااتعدا ه د

الفاار  فااي التر يااب الطيظااي  ارتقااالواقتصااا رًا, عااؽ مكانااة ألاارىؼ االجتطاعيااة واالقتصااا رة, واااؤ ي 
وتأييااره لؾضااعو الطيظااي, عااؽ وضااب ألاارتو األصاامية وصااعؾ ه أو ىبؾطااو فااي الساامؼ الطيظااي, هلااى 

دااآفرا  جااد   اختبلطااوو الااذذؽ تربااى معيااؼ فااي طفؾلتااو و ااذلػ تأيياار مكااان أقامتااو, ومعرفااو أصاادقا 
رلتمفؾن في الطيؾل واالتااىام عؽ الؾل  الذي عا  فيو, وتأييره أرضًا أللمؾ  حياتاو ومر ازه 
االجتطااااعي ماااا ذاااؤبر فاااي عبلقتاااو القراضياااة دآعضاااال ألااارتو. وىاااؾ ماااا أصااابح مآلؾفاااًا فاااي الطاتطاااب 

فاااي حااار  ذدوااااة واعطااا  األضظاااال فاااي ميظاااة الظاااب أو  الطعاصااار حيااا  قاااد رعطااا  ا داااال واالجااادا 
 . لٓٗٔ اليظدلة أو التدراس أو التاارة

أمااااا الحااااراك االجتطاااااعي فيااااؾ مصااااظمح ذاااادل عمااااى حر ااااام األفاااارا  أو حر ااااام الؾحاااادام        
األلااراة  اخاا  مظغؾمااة مااؽ الففااام االجتطاعيااة الطيظيااة أو  اخاا  الظبقااام االجتطاعيااة, والحااراك 

ألفرا  ذؾصف عمى وجو العطؾم أنو  اخ  األجيال, واؾصف الحراك االجتطاعي االجتطاعي لدى ا
لاادى األلاار مااؽ جياا  هلااى جياا  أنااو حااراك ضاايؽ االجيااال, وعمااى نحااؾ أ م فااإن الحااراك االجتطاااعي 
ضيؽ االجيال ذدرس العبلقة ضيؽ الطكاناة واألصا  أو الطؾقاب األصا  لادى األفارا  وبايؽ ماؾقعيؼ فاي 

. واعتباار الحاراك االجتطاااعي ميالياًا متااى تاااوع الطاتطااب لٔٗٔ اعيااة الطيظياةمظغؾماة الففاام االجتط
نغرتااو التقميدرااة الطحاادو ة التااي تقاادر الفاار  وفقااًا لطكانتااو االجتطاعيااة الطكتساابة عااؽ طراااق جيااؾ ه 
الطبذولة لتظطية قدراتو وتظؾار مياراتو وتراكؼ خبراتو, وبظاًل عمى رلػ ذرتقاي الفار  فاي ىارم التادرج 

اعي وبااذلػ رغياار جميااًا أىطيااة عاااىرة الحااراك االجتطاااعي فااي أنااو الؾلاايمة الفعالااة وا مظااة االجتطاا
 التي مؽ خبلليا رحقق الفر  راتو وتظمعاتو.

 الحخاك الخأسي والحخاك األفقي -3

ؽ, حااراك اجتطااعي رألاي   الصاااعد والظااعل ل وحااراك يذظقساؼ الحاراك االجتطاااعي هلاى ناؾع       
اجتطاعي أفقي. والحراك الرألي ىؾ تأيار فاي وضاب األفارا  ماؽ أعماى هلاى ألاف  أو داالعكس, أناو 

في الظبقام االجتطاعية  آن ذظتق  فر  مؽ طبقاة اجتطاعياة هلاى طبقاة اجتطاعياة أعماى أو  انقبل 
ااااااااااا ألااتظا  أن رطتمااػ بااروة , وقااؾة, وجاىااًا, مطااا عطاا  أقاا . ميااال رلااػ ااااااااا مااؾاطؽ متؾلاا  الحااال 
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وقااد  فااي ماتطعااو, وعاازع صااداقتو دالظبقااام العميااا. عمااى رفااب شااآنو, وأصاابح ععيطااًا وقا اادًا دااارعاً 
رحاااادا عكااااس رلااااػ ااااااااااا فيفقااااد فاااار  غظااااي رو مر ااااز عااااالي اااااااااا بروتااااو وقؾتااااو وجاىااااو دحاااادوا بااااؾرة 

 .لٕٗٔ اجتطاعية

الفار  ماؽ طبقاة اجتطاعياة  نياا هلاى طبقاة اجتطاعياة  انتقاالطاعي الرألي رعظاي فالحراك االجت     
عميا أو دالعكس, دطعظى تحؾل الفر  أو الاطاعة أو القيؼ مؽ طبقة اجتطاعية هلى طبقة اجتطاعياة 
أخااارى صاااعؾ ًا أو ىبؾطاااًا عماااى السااامؼ االجتطااااعي وابااادو رلاااػ الصاااعؾ  أو اليباااؾد فاااي ماااااالم 

ن ىظااك نؾعاان ماؽ الطاتطعاام, أوليطاا ه هرلسيالي والطيظي دشاك  خااا, الحراك االقتصا ي وا
الطاتطعااام الطفتؾحااة والتااي تسااطح دااالحراك الرألااي واليانيااة الطاتطعااام الطأمقااة أو الطقفمااة والتااي 

 .لٖٗٔ تعؾم عطميام الحراك الرألي

فار  ماؽ  نتقاالكا وأما الحراك االجتطاعي األفقي فيؾ تأيار وضاب األفارا  فاي الطساتؾى نفسا       
, وحاز  ليالااي هلااى حااز  ليالااي كخاار, أو مااؽ ميظاة معيظااة هلااى ميظااة أخاارى فااي الطسااتؾى نفساا

الطعتقادام   انتشااروىظااك حاراك أفقاي فاي مااال اليقافاة  العام  مؽ الظااارة هلاى الحادا ة. كانتقال
 .لٗٗٔ والعا ام واألفكار مؽ ماتطب هلى ماتطب كخر

ضايؽ األقااليؼ الاأرافياة الطلتمفاة  االنتقالطار الحراك االجتطاعي األفقي عطميام هوادخ  في      
وعطميام االنتقال مؽ جطاعة اجتطاعية هلى جطاعة اجتطاعية أخرى ضدون أن رصاحب رلػ تأيار 

الساااكاني نتيااااة  االخاااتبلدطاااار التأيااار الطكااااني عطمياااة هفاااي األوضاااا  االجتطاعياااة. واااادخ  فاااي 
الساااكؽ هلاااى مؾقاااب العطااا  أو هلاااى مؾقاااب شااارال السااامب أو الترفياااو وىاااذه العطمياااة ماااؽ مؾقاااب  االنتقاااال

طؾاماة ماؽ الازمؽ أو فتارام  طاد األركؾلؾجية لتر ز ماطؾعام معيظة مؽ الساكان فاي مادن معيظاة ل
. و اذلػ ىظااك عطمياام ل٘ٗٔ االلاتيظانقصيرة رطكؽ أن ذتلذ شك  التطيز العظصري أو الأازو أو 

هلاااى ماتطعاااام أخااارى. واطكاااؽ أن تتلاااذ  داالنتقاااالالاأرافاااي والطرتبظاااة  اإلقمااايؼالظااازول أو تأيااار 
مااؽ  ولااة هلااى  ولااة أخاارى أو عااؾ ة الطياااجر هلااى  االنتقااالعطميااام الظاازول شااك  اليااارة هرا  ااان 

وطظااو. وىظاااك أرضااًا عطميااام اليااارة الداخميااة التااي تااتؼ عمااى مسااتؾى الطاتطااب الؾاحااد, وىااي التااي 
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هلاى عطا   االنتقاالاأرافاي أو تأيار الطدذظاة أو الطاتطاب الطحماي نتيااة ال اإلقمايؼتعظي مار  تأير 
 .لٙٗٔ اإلقامةدعبلقة اجتطاعية أو اقتصا رة تتظمب تأير مح   االرتبادجدذد أو 

 الحخاك داخل الجيل الؾاحج والحخاك بيؽ االجيال -4

االجتطاااعي  رطيااز عمطااال االجتطااا  ضاايؽ نااؾعيؽ مااؽ أنااؾا  الحااراك االجتطاااعي ىطااا الحااراك      
ل وبايؽ الحاراك االجتطااعي ضايؽ االجياال  Social Mobility Generation اخ  الايا  الؾاحاد  

 Intergenerational social mobility  ل.واعاار  الحااراك االجتطاااعي  اخاا  الاباا  الؾاحااد
 وبحسب   انيد الرو ل عمى أنيا التأيرام في الظبقة االجتطاعياة الحاصامة فاي مادة حيااة واحادة,
أماا الحااراك االجتطاااعي الططتااد ألكياار مااؽ جياا  فيعاار  عمااى أنااو التأياارام فااي الظبقااة االجتطاعيااة 

. وفااي الحااراك  اخاا  الاياا  الؾاحااد تاااري دطقارنااة لٚٗٔ الططتاادة مااؽ جياا  ا دااال هلااى جياا  أضظااا يؼ
ناااع فيياا  اآن ركاؾن ىاذا هالطيظياة, وماا رحققاو ماؽ  األوضا  الظبقية التي شأميا الفر  في حياتو

الفار  قاد  ااان رعطا  ناااارًا أو حادا ًا فاي معطاا  أو ورشاة وبعااد رلاػ أصابح رطمااػ مصاظعًا أو ورشااة 
صااأيرة لمظاااارة أو الحاادا ة. أمااا الحااراك االجتطاااعي ضاايؽ االجيااال فيااؾ رغياار عظااد مقارنااة الظبقااة 

فاإرا حقاق األضظاال مساتؾى طبقياًا لييا    مؽ األضظاال وكداا يؼ أو أجادا ىؼ, هاالجتطاعية التي ذظتطي 
نيؼ ضاذلػ ركؾناؾا قاد حققاؾا حراكاًا اجتطاعياًا صااعدًا عبار إأعمى مؽ رلػ الذي ذظتطي ألياو كداا يؼ, فا

 .لٛٗٔ االجيال وعكس رلػ صحيح أرضًا لمحراك االجتطاعي الياد  أو الظاعل عبر االجيال

أن  اا  جياا  رحقااق  هرالطلتمفااة  وفااي الظااؾ  االول مااؽ أنااؾا  الحااراك أي الحااراك ضاايؽ األجيااال    
رصبح أضؽ الفابلل   رجة أعمى في لمؼ التدرج االجتطاعي أكبر مطا حققو الاي  الذي لبقو, فطيبلً 

ضااؽ الطاادرس عمااى تعماايؼ عااالي امدرلااًا دعااد حصااؾلو عمااى تعماايؼ متؾلاا  بااؼ رحصاا  حفيااد الفاابلل و 
ضاؽ العاما  او اذلػ أن رصابح ليياا والاده وجاده, هواظتق  هلى شراحة أعمى مؽ الشرا ح التاي وصا  

 .لٜٗٔ صاحب متار صأير, بؼ رصبح حفيده صاحب شر ة متؾلظة

 ـــ الحخاك السادي ) الشقمة السادية   والحخاك السعشؾي أو ) الحخاك الفكخي والثقافي   5

األوضااا   الع ىااارواقصااد دااالحراك الطااا ي ىااؾ رلااػ الظااؾ  مااؽ الحااراك الااذي رحاادا نتياااة       
واالحؾال الطا رة نتياة لظطؾ رأس الطال وتأير نغام الطمكية ونطؾ الطمكيام الفر رة اللاصة ونشآة 

نتاج الفار  ومادى قدراتاو وخبراتاو, وفاي ىاذا الظاؾ  رصابح هنغام األجؾر, وتقييؼ العط  عمى ألاس 
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لتأياار الطيااؽ التاااي مااؽ الظبيعااي أن تتأياار الطراكااز االقتصاااا رة لؤلضظااال عااؽ مراكااز كداااا يؼ ورلااػ 
رعطمااؾن فييااا وىااذا رعظااي أن التاادرج الظبقااي أصاابح أكياار مرونااًة وتأياارًا وأصاابح مااؽ السااي  أمااام 

هلى مرتبة أعمى مؽ مرتبة ألرىؼ دطقدار ماا ذبذلؾناو ماؽ جياد وعطا , وماا رقؾماؾن  االنتقالاألفرا  
عاؽ مكاناة ألارىؼ دو مؽ نشاد في ميظيؼ, وأصبح مؽ الظبيعي أن تاظلفض مكاانتيؼ االقتصاا رة 

 هرا فشمؾا في ميظيؼ.

الفااار  داااالقيؼ واألفكاااار والطباااا ئ  ارتباااادأماااا الحاااراك الفكاااري واليقاااافي فيقصاااد داااو مقااادار وقاااؾة      
التقميدرااة الطتؾاربااة وماادى قدرتااو عمااى مؾاكباااة األفكااار الطسااتحدبة الطلتمفااة, وقااد لاااعدم ولاااا   
االتصال الحدذية في الطاتطعام الطتقدمة وما رعر  اليؾم دالعؾلطة حي  أصبح العالؼ الياؾم قرااة 

والصااااحف والكتااااب والطااااابلم  فزاااااؾن والتمصااااأيرة دفضاااا  ولااااا   االتصاااااالم الحدذيااااة  ااااالرا ذؾ 
فرا الحراك الفكري, وعرض  اع را الحدذية في العمؾم والفظؾن هلى  االختراعام واع را واألنترند 

نطارج فكراة واجتطاعية في ألاليب جدذدة ماؽ السامؾك, و اذلػ تأيار التقالياد الطتؾارباة عاؽ ا داال 
 واالجدا  و ذلػ تقب  األفكار والطبا ئ الطستحدبة.

 الحخاك الشدبي والحخاك الكمي ) السظمق   -6

ل ىااؾ الحااراك الااذي رحاادا ضاايؽ  Relative Social Mobilityرقصااد دااالحراك الظساابي        
اجتطاعيااة هلااى طبقااة اجتطاعيااة أخاارى  ون حاادوا تأياارام  طبقااةأفاارا  مااؽ  انتقااالالظبقااام عباار 

 . لٓ٘ٔ جذراة في ضظية الحياة أو االجتطاعية

 انتقااالل فيااؾ رشااير هلااى  Absolute Social Mobilityأمااا الحااراك الكمااي أو الطظمااق         
جطاعام مؽ األفرا  مؽ طبقة اجتطاعية هلى طبقة اجتطاعياة أخارى أو ماؽ شاراحة اجتطاعياة هلاى 
أخرى وىذا رحدا في حاالم التأير الؾالعة الظظام الذي رحدا عمى أبر تأير البظال الطيظاي أو 

ياارة مااؽ السااكان مااؽ األعطااال اليدواااة هلااى يعي لمطاتطااب الااذي قااد ذااؤ ي هلااى تحااؾل أعاادا   الصااظا
 .لٔ٘ٔ واللدمية اإل اراةاألعطال 

 الحخاك البشيؾي والحخاك التبادلي - 7

العطااااؾ ي الظاااااتت عااااؽ تأياااار فااااي تؾعاااااب  اإلجباااااري الحااااراك البظيااااؾي ىااااؾ نااااؾ  مااااؽ الحااااراك        
الطستؾاام االجتطاعية في ماتطب ما. واحص  عظدما رص  الظمب عماى ميظاة معيظاة هلاى رروتاو 
وتغياار الحاجااة هلااى جمااب أناااس ليطمفااؾا الشااؾاغر. أمااا الحااراك التبااا لي فيااؾ الحااراك غياار البظيااؾي. 
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عمااى ميظااة معيظااة هلااى رروتااو  وتعظااي  مطااة تبااا لي ىظااا الطقارضااة, أي أنااو ضاادل أن رصاا  الظمااب
 وفااتح الطاااال  خااراؽ لطمفيااا. الؾعااا فوا الشااؾاغر ذااتؼ تاارك ؤ تغياار الحاجااة هلااى جمااب أناااس ليطماا

 .لٕ٘ٔ ولكؽ عظد وجؾ  الحالة السببية, فآن الحراك االجتطاعي ركؾن قميبلً 

 الحخاك االجتساعي والتغيخ االجتساعي في العخاقثالثًا: 

ىااؾ التحااؾل الااذي رظاارأ عمااى البظااال االجتطاااعي فااي  Social Changeالتأياار االجتطاااعي      
أي  هرااضيااة محد ة مؽ الزمؽ وقد ركؾن ىذا التأيار مدوالقيؼ واأل وار االجتطاعية خبلل  الؾعا ف

. فااالتأير االجتطاااعي لٖ٘ٔ لمتأياار اً محااد  اً تقاادمًا وقااد ركااؾن لاامبيًا أي تلمفااًا. أي لاايس ىظاااك أتااىاا
التي تحدا مؽ خبلليا تأيرام جؾىراة في البظياان االجتطااعي والطياام اللاصاة ذدل عمى العطمية 

 داااألجيزة االجتطاعيااة. واقصااد دالبظيااان االجتطاااعي تمااػ التأياارام التااي تحاادا فااي أنطاااد التفاعاا 
ضااايؽ األفااارا  والعبلقاااام االجتطاعياااة ضياااظيؼ والتاااي تحكطياااا الطعااااذير االجتطاعياااة ماااؽ ناحياااة ونغاااام 

 .لٗ٘ٔ   أي الدوافب والروا   مؽ ناحية أخرى اليؾا  والعقا

و آنيطاااا رشااايران هلاااى لاااتلدم عاااد  ماااؽ الدارلااايؽ مفياااؾم التظطياااة والتأيااار االجتطااااعي اولقاااد      
مؾضااؾ  واحااد... وفااي ىااذا الصااد  رطكظظااا أن نشااير هلااى   أرنؾلااد تااؾاظبي ل فااي  رالااتو عااؽ  يفيااة 

األنساام اليقافياة الطتعاد ة التاي تز ىار ؾر الحضارام وتظؾرىا, و  لؾرو ؽ ل في  رالتو عؽ يع
وعيااؾر أنسااام بااؼ تظاادبر, و   ااارل مااار س ل فااي  رالااتو االنييااار الااادلي لؤلنسااام االقتصااا رة 

ن تمااػ هأخاارى جدذاادة, و رالااام  اا  مااؽ   داااراتؾ ل و   ماااكس فيباار ل عااؽ الصاافؾة والساامظة, هر 
ن جطياب ىاؤالل الدارلايؽ  اانؾا هؾل التؾجيام تضب أحد الطفيؾميؽ مح  ا خر. وعطؾمًا رطكؽ الق

 .ل٘٘ٔ  ارليؽ لمتأير االجتطاعي وليس لمتظطية

مؽ خابلل قدرتاو ن التأير االجتطاعي رعظي البظال أو الييك  الطؤلس لمظغام االجتطاعي ه        
 راكاو لذاتاو فاي واقاب ماتطعاو أو ضيفتااو أو إالفكرااة عماى تحدذاد مؾقاب االنساان ماؽ الحيااة والكاؾن و 

الااذي رحااي  دااو ومااؽ خابلل رلااػ أصاابح التأياار جانبااًا لاو أىطيتااو الفكراااة والظفسااية فااي حر ااة  العاالؼ
  .لٙ٘ٔ الطاتطب وتقدمو وتظؾره الحضاري 
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ناو الؾضاب الاذي رشاير هلاى همكانياة إف Social Mobilityأما مصظمح الحاراك االجتطااعي        
نااة االجتطاعيااة , فااي ىاارم التاادرج ى الظبقااة أو الطكاتحاارك األفاارا  أو الاطاعااام هلااى ألااف  أو أعماا

الفار  أو ماطؾعااة أفارا  ماؽ مساتؾى طبقاي هلااى مساتؾى طبقاي كخار. ليااذا,  انتقاالالظبقاي. دطعظاى 
فاااالحراك االجتطااااعي عااااىرة جدذااادة فاااي الطاتطاااب الحااادذ , ضااا  ىاااؾ أحاااد الطقؾماااام الر يساااية فاااي 

تطعااًا مأمقااًا, وال ذتحاارك الطاتطااب الطتحضاار, والااذي ذتطيااز عااؽ الطاتطااب التقمياادي , الااذي ُرعااد ما
اجز اجتطاعية ترب  الفار  داطاعتاو. وبظااًل عماى الفر  فيو خارج الاطاعة التي ذظشآ فييا لؾجؾ  حؾ 

ن الحاراك االجتطاااعي رعباار عاؽ عطميااة اجتطاعيااة ذظتقا  مااؽ خبلليااا الفار  أو الاطاعااة مااؽ إرلاػ فاا
وضااب اجتطاااعي معاايؽ هلااى وضااب كخاار. ليااذا ذاارب  دعااض الباااحييؽ ضاايؽ   الحااراك االجتطاااعي ل 
 هروعاااىرة أعااؼ وأشااط  وىااي عاااىرة   التأياار االجتطاااعي ل التااي ذتعاارض ليااا األفاارا  والاطاعااام, 

اعيااة معيظااة هلااى أخاارى, مااؽ وضااب اجتطاااعي معاايؽ هلااى كخاار, ومااؽ مكانااة اجتطتظتقاا  أو تتحااؾل 
  الزمان والطكان. اختبل حسب دورلػ 

رسير التأيار االجتطااعي دلظاى حييياة فاي ملتماف الطاتطعاام الطتقدماة والظامياة, والطتلمفاة      
مراكاااز عمااى حاااد  لاااؾال, واصااااحب التأيااار االجتطااااعي حر ااام اجتطاعياااة, وحاااراك اجتطااااعي فاااي 

وااؤ ي دالتاالي هلاى تأييار فااي تؾعااب السامظة ومياا ذؽ الضاب  التظغيطاي, فتسااعى  وأوضاا  األفارا 
, االلتيطارايؽالظبقام الؾلظى ورال السمظة, وتستحؾر عمييا مؽ الصفؾام األرلتقراطية والحكام 

الؾلاظى  ىذه الظبقة تتبلشى جطاعام اجتطاعية قدرطة. واؤ ي الحراك هلى قيام ونفس وفي الؾقد
 طا  .لٚ٘ٔ دآ وار في أعطال الحكؾمة دشك  مباشر, أو مؽ خبلل عضؾاتيا في األحزا  السيالية

أن العؾاماا  االجتطاعيااة والحضاااراة تحااد  هلااى  رجااة دعياادة عطميااام التأياار االجتطاااعي. وقااد حااد    
 مراح  عطمية التأير االجتطاعي والتحدذ  دآربب مراح  ىي :   Blackدبلك 

 والطظالبة دالتأير والتحدذ . األرقاظاااااا مرحمة التحدي أو ٔ

 اااااااا مرحمة الكفال.ٕ

اااااااااا مرحمااااة تحقيااااق التحااااؾالم االجتطاعيااااة واالقتصااااا رة, أي االنتقااااال مااااؽ الطاتطااااب الرافااااي هلااااى ٖ
 الطاتطب الحضري.

ؾالم االجتطاعياااااة ااااااااااااا مرحماااااة هعاااااا ة التظغااااايؼ األلالاااااي لمبظاااااال االجتطااااااعي  كااااا  نتيااااااة لمتحاااااٗ
 .لٛ٘ٔ واالقتصا رة
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فااالتأير ىااؾ لااظة الحياااة وىااؾ قااانؾن طبيعااي واجتطاااعي ذااتحكؼ فااي جطيااب أوجااو الحياااة الطا رااة     
الااارغؼ ماااؽ أن العظاصااار الطا راااة ألراااة حضاااارة ىاااي ألااار  فاااي  رجاااة التأيااار ماااؽ عماااى والطعظؾااااة, 

العظاصاار الطعظؾاااة, و ااذلػ عمااى الطسااتؾى الشلصااي واليقااافي واالجتطاااعي, حياا  ال ذؾجااد شاايل 
شاااك  هلاااى شاااك  كخااار حتاااى الطاتطعاااام القدرطاااة باضاااد ومساااتقر فكااا  ماتطاااب ذتأيااار واتبااادل ماااؽ 

رم ولاؾ نسابيًا. أن التأيار االجتطااعي الاذي ذاؤ ي هلاى التأيار والبدا ية والتقميدرة فقاد تأيارم وتظاؾ 
فااااي هطااااار التقظيااااة  اختراعااااامفااااي ضظااااال الظغااااام االجتطاااااعي ووعيفتااااو قااااد تساااابقو بااااؾرة وطظيااااة أو 

 الصظاعية. 

وماا صااحبيا ماؽ تحدذاد الطمكياة والتشاراعام والقاؾانيؽ  ٜٛ٘ٔوفي العرام أحادبد باؾرة           
والااعة تأياارًا  بياارًا فااي حياااة الطاتطااب العراقااي. واشاايد الطاتطااب العراقااي الطعاصاار تأياارام ضظيؾاااة 

الظظااام مظاااذ  خااؾل عظاصااار الحضااارة والطدنياااة الأربيااة اليياااا فااي نياراااة القاارن التالاااب عشاار وماااا 
ؽ تحؾالم اجتطاعية واقتصا رة وبقافية وليالية ضدلد  ييرًا مؽ نغرة الطاتطب التقميدرة صاحبيا م

 تااه الؾجؾ  والحياة.

قااد رصااح القااؾل دااآن الحاار  العالطيااة األولااى  انااد أعغااؼ حاادا اجتطاااعي فااي تاااراخ العاارام     
كفاام جدذادة لاؼ  ضياا أماام أعايؽ العاراقييؽ انفتحاد هرالحدذ , فيي  اند دطيادة نقظاة تحاؾل ىا ا  

ل فااي التأياار  ٜٜ٘ٔ – ٖٜٔٔ  . وتعتباار فرضااية عمااي الااؾر ي لٜ٘ٔ ركااؽ ليااؼ ضيااا عيااد مااؽ قباا 
والتظاشااز االجتطاااعي مااؽ الدرالااام االجتطاعيااة القيطااة التااي تبحاا  فااي لااياقام التأياار والتحااؾل 

ة الفاار  االجتطااعي فاي العارام وبالتاالي فياؼ تآبيراتاو ونتا اااو عماى اليقافاة والطاتطاب وعماى شلصاي
الااارغؼ ماااؽ أن التأيااار الحضااااري ذاااؤبر دصاااؾرة ألااار  فاااي العظاصااار الطا راااة ماااؽ عماااى العراقاااي , 

العظاصاااار الطعظؾاااااة وخاصااااة فااااي القاااايؼ والعااااا ام والتقاليااااد . ولطعرفااااة تااااآبير التأياااارام والتحااااؾالم 
االجتطاعياااة عماااى الطاتطاااب العراقاااي ر اااز الاااؾر ي عماااى أىطياااة  خاااؾل عظاصااار الطدنياااة والحضاااارة 

 ربية هلاى العارام التاي  خماد دعاد االتصاال الحضااري ماب أورباا مظاذ ضداراة القارن التالاب عشار.الأ
فبعد  خاؾل االكتشاافام واالختراعاام الحدذياة فاي مااال الصاظاعة والطؾاصابلم واالعابلم والتعمايؼ 

افاادة هلااى العاارام تأياارم  يياارًا مااؽ البظااى االقتصااا رة واالجتطاعيااة واليقافيااة, فالحضااارة الأربيااة الؾ 
جمباااد معياااا عظاصااار مدنياااة وحضااااراة عدذااادة  اناااد متقدماااة عمطياااًا وتقظياااًا, وىاااؾ ماااا أباااار  ىشاااة 
االنسااان العراقااي وجعمااو مبيااؾرًا أماميااا. و ااذلػ مااا أوجااد مااؽ صااراعام وتظاقضااام اجتطاعيااة ضاايؽ 

. وقد عير ىذا الصارا  فاي الطادن أكيار ماؽ الرااف وبلاصاة مؤادذؽ ومعارضيؽ لمحضارة الأربية
الادذاادة وفااي الصااحافة واالعاابلم ووضااعية الطاارأة ومشاااك  الساافؾر  والؾعااا ففااي التربيااة والتعماايؼ 

والحاااا  وغيرىااا.  طااا ولااد تااؾترًا اجتطاعيااًا ونفساايًا وليالاايًا حااا ًا. ففااي الؾقااد الااذي لااؼ رسااتظب 
                                                           

 .367ــ ػٍٟ اٌٛسدٞ , ِصذس عبثك, ؿ3



مطا أ ى هلى نؾ  ماؽ  هغرالاتياية الأربية, اندفب الطاد ون ورال مقاومة اغرالام الطدن الطحافغؾن 
 .لٓٙٔ التحم  الدذظي واالجتطاعي وعيؾر صرا  اجتطاعي ضيؽ الاب  الادذد والاي  القدرؼ

ن مؽ طبيعة التأير االجتطاعي أنو ال ذؤبر في جطيب أجزال الطاتطب عمى  رجة واحدة, فقاد ه    
عية وتأير دظيل في عؾاىر أخرى, وفي  متاا الحاالتيؽ ذاؤ ي رحدا تأير لراب في عؾاىر اجتطا

هلى عيؾر مشاك  وأعمام اجتطاعية وتؾترام نفسية ملتمفاة. وقاد عيارم ىاذه الطشااك  واألعماام 
وبااايؽ نساااق التربياااة الحدذياااة وبااايؽ نساااق التربياااة ضااايؽ القااايؼ االلااابلمية وبااايؽ قااايؼ الحداباااة الأربياااة 

القاايؼ والعااا ام والتقاليااد التقميدرااة القدرطااة وباايؽ القاايؼ والعااا ام  االلاابلمية التقميدرااة الطحافغااة وباايؽ
والتقاليد الحضراة الادذدة, ميمطا عيرم فاي الصارا  السيالاي وفاي العبلقاام العشاا راة والظا فياة 

الحكؾمياااة و اااذلػ فاااي األ وار والطكاناااام االجتطاعياااة الادذااادة ,  الؾعاااا فوالحزبياااة والااادخؾل فاااي 
 .واللدمام والؾعا فو ذلػ دالطؾقف مؽ الطرأة و خؾليا الطدارس 

 الحخاك االجتساعي الدياسة و :  رابعاً 

ان التأيرام السيالية تؤ ي هلى تأيرام في البظال االجتطااعي وىاذا ضادوره ذاؤبر عماى الحاراك      
وبالتالي رستظيب افرا  مؽ الشرا ح الدنيا الؾصاؾل هلاى مرتباة االرلاتقراطية السيالاية, االجتطاعي, 

فااي نشاااطيا عمااى األذاادذؾلؾجيا السيالااية التااي تسااؾ  الطاتطااب تعتطااد غاااىرة الحااراك االجتطاااعي ف
, واألذادذؾلؾجيا السيالاية ىاي الفكارة أو الطحاؾر الفكاري الاذي ذادور حؾلاو الذي تؾجد فيو لحد  بير

. وىظاااااك نغامااااان فااااي الطاتطعااااام, واظمااااق عمطااااال الحااااراك لٔٙٔ غااااام السيالااااي فااااي الطاتطاااابالظ
االجتطااااعي عماااى الظاااؾ  األول نغاااام الطاتطاااب الطفتاااؾل والاااذي ذتطياااز دسااايا ة مباااا ئ الدرطقراطياااة 

والؾعيفية ضيؽ أضظاله دالتساوي دأض الظغر عؽ  والحراة والعدل والطساواة وتكافؤ الفرا التعميطية
العرقية والظبقياة والاأرافياة, فاالطاتطب الطفتاؾل ركاؾن مااااًل خصابًا لمحاراك االجتطااعي  يؼانتطالات

هلى أعماى. واارى رالاف تيرنار أن عطمياة الحاراك االجتطااعي  اخا  الطاتطاب الطفتاؾل ىاؾ   الحاراك 
العميااااا والطكانااااام االجتطاعيااااة الطرتبظااااة ضيااااا متاحااااة لاطيااااب أضظااااال  الؾعااااا فجطيااااب  هرالتسااااادقيل 

لقااادراتيؼ وجياااؾ ىؼ الذاتياااة .أماااا الظاااؾ  اليااااني ماااؽ الطاتطعاااام فياااؾ نغاااام الطاتطاااب  طاتطاااب وفقااااً ال
و السيظرة والبلمساواة , فتتحكؼ فيو طبقاة  االلتبدا رةالطأمق وىؾ الطاتطب الذي تسؾ  فيو مبا ئ 

والقاااؾة  واالجتطاعياااة, فتظتقااا  الياااروة والطكاناااة واالقتصاااا رةأو جطاعاااة معيظاااة فاااي أماااؾره السيالاااية 
مااؽ جياا  ال كخاار, حياا  تمعااب العؾاماا  الطتؾاربااة الاادور األىااؼ فااي اليبااام اكياار  دالؾرابااةوالؾعيفااة 
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الحراك, أما العؾام  الشلصية فيانؾااة, واظماق عمياو تيرنار عطمياة   الحاراك الطضاطؾن ل  مظو في
 .لٕٙٔ دعيدا عؽ السبام الحر

ال هالطاتطاب الاذي تتؾاجاد فياو, وماا ماؽ ماتطاب  دغرو الؾاقب ان الغاىرة السيالية مشروطة     
فاااي حر اااة. ألااارعد ام أدظاااآم ماااؽ مرحماااة الاااى أخااارى . وتااااراخ الطاتطعاااام ىاااؾ تااااراخ نقبلتياااا 

تلضاب لمسايام التاارالي الظؾعية, وبحكؼ رلػ فآن الغاىرة السيالاية , دطاا فيياا السامؾك السيالاي 
لمطاتطاب عاا ة ماا  االجتطااعي. وماؽ الؾاضاح أن مسايرة التحارك لٖٙٔ لحر ة وتظؾر الطاتطبو نفس

تتآبر دشك  مباشر دعطميام التظؾر والتحدذ  التي تظبقيا الدول فاي فاي ماتطعاتياا التقميدراة  أو 
الاام التظطؾاااة فااي تفعيا  مساايرة الحااراك يحتاى غياار التقميدراةل . مااؽ ىظااا فاآن معرفااة  ور تمااػ الس

ممحا في العصر الحدذ  وخصؾصا  التراتياياصبحد مظمبا وطظيا االجتطاعي وتظطية الطاتطب أ
و ورىا في تحقيق التظطية الؾطظية الشاممة التي  والسيالية لؤلجيال االجتطاعيةفيطا ذتعمق دالتظشفة 

ومطااا ال شااػ فيااو أن األعمااام السيالااية  لٗٙٔ الطاتطعااي وااللااتقرارتساايؼ فااي الحفاااظ عمااى األمااؽ 
باشاارة وخظياارة عماااى الطاتطااب دحياا  أنياااا تااؤ ي الااى أحاااداا شاارخ فاااي واألمظيااة ليااا انعكالاااام م

ضااايؽ مؤلساااام الطاتطاااب,  طاااا أن التأيااار الاااذي رظااارأ عماااى الظغاااام  االجتطاعياااةطبيعاااة العبلقاااام 
. والطؤلسااة السيالااية ىااي جاازل مااؽ  االجتطاااعيالسيالااي ال ركااؾن دطعاازل عااؽ التأياار فااي البظااال 

يعي أن تؤبر األعمام السيالية في    أجازال الطاتطاب فطؽ الظبألي ماتطب,  االجتطاعيالحراك 
 في الطاتطب.  االلتقراراالخرى ورلػ ألن ىذه االعمام تؤ ي الى خمق حالة مؽ التؾتر وعدم 

الطيطاة والتاي تسااعد فاي عطمياة  االجتطااعيوتعتبر التحاؾالم السيالاية أحادى عؾاما  الحاراك     
تحرك األفرا  والاطاعام الى أعمى أو ألاف  فاي الطاتطاب , واتحاد  مادى الحاراك االجتطااعي فاي 
أي ماتطب عؽ طراق االذدلؾجياة التاي تساؾ ه, وامكانياة التؾصا  الاى مكاناة معيظاة فاي مؾقاف ماا 

عماااى  االجتطاعياااةحر اااة كطاااا واتحاااد  رلاااػ عاااؽ طرااااق تأيااار الطكاناااة خااابلل الااازمؽ, وقاااد تعتطاااد ال
, دحياااا  تباااادو  آنيااااا لمساااامة مااااؽ الايااااؾ  الطؾجيااااة نحااااؾ الؾصااااؾل الااااى ىااااد  هنسااااانيةعاااارو  

                             .ل٘ٙٔ محد 

وحر اااة االضاااظرا  االجتطااااعي ميااا  الحااار  والياااؾرة  طاااد  طاااا أن التحاااؾل السيالاااي ذااارتب  د    
ىادظاااًا  دا حراكاااًا اجتطاعياااًا صااااعدًا أواالصااابلل السيالاااي واالجتطااااعي. ففاااي فتااارام الحااار  رحااا

لاابعض االفاارا , مياا  أولفااػ الااذذؽ رسااتفيدون مااؽ الااتطرار الحاارو  واحققااؾن بااراًل والااذذؽ رسااطؾن 
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الاادرطقراطي  اإلصاابللنحااؾ  االتااااهاجتطاعيااًا صاااعدًا.  طااا أن  دآغظيااال الحاارو  فيحققااؾن حراكاااً 
وترلاايخ  عااا ؼ الدرطقراطيااة والحراااة, رساااعد عمااى تحقيااق تقاادم الحياااة االجتطاعيااة, دحياا  رصاابح 

مااؽ طبقااة اجتطاعيااة هلااى أخاارى أكياار لاايؾلة, هر تتطيااز الطاتطعااام  واالنتقااالالحااراك االجتطاااعي 
 دقؾة حراكيا الرألي هرا قؾرناد دأيرىاا ماؽ الطاتطعاام ففاي الطاتطعاام الدرطقراطياة الالدرطقراطية 

ذتحااد  وضااب الفاار  دطؾلااده, ضاا  تتاارك  اا  األوضااا  االجتطاعيااة مفتؾحااة لكاا  فاار  دحياا  رسااتظيب 
الحصاااؾل عميياااا وشاااأميا, وال تؾجااااد محاااد ام شااارعية أو  ذظيااااة لمصاااعؾ  واليباااؾد. أن التحااااؾالم 
السيالاية دطلتمااف أشااكاليا تاعاا  الطاتطااب فااي حالااة أكيار مااا تكااؾن قاضمااة إلتاحااة ىااؾامش الحر ااة 

وتيارة الحاراك االجتطااعي. فااليؾرام التاي تعطا  عماى تأييار  الرتفاا تشك  ضيفة خصبة  هرلؤلفرا , 
, والفؾضاى والبلنغاام السيالاي, تسااعد السيالي مؽ قب  السمظة الحاكطاة  واالنفتالنغام الحكؼ, 

 عمى تكؾاؽ عام  ميؼ مؽ عؾام  الحراك االجتطاعي.

لظفسيا ليالة ترتكز عمى التدرج البظيل وتبتعد ومؽ الطبلحظ أن الدول الرألطالية قد رلطد     
عااؽ عؾاماا  الياادم والظفاارة والعظااف . وتيااد  ىااذه السيالااة الااى تظفيااذ ضاارامت ومشااروعام ضاالطة 

, لتلفياااف حااادة التفااااوم الظبقاااي, وتضاااييق الطساااافة االجااا  او قصااايرة لاااؾال  اناااد طؾاماااة األجااا 
 طا رعتبر الظغام السيالي القا ؼ عمى  .لٙٙٔ الؾالعة التي تؾص  ضيؽ ملتمف الظبقام االجتطاعية

عمى الدولة في تؾعاب الفرا وتتؾافر لدرو مقؾمام الطاتطب الطتحضار التاي تتايح لمفار  أن ذرتقاي 
طالطا  ان رطتمػ القدرام والكفالام الطظمؾبة عاامبل ميطاا ماؽ عؾاما   االجتطاعيفي ىرم التدرج 

, االجتطااعيؾرام عامبل فعاال في الحراك الصاعد في الطاتطب .  طا وتعد الي االجتطاعيالحراك 
مااؽ الدرجاة اليانيااة او الياليااة وتضااعيؼ  األنياا تضااب نغامااا ليالايا محاا  غيااره, وتااآتي دآنااس  ااانؾ 

, فيصااابحؾا قا تياااا وععطا ياااا,  طاااا تعطااا  الحااارو  واالنتفاضاااام عماااى لااارعة عماااى ر وس األماااؼ
ذاادة لتحا  محا  القياا ام التقميدرااة تسااعد ىاذه العؾاما  عمااى ضايؾر قياا ام وطظياة جد هرالحاراك, 

آن دا. تساتظيب الاطاعاة أو السامظة تؾجيياتياا اجتطااعيالقدرطة وما ذرتب  ضذلػ مؽ حادوا حاراك 
دطاااا ذتظالاااب ماااب أجظااادتيا الذاتياااة, قاااد تكاااؾن  االجتطااااعيتكاااؾن لااادذيا القااادرة عماااى تؾجياااو الحاااراك 

رسااعدىا عماى حطاراة ماتطعياا ماؽ السمظة السيالاية أو التقميدراة محقاة فاي رلاػ ألن ىاذا التؾجاو 
 .لٚٙٔ واالجتطاعيةالسيالية  االضظرادام
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 الخالصة

ال رلماااؾ ماتطاااب ماااؽ ىااااذه  هرالطلتمفاااة  اإلنسااااانيةلاااطة مبلعماااة لمطاتطعاااام  االجتطااااعيالحاااراك 
كخر, عادا تماػ  اجتطاعيالى مر ز  اجتطاعيالطاتطعام مؽ تحرك األفرا  والاطاعام مؽ مر ز 

الطاتطعااام الطأمقااة والتااي رقاا  فييااا الحااراك االجتطاااعي الااى أ نااى مسااتؾااتو , وااارى العمطااال ان 
ليساد  ا ظاام جامادة الحر اة أو ان حر تياا  االجتطااعيالكا ظام البشاراة الطظصاؾبة تحاد الظغاام 

اداااا فاااي الظغاااام نياااا تاااؤبر لااامبا واراإدفعااا  كلياااة محاااد ة , ضااا  أنياااا  ا ظاااام تتطياااز دالعقااا  لاااذلػ ف
 ليكؾن متؾا طا معيا.أنيا قد تتؾا ؼ معو أو انيا تحدا تأيرا فيو  هر االجتطاعي

عاااىرة معقاادة ومتشااادكة رام أدعااا  متعااد ة ليااا جؾانبااو التربؾاااة واالجتطاعيااة  االجتطاااعيوالحااراك 
والظفساااية , ولفياااؼ تماااػ الاؾاناااب واألدعاااا  ال ضاااد ماااؽ معرفاااة وفياااؼ خمفياتياااا  واالقتصاااا رةواليقافياااة 

ىااؾ مصاادر الفعاا  والحر ااة ومصاادر الفكاار والساامؾك دطعظااى أشااط  األنسااان  وحقا قيااا , فاألنسااان
ن صابلل الطاتطاب ماؽ صابلل األنساان والعكاس إمصدر الحيااة دكافاة أوجيياا ومابلتياا, ولياذا فا

أو مظعيااا . فاااالكؾن  إلرقافيااامتؾاصاامة ال لاابي   اجتطاعيااةحر ااة صااحيح , والتأياار واقااب حتطااي و 
نسااان ضاادوره وحضااارتو وبقافتااو ومعارفااو رلضااب لعطميااام ضرمتااو رلضااب لمطتأياارام الطتؾاصاامة واإل

 تأيير متؾاصمة ومستطرة مؽ مسيرة حياتو.
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 تسييجال

عاؽ طرااق رحاول الباح  في ىذا الازل مؽ الدرالة أن رص  هلى دعاض القضاارا والحقاا ق     
التحقااق مااؽ الفااروض التااي صاااغيا, والتااي عباار عظيااا فااي شااك  ماطؾعااة مااؽ األلاافمة الطتاانسااة 

 .االلتبيان التطارةالتي تضطظتيا 

وتظبيق هجرالام الدرالة الطيدانية مب األىدا  التي صاغيا الباحا  وقصاد ضياا الكشاف عاؽ      
مادى مسااىطة التعمايؼ فاي الحااراك االجتطااعي لؤلفارا  وتارقيتيؼ فااي السامؼ االجتطااعي فاي الطاتطااب 

دطقارناة الطفحؾصايؽ  تاااه الحاراك االجتطااعي ضايؽ األجياال, ورلاػاالعراقي, و اذلػ التعار  عماى 
 دآدا يؼ.

ئلطااار الظغااري, فيااي ليسااد مظفصاامة عظااو, ولكظيااا وأجاارى الباحاا  الدرالااة الطيدانيااة تظبيقااًا ل    
مكطماااة لاااو, ماااؽ أجااا  تحقياااق التساااا الم وإبباتياااا لتصااابح محكطاااًا لتفساااير  ور التعمااايؼ فاااي الحاااراك 

 تااه ىذا الحراك ضيؽ األجيال.ااالجتطاعي, و 

وبظاااًل عمااى رلااػ فااإن الباحاا  لاايتظاول فااي ىااذا الفصاا  العدذااد مااؽ اإلجاارالام الطيدانيااة التااي     
ماارم ضيااا الدرالااة, وفيااو رعاارض لمطااظيت الطتبااب فااي تمااػ الدرالااة, وعاارض أل وام الدرالااة,  طااا 

لعيظاااة الدرالاااة و يفياااة اختيارىاااا ماااب تؾضااايح ماااااالم الدرالاااة رشاااط  ىاااذا الفصااا  أرضاااًا وصااافًا 
الزمظية ل, والطراح  التي مرم ضياا حتاى الؾصاؾل هلاى شاكميا الظياا ي, ماب و الاأرافية, و ة,  البشرا

 التعرض لؤللمؾ  اإلحصا ي الطستلدم في تحمي  ضيانام الدرالة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 أواًل: مشيجية الجراسة

 فخوض الجراسة -1

والحراك ترتكز الدرالة عمى فرض ألالي ىؾ : ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ      
 االجتطاعي. واظبيق مؽ ىذا الفرض األلالي عدة فروض فرعية, وىي :

 اا  ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والطيظة .ٔ

 اا  ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والدخ  .ٕ

 اا  ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ وألمؾ  الحياة .ٖ

 اليقافي . اا  ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والطستؾى ٗ

 اا  ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ وا بار الظاتاة عظو دالظسبة لمطاتطب .٘

 نؾع الجراسة -4 

 اىتطاماامواتضح رلػ ماؽ خابلل  ,تظتطي هلى نط  الدرالام الؾصفيةالحالية ن الدرالة ه        
الدرالااة األلالااية, لكؾنيااا تتاااو نحااؾ تقرااار خصااا ص عاااىرة معيظااة أو مؾقااف معاايؽ تأمااب عميااو 

لاااتلبلا  اللتياااا, وتطتااااع صااافة التحدذاااد,  طاااا تعتطاااد عماااى جطاااب الحقاااا ق وتحميمياااا وتفسااايرىا ال
 البحؾا الؾصفية دصفة الطرونة مؽ أج  تحقيق أىدافيا.

 مشيج الجراسة -3

جتطاعي دالعيظة  ؾنو ألمؾبًا مظيايًا مظالابًا الحالية عمى مظيت الطسح االاعتطدم الدرالة         
مكانياام الطتاؾافرة لادى فيؾ ُرطكؽ مؽ  رالة الغاىرة الطدرولة في حادو  الؾقاد واإل ليذه الدرالة,

الباحاا  مااؽ جيااة, وبطااا ذتظالااب مااب هعاادا  مفاار ام الطاتطااب مااؽ جيااة أخاارى دحياا  تكااؾن ىااذه 
 لطاتطب البح . جيداً  العيظة مطيمة تطييبلً 

 عيشة الجراسة : -4

ىااي  مااؽ أصااعب الطشاااك  التااي ذؾاجييااا الباحاا  فااي العمااؾم االنسااانية واالجتطاعيااة تحدذااداً      
ظااة, لااذلػ الضااد عمااى الباحاا  أن ذماااآ هلااى الااتلدام الاامؾ  العيظااة التااي تطياا  ختيااار العياطراقااة 



. لٛٙٔ مصأرة و قيقة عؽ الغااىرة الطدرولاةالطاتطب األصمي لمدرالة حتى ذتطكؽ مؽ أخذ صؾرة 
ن العيظااة إلااذا فااوحياا  أن مؾضااؾ  الدرالااة الحاليااة ذاارتب  دااالتعميؼ الاااامعي والحااراك االجتطاااعي 

ختيار العيظة التي ذارى أنياا تحقاق أغاراض اراب أن تكؾن مطيمة لطاتطب الدرالة, فيقؾم الباح  د
ام مسبقة  افية و قيقة تطكظو مؽ الحصؾل عمى حرًا ذبظى عمى مسمطام أو معمؾم الدرالة اختياراً 

وعيظااة الدرالااة الحاليااة ىااي نتااا ت  قيقااة رطكااؽ تعطيطيااا, مااب مراعاااة نسااب التطيياا  الطتفااق عمييااا, 
أختياارم مااؽ روي الطيااؽ الطتلصصااة اليبلبااة التاليااة:  هرل Stratified sampleعيظااة طبقيااة  

لااااااكان ضيفااااااة حضااااااراة, وىااااااي عشااااااؾا ية , ومااااااؽ وإناباااااااؽ ر ااااااؾرا يؽ والطحااااااامياألطبااااااال والطيظدلاااااا
 Random ,ختيار و اخ     ففة مؽ ففام روي الطيؽ الطتلصصة دظراقة عشؾا يةتؼ اال هرل, 

ل مبحؾباا ومبحؾباة  ٕٖٚضتظبياق أ اة الدرالاة عماييؼ   وقد ضم  عد  أفرا  العيظة الذي قاام الباحا  
ا ومبحؾباة مااؽ ففااة الطحاااميؽ, ل مبحؾباآٓٔومبحؾبااة ماؽ ففااة األطبااال و   مبحؾبااا ل ٔٓٔضؾاقاب  

ل ٕٚبظااال عطميااة التفرااب تااؼ الااتبعا   ل ميظدلااا وميظدلاة وأٜٜظطاا ضمأااد ففااة الطيظدلايؽ فقاا    ضي
لػ أصبح اجطالي ا خر, وبذ يالتيفال ضيانام دعضيا, وعدم جدرة التاادام دعضاالتطارة لعدم 
   التالي:ل مبحؾبا, مقسطة عمى الففام اليبلبة دالشكٖٓٓعيظة الدرالة  

يبيؽ تؾزيع مفخدات العيشة عمى السيؽ السختارة التي يعسل فييا االفخاد في مجيشة   1ججول )
 الجيؾانية

 % العد  الطيؽ الطلتارة
 ٖٖ ,ٚ ٔٓٔ أطبال

 ٖٖ,. ٜٜ ميظدلؾن 
 ٖٖ,ٖ ٓٓٔ محامؾن 
 ٓٓٔ ٖٓٓ الطاطؾ 

        

 : أدوات جسع البياناتنياً ثا

تعد الطقاضمة العمطية أحد ولا   جطب الطعمؾمام والبيانام مؽ الطبحاؾبيؽ  السقابمة الذخرية: -1
عااؽ طراااق الحااؾار واالتصااال الطباشاار وجيااًا لؾجااو ضيااظيؼ وباايؽ الباحاا  مااؽ خاابلل ماطؾعااة مااؽ 

والأاارض مااؽ الطقاضمااة ىااي الحصااؾل , لٜٙٔ األلاافمة واالرضاااحام التااي ذتظمبيااا البحاا  أو الدرالااة
                                                           

168
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 .86—85(, ؿ 2008ٚاٌزٛص٠غ, 



ماطؾعاة قاام الباحا  دطقاضماة  هرالبياناام الطظمؾباة شلصايًا  ون االعتطاا  عماى طار  كخار. عمى 
 أطبال, ميظدلؾن, محامؾن ل.مؽ روي الطيؽ الطتلصصة   

 ,: تعاااااد االلاااااتبيانام أكيااااار الظااااارم شااااايؾعًا إلجااااارال الطساااااح االجتطااااااعياالســـــتبيان اســـــتسارة -ٕ
عبااااااارة عااااااؽ قا طااااااة مااااااؽ األلاااااافمة الطعاااااادة لاااااامفًا ذؾجييااااااا الباحاااااا  هلااااااى أفاااااارا  العيظااااااة  وااللااااااتبيان
عتطاااد عميياااا الباحااا  فاااي جطاااب ا اال اة الر يساااية التاااي  االلاااتبيان الاااتطارةوتعاااد  .لٓٚٔ  الطبحاااؾبيؽل

لاتبيان دعادة مراحا  تؤىماو ألن رصابح أ اة مؾبؾقاًا البيانام مؽ العيظة مؾضؾ  الدرالة, وقاد مار اال
 ىذه الطراح  ما ذمي:ضيا. ومؽ 

لاااتظبلعية هلاااى التعااار  عماااى طبيعاااة وخصاااا ص تياااد  الدرالاااة اال :االســـتظالعيةالجراســـة  -أ
ماتطب الدرالة دصؾرة تساعد في وضؾل اإلطار الطظيااي لمدرالاة, وماؽ باؼ فقاد لااىطد الدرالاة 

 عمى ا تي: لتظبلعيةاال

 لتبيان.لتطارة االاتحدذد الصيأة األولية التي راب أن تتضطظيا  - أ
ماااؽ خااابلل الزااااارام الطيدانياااة أمكاااؽ التعااار  عماااى ميااادان الدرالاااة, والطؾقاااب الاأرافاااي   -  

 لطاتطب الدرالة,  طا لاعد رلػ في حصر أفرا  العيظة وأماكؽ عطميؼ.
لااااىطد الدرالاااة األلاااتظبلعية فاااي تحدذاااد طبيعاااة األلااافمة التاااي تضاااطظتيا أ اة الدرالاااة,  - م

 وصياغة مفر اتيا.
لطاتطب الدرالة في الحصؾل عمى البيانام الطظمؾبة  االلتظبلعيةلاعدم الدرالة   - ا

 عمى  رجة عالية مؽ الصدم واليبام.

, قااام الباحاا  االلااتظبلعيةنتيااال مااؽ الدرالااة دعااد اال األســتبيان: الســتسارةالرــؾرة األوليــة  -ب
لاتبيان, تظااول فيياا جطياب الظقااد الر يساية الفرعياة, التاي تشاتط  عميياا ضتحدذد الصايأة األولياة لبل

 اللاااااتطارةدظراقاااااة مظظقيااااة, معتطاااادًا عمااااى القاااارالام الطكتبيااااة الدرالااااة, بااااؼ تسمساااا  ىااااذه الظقاااااد 
ماتطااب  مااؽ خااارجل مبحؾبااًا مااؽ العيظااام الاايبلا  ٓٙ, بااؼ قااام الباحاا  ضتظبيقيااا عمااى   االلااتبيان

 لتطارة واضحة وغير قاضمة لمتآوا .ؽ أن ألفمة االالدرالة, ورلػ لمتآكد م

ل ٘ٔالطحكطاايؽ ضماا  عااد ىؼ  االلاااتذة مااؽ  عااد األوليااة عمااى  االلااتبانة الباحاا  وقااد عاارض      
واعطماؾن فاي الاامعاام  اإلحصاالوعماؼ  ,محكطا, مطؽ رحطمؾن شيا ة الد تؾراه في عمؼ االجتطاا 
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مؽ الطحكطيؽ عمى األق  لقبؾل أي فقرة مؽ الفقرام  ببلبة عشرتفام اعتطد الباح  ا وقد  ,العراقية
هلاى صابلحية نتا ت التحكايؼ  اشارم% ل فآكير. وقد ٙٛوأي محؾر مؽ الطحاور, أي ما نسبتو   

وفاااي ىاااذا اإلطاااار قاااام , التاااي أعااادم لياااا محااااور وفقااارام االلاااتبانة ومبل طتياااا ألغاااراض الدرالاااة
, تااتؼ الااتاادامالباحاا  دصااياغة األلاافمة دااآكير مااؽ صاايأة لمتآكااد مااؽ صااحة مااا ذاادعؾن دااو مااؽ 

ال اتفق، غيـخ متأكـج،  ال اتفق تساما،ل اللطالي     Likertاإلجادة عمييا تبعًا لطقياس ليكرم   
ــااتفــق، اتفــق تسا ل عمااى ٘ -ٔيؽ  ل, دحياا  تطااظح االلااتاادة ليااذا الطقياااس  رجااة تتااراول مااا ضاام

 و طا مؾضح في الادول ا تي: الترتيب

 درجات بجائل االستجابة عمى فقخات االستبانة  4ججول  )
 ضدا   االلتاادة ال اتفق تطاما ال اتفق غير متآكد اتفق اتفق تطاما

 الدرجة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 

 لٓ٘ٔ-ٖٓوباااذلػ تراوحاااد الدرجاااة الكمياااة لمطبحاااؾا عماااى الاااتطارة االلاااتبيان ماااا ضااايؽ   
والحاااراك االجتطااااعي فاااي العااارام  الااااامعيلاااى تااادني التعمااايؼ هوتشاااير الدرجاااة الطظلفضاااة   رجاااة,

ومااؽ  , الدذؾانياةل فاي حايؽ تشاير الدرجاة الطرتفعاة الاى ارتفاا  مساتؾى التعمايؼ والحاراك االجتطااعي
ياار التقاؾاطي عتطد الطعا أج  تفسير الظتا ت وتقييؼ التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في العرام 

 ا تي:

 والحخاك االجتساعي في العخاق الجامعي معيار تقييؼ التعميؼ  3ججول )
 قؾي جدا قؾي  متؾل  ضعيف ضعيف جدا

ٔ.ٓٓ-ٔ.ٛٓ ٔ.ٛٓ-ٕ.ٙٓ ٕ.ٙٓ-ٖ.ٗٓ ٖ.ٗٓ-ٗ.ٕٓ ٗ.ٕٓ-٘.ٓٓ 
 

 ستبانةاالصجق  - 
الصدم, اعتطد رقصد دصدم اال اة ان تقيس ما وضعد لقيالو دالفع , وتؾجد عدة طرم لقياس  

 الباح  في ىذه الدرالة عمى الظرم ا تية:
الصدم الغاىري: ذدل الصدم الغاىري عمى مدى مظالبة االلتبانة لمطبحؾبيؽ, وقد وضح  -ٔ

 الباح  مدى مظالبة االلتبانة لمعيظة مؽ خبلل ليؾلة فيؼ العبارام لمطبحؾبيؽ.
دذد مؽ االلاتذة الطتلصصيؽ في صدم الطحكطيؽ: قام الباح  دعرض االلتبانة عمى الع -ٕ

و في التعر  عمى وجيام نغرىؼ فيطا تضطظتو ظعمؼ االجتطا  إلضدال الرأي فييا, ورلػ رغبة م
التطارة االلتبانة مؽ الفمة تلدم الفروض الطؾضؾعة للدمة ىد  الدرالة, وقد رأى هجرال 



فا  مظيا الباح  مؽ دعض التعدربلم, وحذ  دعض االلفمة ورلػ نتياة لبلقتراحام التي الت
االلاتذة الطحكطيؽ, وفي الظيارة اقر الطحكطؾن صبلحية التطارة االلتبيان  آ اة لاطب البيانام, 

 انيا تتفق مب طبيعة وأىدا  الدرالة الراىظة.  هر
ي راب التآكد مظيا عظد اعدا  ت: رعتبر ببام االلتبانة مؽ االمؾر الطيطة الاالستبانة ثبات -

عدم ببام االلتبانة ذؤبر عمى نتا ت البح  وتفسيرىا والقدرة عمى تعطيؼ الظتا ت.  االلتبانة الن
واقصد ضيبام االلتبانة ان تعظي محاور االلتبانة الظتا ت نفسيا هرا أعيد تظبيق االلتبانة مرة 

تؼ  رالة ببام أ اة الدرالة مؽ خبلل قيطة معام  اليبام . يانفس بانية عمى مفر ام العيظة
مؽ الطحاور. رقيس ىذا الطعام  االتسام  ل لك  محؾرCronbach’s Alphaخ ألفا  كرونبا

فإنو حتى  Sekaranحسب  رالة بل في فقرام االلتبانة, و Internal consistencyالداخمي  
 . لٓٙ.ٓ ذتحقق ببام األ اة راب أن ركؾن معام   رونباخ ألفا أكبر أو رساوي 

ل فر ا,  تؼ حسا  ببام ٓٙعمى التاادام عيظة التظبلعية عشؾا ية دحاؼ  وباالعتطا     
 Cronbach'sالتبانة ىذه الدرالة دظراقة االتسام الداخمي دالتلدام معا لة  رونباخ ألفا  

Alpha  نقظة تطيز الطقياس والبالأة  اجتاع معام  اليبام لك  محؾر مؽ محاور الدرالة  هر ل
, و طا مؾضح في جدول االختبار  Sekaran (1)لٜٗٛٔ ل والتي حد م مؽ قب  ٓٙ.ٓ 

 االتي:
 ألفا  خكخو نبامعادلة نتائج    4) ججول 

 ألفا كرو نباخ عد  الفقرام الطحؾر
 3ٚٙٔٓ ٙ ا بار االجتطاعية
 3ٖٛٔٓ ٜ ا بار االقتصا رة
 3ٛٓٔٓ ٚ ا بار اليقافية
 3ٕٛٗٓ ٛ ا بار السيالية

 SPSSالسرجر: مؽ إعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج التحميل اإلحرائي باستخجام بخنامج 
 

لك   لٕٗٛ.ٓو ٔٙٚ.ٓ ألفا تتراول ضيؽ   رو نباخل نبلحظ أن قيؼ ٘ رقؼمؽ خبلل جدول    
ضيؽ فقرام التبانة قؾي  وتشير ىذه القيؼ  هلى عبلقة اتسام وتراد  محؾر مؽ محاور االلتبانة, 

 وتدل ارضا عمى ببام أ اة الدرالة. الدرالة
                                                           

1-
 Sekaran Uma, Research Methods for Managers: A Skill- Building Approach, Wiley 

& Sons. 1984.  

 

 



دعد التآكد مؽ صبلحية أ وام الدرالة لمتظبيق, دعاد العارض  ستبيان:ثالثا : السخحمة الشيائية لال
راا  بباتيا وصادقيا, والقياام ضتؾضايح دعاض األلافمة الأامضاة, وإعاا ة صاياغة إعمى الطحكطيؽ و 
 عمى ماطؾعة ملتمفة مؽ األلفمة: االلتبيان التطارةدعضيا, احتؾم 

تتضطؽ ضيانام أولية عؽ الطبحؾبيؽ, وخاصة ماا تعماق مظياا دالساؽ ومكاان الطايبل  ألفمة  -ٔ
 ل ألفمة. ٗ -ٔتطاعية, وتضطظد األلفمة مؽ   والاظس والحالة االج

 -٘لمطبحاؾبيؽ وكداا يؼ , وتضاؼ األلافمة ماؽ    تدور حؾل الحالة التعميطية والطيظيةألفمة  -ٕ
 ل.ٛ

تااادور حاااؾل التعمااايؼ وعبلقتاااو دالطساااتؾى االقتصاااا ي لمطبحاااؾبيؽ وكداااا يؼ, وتضاااطظد ألااافمة  -ٖ
 ل ألفمة. ٙل وعد ىا   ٗٔ -ٜاأللفمة مؽ   

ل  ٕٔ -٘ٔحياااة وتضااطظد األلاافمة مااؽ   تاادور حااؾل التعماايؼ وعبلقتااو دآلاامؾ  الألاافمة  -ٗ
 ألفمة. ل ٚوعد ىا   

تدور حاؾل التعمايؼ وعبلقتاو دالطساتؾى اليقاافي لمطبحاؾبيؽ وكداا يؼ وتضاطظد األلافمة ألفمة  -٘
 ل ألفمة. ٛل وعد ىا    ٜٕ -ٕٕمؽ   

تاادور حااؾل التعماايؼ وعبلقتااو دااالحراك االجتطاااعي والطيظااي لمطاارأة وتضااطظد األلاافمة ألاافمة  -ٙ
 ل ألفمة . ٜل وعد ىا    ٖٛ -ٖٓمؽ   

, وتضااطظد األلاافمة مااؽ   تاادور حااؾل ا بااار الظاتاااة عااؽ التعماايؼ دالظساابة لمطاتطاابألاافمة  -ٚ
  ل لؤااًل. ٖٓل وعد ىا   ٖٓ -ٔ

لقد قام الباح  ضتفرا  وتحمي  االلتبيان مؽ خبلل : : أساليب السعالجة اإلحرائيةرابعا
 االحصا ي وتؼ التلدام االختبارام اإلحصا ية التالية: SPSSضرنامت 

 الظسب الطفؾاة؛و  التكرارام . أ
 لطعرفة ببام فقرام االلتبيان؛ كرو نباخ اختبار ألفا . ة
 لمفرم ضيؽ متؾلظي عيظتيؽ مستقمتيؽ؛ tاختبار  . د
 تحمي  التباذؽ لطعيار واحد؛ . س
 لمطقارنام الطتعد ة. (LSD)طراقة الفرم الطعظؾي االصأر  . ط

 الؾلا   االحصا ية التالية: رالتو في  الباح  التلدملقد 

  ماطؾ  الطشاىدام عمى عد ىا أي ان  ل  الؾل  الحساضي   -ٔ
  

∑  

 
    . 

 التباذؽ ىؾ ماطؾ  مربعام انحرافام القيؼ عمى عد ىا أي ان -ٕ



      
∑           

   

 
. 

 جذر التباذؽ أي ان     لsاالنحرا  الطعياري   -ٖ

    √ 
∑           

   

 
. 

 ل رطي  االنحرا  الطعياري عمى جذر القيؼ العيظة أي ان  اللظآ الطعياري   -ٗ
     

 

√ 
. 

  لٔ عد  القيؾ  الطفروضة عمى تمػ العيظة. – رجة الحراة = عد  مفر ام العيظة  -٘
 (t)اختبار  -ٙ

  
   
 

√ ⁄
      

 حي  ان 
X  رطي  الؾل  الحساضي لمعيظة 
M  تطي  الؾل  الحساضي لمطاتطب 
S تطي  االنحرا  الطعياري لمعيظة 

N ل ٔٚٔ  حاؼ العيظة. 
 خامدا: مجاالت الجراسة

رعااد ماااال الدرالااة خظااؾة ألالااية فااي البظااال الطظياااي ألي دحاا  عمطااي,  ؾنااو رساااعد عمااى     
وقاااد اتفاااق العدذاااد ماااؽ مساااتعطمي مظااااىت البحااا  قيااااس وتحقياااق الطعاااار  الظغرااااة فاااي الطيااادان, 

االجتطاعي أن لك   رالة ببلبة حدو  أو مااالم ر يساة وىاي الطااال الزمظاي, والطااال البشاري, 
جارال أي دحا  مياداني, هوالطاال الاأرافي والتي ُرعد تحدذدىا مؽ األمؾر الطيطة والضروراة قب  

 مااالم ر يسة ىي: وبظاًل عمى رلػ تحد م مااالم الدرالة في ببلبة

  السجال الدمشي: -1

رحتاج الباح  في القيام ضدرالتو هلى الؾقاد الاذي تقتضايو عطمياة جطاب البياناام والطعمؾماام      
خابلل الطيدانياة لتبيان. ولقد أجراد ىاذه الدرالاة لتطارة االاالظغراة والطيدانية التي تؼ فييا تؾعاب 

مراحاا   الااتأرقتول, وقااد حااد  ىااذا الطاااال عمااى وفااق مااا ٕٙٔٓ/٘/ٔ -ٕٙٔٓ/ ٕ/ ٔالطاادة مااؽ  
 .جطب البيانام الطيدانية

                                                           

أؽّذ صا٠ذ, رص١ُّ اٌجؾش االعزّبػٟ أعظ ِٕٙغ١خ ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ, )اٌمب٘شح: ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّصش٠خ,  -1

 .159(, ؿ2002

وّبي ػٍٛاْ خٍف اٌؾٙشأٟ ٚػجٛدٞ ػّبد ؽبصَ, اخزجبس اٌفشظ١بد األؽصبئ١خ, ) ثغذاد: اٌغض٠شح ٌٍطجبػخ  -1

 .63(, ؿ 2009اٌزم١ٕخ ٚإٌؾش, 



 السجال السكاني: -4

جاارال الدرالااة, وقااد هرقصااد دااو الطظظقااة الاأرافيااة التااي رقااؾم الباحاا  ضتحدذاادىا والتااي تااؼ فييااا      
  اراة ماااًل جأرافيًا لمدرالة.حد م مدذظة الدذؾانية وحدو ىا اإل

  السجال البذخي: -3

ناا الذي رقاؾم الباحا  ضتحدذاده  وتحدذاد نؾعياة رقصد دو الطاتطب البشري الذي رشط  الذ ؾر واإل
, ورلاااػ لاطاااب البياناااام البلعماااة لدرالاااتو والؾصاااؾل ماااؽ خبللياااا هلاااى نتاااا ت رطكااااؽ ىاااذا الطاتطاااب

ؽ ل يؽ, محااااميحاااد  الطاااال البشاااري ليااذه الدرالاااة مااؽ ببلباااة ميااؽ   أطباااال, ميظدلاا هرعطاميااا. ه 
 رعطمؾن في مدذظة الدذؾانية.

 

 الخالصة

جاارالام الطظيايااة الطتبعااة فااي الدرالااة الطيدانيااة. ال تعاارض ىااذا الفصاا  مااؽ الدرالااة هلااى اإل    
وأ وام جطاب ليطا تماػ الطتعمقاة دعيظاة الدرالاة وطراقاة اختيارىاا والطظااىت الطساتلدمة فاي الدرالاة 

لااااتبيان ضؾصاااافو األ اة شااااتط  عمييااااا االا  الاؾانااااب التااااي الطعمؾمااااام  الطقاضمااااة فضاااابًل عااااؽ تحمياااا
األلالاااية فاااي البحااا . وعماااى العطاااؾم فقاااد تعااارض ىاااذا الفصااا  لطيطاااة التآكاااد ماااؽ صااادم وبباااام 
االلاتبيان و فالتااو فاي قياااس الاؾاناب التااي وضاب لقيالاايا وتحدذاد ماادى بباام فقراتااو, فضابًل عااؽ 

الطساتلدمة فاي الدرالاة , وأخيارًا تظارم هلاى ماااالم تعرضو هلاى األلااليب والؾلاا   اإلحصاا ية 
 الدرالة.
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 ػزض وينالشح اننتائج انؼايح 

 

 
 
 
 
 

 



 التسييج

ذتضااطؽ ىااذا الفصاا  عرضااًا ألىااؼ الظتااا ت التااي تؾصاا  الييااا الباحاا  مااؽ خاابلل الدرالااة          
 هرالطيدانيااة الطتطيمااة دااالتعميؼ الاااامعي والحااراك االجتطاااعي و وره فااي تحقيااق التظطيااة لكاا  ماتطااب, 

دذااد وتشااليص ان التعماايؼ ىااؾ مااؽ العؾاماا  االلالااية لمتظطيااة والتأياار لطااا لااو مااؽ اباار  بياار فااي تح
 .مراكز األفرا  ومظاعليؼ االجتطاعية وارلؼ مؾاقعيؼ عمى السمؼ االجتطاعي

رعااد الحااراك االجتطاااعي أحااد العطميااام االجتطاعيااة الطصاااحبة لمتأياار االجتطاااعي , والتااي         
 متؾجاااد فاااي  ااا  الطاتطعاااام االنساااانية وبصاااؾرة حتطياااة , لاااؾال  اناااد ىاااذه الطاتطعاااام عراعياااة أ

متاااآخرة , ونعظاااي دااالحراك االجتطااااعي الحر اااة التاااي تحااادا فاااي  محضاااراة , متقدماااة أ مصااظاعية أ
لففاة  مالاطاعاة أ  اخ  البظال االجتطاعي , دطعظى تأيير الؾضب االجتطاعي لؾال دالظسبة لمفر  أو

ذظتقاا  مااؽ خبلليااا الفاار  أو الاطاعااة مااؽ  اجتطاعيااةمعيظااة . فااالحراك االجتطاااعي عطميااة  اجتطاعيااة
 هلى وضب كخر . اعياجتطوضب 

فقد شط  ىذا الفص  ىذه الطؤشرام دالتحمي  والتفسير, وتظاول عرض وتحمي   الذ 
البيانام االلالية رام العبلقة دظبيعة وحدام عيظة البح  التي شطمتيؼ الدرالة الطيدانية, 

ي هطار و ذلػ نتا ت ضيانام مؾضؾ  الدرالة ومظاقشتيا, وأخيرًا الظتا ت والتؾصيام وتقدرطيا ف
 رلدم الباحييؽ والدارليؽ مستقببًل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لعيشة الجراسة البيانات االساسية عخض  -أ

 العسخ: -1

   وصف عيشة الجراسة حدب الفئة العسخية5ججول )

 اة %فؾ الظسبة الط التكرار الففام
ٕٚ - ٖٓ ٔٛ ٘3ٕٔٚ 
ٖٔ - ٖٗ ٕٛ ٛ3ٔٔٙ 
ٖ٘ - ٖٛ ٖٕ ٜ3ٕٚ٘ 
ٖٜ -ٕٗ ٖٚ ٔٓ3ٕٚ٘ 
ٖٗ -ٗٙ ٗٗ ٕٔ3ٚ٘ٗ 
ٗٚ-٘ٓ ٖٓ ٛ3ٜٙٙ 
٘ٔ-٘ٗ ٖٙ ٔٓ3ٖٗ٘ 
٘٘-٘ٛ ٖ٘ ٔٓ3ٔٗ٘ 
ٜ٘-ٕٙ ٕٚ ٕٓ3ٛٚٓ 
ٖٙ-ٙٙ ٖٔ ٖ3ٚٙٛ 

 ٓٓٔ ٖٓٓ الطاطؾ 
تؾعاب الففام العطراة  طا في  هلىلتحدذد الطراح  العطراة في عيظة البح  عطد الباح     

اعبله هلى نسب تؾعاب  ل حي  تشير البيانام االحصا ية الؾار ة في الادول٘الادول اعبله  
ل لظة, واتضح مؽ ٙٙ-ٖٙالعيظة وفقًا لمعطر, هر تؼ تؾعاعيا هلى عشر ففام تبدأ دالففة العطراة  
ل لظة وىي االكير ٕٙ-ٜ٘الادول اعبله ان اكير الطبحؾبيؽ تقب اعطارىؼ ضيؽ الففة العطراة  

ل ٙٗ-ٖٗالففة العطراة   %ل, اما3ٕٛٚٓل مبحؾبًا ضظسبة  ٕٚشيؾعًا في العيظة ار ضم  عد ىا  
%ل, تمييا الففة ٕٔ-٘ٚل مبحؾبًا وبظسبة  ٗٗفقد حمد بانيًا وقد ضم  عد  الطبحؾبيؽ فييا  

%ل, وقد ضمأد الففة 3ٕٚٓٔل مبحؾبًا وبظسبة  ٖٚل لظة  ان مقدارىا  ٕٗ-ٜٖالعطراة مؽ  
لففة العطراة %ل, وقد ضمأد آٔ-ٗٔل مبحؾبًا وبظسبة  ٖ٘ل لظة فقد ضمأد  ٛ٘-٘٘العطراة  

%ل, اما الففة العطراة 3ٕٜٚل مبحؾبًا وبظسبة  ٕٖل لظة فقد ضمأد  ٖٛ-ٖ٘التي تتراول مؽ  
ل لظة ٖٗ-ٖٔ%ل, وقد ضمأد الففة العطراة  3ٜٙٛل مبحؾبًا وبظسبة  ٖٓل لظة ضمأد  ٓ٘-ٚٗ 
ل مبحؾبًا ٛٔل لظة  ٖٓ-ٕٚ%ل, في حيؽ ضمأد الففة العطراة  3ٔٔٛل فر ًا وبظسبة  ٕٛ 



ل ٖٔل لظة وقد ضم  عد  الطبحؾبيؽ فييا  ٙٙ-ٖٙ%ل, بؼ تمييا الففة العطراة مؽ  3ٕٔ٘بظسبة  و 
 %ل حي   اند ىذه الففة االخيرة لدى اعطار الطبحؾبيؽ.  ٙٚ,ٖمبحؾبًا وبظسبة  

الجشذ والتحريل الجراسي لمسبحؾث والتحريل الجراسي لالب وميشة محل السيالد و  -4
 :السبحؾث وميشة االب

الجشذ والتحريل محل السيالد و  يبيؽ تؾزيع افخاد عيشة الجراسة تبعًا لستغيخات  6ل )ججو
 الجراسي لمسبحؾث والتحريل الجراسي لالب وميشة السبحؾث وميشة االب

 
 الظسبة الطفؾاة العد  الطستؾى  الطتأيرام

 ٚ.ٕٔ ٘ٙ راف مح  الطيبل 
 ٖ.ٛٚ ٖٕ٘ حضر

 
 الاظس

 3ٖٙٙ ٜٜٔ ر ؾر
 3ٖٖٚ ٔٓٔ هناا

 
 التحصي  الدرالي لمطبحؾا

 3ٕٓ ٙ  ضمؾم
 3ٚٚٚ ٖٖٕ دكالؾراؾس
 3ٖٚ ٕٕ ماجستير
 3ٖٓٔ ٜٖ   تؾراه 

 3ٚٛ ٕٙ أمي التحصي  الدرالي لؤل 
 3ٖٜٔ ٛ٘ رقرأ واكتب
 3ٚٔٔ ٖ٘ اضتدا ي
 3ٚ٘ٔ ٚٗ متؾلظة
 3ٖ٘ٔ ٙٗ اعدا ي
 3ٕٓٔ ٖٙ  ضمؾم

 3ٚٙٔ ٓ٘ دكالؾراؾس
 3ٚٓ ٕ  رالام عميا

 
 ميظة الطبحؾا

 3ٖٖٚ ٔٓٔ طبيب
 3ٖٖٓ ٜٜ ميظدس
 3ٖٖٖ ٓٓٔ محامي

 3ٚٗٔ ٗٗ فبلل 



 3ٕٕٚ ٛٙ كالب ميظة األ 
 3ٜٚٗ ٜٗٔ مؾعف
 3ٚٚ ٖٕ عسكري 
 3ٓٔ ٖ محامي
 3ٖٚ ٔٔ متقاعد
 3ٚٓ ٕ متؾفي

يبل  والاظس لى تؾعاب افرا  عيظة الدرالة تبعًا لطتأيرام مح  الطهرشير الادول اعبله      
والحالة االجتطاعية والتحصي  الدرالي لمطبحؾا والتحصي  الدرالي لؤل  وميظة الطبحؾا 
وميظة ا  , وبلصؾا مح  الطيبل  اي مح  اإلقامة فقد اوضحد الظتا ت اإلحصا ية الؾار ة 

ضمأد نسبتيؼ  هرل ارتفا  نسبة افرا  عيظة الدرالة الذذؽ رعيشؾن في الحضر ٙفي الادول  
%ل في حيؽ ضمأد نسبة أفرا  عيظة الدرالة الذذؽ أكدوا عمى ان مؾطظيؼ ىؾ 3ٖٛٚ 

اتضح مؽ الادول اعبله ان الأالبية العغطى مؽ أفرا  العيظة تتلذ مؽ  هر%ل. 3ٕٚٔالراف 
الحضر مكانًا إلقامتيا, وقد ركؾن رلػ لبب تر ز اللدمام التااراة والصظاعية والحكؾمية 

 الحضراة.الطلتمفة في الطظاطق 

ل الى ان نسبة ٙاما دالظسبة لاظس الطبحؾا فقد تؾضح البيانام في الادول اعبله  
رشكمؾن ما نسبتو  هرل فر ًا ٜٜٔالذ ؾر ىي الأالبة عمى ماتطب الدرالة, ار ضم  عد ىؼ  

%ل مظيا وىي نسبة مظلفضة جدًا 3ٖٖٚ%ل مؽ العيظة, في حيؽ ضمأد نسبة اإلناا  3ٖٙٙ 
الذ ؾر. ولمتحصي  الدرالي أبر  بير وميؼ جدًا في تحدذد اجادام الطبحؾبيؽ,  قيالًا مب نسبة

مى اربعة ففام ر يسية وىي حطمة عفطؽ خبلل ضيانام الادول اعبله ناد ان الطبحؾبيؽ ذتؾععؾن 
%ل وىي تعد 3ٚٚٚلمبحؾبًا وبظسبة  ٖٖٕالشيا ام العميا  البكالؾراؾسل الطرتبة األولى وعد ىؼ  

%ل مؽ حطمة شيا ة الد تؾراه وىي نسبة جيدة نؾعا 3ٖٓٔي عيظة الدرالة ونسبة  اعمى نسبة ف
%ل مؽ حطمة شيا ة الطاجستير  وىذه الظسب ترجب الى طبيعة نؾ  العط  3ٖٚما, ونسبة  

%ل 3ٕٓوالشيا ام التي رحص  عميا الفر  الطتعمؼ, اما خرااؾ الطعاىد فقد حصمؾا عمى نسبة   
ق  نسبة في عيظة الدرالة. ومؽ خبلل ما لبق ربلحظ ارتفا  نسبة مؽ حطمة الدضمؾم وىي ا

التعميؼ لدى االفرا  الطبحؾبيؽ وىي نتياة متؾقعة, داعتبار ما رطيمو التعميؼ مؽ أىطية في هحداا 
 الحراك االجتطاعي.

 كان%ل 3ٚٛان نسبة  هلى   فقد اشار الادول اعبله اما دالظسبة لمتحصي  الدرالي لبل
%ل 3ٚٔٔتحصيميؼ الدرالي رقرأ واكتب ونسبة   كان%ل 3ٖٜٔعمطي امي ونسبة  تحصيميؼ ال

%ل ركؾن تحصيمو الدرالي متؾلظة, وما نسبتو 3ٚ٘ٔركؾن تحصيميؼ الدرالي اضتدا ي ونسبة  



%ل, 3ٕٓٔ%ل ركؾن تحصيميؼ الدرالي اعدا ي, اما الحاصميؽ عمى  ضمؾم فيؼ رشكمؾن  3ٖ٘ٔ 
ل وىي اعمى نسبة ٓ٘ ان عد ىؼ   هر%ل ٚ,ٙٔمؾن ما نسبتو  والحاصميؽ عمى دكالؾراؾس رشك

%ل وىي 3ٚٓفي ماتطب الدرالة, اما دالظسبة لمحاصميؽ عمى شيا ة الطاجستير فكاند نسبتيؼ  
اق  نسبة في ماتطب الدرالة. ذتضح مؽ خبلل الادول اعبله ان التحصي  الدرالي لؤل  لو  ور 

بظيؽ ذؤ ي الى تظؾر الطاتطعام وعاا ة ظؾر  بل االكبير في تظؾر الفر  اي االضؽ ومؽ بؼ ت
 الحراك االجتطاعي  اخميا اي تكؾاؽ البظية التحتية الايدة لك  ماتطب.

و ذلػ ضيؽ الادول اعبله    مؽ ميظة الطبحؾا وميظة اال  فكاند الطيؽ التي رطتيظيا 
ضم  عد ىؼ  هرما %ل وىي نسبة جيدة نؾعًا 3ٖٖٚالفر  الطبحؾا ىي طبيب وشكمد ما نسبتو  

%ل مؽ ماتطب الدرالة 3ٖٖٓل فر ًا مؽ امتيؽ ميؽ الظبادة, اما الطيظدس فكاند نسبتو  ٔٓٔ 
%ل مؽ امتيؽ ميظة الطحاماة , اما دالظسبة لطيظة ا   فالذي امتيؽ ميظة الفبلحة 3ٖٖٖونسبة  

مؽ اشاروا  ل3ٕٕٚ%ل مؽ ماتطب الدرالة ونسبة  3ٚٗٔل واشكمؾن ما نسبتو   ٗٗكان عد ىؼ  
, اما اً ل مؾعفٜٗٔ%ل وشكمؾا  3ٜٚٗالى ان ميظة اال  ىي  الب و اند نسبة الطؾعفيؽ ىي  

%ل وىي نسبة ضفيمة جدًا دالظسبة لباقي افرا  العيظة, 3ٓٔمؽ امتيؽ الطحاماة فكاند نسبتو ىي  
ل ٕفشأمؾا  ل فر ًا, اما دالظسبة لمطتؾفيؽ ٔٔ%ل وبم  عد ىؼ  3ٖٚو اند نسبة الطتقاعدذؽ ىي  

%ل وىي اق  نسبة في ماتطب الدرالة, ذتضح مؽ خبلل ميظة ا   ان ليا 3ٚٓو اند نسبتيؼ  
  ضؽ مؽ حي  تعميطو ووصؾلو الى مراتب عميا في السمؼ االجتطاعي  ؾن اال ور  بير عمى اال

 رعتبر ىؾ الدعؼ االلالي في تظؾر ورقي االضظال وىذا لو  ور  بير في تظؾر ورقي الطاتطب
 وعاا ة فاعمية الحراك االجتطاعي فيو. 

 الحالة االجتساعية لمسبحؾث: -3

   وصف عيشة الجراسة حدب الحالة االجتساعية 7ججول )

 الطاطؾ  ارم  مظمق متزوج اعز  الحالة االجتطاعية لمطبحؾا
 ٜٜٔ ٓ ٓ ٔٛٔ ٛٔ ر ر
 ٔٓٔ ٕ ٗ ٙٛ ٜ اناا

 ٖٓٓ ٕ ٗ ٕٚٙ ٕٚ الطاطؾ 
اعبله الى تؾعاب الطبحؾبيؽ حسب الحالة االجتطاعية لك  مؽ الاظسيؽ  رشير الادول         

ل والطظمق ٔٛٔل والطتزوج  ٛٔر ر ام انيى حي   اند االعدا  دالظسبة لمذ ؾر ىي االعز   
ر مؽ الطاطؾ  الكمي يل وىؾ اكٜٜٔ صفرل واالرم   صفرل وبالتالي  ان الطاطؾ  الكمي ىؾ  

نسبة الذ ؾر دالظسبة لئلناا, و اند دالظسبة لئلناا عد  االعز  لئلناا  وىذا ذدل عمى ارتفا  



ن الطاطؾ  الكمي إل وبالتالي فٕل واالرام   ٗل والطظمقام  اند  ٙٛل والطتزوجام  ٜىؾ  
ىذا الادول وجد ان العبلقة ضيؽ  ضيانامتظبيق اختبار مربب  اي عمى بل. و ٔٓٔلئلناا ىؾ  

اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة جظس الطبحؾا والحالة االجتطاعية  
عظد مستؾى  ل٘ٔٛ.ٚ وبالتالي ىي اعمى مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة ل,ٚٚٓ.ٕٔ ضمأد

 ل.٘ٓ.ٓ معظؾاة

 التعميؼ وعالقتو بالسدتؾى االقترادي لمسبحؾث وآبائيؼ -ب

 متؾسط الجخل الذيخي لمسبحؾث:  -4

 ل الذيخي لمسبحؾثستؾسط الجخيبيؽ ال  8ججول )

متؾل  
الدخ  
 الشيري 

ٚٓٓٓٓٓ-
ٕٔٓٓٓٓٓ 

ٖٔٓٓٓٓٓ-
ٔٛٓٓٓٓٓ 

ٜٔٓٓٓٓٓ-
ٕٗٓٓٓٓٓ 

ٕ٘ٓٓٓٓٓ-
ٖٓٓٓٓٓٓ 

ٖٔٓٓٓٓٓ-
ٖٙٓٓٓٓٓ 

 

 
 الطاطؾ 

 ٜٜٔ ٕٕ ٔٗ ٘٘ ٖ٘ ٛ ر ر
 ٔٓٔ ٚ ٙٔ ٕٛ ٕٖ ٖٛ انام

 ٖٓٓ ٜٕ ٚ٘ ٖٛ ٘ٛ ٙٗ الطاطؾ 
مطبحؾبيؽ مؽ الذ ؾر الذذؽ ضم  ل اعبله ان متؾل  الدخ  الشيري لٛذتضح مؽ الادول         

-ٖٓٓٓٓٓٔل ىؾ  ٖ٘ل والذذؽ ضم  عد ىؼ  ٕٓٓٓٓٓٔ-ٓٓٓٓٓٚل ىؾ ٛعد ىؼ  
ل ٔٗل والذذؽ ضم  عد ىؼ  ٕٓٓٓٓٓٗ-ٜٓٓٓٓٓٔل ىؾ  ٘٘ل والذذؽ ضم  عد ىؼ  ٓٓٓٓٓٛٔ

ل ٖٓٓٓٓٓٙ-ٖٓٓٓٓٓٔل ىؾ  ٕٕل و ذلػ الذذؽ ضم  عد ىؼ  ٖٓٓٓٓٓٓ-ٕٓٓٓٓٓ٘ىؾ  
ل, اما دالظسبة لئلناا فقد  اند متؾل   خؾليؽ ٜٜٔلمذ ؾر ىؾ   حي   ان الطاطؾ  الكمي

ل ٓٓٓٓٓٛٔ-ٖٓٓٓٓٓٔل,  ٖٛل والذي ضم  عد ىؽ  ٕٓٓٓٓٓٔ-ٓٓٓٓٓٚالشيراة ىؾ  
ل, وبم  الدخ  ٕٛل لمذذؽ ضم  عد ىؽ  ٕٓٓٓٓٓٗ-ٜٓٓٓٓٓٔل, و ان  ٕٖلمذذؽ ضم  عد ىؽ 

ل ىؾ ٚضم  عد ىؽ   ل والذذؽٖٓٓٓٓٓٓ-ٕٓٓٓٓٓ٘ل ىؾ ٙٔالشيري لمذذؽ اعدا ىؽ  
ل مؽ ماطؾ  ٔٓٔؾ  الكمي لئلناا ىؾ  طل وبالتالي فقد اصبح الطآٖٓٓٓٓٙ-ٖٓٓٓٓٓٔ 

ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس  نتا تتظبيق اختبار مربب  اي عمى بو عيظة الدرالة. 
  الطبحؾا والدخ  الشيري  اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة ضمأد

عظد مستؾى  لٛٛٗ.ٜ وبالتالي ىي  اكبر  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأةل, 3ٕٙٗٔٗ
  ل.٘ٓ.ٓ معظؾاة



 مرجر آخخ لمسبحؾث غيخ الخاتب لمسبحؾث: -5

 غيخ الخاتبلمسبحؾث مرجر آخخ يبيؽ   9ججول )

 الطاطؾ  ال نعؼ مصدر كخر لمرعم 
 ٜٜٔ ٖٚ ٕٙٔ ر ر
 ٔٓٔ ٜٙ ٕٖ انيى

 ٖٓٓ ٙٓٔ ٜٗٔ الطاطؾ 
ل اعبله ان اغمب أفرا  العيظة اجاضؾا دآن ليؼ مصدر كخر مؽ ٜذتضح مؽ الادول           

ل والذذؽ اجاضؾا ٕٙٔالدخ  والذذؽ  انؾا مؽ الذ ؾر, و ان عد  األفرا  الذ ؾر الذذؽ اجاضؾا ضظعؼ 
  ل. اما عد  افرا  العيظة مؽ االناا الذذؽ  اند اجاضتيؽ دآن ليؽ مصدر كخر لمدخٖٚ  ال 
ل, حي  اشار اغمب األفرا  دآن مصا ر الدخ  ٜٙال  ال والذذؽ  اند اجاضتيؽ ضٕٖىؾ  

ل ٜ جدول  نتا تعمى  ىتظبيق اختبار مربب  ابو االضافية  اند االعطال الحرة والعقارام. 
وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس الطبحؾا وفيطا ارا  ان ىظالػ مصدر لمراتب ام ال   اند  الة 

وبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  ل,ٖٖٚ.ٚ ن قيطة مربب  اي الطحتسبة ضمأداحصا يا, ار ا
 ل.٘ٓ.ٓ عظد مستؾى معظؾاة لٔٗٛ.ٖ كاي الادولية والبالأة

 :يادنف هوالج ميشةمسارسة السبحؾث  -6

 هوالج ميشةنفذ مسارسة السبحؾث   13ججول )

 الطاطؾ  ال نعؼ ى  تطتيؽ نفس ميظة والدك
 ٜٜٔ ٖٓٔ ٖٔ ر ر

 ٔٓٔ ٕٙٔ ٖٔ نيىا
 ٖٓٓ ٕٙ٘ ٗٗ الطاطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ 

ل اعبله دآن اجادام االفرا  حؾل ىذه الفقرة والتي تظص عمى ان الفر  ٓٔرشير الادول        
ل ٖٔبيؽ الذ ؾر ىؼ  حي   ان الذذؽ اجاضؾا ضظعؼ مؽ الطبحؾ  يانفسالطبحؾا رطتيؽ ميظة اال  

ل وىي ٖٔل , اما دالظسبة لئلناا فقد  ان الذذؽ اجبؽ ضظعؼ ىي  ٖٓٔوالذذؽ اجاضؾا   ال ىؼ  
ل وىي الأالبة عمى ماتطب االناا الن عط  الطرأة ٕٙٔنسبة ضفيمة جدًا والذذؽ اجبؽ   ال ىؽ  

الختيار في تحدذد العط  ولو ا يانفسمحدو  جدًا. وىذا  لي  قاطب ان الفر  ال رطتيؽ ميظة اال  
الذي رشأمو او رطارلو حي  تعط  ففة الشبا  الطتعمطة والتي تشأ  االماكؽ الؾعيفية الطلتمفة 



حسب االختصاا عمى تفعي  الحراك االجتطاعي  اخ  الطاتطب وتادذد بحسب الرغبة و دكبل 
 ؼ. الحر ة الطيظية والؾعيفية التي ىي الاس التظطية والتظؾر لك  ماتطب متعم

فقد تطارس اللمفية االلراة  ورا دارعا ومؤبرا في الحراك االجتطاعي الطيظي لؤلفرا  مؽ 
خبلل ما تؾربو ألضظا يا مؽ عقارام او الاليب حياة او الرواد  االلراة فيي تساعدىؼ في 
الحصؾل عمى مؤىبلم اعمى ومؽ بؼ تؤىميؼ لمحصؾل عمى احسؽ الؾعا ف واعمى الرواتب.  طا 

  مكانتيؼ االجتطاعية وتفتح ليؼ اضؾادا  ييرة مؽ خبلل العبلقام االجتطاعية واالتصاالم انيا تحد
 الؾالعة لمعا مة, وبالتالي ليا تآبير  بير عمى ما رحص  عميو الفر  مؽ وعا ف.  

وعظد تظبيق اختبار مربب  اي عمى معظيام ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس     
كاند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي  يانفس ان رطتيؽ ميظة الؾالد  الطبحؾا  وفيطا ارا 

ل ٔٗٛ.ٖل  وبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  3ٓٛ٘الطحتسبة ضمأد 
 ل.٘ٓ.ٓعظد مستؾى معظؾاة  

 :السبحؾث متؾسط الجخل الذيخي لؾالج -7

 السبحؾث    متؾسط الجخل الذيخي لؾالج11ججول )

ما متؾل  الدخ  الشيري 
 لؾالدك

ٕٓٓٓٓٓ-
ٗٓٓٓٓٓ 

٘ٓٓٓٓٓ-
ٚٓٓٓٓٓ 

ٛٓٓٓٓٓٓ-
ٔٓٓٓٓٓٓ 

 
 الطاطؾ 

 ٙٚٔ ٔٗ ٖٙ ٕٚ نعؼ
 ٖٗٔ ٖٔ ٕٗ ٜٙ ال

 ٖٓٓ ٗ٘ ٘ٓٔ ٔٗٔ الطاطؾ 
ل وىي الظسبة ٙٚٔل الى ان الذذؽ اجاضؾا ضظعؼ  ان ماطؾعيؼ  ٔٔرشير الادول اعبله رقؼ       

-ٕٓٓٓٓٓالأالبة عمى ماتطب الدرالة و انؾا قد اشاروا الى أن الدخ  الشيري لبل  ضم   
ل, والذذؽ ٜٙل  والذذؽ  اند اجاداتيؼ ال ضمأؾا  ٕٚ اند اجاضتيؼ  نعؼل ضمأؾا   ومؽل ٓٓٓٓٓٗ

ل و اند اجاداتيؼ ٖٙل ضمأؾا  ٓٓٓٓٓٚ-ٓٓٓٓٓ٘ره  اشاروا الى ان الدخ  الشيري لؤل  قد
ل والذذؽ اشاروا الى ان الدخ  الشيري  ان ٕٗ الل  ان عد ىؼ   انعؼ والذذؽ اجاضؾا ض

ل اجاضؾا  الل, حي   اند ٖٔل فر ًا اجاضؾا نعؼ و  ٔٗل  ان عد ىؼ  ٓٓٓٓٓٔ-ٓٓٓٓٓٛ 
تظبيق اختبار مربب بطال الحرة. و مصا ر الدخ  لمذذؽ  اند اجاداتيؼ    نعؼل ىي الراتب واالع

وجد ان العبلقة ضيؽ جظس الطبحؾا  ومتؾل  الدخ  ل ٔٔرقؼ  جدول التظتاجام كاي عمى 



ل وبالتالي ىي  ٕٙٗ.ٛالشيري لمؾالد   اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة ضمأد 
 ل.٘ٓ.ٓؾاة  ل عظد مستؾى معظٜٜٔ.٘اعمى مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة 

 : التعميؼ وعالقتو بأسمؾب الحياة -ج

 نؾع سكؽ السبحؾث: -8

 السبحؾث نؾع سكؽ   14ججول )

 الطاطؾ  لكؽ تادب لاية العط  شقة مظزل نؾ  السكؽ
 ٜٜٔ ٕٕ ٜٖ ٛٚ ر ر
 ٔٓٔ ٚٔ ٕٚ ٚٔٔ انيى

 ٖٓٓ ٜٖ ٙٙ ٜ٘ٔ الطاطؾ 
ا حي   ان عد  الطبحؾبيؽ الذ ؾر ل الى نؾ  لكؽ الطبحؾ ٕٔرشير الادول اعبله رقؼ          

ل والذذؽ  ان ٜٖل والذذؽ ليكظؾن الشقق ىؼ  ٛٚالذذؽ اشاروا انيؼ رسكظؾن في مظاعل ىؼ  
ل مؽ عيظة الدرالة, اما ٜٜٔل و ان الطاطؾ  الكمي ليؼ ىؾ  ٕٕلكظيؼ تادب لاية العط  ىؼ  

ل اما ٕٚان لكظيؽ الشقق  ل والذذؽ مكٚٔٔدالظسبة لئلناا فالذذؽ  ان رسكظؽ الطظاعل عد ىؽ  
                                                                                                                         ل. ٔٓٔل و ان الطاطؾ   الكمي لئلناا ىؾ  ٚٔدالظسبة لمسكؽ التادب لاية العط  فكان عد ىؽ  

لاية السكؽ ومكان السكؽ وارتباطيا دالعط  او الؾعيفة او  ذتضح مؽ خبلل ىذه الفقرة ان
ان  هرفي الحراك االجتطاعي فيطا ر ظان الاليان في تظؾر الطاتطب وحراكو,  اً  بير  اً الدرالة  ور 

لكؽ الفر  ذؤبر وبشك   بير في عطمو او مكان  رالتو ارا  ان السكؽ دعيد عؽ مكان العط  
عطال والؾعا ف التي رشأميا األفرا  ذؤ ي ىذا الى التآبير عمى وارا اخت  اي ر ؽ مؽ ار ان اال

 الحراك االجتطاعي الذي رحدا  اخ  الطاتطب وليره دصؾرة خاطفة. 

ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس الطبحؾا  نتا تتظبيق اختبار مربب  اي عمى بو 
ل  وبالتالي ٛ٘ٓ.ٜضمأد   ونؾ  السكؽ   اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة

 ل.٘ٓ.ٓل عظد مستؾى معظؾاة  ٜٜٔ.٘ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  

 

 :الدكؽ السشاسب ؾفخيسؤىل العمسي ال ىل -9

 لو الدكؽ السشاسب ؾفخيسؤىل العمسي ال اجابة السبحؾثيؽ حؾل ان  13ججول )

 الطاطؾ  ال نعؼ جظس الطبحؾا     الطتأير



 ٜٜٔ ٔٛ ٜٛ ر ر
 ٔٓٔ ٖٙ ٘ٛ اناا

 ٖٓٓ ٚٔٔ ٖٛٔ الطاطؾ 
ل ان اجادام الطبحؾبيؽ مؽ الذ ؾر التي  اند ٖٔذتضح مؽ الادول اعبله رقؼ           

ن الذذؽ اجبؽ إل, اما دالظسبة لئلناا فٔٛل والذذؽ  اند اجاداتيؼ  الل ىي  ٜٛاجاداتيؼ  نعؼل  
ل, وىذا ذدل عمى ان الطؤى  ٖٙل  ان عد ىؽ  ل والذذؽ اجبؽ    ال٘ٛ   نعؼل  ان عد ىؽ  

العمطي الذي رحص  عميو الفر  والذي رشط  ىذا الطؤى  الطكانة االجتطاعية والدخ  الايد لؾال 
في الطكان الذي رشأمو الفر  والذي  اً  بير  اً ان ليذه العؾام   ور  هركان ىذا الدخ  ما ي ام معظؾي 

مؼ عمى اختيار الطكان الطظالب والسكؽ الطظالب الذي ذتطكؽ الفر  الطتع هرركؾن مكان لكظو 
 ذتظالب مب مكانتو االجتطاعية وبذلػ تكؾن لدرو القدرة الطالية التي تحقق لو رلػ. 

ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس  نتا توعظد تظبيق اختبار مربب  اي عمى 
اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب الطبحؾا  وفيطا ارا  ان الطؤى  العمطي ذؾفر لكظا مظالبا   

ل وبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة ٖ٘ٙ.ٙكاي الطحتسبة ضمأد   
 ل.٘ٓ.ٓلعظد مستؾى معظؾاة  ٔٗٛ.ٖ 

 سكؽ االسخة: -13

   مكان سكؽ الؾالج )األسخة 14ججول )

 مكان لكؽ الؾالد
 الاظس

 الطاطؾ  حضر راف

 ٜٜٔ ٚٓٔ ٕٙ ر ر
 ٔٓٔ ٙٓٔ ٕ٘ ىاني

 ٖٓٓ ٖٔٔ ٚٛ الطاطؾ 
ان لمطظظقة السكظية التي رقظؽ ضيا الفر  او االلرة اىطية  بيرة في تحدذد مكانة الفر         

االجتطاعية فعام  الطظظقة السكظية لو تآبير  بير في الطحص  العمطي واليقافي وبالتالي ذؤبر 
ام  ىي الطحرك االلاس لمحراك عمى الحراك االجتطاعي  اخ  الطاتطب  ؾن ىذه العؾ 

ل الى ان االفرا  الذ ؾر اشاروا ٗٔوتشير البيانام االحصا ية فب الادول اعبله   االجتطاعي,
ل ٕٙل حضر وىي الظسبة الأالبة عمى ماتطب الدرالة و ٚٓٔان مكان لكؽ االلرة ىؾ  هلى 

الظسبة الأالبة ارضًا  ل حضر وىيٙٓٔلكؽ الراف وىي الظسبة االق , اما نسبة االناا فكاند  



ل راف وىي الظسبة االق  وىذا  لي  عمى ان اغمب افرا  العيظة تتلذ ٕ٘عمى ماتطب الدرالة و 
 الرىؼ الحضر مكانًا إلقامتيا. 

ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس الطبحؾا   نتا تتظبيق اختبار مربب  اي عمى بو 
ل ٕٚٙ.ٓٔان قيطة مربب  اي الطحتسبة ضمأد  ومكان لكؽ الؾالد   اند  الة احصا يا, ار 

 ل.٘ٓ.ٓلعظد مستؾى معظؾاة  ٔٗٛ.ٖوبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة 

 السبحؾث: نؾع سكؽ والج -11

 السبحؾث    نؾع سكؽ والج15ججول )

 نؾ  لكؽ والد
 الاظس

 الطاطؾ  شقة اراار ممػ

 ٜٜٔ ٘ ٔٛ ٖٜ ر ر
 ٔٓٔ ٖ ٖ٘ ٖٛ انيى

 ٖٓٓ ٛ ٙٔٔ ٙٚٔ الطاطؾ 
ل اعبله الى نؾ  لكؽ اال  حي  اشار افرا  العيظة مؽ الذ ؾر الى ان ٘ٔرشير الادول         
ل ٘ل اشاروا الى ان السكؽ اراار و ٔٛل مؽ االفرا  اشاروا الى ان السكؽ مممػ و ٖٜنسبة  

ل اشرن الى ان  ٖٛ ان نسبة   اشاروا الى ان السكؽ ىؾ شقة, اما دالظسبة لمطبحؾبام اإلناا فقد
ل اشرن الى ان نؾ  السكؽ شقة. ٖل اشرن الى ان نؾ  السكؽ اراار و ٖ٘نؾ  السكؽ ممػ و 

ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس الطبحؾا ونؾ   نتا تتظبيق اختبار مربب  اي عمى بو 
ل وبالتالي ىي   ٓٔٗ.ٛ لكؽ الؾالد   اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة ضمأد 

 ل .٘ٓ.ٓل عظد مستؾى معظؾاة  ٜٜٔ.٘اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  

 في جسعية ثقافية أو رابظة لسسارسة األنذظة واليؾاياتالسبحؾث  االشتخاك -14

 في جسعية ثقافية أو رابظة لسسارسة األنذظة واليؾاياتاشتخاك السبحؾث   16ججول )

 ظشاداالشتراك  ض
 الاظس

 الطاطؾ  رادظة جطعية بقافية

 ٜٜٔ ٖٛ ٙٛ ر ر
 ٔٓٔ ٖٗ ٜٚ انيى

 ٖٓٓ ٚٔٔ ٖٛٔ الطاطؾ 



ل الى ان نسبة األفرا  مؽ الذ ؾر الذذؽ اشاروا الى االشتراك في ٙٔرشير الادول اعبله        
وا الى ل وىي اعمى دقمي  مؽ الذذؽ اشار ٙٛجطعيام بقافية لططارلة االنشظة واليؾاام  اند  

ل مظيؼ, اما دالظسبة ٖٛاالشتراك ضرادظة لتحقيق او مطارلة االنشظة واليؾارام والتي شأمد  
ل مظيؽ مطؽ اشرن الى االشتراك في جطعية بقافية لتحقيق االنشظة ٜٚلئلناا فقد  ان  

وىذا  لي  عمى ان  ل.ٖٗواليؾارام ونسبة ضفيمة مظيؽ اشرن الى االشتراك في ربظة ضمأد  
راك في الاطعيام العمطية واليقافية لو  ور  بير في تظطية ميارة الفر  وتحقيق اغمب ىؾاراتو االشت

وبذلػ فان االشتراك في ىذه الاطعيام و ذلػ الظدوام وتفعيميا ذؤ ي الى عاا ة الحراك 
 االجتطاعي  اخ  الطاتطب. 

ضيؽ جظس  ىذا الادول وجدنا ان العبلقة نتا توعظد تظبيق اختبار مربب  اي عمى 
الطبحؾا  واالشتراك في الاطعيام   اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة ضمأد 

ل عظد مستؾى ٔٗٛ.ٖل وبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  ٚٙٙ.٘ٔ 
 ل.٘ٓ.ٓمعظؾاة  

 :عمى تشغيؼ األسخة ة السبحؾثؾافقم -13

 عمى تشغيؼ األسخة توؾافقل ميبيؽ رأي السبحؾث حؾ  17ججول )

 الطاطؾ  ال نعؼ تظغيؼ االلرة
 ٜٜٔ ٓٔ ٜٓٔ ر ر

 ٔٓٔ ٖ ٛٚٔ انيى
 ٖٓٓ ٖٔ ٕٚٛ الطاطؾ 

ل الى ضيان اجادام الطبحؾبيؽ مؽ  بل الاظسيؽ حؾل  ور تظغيؼ ٚٔرشير الادول اعبله        
ل والذذؽ ٜٓٔالذ ؾر ىي   الذذؽ اجاضؾا ضظعؼ مؽ عد االلرة وما الذي ذؤ رو ىذا التظغيؼ و اند 

الذذؽ اجبؽ  عد جدًا, اما الطبحؾبام مؽ االناا فقد  ان  وىؾ عد  قمي ل ٓٔاجاضؾا   ال ىي  
جدًا دالظسبة لمطؾافقيؽ عمى ىذه  عد  قمي ارضًا  ؾل وىٖل والذذؽ اجبؽ دبل ىي  ٛٚٔضظعؼ ىي  

لرة والتي تؼ تؾضيحيا مؽ خبلل الفقرة, و اند اغمب االلبا  والدوافب التي تشير الى تظغيؼ اال
اجادام الطبحؾبيؽ ىي حتى رستظيعؾا العظارة دآوال ىؼ وارضًا صعؾبة الطعيشة. وبذلػ ذتضح مؽ 
خبلل اجادام الطبحؾبيؽ تمػ ان تظغيؼ االلرة مؽ العؾام  الطيطة  ؾن االلرة مؽ اىؼ الطؤلسام 

وضب  افرا ىا وىي مؽ  في الطاتطب التي تعط     مؽ الطؤلسام االخرى عمى تؾحيدىا
 العؾام  االلالية اي مؽ االر ان االلالية لمحراك االجتطاعي  اخ     ماتطب.   



ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس  نتا تعظد تظبيق اختبار مربب  اي عمى 
الطبحؾا  والطؾافقة عمى تظغيؼ االلرة   اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة 

ل عظد ٜٜٔ.٘ل وبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  ٖٖٛ.ٙد  ضمأ
 ل.٘ٓ.ٓمستؾى معظؾاة  

 تعميؼ البشت مثل تعميؼ الؾلجالسبحؾث ل يتفز -14

 تفزل تعميؼ البشت مثل تعميؼ الؾلجيبيؽ رأي السبحؾث حؾل   18ججول )

 تفضي  تعميؼ البظد                  
 الطتأير

 الطاطؾ  ال نعؼ

 ٜٜٔ ٖٕ ٙٛ ر ر
 ٔٓٔ ٗٔ ٚٚٔ انيى

 ٖٓٓ ٖٚ ٖٕٙ الطاطؾ 
ل اعبله الى ضيان    مؽ الاظسيؽ عمى  ور تعميؼ الطرأة دصؾرة  ٛٔرشير الادول رقؼ            

ال  ال وبٙٛ  عد عامة ومدى الطؾافقة عمى تعميطيا, حي  اجا  الطبحؾبيؽ مؽ الذ ؾر   نعؼ د
عد   ؾل وىٗٔ  عد ال د ال وبٚٚٔؾبام اإلناا فقد اجبؽ   نعؼ ضظسبة  ل, اما الطبحٖٕضظسبة  

حسب اجادام الطبحؾبيؽ ىي  لكي تشارك دجدًا. و اند االلبا  والدوافب ورال تعميؼ البظد  قمي 
في صياغة القرار في األلرة, لكي تربي اضظا يا تربية لميطة , لكي تساىؼ في تظطية الطاتطب 

لمطايبيؽ   ال فكاند الدوافب وااللبا   ا تي  التقاليد ال تسطح ضتعميؼ الطحميل اما دالظسبة 
البظد, لحاجة الطظزل الييال, ذتضح مؽ خبلل اجادام الطبحؾبيؽ ان نسبة الطؾافقة عمى تعميؼ 
الطرأة  اند مرتفعة وىذا ىؾ الليار االمي  دالظسبة لمطرأة  ؾن الطرأة ىي عطا  الطاتطب وىي 

و فحتى ترقى الطاتطعام وتتظؾر ال ضد مؽ تعميؼ الطرأة والرج  معًا ومشار تيا عضؾ ميؼ جدًا في
في االعطال, واعتبر التعميؼ الطبال لاطيب االفرا  ىؾ العظصر الفعال في الحراك االجتطاعي 

 لمطاتطعام.  

عظد تظبيق اختبار مربب  اي عمى معظيام ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس           
طبحؾا  والطؾافقة عمى تعميؼ البظام   اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي الطحتسبة ال

ل عظد ٕٙٗ.٘ل وبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  ٕٖٜ.ٓٔضمأد  
 ل.٘ٓ.ٓمستؾى معظؾاة  

 السبحؾث مؽ وجية نغخالسخأة  مدتؾى تعميؼ -15



 السبحؾث  مؽ وجية نغخلمسخأة  مدتؾى التعميسييؾضح   19ججول )

 نغرك   الطستؾى التعميطي الطظالب لمطرأة مؽ وجية            
 الطتأير

 الطاطؾ  انيى ر ر

 ٔ ٓ ٔ التعميؼ االضتدا ي
 ٕٔ ٘ ٚ التعميؼ الطتؾل 
 ٖ٘ ٕٗ ٜٕ التعميؼ االعدا ي
 ٖٕٗ ٕ٘ ٕٛٔ التعميؼ العالي
 ٖٓٓ ٔٓٔ ٜٜٔ الطاطؾ 

ل اعبله الى ضيان الطستؾى التعميطي الطظالب لمطرأة فقد ضيؽ ٜٔل رقؼ  رشير الادو         
ل اشاروا الى التعميؼ الطتؾل  ٚل اشاروا الى التعميؼ االضتدا ي و ٔ  عد الطايبيؽ مؽ الذ ؾر ان 

ل اشاروا الى التعميؼ العالي, اما دالظسبة لئلناا فقد ٕٛٔل اشاروا الى التعميؼ االعدا ي و ٜٕو 
ل ٕٗل مطؽ اشرن الى التعميؼ الطتؾل  و ٘رل مطؽ اشرن الى التعميؼ االضتدا ي و كاند  صف

ل مطؽ اشرن الى التعميؼ العالي. واتضح مؽ خبلل تمػ ٕ٘مطؽ اشرن الى التعميؼ االعدا ي و 
االجادام ان نسبة التعميؼ العالي لمطرأة ىي الأالبة عمى ماتطب الدرالة وىذا امر ميؼ جدًا 

ورقي الطاتطعام وعاا ة فاعمية الحراك االجتطاعي  اخميا  ؾن مؤلسام التعميؼ  دالظسبة لتظؾر
 العالي مؽ اىؼ الطؤلسام في الطاتطب .

وعظد تظبيق اختبار مربب  اي عمى معظيام ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس 
الطحتسبة ضمأد  الطبحؾا  والطستؾى التعميطي لمطرأة   اند  الة احصا يا, ار ان قيطة مربب  اي

ل عظد مستؾى ٘ٔٛ.ٚل  وبالتالي ىي  اعمى  مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  ٖٛٚ.ٖٔ 
 ل.٘ٓ.ٓمعظؾاة  

 

 :عمى عسل السخأةالسؾافقة  -ٙٔ

 عمى عسل السخأةالسؾافقة   43جول )ج

 تؾافق عمى عط  الطرأة                      
 الاظس

 الطاطؾ  ال نعؼ

 ٜٜٔ ٕٗ ٚٔٔ ر ر



 ٔٓٔ ٕٓ ٕٔٔ انيى
 ٖٓٓ ٕٙ ٖٕٛ الطاطؾ 

            

ل مؽ ٚٔٔل عمى الطؾافقة عمى تعميؼ الطرأة واتضح لظا ان  ٕٓرشير الادول اعبله           
نعؼ  ال اجبؽ ضٕٔٔن  إ الل, اما دالظسبة لمطبحؾبام اإلناا ف ال اجاضؾا ضٕٗالذ ؾر اجاضؾا ضظعؼ و 

حسب اجادام الطبحؾبيؽ ىي  لكي دتي ا م الى عط  الطرأة ال ومؽ االلبا  ال ال اجبؽ ضٕٓو 
 الل فكاند  اتساعد عوجيا في تكاليف الطعيشة, حتى تشأ  وقد فراغيال, اما دالظسبة لمطايبيؽ ض

االلبا   ا تي  التقاليد ال تسطح دعط  الطرأة, حاجة الطظزل الطالة الييال, وىذا  لي  عمى ان 
ن الطاتطب دحاجة مالة لعط  الطرأة حتى إأة عالية جدًا وبذلػ فنسبة الطؾافقة عمى عط  الطر 

دانتشار  االن الحراك االجتطاعي لمطاتطب ال ذظيض واتظؾر إركتط  ضظا و واظيض, وبذلػ ف
ن تظؾر ورقي الطاتطعام مؽ إالتعميؼ والعط  معًا لك  مؽ الطرأة والرج  وليس الرج  فق , ف

 تظؾر ورقي افرا ىا.

بار مربب  اي عمى معظيام ىذا الادول وجدنا ان العبلقة ضيؽ جظس عظد تظبيق اخت
ر ان قيطة مربب  اي الطحتسبة ضمأد ه اند  الة احصا يا, الطرأة الطبحؾا والطؾافقة عمى عط  

ل عظد مستؾى ٔٗٛ.ٖل وبالتالي ىي اعمى مؽ قيطة مربب  اي الادولية والبالأة  ٖٜٓ.ٙ 
 ل.٘ٓ.ٓمعظؾاة  
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 التسييج

في ضؾل ما طرحو الباح  في الفصؾل السادقة, والتي تدور حؾل  ور دعض العؾام  الطلتمفة 
في تشكي  الحراك االجتطاعي,  ان الضد عمى الباح  ان رفر  فصبل ذتظاول فيو اوضا  دعض 

 التي تطارس  ورا فاعبل في عطمية الحراك االجتطاعي في العرام.ا ليام اليامة 

ومؽ بؼ افر  الباح  ىذا الفص ,  ي رعرض واحم  مؽ خبللو لقضارا الالية, ىذه      
القضارا تطي  االطار الطرجعي الذي رطارس مؽ خبللو الحراك االجتطاعي عمى وجو العطؾم,  

ؾلا   االلالية في عبلقة التعميؼ دالحراك ذترتب عمى رلػ ان تكؾن الطيظة ىي احد ال
االجتطاعي, فالطيظة التي ذتيحيا التعميؼ ىي التي تحد  مصير الحر ة االجتطاعية لمفر , وىي 
التي تعكس تعميطو, وقيطو, ومسيرة حياتو, وارتباطو دا خراؽ في الطاضي.  طا انيا تعكس نط  

مو, وعمى مدى االمؽ وااللتقرار الذي ذتطتب عبلقاتو الحاضرة, وتؤبر عمى  خمو, وعمى نط  عط
دو في العط , ومدى الفرا الطفتؾحة امامو لتاطيب اليروة, ونط  حياتو الحالي والطستقبمي, 
ومدى ما رضفي عميو مؽ شر  أو ىيبة او قؾة. ان التعميؼ ىؾ الذي انتت الطيظة, ولكؽ الطيظة 

 االجتطاعي لمفر .ىي التي تحد     ىذه االدعا  الدالة عمى الحراك 
فالطاتطب قد ال ذتيح فرصا تعميطية متساواة, وقد ذرتب  التعميؼ الطتطيز دالقدرة االقتصا رة,      

ومؽ بؼ ذتآبر داللمفية االجتطاعية, وفي ىذه الحالة فإن التعميؼ رعطق صؾر البلمساواة 
الحراك االجتطاعي قد ال االجتطاعية و ال رقضي عمييا. وادل رلػ عمى ان العبلقة ضيؽ التعميؼ و 

تظتت حراكا, هال ارا ارتب  التعميؼ دطيظة تظتت عطبل, وعبلقام, والمؾ  حياة, وصؾرا مؽ القؾة 
والييبة. فالطيظة ىي تطظح الفر  امتياعه, ومؽ بؼ فإن خراظة الطيؽ ىي التي تعكس خراظة 

ىي الدالة في الظيارة عمى  الطاتطب الظبقية, وان رمؾع الطيؽ وما رحي  ضيا مؽ القا  وامتياعام
وقد ترتب عمى    ىذه التؾجيام البحيية ان التفد الباحيؾن الى العؾام  الؾضب الظبقي لمفر , 

التي قد تساعد مب التعميؼ في تحقيق الحراك االجتطاعي, او التي قد تطظب في حالة عدم تحققيا 
بؼ فإن دح  ىذه العبلقة الضد وان التعميؼ مؽ ان ذؤتي بطاره في عطمية الحراك االجتطاعي, ومؽ 

 ذتؼ عمى خمفية الؾعي دآىطية العؾام  االخرى الفاعمة في ىذه العبلقة.
 
 
 
 
 



 السجتسعلمفخد و جة عؽ التعميؼ والحخاك االجتساعي تاالثار االجتساعية الشا -1

تؼ  الطاتطبلمفر  و االبار االجتطاعية الظاجطة عؽ التعميؼ والحراك االجتطاعي لئلجادة عؽ      
حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة اللتاادام أفرا  الدرالة عمى الطحؾر األول مؽ 
االلتبانة والطلصص لؾاقب االبار االجتطاعية عمى التعميؼ والحراك االجتطاعي,  طا التلدم 

 تي:رآل لتقييؼ ىذا الدور و طا ٕٔالطعيار الظسبي في جدول  

أفخاد العيشة   الحدابية واالنحخافات السعيارية والتقييؼ الشدبي الستجابات االوساط  41ججول )
 السجتسعلمفخد و عؽ االثار االجتساعية الشاجسة عؽ التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي 

رقؼ الفقرة 
في 

 االلتبانة

 الفقرام
 

 اىطية 
 الفقرة

الؾل   
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

 تقييؼ 

 قؾي جدا 3ٖٚٓ 3ٜٗٗ ٔ صعؾ  السمؼ االجتطاعي مؽ اج  حياة افض رطي  التعميؼ  ٙ
 قؾي جدا 3ٚٓٓ ٚٗ.ٗ ٕ تظطية االتااه نحؾ الطحافغة عمى البيفة ٔ
 قؾي جدا 3ٙٚٓ 3ٗٚٗ ٖ اتااه األفرا  نحؾ التعاون  ٗ
 قؾي جدا 3ٖٚٓ 3ٖٛٗ ٗ الطساىطة في ترشيد االلتيبلك ٕ
 قؾي  3ٛٔٓ 3ٜٔٗ ٘ اتااه األفرا  نحؾ اال خار ٖ
 قؾي  3ٛٔٓ ٜٔ,ٗ ٙ  تلميص األفرا  مؽ السمبية والتؾاك  ٘

 جداقؾي  3ٚ٘ٓ  الؾل  الحساضي العام
 SPSS الادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت السرجر:

تشير نتا ت الادول الساضق الى أن تقدذرام افرا  عيظة الدرالة الى االبار االجتطاعية 
,  ٙالفقرام  الطاتطب  ان دطستؾى قؾي جدا عمى لمفر  و الظاجطة عؽ التعميؼ والحراك االجتطاعي 

  - ٖٛ.ٗتراوحد الطتؾلظام الحساضية ليذه التقدذرام ما ضيؽ   هرل عمى الترتيب؛ ٕ, ٗ, ٔ
 اند  هرل عمى الترتيب؛ ٘, ٖ, في حيؽ  اند ىذه التقدذرام قؾاة عمى الفقرام  لٜٗ.ٗ

وابلحظ أرضا أن ل عمى الترتيب.  ٛٔ.ٗو  ٜٔ.ٗالطتؾلظام الحساضية لبللتاادة عمييا  
االنحرا  أو التباذؽ ضيؽ التاادام عيظة البح  عمى الفقرة الرادعة في االلتبانة  ان اق  مؽ 

االبار االجتطاعية مطا ؽ في التاادام عيظة البح  لبقية الفقرام في محؾر االنحرا  او التباذ
ذدل  عمى وجؾ  تشتد اق  في االجادام ضيؽ االتفام وعدم االتفام عمى تمػ الفقرة مقارنة مب 

أما فيطا ذتعمق دالتقدذر الكمي لطحؾر االبار االجتطاعية فقد  ان دطستؾى قؾي جدا  دقية الفقرام.
 ل. ٘ٚ.ٓل وبانحرا  معياري قدره  ٖٙ.ٗؾل  الحساضي ليذا الطحؾر  ضم  الطت هر

لؾحظ  هرل نسب اتااىام االجادة عمى محؾر االبار االجتطاعية, ٔواؾضح شك             
% ل مؽ ٖ٘% ل مؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر   اند  "اتفق تطاما" و  ٕ٘ان  



% ل مؽ االجادام عمى فقرام ىذا ٔٔق"  وان  االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر   اند "اتف
% لمؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  اند "ال اتفق"  ٔالطحؾر  اند "غير متآكد" و 

  % ل مؽ االجادام عمى  فقرام ىذا الطحؾر  اند "ال اتفق تطاما".ٓو 
 نسب اتااىام االجادة نحؾ محؾ االبار االجتطاعية لٔشك   

 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

رطي  التعميؼ صعؾ  السمؼ االجتطاعي ل أن أىطية الفقرة السا لة اللاصة  ٕٔذبيؽ جدول        
ل في محؾر االبار االجتطاعية  اند األولى داألىطية مؽ ضيؽ جطيب فقرام  مؽ اج  حياة افض 

ضم  الطتؾل  الحساضي عمى ىذه  هرىذا الطحؾر و ان اتااه االجادة عمى ىذه الفقرة  قؾي جدا 
ل بؼ تآتي الفقرة االولى اللاصة  تظطية االتااه ٖٚ.ٓل وبانحرا  معياري قدره  ٜٗ.ٗالفقرة   

 ان اتااه االجادة فييا  قؾي  هرالبيفةل دالطرتبة اليانية مؽ ناحية االىطية  نحؾ الطحافغة عمى
فبالظسبة لمتآبيرام ل, 3ٚٓٓل وانحرا  معياري مساو  هلى  ٚٗ.ٗجدال ضؾل  حساضي مساو الى   

البيفية الطباشرة مي  انعزل البيفة وفقرىا, ونقص اللدمام االجتطاعية فييا, والحرمان الظسبي 
   ىذه عؾام  تاع  مؽ السكؽ في ضيفام معيظة مشكمة تتص  دإمكانية الصعؾ  هلى لسكانيا, 

اعمى, فسؾل االحؾال الصحية, وتر ي الغرو  البيفية قد ركؾن عامبل ميبظا لطؤبرام التعميؼ 
 .لٕٚٔ عمى الحراك

ل دالطرتبة اليالية مؽ ناحية اتااه األفرا  نحؾ التعاون الفقرة الرادعة اللاصة   تآتيومؽ بؼ      
ل,  3ٙٚٓل وانحرا  معياري  3ٗٚٗ ان اتااه االجادة فييا  قؾي جدًال ضؾل  حساضي   هراالىطية 

ومؽ بؼ تآتي الفقرة اليانية اللاصة    الطساىطة في ترشيد االلتيبلكل دالطرتبة الرادعة مؽ 
ل وانحرا  3ٖٛٗحساضي   ان اتااه االجادة فييا  قؾي جدًال ضؾل  هرناحية االىطية 
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ل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة اليالية اللاصة   اتااه األفرا  نحؾ اال خارل دالطرتبة 3ٖٚٓمعياري 
ل وانحرا  3ٜٔٗ ان اتااه االجادة فييا قؾيل ضؾل  حساضي  هراللامسة مؽ ناحية االىطية 

لسمبية والتؾاك ل ل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة اللامسة اللاصة   تلميص األفرا  مؽ ا3ٖٛٓمعياري 
ل 3ٜٔٗ ان اتااه االجادة فييا  قؾيل ضؾل  حساضي  هردالطرتبة السا لة مؽ ناحية االىطية 

 ل.3ٛٔٓوانحرا  معياري 
: ما االثار االقترادية  الشاجسة عؽ  التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي الدؤال الثاني -4

 في السجتسع ؟

االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة اللتاادام أفرا  لئلجادة عؽ ىذا السؤال تؼ حسا  
الدرالة عمى الطحؾر الياني مؽ االلتبانة والطلصص لؾاقب االبار االقتصا رة الظاجطة عؽ 

و طا في الادول  ,التعميؼ والحراك االجتطاعي,  طا التلدم الطعيار الظسبي لتقييؼ ىذا الؾاقب
 ل ا تي:ٕٕ 

 حساضية واالنحرافام الطعياراة والتقييؼ الظسبي اللتااداماالولاد ال لٕٕجدول  
 أفرا  العيظة عؽ االبار االقتصا رة الظاجطة عؽ التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب 

رقؼ الفقرة في 
 االلتبانة

الؾل    الفقرام اىطية الفقرة
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

 تقييؼ

ٚ 
 قؾي جدا 3ٙٚٓ 3ٖ٘ٗ نحؾ تحقيق الكفالة الطيظيةان التعميؼ ىؾ اال اة  ٔ

ٖٔ 
 قؾي جدا 3ٙٚٓ 3٘ٓٗ تحقيق التظطية ٕ

ٔٔ 
 قؾي جدا 3ٚٙٓ 3ٗٛٗ رفب مستؾى معيشة الطؾاطظيؽ ٖ

ٕٔ 
 قؾي جدا 3ٖٛٓ 3ٖٜٗ تعد  مصا ر الدخ  ٗ

ٔٓ 
االعتطا  عمى الؾلا   التكظؾلؾجية في العط   ٘

 واالنتاج
 قؾي جدا 3ٚٙٓ 3ٕٚٗ

ٔٗ 

التعميؼ ىؾ السبي  الى تأيير الؾاقب  ان ٙ
االجتطاعي واالقتصا ي لمفر  في االتااه الذي 

 3ٛٓٓ 3ٕٙٗ رحقق لو الرقي االجتطاعي

 قؾي جدا

ٛ 
الطيظة التي ذتحيا التعميؼ ىي التي تحد  االدعا   ٚ

 3ٕٛٓ 3ٔٔٗ الدالة عمى الحراك االجتطاعي لمفر 
 قؾي 

ٜ 
األفرا  في ميؽ التعميؼ ذؤ ي مباشرة الى حراك  ٛ

 عميا ذترتب عمييا مكانة اجتطاعية مرمؾقة
 قؾي  3ٜٓٓ 3ٔٓٗ

ٔ٘ 
 قؾي  3ٓٓٔ 3ٜٖ٘هن التعميؼ رطي  رافعة أو مصعدًا اجتطاعيًا  ٜ



ذتحرك مؽ خبللو الفر  صعؾ ًا لبعض الظبقام 
أو الشرا ح عمى حسا  طبقام أو شرا ح أخرى 

 رحدا ليا حراكًا ىادظاً 
 قؾي جدا ٔٛ.ٓ ٜٕ.ٗ الؾل  الحساضي العام

 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
تشير نتا ت الادول الساضق الى تقدذرام افرا  عيظة الدرالة الى االبار االقتصا رة 

جدا عمى  الظاجطة عؽ التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب  ان دطستؾى قؾي 
تراوحد الطتؾلظام الحساضية ليذه  هرعمى الترتيب؛  ,لٓٔ ,ٗٔ ,ٔٔ ,ٕٔ,ٖٔ, ٚالفقرام  

ل 3ٜ3ٛ٘ٔل, في حيؽ  اند  التقدذرام قؾاة عمى الفقرام  ٔ٘.ٗ - ٕٙ.ٗالتقدذرام ما ضيؽ  
عمى الترتيب.  لٔٔ.ٗ-ٜ٘.ٖضيؽ  اند الطتؾلظام الحساضية لبللتاادة عمييا  هرعمى الترتيب؛ 

ل في االلتبانة ٖٔوابلحظ أرضا أن االنحرا  أو التباذؽ ضيؽ التاادام عيظة البح  عمى الفقرة  
كان اق  مؽ االنحرا  او التباذؽ في التاادام عيظة البح  لبقية الفقرام في محؾر االبار 
االقتصا رة مطا ذدل عمى وجؾ  تشتد اق  في االجادام ضيؽ االتفام وعدم االتفام عمى تمػ 

 قرة مقارنة مب دقية الفقرام.الف
 هرأما فيطا ذتعمق دالتقدذر الكمي لطحؾر االبار االقتصا رة فقد  ان دطستؾى قؾي جدا  

ل ٕل. واؾضح شك   ٔٛ.ٓل وبانحرا  معياري قدره  ٜٕ.ٗضم  الطتؾل  الحساضي ليذا الطحؾر  
االجادام عمى  % مؽٛٗلؾحظ ان  هرنسب اتااىام االجادة عمى محؾر االبار االقتصا رة, 

% ل مؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  ٖٚفقرام ىذا الطحؾر   اند  "اتفق تطاما" و  
% ل ٕ% ل مؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  اند "غير متآكد"  و  ٕٔكاند "اتفق"  وان  

ىذا %ل مؽ االجادام عمى  فقرام ٔمؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  اند "ال اتفق"  و  
 الطحؾر  اند "ال اتفق تطاما".                     

 نسب اتااىام االجادة نحؾ محؾ االبار االقتصا رة لٕشك   



 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

تحقيق  ان التعميؼ ىؾ اال اة نحؾل أن أىطية الفقرة السادعة اللاصة  ٕٕوابيؽ جدول         
ل في محؾر االبار االقتصا رة  اند األولى داألىطية مؽ ضيؽ جطيب فقرام ىذا الكفالة الطيظية

ضم  الطتؾل  الحساضي عمى ىذه الفقرة   هرالطحؾر و ان اتااه االجادة عمى ىذه الفقرة   قؾي جدال 
حقيق التظطية ل ل بؼ تآتي الفقرة اليالية عشر اللاصة   تٚٙ.ٓل وبانحرا  معياري قدره  ٖ٘.ٗ 

 ان اتااه االجادة فييا   قؾي جدًال ضؾل  حساضي قدره   هردالطرتبة اليانية مؽ ناحية االىطية 
ل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة الحا رة عشر اللاصة  رفب 3ٙٚٓل وانحرا  معياري مساو  هلى   3٘ٓٗ 

اه االجادة فييا  قؾي مستؾى معيشة الطؾاطظيؽل دالطرتبة اليالية مؽ ناحية االىطية حي   ان اتا
ل ومؽ بؼ تآتي الفقرة اليانية عشر اللاصة 3ٚٙٓل وانحرا  معياري  3ٗٛٗجدًال ضؾل  حساضي  

 ان اتااه االجادة فييا قؾي جدًال  هر تعد  مصا ر الدخ ل دالطرتبة الرادعة مؽ ناحية االىطية اض
تآتي الفقرة العاشرة اللاصة ومؽ بؼ  ل,3ٖٛٓل وانحرا  معياري قدره  3ٖٜٗضؾل  حساضي ضم   

 هر االعتطا  عمى الؾلا   التكظؾلؾجية في العط  واالنتاجل دالطرتبة اللامسة مؽ ناحية االىطية اض
ل, 3ٚٙٓل وانحرا  معياري قدره  3ٕٚٗكان اتااه االجادة فييا قؾي جدًال ضؾل  حساضي قدره  

ؾ السبي  الى تأيير الؾاقب االجتطاعي  أن التعميؼ ىاومؽ بؼ تآتي الفقرة الرادعة عشر اللاصة ض
واالقتصا ي لمفر  في االتااه الذي رحقق لو الرقي االجتطاعيل دالطرتبة السا لة مؽ ناحية 

ل وانحرا  معياري 3ٕٙٗ ان اتااه االجادة فييا  قؾي جدًال ضؾل  حساضي قدره   هراالىطية 
التي ذتيحيا التعميؼ ىي التي تحد   ل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة اليامظة اللاصة   الطيظة3ٛٓٓضم  

 ان اتااه  هراالدعا  الدالة عمى الحراك االجتطاعي لمفر ل دالطرتبة السادعة مؽ حي  االىطية 
ومؽ بؼ تآتي الفقرة  ل,3ٕٛٓل وانحرا  معياري قدره 3ٔٔٗاالجادة فييا قؾيل ضؾل  حساضي ضم  

الاتفق تماما الاتفق غير متأكد اتفق اتفق تماما
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0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.01 0.02

0.12

0.37

0.48



فرا  في ميؽ عميا ذترتب عمييا مكانة  التعميؼ ذؤ ي مباشرة هلى حراك األاالتالعة اللاصة ض
اجتطاعية مرمؾقةل دالطرتبة اليامظة مؽ حي  االىطية حي   ان اتااه االجادة فييا  قؾيل ضؾل  

ل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة اللامسة عشر اللاصة 3ٜٓٓل وانحرا  معياري ضم   3ٔٓٗحساضي قدره  
مؽ خبللو الفر  صعؾ ًا لبعض الظبقام أو   هن التعميؼ رطي  رافعة أو مصعدًا اجتطاعيًا ذتحركاض

الشرا ح عمى حسا  طبقام أو شرا ح أخرى رحدا ليا حراكًا ىادظًال دالطرتبة التالعة مؽ حي  
ل وانحرا  معياري ضم  3ٜٖ٘ ان اتااه االجادة فييا قؾيل ضؾل  حساضي قدره  هراالىطية 

 ل.   3ٓٓٔ 
اجسة عؽ  التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي في ما االثار الثقافية  الش الدؤال الثالث: -3

 السجتسع ؟

لئلجادة عؽ ىذا السؤال تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة اللتاادام أفرا  
الدرالة عمى الطحؾر اليال   مؽ االلتبانة والطلصص لؾاقب االبار اليقافية الظاجطة عؽ التعميؼ 

ل لتقييؼ ىذا الؾاقب  و طا في ٖلدم الطعيار الظسبي في جدول  والحراك االجتطاعي,  طا الت
 ل ا تي:ٖٕالادول  

 االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة والتقييؼ الظسبي اللتاادام لٖٕجدول  
 أفرا  العيظة عؽ االبار اليقافية الظاجطة عؽ التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب 

رقؼ الفقرة في 
 االلتبانة

اىطية 
 الفقرة

الؾل    الفقرام
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

 تقييؼ

ٕٕ 
انتقال الفر  او الاطاعة مؽ وضب اجتطاعي بقافي  ٔ

 قؾي  3ٖٛٓ ٘ٔ.ٗ معيؽ الى وضب اخر

ٕٔ 
 قؾي  3ٛٚٓ 3ٓٓٗ عاا ة االىتطام داألنشظة اليقافية واالجتطاعية ٕ

ٔٙ 
 قؾي  3ٜٚٓ 3ٜٖٚ عاا ة معدل االطبل  اليؾمي ٖ

ٕٓ 
 قؾي  3ٜٔٓ 3ٖٙٛ عاا ة السفرام الداخمية واللارجية ٗ

ٔٚ 
 قؾي  3ٕٛٓ 3ٖٙٙ كيرة التر   عمى الطكتبام ٘

ٜٔ 
 قؾي  3ٛٙٓ 3ٖٙٗ عاا ة الطشار ة في الظدوام والطؤتطرام ٙ

ٔٛ 
 متؾل  3ٛٚٓ 3ٖٗٔ كيرة التر   عمى الطتاحف وا بار ٚ

 قؾي  ٘ٛ.ٓ ٜٚ.ٖ الؾل  الحساضي العام
 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:



تقدذرام افرا  عيظة الدرالة الى االبار اليقافية الظاجطة عؽ  ان تشير نتا ت الادول الساضق الى    
ل 3ٔٚ3ٕٓ3ٔٙ3ٕٜٔٔالتعميؼ والحراك االجتطاعي في الطاتطب  ان دطستؾى قؾي عمى الفقرام 

ل, في 3ٔ٘ٗ – 3ٖٙٗتراوحد الطتؾلظام الحساضية ليذه التقدذرام ما ضيؽ   هرعمى الترتيب؛ 
 ان الطتؾل  الحساضي لبللتاادة عمييا  هرل؛ ٛٔحيؽ  اند ىذه التقدذرام متؾلظة عمى الفقرة  

يظة وابلحظ أرضا أن االنحرا  أو التباذؽ ضيؽ التاادام عل. ٛٛ.ٓىؾ  دانحرا  معياري قدره  
ل في االلتبانة  ان اق  مؽ االنحرا  او التباذؽ في التاادام عيظة ٙٔالبح  عمى الفقرة  

البح  لبقية الفقرام في محؾر االبار اليقافية مطا ذدل  عمى وجؾ  تشتد اق  في االجادام ضيؽ 
 االتفام وعدم االتفام عمى تمػ الفقرة مقارنة مب دقية الفقرام.

ضم   هرأما فيطا ذتعمق دالتقدذر الكمي لطحؾر االبار اليقافية فقد  ان دطستؾى قؾي   
ل ٖل. واؾضح شك   ٘ٛ.ٓل وبانحرا  معياري قدره  ٜٚ.ٖالطتؾل  الحساضي ليذا الطحؾر  

% ل مؽ االجادام عمى ٕٔلؾحظ ان   هرنسب اتااىام االجادة عمى محؾر االبار اليقافية, 
%ل مؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر   اند ٗٗفقرام ىذا الطحؾر   اند  "اتفق تطاما" و  

% ل مؽ ٘%ل مؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  اند "غير متآكد"  و ٕٛ"اتفق"  وان   
جادام عمى  فقرام ىذا % ل مؽ االٔاالجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  اند "ال اتفق"  و  

 الطحؾر  اند "ال اتفق تطاما".

 نسب اتااىام االجادة نحؾ محؾ االبار االقتصا رة لٖشك   

 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

 انتقال الفر  أو الاطاعة مؽ وضب ال اللاصة ضٕٕأن الفقرة   لٖٕذبيؽ جدول          
اجتطاعي بقافي معيؽ هلى وضب أخرل  في محؾر االبار اليقافية  اند االولى داألىطية مؽ ضيؽ 

الاتفق تماما الاتفق غير متأكد اتفق اتفق تماما

نسب اتجاهات االجابة نحو محور اآلثار االقتصادية
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ل وانحرا  3ٔ٘ٗ ان اتااه االجادة فييا قؾيل ضؾل  حساضي ضم    هرجطيب فقرام الطحؾر 
االىتطام داألنشظة اليقافية   عاا ة ال اللاصة ضٕٔل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة  3ٖٛٓمعياري ضم   

 ان اتااه االجادة فييا  هرواالجتطاعيةل دالطرتبة اليانية مؽ حي  االىطية لفقرام ىذا الطحؾر 
ل ٙٔومؽ بؼ تآتي الفقرة   ل,3ٛٚٓل وانحرا  معياري ضم   3ٓٓٗ قؾيل ضؾل  حساضي قدره 

االىطية حي   ان اتااه اللاصة    عاا ة معدل االطبل  اليؾميل دالطرتبة اليالية مؽ حي  
ل, ومؽ بؼ تآتي 3ٜٚٓل وانحرا  معياري ضم   3ٜٖٚاالجادة فييا  قؾيل ضؾل  حساضي قدره  

 هر عاا ة السفرام الداخمية واللارجيةل دالطرتبة الرادعة مؽ حي  االىطية ال اللاصة ضٕٓالفقرة  
ل, ومؽ 3ٜٔٓاري قدره  ل وانحرا  معي3ٖٙٛكان اتااه االجادة فييا  قؾيل ضؾل  حساضي ضم   

 كيرة التر   عمى الطكتبامل دالطرتبة اللامسة مؽ حي  االىطية ال اللاصة ضٚٔبؼ تآتي الفقرة  
ل, 3ٕٛٓل وانحرا  معياري قدره  3ٖٙٙحي   ان اتااه االجادة فييا  قؾيل ضؾل  حساضي ضم   

ؤتطرامل دالطرتبة السا لة  عاا ة الطشار ة في الظدوام والطال اللاصة ضٜٔومؽ بؼ تآتي الفقرة  
ل وانحرا  معياري 3ٖٙٗ ان اتااه االجادة فييا قؾيل ضؾل  حساضي ضم    هرمؽ حي  االىطية 

 كيرة التر   عمى الطتاحف واالبارل دالطرتبة ال اللاصة ضٛٔل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة  3ٛٙٓقدره 
ل 3ٖٗٔحساضي ضم     ان اتااه االجادة فييا متؾل ل ضؾل  هرالسادعة مؽ حي  االىطية 

 ل. 3ٛٚٓوانحرا  معياري قدره 

: ما االثار الدياسية  الشاجسة عؽ  التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي في الدؤال الخابع -4
 السجتسع ؟

لئلجادة عؽ ىذا السؤال تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة اللتاادام أفرا       
الرادب  مؽ االلتبانة والطلصص لؾاقب االبار السيالية الظاجطة عؽ التعميؼ الدرالة عمى الطحؾر 

ل لتقييؼ ىذا الؾاقب  و طا في ٗوالحراك االجتطاعي,  طا التلدم الطعيار الظسبي في جدول  
 ل ا تي:ٕٗالادول  

 االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة والتقييؼ الظسبي اللتاادام لٕٗجدول  
 لعيظة عؽ االبار السيالية الظاجطة عؽ التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطبأفرا  ا 

رقؼ الفقرة في 
 االلتبانة

اىطية 
 الفقرة

الؾل    الفقرام
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

 تقييؼ

ٕٖ 
 قؾي جدا ٓٛ.ٓ 3ٖٛٗ الؾعي دالقضارا الؾطظية والسيالية ٔ

ٕٛ 
 قؾي جدا 3ٜٕٓ 3ٖٓٗ عر  قيؼ الطؾاطظة ٕ

ٖٓ 
 قؾي  3ٜٕٓ 3ٜٓٗ رساعد في الرقي السيالي واالجتطاعي ٖ



ٕ٘ 
 قؾي  3ٜٚٓ 3ٜٖٚ متادعة االحداا الداخمية واللارجية ٗ

ٕٗ 
 قؾي  3ٜ٘ٓ 3ٜٖٙ الطشار ة في صظب القرار السيالي ٘

ٕٚ 
ذؤ ي الى نتا ت ضظا ية ىامة فضبًل عؽ ارتباطو داليقافة  ٙ

 قؾي  3ٜٓٓ 3ٖٚٗ السيالية لمطاتطب

ٕٜ 
 متؾل  3ٕٓٔ 3ٖٖٖ تشايب فكرة مشار ة االضظال في العط  السيالي ٚ

ٕٙ 
 متؾل  3ٖٔٔ 3ٖٔٔ االنضطام الى الظقادام واالحزا  السيالية ٛ

 قؾي  ٜٙ.ٓ ٙٛ.ٖ الؾل  الحساضي العام
 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:

تقدذرام افرا  عيظة الدرالة الى االبار السيالية  ان تشير نتا ت الادول الساضق الى
عمى الفقرام  الظاجطة عؽ التعميؼ والحراك االجتطاعي في الطاتطب  ان دطستؾى قؾي جدا

ل عمى  ٖٓ.ٗو  ٖٛ.ٗل ىي  ٕٛو  ٖٕالطتؾلظام الحساضية لمفقرتيؽ  كاند هرل, 3ٕٖٕٛ 
تراوحد قيطة  هرل 3ٕٗ3ٕ٘3ٖٕٓٚالترتيب في حيؽ  اند تقدذرام االلتاادة قؾاة عمى الفقرام 

و  ٕٗ طا  اند االلتاادة عمى الفقرتيؽ   ل3ٜٓٗ-3ٖٚٗ الطتؾل  الحساضي ليذه الفقرام ضيؽ 
ل عمى الترتيب. ٔٔ.ٖو  ٖٖ.ٖ  الحساضي لياتيؽ الفقرتيؽ ضمأد قيطة الطتؾل هرل متؾلظة ٕٚ

ل في االلتبانة ٖٕوابلحظ أرضا أن االنحرا  أو التباذؽ ضيؽ التاادام عيظة البح  عمى الفقرة  
كان اق  مؽ االنحرا  او التباذؽ في التاادام عيظة البح  لبقية الفقرام في محؾر االبار 

ق  في االجادام ضيؽ االتفام وعدم االتفام عمى ىذه الفقرة السيالية مطا ذدل  عمى وجؾ  تشتد ا
 مقارنة مب دقية الفقرام.

ضم  الطتؾل   هرأما فيطا ذتعمق دالتقدذر الكمي لطحؾر االبار السيالية فقد  ان دطستؾى قؾي       
ل نسب  ٗل. واؾضح شك   ٜٙ.ٓل وبانحرا  معياري قدره  ٙٛ.ٖالحساضي ليذا الطحؾر  

%ل  مؽ االجادام عمى فقرام ٖٔلؾحظ ان   هراتااىام االجادة عمى محؾر االبار السيالية, 
%ل مؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر   اند "اتفق"  ٖٛىذا الطحؾر   اند  "اتفق تطاما" و  

% ل مؽ ٙ%ل  مؽ االجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  اند "غير متآكد"   و ٕٔوان   
%ل مؽ االجادام عمى  فقرام ىذا ٗاالجادام عمى فقرام ىذا الطحؾر  اند "ال اتفق"  و 

 الطحؾر  اند "ال اتفق تطاما".

 نسب اتااىام االجادة نحؾ محؾ االبار السيالية لٗشك   



 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

 الؾعي دالقضارا الؾطظية والسياليةل في محؾر ال اللاصة ضٖٕل ان الفقرة  ٕٗذبيؽ جدول  
 ان  هراالبار السيالية احتمد الطرتبة االولى مؽ ناحية االىطية مؽ ضيؽ جطيب فقرام الطحؾر 

ل, ومؽ بؼ 3ٛٓٓل وانحرا  معياري قدره  3ٖٛٗؾي جدًال ضؾل  حساضي ضم  اتااه االجادة فييا  ق
 ان  هر عر  قيؼ الطؾاطظة واالنتطالل دالطرتبة اليانية مؽ حي  االىطية ال اللاصة ضٕٛتآتي الفقرة  

ل, ومؽ بؼ 3ٜٕٓل وانحرا  معياري قدره 3ٖٓٗاتااه االجادة فييا  قؾي جدًال ضؾل  حساضي ضم   
 رساعد في الرقي السيالي واالجتطاعيل دالطرتبة اليالية مؽ حي  ال اللاصة ضٖٓ  تآتي الفقرة
ل وانحرا  معياري قدره 3ٜٓٗ ان اتااه اإلجادة فييا قؾيل ضؾل  حساضي ضم    هراالىطية 

 متادعة االحداا الداخمية واللارجيةل دالطرتبة ال اللاصة ضٕ٘ل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة  3ٜٕٓ 
ل 3ٜٖٚاالىطية حي   ان اتااه اإلجادة فييا  قؾيل ضؾل  حساضي ضم    الرادعة مؽ حي 

ل اللاصة   الطشار ة في صظب القرار ٕٗل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة  3ٜٚٓوانحرا  معياري قدره  
 ان اتااه االجادة فييا  قؾيل ضؾل  حساضي  هرالسياليل دالطرتبة اللامسة مؽ حي  االىطية 

 ذؤ ي الى ال اللاصة ضٕٚل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة  3ٜ٘ٓري ضم   ل وانحرا  معيا3ٜٖٙقدره  
نتا ت ضظا ية ىامة فضبًل عؽ ارتباطو داليقافة السيالية لمطاتطبل دالطرتبة السا لة مؽ حي  

ل وانحرا  معياري قدره 3ٖٚٗاالىطية حي   ان اتااه االجادة فييا  قؾيل ضؾل  حساضي ضم   
 تشايب فكرة مشار ة االضظال في العط  السياليل ال اللاصة ضٜٕل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة  3ٜٓٓ 

ضم  اتااه االجادة فييا  متؾل ل ضؾل  حساضي قدره  هردالطرتبة السادعة مؽ حي  االىطية 

الاتفق تماما الاتفق غير متأكد اتفق اتفق تماما

نسب اتجاهات االجابة نحو محور اآلثار االقتصادية
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ل اللاصة   االنضطام هلى ٕٙل, ومؽ بؼ تآتي الفقرة  3ٕٓٔل وانحرا  معياري ضم   3ٖٖٖ 
ضم  اتااه االجادة فييا متؾل ل  هراليامظة مؽ حي  االىطية الظقادام واالحزا  السياليةل دالطرتبة 

 ل. 3ٖٔٔل وانحرا  معياري ضم   3ٖٔٔضؾل  حساضي قدره  

الدؤال الخامذ: ىل تؾجج فخوق في تقييؼ مدتؾى التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي  -5
 االقامة ؟في السجتسع  مؽ وجية نغخ افخاد عيشة الجراسة تععدى لسحل السيالد )محل 

ذتضح ان نسبة الطؾلؾ ذؽ  هرل تؾعاب عيظة الدرالة حسب مح  الطيبل  ٘ذؾضح شك             
% ل مؽ عيظة الدرالة في حيؽ تشك  نسبة الطؾلؾ ذؽ في ٚٙ.ٕٔفي الراف مؽ العيظة رشك   

 %ل مؽ عيظة الدرالة.ٖٖ.ٛٚالحضر  

 حسب مح  الطيبل دتؾعاب افرا  عيظة الدرالة  ل٘شك   

 
 SPSS الطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي

ولأرض االجادة عؽ لؤال الدرالة اعبله  تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام        
الطعياراة اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة عمى محاور ا اة االلتبيان تبعًا لطتأير مح  الطيبل , وتؼ 

والطبيظة نتا او في الادول  االولاد الحساضيةل لطعرفة  اللة الفروم ضيؽ tاختبار  التلدام 
 ا تي:

 ل لداللة الفروم ضيؽ االولاد الحساضية tنتا ت اختبار    45ججول )
 اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة عمى محاور االلتبيان تبعًا لطتأير مح  الطيبل 

 مح  الطيبل 
 الطحاور

ل tقيطة   ل٘ٙ راف  لٖٕ٘حضر  
 الطحسؾبة

اتااه الفروم عظد 
 ٘ٓ.ٓمستؾى معظؾاة 

 االنحرا  الطتؾل  االنحرا  الطتؾل 



تؾجد فروم في صالح  3ٖ٘ٛٔ ٕٗ٘ٔٛ.ٓ ٘ٚٛٓ.ٗ ٖٕ٘ٓ٘.ٓ ٖ٘ٔٛ.ٗ االبار االجتطاعية
 الحضر

تؾجد فروم في صالح  3ٜٖٚٔ ٕٕٚٛٛ.ٓ ٕٜٙٛ.ٖ ٖٖٖ٘ٗ.ٓ ٖٕٔٛ.ٗ االبار االقتصا رة
 الحضر

تؾجد فروم في صالح  3ٕٕ٘ٓ ٕٗٛٓٛ.ٓ ٕٚٗ٘.ٖ ٕ٘ٛٚ٘.ٓ ٜٛٙٚ.ٖ االبار اليقافية
 الحضر

تؾجد فروم في صالح  3ٖٗٔٓ ٕٜٛٙٛ.ٓ ٓٓٓ٘.ٖ ٕٚٛ٘ٙ.ٓ ٚٔٗٛ.ٖ االبار السيالية
 الحضر

تؾجد فروم في صالح  3ٕٙٓ٘ ٕٕٛٛٙ.ٓ ٜٚٔٛ.ٖ ٘ٔٓٓٗ.ٓ ٕ٘ٙٓ.ٗ االتااه العام
 الحضر

 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
هلى وجؾ  فروم رام  اللة هحصا ية ضيؽ التاادام أفرا  عيظة  لٕ٘جدول رقؼ  رشير        

الدرالة لتقييؼ  ور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في جطيب محاور الدرالة و ذلػ في 
االتااه العام  تبعا لطتأير مح  الطيبل  ورلػ لصالح التاادام الطؾلؾ ون في الحضر, دطعظى 

ن في الحضر  قد قدروا ىذا الدور دشك  أكبر مؽ التاادام أن افرا  عيظة الدرالة الطؾلؾ و 
 الطؾلؾ ذؽ في الراف في جطيب محاور الدرالة و ذلػ في االتااه العام.

الدؤال الدادس: ىل تؾجج فخوق في تقييؼ مدتؾى التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي  -6
 جشذ؟في السجتسع  مؽ وجية نغخ افخاد عيشة الجراسة تععدى لستغيخ ال

ل التر يب الظؾعي لعيظة الطبحؾبيؽ حي  ذتضح ان نسبة الذ ؾر تشك  ٙذؾضح شك         
 % ل مؽ عيظة الدرالة.ٚٙ.ٖٖ%ل مؽ عيظة الدرالة في حيؽ تشك  نسبة االناا  ٖٖ.ٙٙ 

 تؾعاب افرا  عيظة الدرالة حسب الاظس لٙشك   



 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

ولأرض االجادة عؽ لؤال الدرالة اعبله تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام       
الطعياراة اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة عمى محاور ا اة االلتبيان تبعًا لطتأير الاظس, وتؼ 

والطبيظة نتا او في الادول  االولاد الحساضيةرفة  اللة الفروم ضيؽ ل لطعtالتلدام اختبار  
 ا تي:

ل لداللة الفروم ضيؽ االولاد الحساضية اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة tنتا ت اختبار   لٕٙجدول  
 عمى محاور االلتبيان تبعًا لطتأير الاظس

 الاظس
 

 الطحاور

ل tقيطة   لٔٓٔاإلناا   لٜٜٔالذ ؾر  
 الطحسؾبة

اتااه الفروم عظد 
مستؾى معظؾاة 

 االنحرا  الطتؾل  االنحرا  الطتؾل  ٘ٓ.ٓ

االبار 
 االجتطاعية

تؾجد فروم في  3ٕٚٓٔ 3ٜٓٓٔٗٓ 3ٓٚٗٗٗ 3ٙٔٙٔٔٓ 3ٖٖٖٔٗ
 صالح الذ ؾر

االبار 
 االقتصا رة

 ال تؾجد فروم  -3ٗٙٔٔ 3ٗٚٓٔٛٓ 3ٕٖٛٚٗ 3ٖٕٙٗٛٓ 3ٕٔٛٙٗ

 ال تؾجد فروم  3ٜٗٔٓ 3٘ٙٔٓٛٓ 3ٜٜٖٙٛ 3ٖٙٚٛٙٓ 3ٖٕٖٚٚ االبار اليقافية
 ال تؾجد فروم  3ٜٕٓٔ- 3ٕٙ٘ٛٙٓ 3ٖٛٛٙٔ 3ٚ٘ٗٛٛٓ 3ٖٚٓٚ٘ االبار السيالية
تؾجد فروم في  3ٕٕٙٙ 3ٚٙٛٓ٘ٓ 3ٜٖٛٔٗ 3ٜٗٚٙ٘ٓ 3ٕٓٔٙٗ االتااه العام

 صالح الذ ؾر
 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:



هلى وجؾ  فروم معظؾاة ضيؽ التاادام أفرا  عيظة  الدرالة لتقييؼ  لٕٙجدول رقؼ  شير ر        
 ور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب في محؾر االبار االجتطاعية و ذلػ في 
االتااه العام تبعًا لطتأير الاظس ورلػ لصالح التاادام الذ ؾر, دطعظى أن افرا  عيظة الدرالة 

 ور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب دشك  أكبر مؽ  الذ ؾر قد قدروا اىطية
اإلناا. ضيظطا أعيرم الظتا ت عدم وجؾ  فروم معظؾاة ضيؽ الذ ؾر واالناا لدور التعميؼ الاامعي 

 والحراك االجتطاعي في الطاتطب  في محاور االبار االقتصا رة  واليقافية والسيالية.

فخوق في تقييؼ مدتؾى التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي في  الدؤال الدابع: ىل تؾجج -7
 السجتسع  مؽ وجية نغخ افخاد عيشة الجراسة تععدى لستغيخ التحريل الجراسي؟

حسب التحصي  الدرالي, حي  ذتضح ان نسبة عد  دل تؾعاب عيظة الدرالة ٚذؾضح شك        
%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة ٕ  افرا  عيظة الدرالة الحاصميؽ عمى شيا ة الدضمؾم ىؾ

% ل ٚٙ.ٚٚالدرالة, وان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة الحاصميؽ عمى شيا ة البكالؾراؾس ىؾ  
مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة, و ان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة الحاصميؽ عمى 

الدرالة الحاصميؽ عمى شيا ة % ل وان نسبة عد  افرا  عيظة ٖٖ.ٚشيا ة الطاجستير ىؾ  
 .%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة.ٖٔالد تؾراه  ىؾ 

 حسب التحصي  الدرالي لمطبحؾادتؾعاب افرا  عيظة الدرالة  لٚشك   

 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

ولأرض االجادة عؽ لؤال الدرالة اعبله  تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام           
الطعياراة اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة عمى محاور ا اة االلتبيان تبعًا لطتأير التحصي  



االولاد الدرالي لمطبحؾا, وتؼ التلدام تحمي  التباذؽ لطعيار واحد لطعرفة  اللة الفروم ضيؽ 
 والطبيظة نتا او في الادول ا تي: الحساضية

 نتا ت اختبار تحمي  التباذؽ دطعيار واحد لداللة الفروم ضيؽ الطتؾلظام الحساضية لٕٚجدول  
اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة في تقدذرىؼ لدور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب 

 تبعا لطتأير التحصي  الدرالي

طؾ  ما التباذؽ الطحاور
 الطربعام

 رجام 
 الحراة

متؾل  
 الطربعام

قيطة   ل 
 الطحسؾ 

اتااه الفروم عظد مستؾى 
 ٘ٓ.ٓمعظؾاة 

عية
تطا
الج

ر ا
البا

ا
 

ضيؽ مستؾاام 
 التحصي  الدرالي

 ال تؾجد فروم  3ٜٖٗٓ 3ٜ٘٘ٓ ٖ 3ٚٛٗٔ

   3ٖٙٓٓ ٜٕٙ 3ٙٓ٘ٙٛٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٖٛٛٛٛٔ الطاطؾ 

 رة
صا

القت
ر ا

البا
ا

 

 ضيؽ مستؾاام
 التحصي  الدرالي

 تؾجد فروم  3ٖٚٗٗ 3ٙٗٗ٘ ٖ 3ٜٖٔٙٔ

   3ٜٕٔٔ ٜٜٕ 3ٜٕٖٔٔ٘ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٕٜٖٛٗٙ الطاطؾ 

فية
ليقا

ر ا
البا

ا
 

ضيؽ مستؾاام 
 التحصي  الدرالي

 ال تؾجد فروم  3ٜ٘ٛٓ 3ٕٗٙٓ ٖ 3ٖٜٚٓ

   3ٕٗٔٓ ٜٕٙ 3ٜٕٕٚٔٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٕٕٙٙٙٔ الطاطؾ 

لية
سيا

ر ال
البا

ا
 

مستؾاام ضيؽ 
 التحصي  الدرالي

 ال تؾجد فروم  3ٖٙٔٓ 3ٖٖ٘ٓ ٖ 3ٓٓ٘ٔ

   3ٖٕ٘ٓ ٜٕٙ 3ٖٖٛٚ٘ٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٖٖٗٛ٘ٔ الطاطؾ 

ااه 
االت عام
ال

 

ضيؽ مستؾاام 
 التحصي  الدرالي

 تؾجد فروم  3ٖٕٛٗ 3ٖٓٓٗ ٖ 3ٜٜٕٛٔ



   3ٜٜٖٓ ٜٕٙ 3ٜٕٓٗٙٗ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٜٖٗ٘ٙٓ الطاطؾ 

 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
ل هلى وجؾ  فروم رام  اللة احصا ية ضيؽ تقدذرام أفرا  عيظة الدرالة ٕٚرشير جدول رقؼ       

لدور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب تبعا لمتحصي  الدرالي ورلػ في الطحؾر 
ل لمطقارنام LSDالقتصا ي وفي االتااه العام , ولطعرفة اتااه ىذه الفروم تؼ التلدام اختبار  ا

 ل االتي:ٕٛالطتعد ة والطبيظة نتا او في الادول رقؼ  

ل لمطقارنام الطتعد ة لداللة الفروم ضيؽ متؾلظام تقدذرام LSDنتا ت اختبار   لٕٛجدول   
 الدرالي لمطبحؾاأفرا  عيظة  الدرالة حسب التحصي  

   تؾراه  ماجستير دكالؾراؾس  ضمؾم مستؾى التحصي  الدرالي الطحؾر

 رة
صا

القت
ر ا

البا
ا

 

 3ٓٓٓٛٓ -3ٓٔٙٚٓ ٖ٘ٙ٘.ٓ -  ضمؾم

 -ٓ, ٘ٗٙ٘*  -3ٕ٘ٛٓٓ * - - دكالؾراؾس

 3ٓٔٚٗٓ - - - ماجستير

عام
ه ال

تاا
اال

 

 3ٖٓٗٔٓ 3ٓ٘ٚٙٓ 3٘ٗٔٙٓ -  ضمؾم

 -ٓ, ٜ٘ٛٗ*  -3ٗٛٗٓٓ*  - - دكالؾراؾس

 - ,٘ٗٔٓ  - - - ماجستير

 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
ل  هلى وجؾ  فروم  الة هحصا يًا ضيؽ تقدذرام أفرا  عيظة الدرالة في ٕٛرشير جدول رقؼ       

الطحؾر االقتصا ي و ذلػ في االتااه العام تبعًا لمتحصي  الدرالي ورلػ لصالح اصحا  
الشيا ام العميا مقارنة دحطمة البكالؾراؾس. دطعظى أن أفرا  عيظة الدرالة مؽ حطمة الطاجستير 

أفض   ور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب مقارنة  والد تؾراه قد قدروا دشك 
 دحطمة شيا ة البكالؾراؾس. 

الدؤال الثامؽ: ىل تؾجج فخوق في تقييؼ مدتؾى التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي في  -8
  السجتسع  مؽ وجية نغخ افخاد عيشة الجراسة تععدى لستغيخ التحريل الجراسي لالب؟

حسب التحصي  الدرالي لؤل , حي  ذتضح ان نسبة دل تؾعاب عيظة الدرالة ٛك   ذؾضح ش   
%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  ٕٔعد  افرا  عيظة الدرالة الحاصميؽ عمى شيا ة الدضمؾم  ىؾ  



عيظة الدرالة, وان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة الحاصميؽ عمى شيا ة البكالؾراؾس ىؾ  
لكمي ألفرا  عيظة الدرالة, و ان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة % ل مؽ الطاطؾ  اٚٙ.ٙٔ

% ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة و ان نسبة 3ٙٚٓالحاصميؽ عمى  رالام عميا ىؾ  
.%ل مؽ الطاطؾ  الكمي 3ٖٖ٘ٔعد  افرا  عيظة الدرالة الحاصميؽ عمى شيا ة اعدا ي  ىؾ 

%ل مؽ الطاطؾ  3ٙٚ٘ٔميؽ عمى شيا ة متؾلظة ىؾ  ألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة الحاص
%ل مؽ الطاطؾ  3ٙٚٔٔالكمي ألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة الحاصميؽ عمى شيا ة اضتدا ي ىؾ  
%ل مؽ الطاطؾ  3ٖٖٜٔالكمي ألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة مؽ  ان مظيؼ رقرأ واكتب فق  ىي  

%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  3ٙٚٛمظيؼ امي ىي  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة مؽ  ان 
  عيظة الدرالة. 

 حسب التحصي  الدرالي لبل دتؾعاب افرا  عيظة الدرالة  لٛشك   

 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

ولأرض االجادة عؽ لؤال الدرالة اعبله  تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة 
اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة عمى محاور ا اة االلتبيان تبعًا لطتأير التحصي  الدرالي لبل , 

بيظة والط االولاد الحساضيةوتؼ التلدام تحمي  التباذؽ لطعيار واحد لطعرفة  اللة الفروم ضيؽ 
 نتا او في الادول ا تي:

 نتا ت اختبار تحمي  التباذؽ دطعيار واحد لداللة الفروم ضيؽ الطتؾلظام الحساضية لٜٕدول  ج
اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة في تقدذرىؼ لدور التعميؼ الاامعي  والحراك االجتطاعي في  

 الطاتطب تبعا لطتأير التحصي  الدرالي لبل 



ماطؾ   التباذؽ الطحاور
 الطربعام

 رجام 
 الحراة

متؾل  
 الطربعام

قيطة   ل 
 الطحسؾ 

اتااه الفروم 
عظد مستؾى 
معظؾاة 
ٓ.ٓ٘ 

عية
تطا
الج

ر ا
البا

ا
 

تؾجد  ال 3ٕٕ٘ٓ 3ٔٗٗٓ ٚ 3ٜٓٓٔ ذبيؽ مستؾاام التحصي  الدرالي لبل 
 فروم 

3ٖٚٚٛٔ اللظآ
ٜ 

ٕٜٕ ٓ3ٕٙٗ   

3ٖٛٛٛٔ الطاطؾ 
ٛ 

ٕٜٜ    

 رة
صا

القت
ر ا

البا
ا

 

 تؾجد فروم  3ٕٕٓٗ 3ٙٗ٘ٗ ٚ 3ٕٕٖ٘ٔ مستؾاام التحصي  الدرالي لبل  ضيؽ

   3ٔ٘٘ٔ ٕٜٕ 3ٖٖٖٖٚ اللظآ

3ٜٖٛٗٙ الطاطؾ 
ٕ 

ٕٜٜ    

فية
ليقا

ر ا
البا

ا
 

 ال تؾجد 3ٔ٘ٚٔ 3ٖٗٚٓ ٚ 3ٖٖٔٓ ضيؽ مستؾاام التحصي  الدرالي لبل 

3ٖٜ٘ٔٔ اللظآ
ٙ 

ٕٜٕ ٓ3ٜٗٓ   

3ٕٕٙٙٔ الطاطؾ 
ٙ 

ٕٜٜ    

ار 
االب

لية
سيا

ال
 

 ال تؾجد 3ٗٔٚٔ 3ٖٚٗٓ ٚ 3ٕٖٓ٘ ضيؽ مستؾاام التحصي  الدرالي لبل 

3ٖٔٗ٘ٔ اللظآ
ٓ 

ٕٜٕ ٓ3ٕ٘ٗ   

3ٖٗٛ٘ٔ الطاطؾ 
ٖ 

ٕٜٜ    

عام
ه ال

تاا
اال

 

 ال تؾجد 3ٔٙٗٓ 3ٕٔٚٓ ٚ 3ٕٓٗٔ ضيؽ مستؾاام التحصي  الدرالي لبل 

   3ٓٗٚٔ 3ٕٜٕٖٚٗ٘ٓ اللظآ



ٔ 

3ٜٖٗٙٓ الطاطؾ 
٘ 

ٕٜٕ    

 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
ل هلى وجؾ  فروم رام  اللة احصا ية ضيؽ تقدذرام أفرا  عيظة ٜٕرشير جدول رقؼ        

الدرالة لدور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب تبعا لمتحصي  الدرالي لبل  
ل لمطقارنام LSDػ في الطحؾر االقتصا ي, ولطعرفة اتااه ىذه الفروم تؼ التلدام اختبار  ورل

 ل االتي:ٜٕالطتعد ة والطبيظة نتا او في الادول رقؼ  

ل لمطقارنام الطتعد ة لداللة الفروم ضيؽ متؾلظام تقدذرام أفرا  LSDنتا ت اختبار   لٖٓجدول  
 لبل حسب التحصي  الدرالي دعيظة  الدرالة 

  رالام عميا دكالؾراؾس  ضمؾم اعدا ي متؾلظة اضتدا ي رقرأ واكتب أمي  الطحؾر

 رة
صا

القت
ر ا

البا
ا

 

 -3ٓٛٔٓ -3ٕ٘٘ٓ -3ٖٙٓٓ -3ٜ٘ٗٓ 3ٕٛٓٓ 3ٖٓٗٓ- -3ٓٓٗٓ  أمي

 3ٓٚٚٓ- 3ٙ٘ٔٓ- -3ٙ٘ٙٓ* -3ٙٗ٘ٓ* 3ٕٛٗٓ 3ٓٗٓٓ- - - رقرأ واكتب

 3ٖٓٛٓ- 3ٕٗٛٓ- -3٘ٛٙٓ 3٘ٓٙٓ- 3ٖٕٗٓ - - - اضتدا ي

 3ٖٙٔٓ- 3ٛٓٙٓ- -3ٜٔٓٓ 3ٕٜٛٓ- - - - - متؾلظة

 3ٗٙٛٓ 3ٕٓٗٓ -3ٓٛٔٓ - - - - - اعدا ي

 3ٜ٘ٗٓ 3ٔٓٗٓ - - - - - -  ضمؾم

 3ٗٗٗٓ - - - - - - - دكالؾراؾس

 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
ل  هلى وجؾ  فاروم  الاة هحصاا يًا ضايؽ تقادذرام أفارا  عيظاة الدرالاة ٖٓجدول رقؼ   رشير         

في الطحؾر االقتصا ي تبعًا لمتحصي  الدرالي لبل  ورلاػ لصاالح اصاحا  الشايا ام  اعادا ي, 
 ضمؾم, دكالؾراؾسل مقارنة دحطمة  رقرأ واكتب, اضتادا ي, متؾلاظةل. دطعظاى أن أفارا  عيظاة الدرالاة 

يا ة  اعدا ي,  ضمؾم, دكالؾراؾسل  لؤل  قد قدروا دشك  أفضا   ور التعمايؼ الااامعي مؽ حطمة ش
 والحراك االجتطاعي في الطاتطب مقارنة دحطمة شيا ة  رقرأ واكتب, اضتدا ي, متؾلظةل لبل .
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 ميشة السبحؾث؟ وجية نغخ افخاد عيشة الجراسة تععدى لستغيخ في السجتسع  مؽ

حسب ميظة الطبحؾا, حي  ذتضح ان نسبة عد  دل تؾعاب عيظة الدرالة ٜذؾضح شك        
% ل مؽ الطاطؾ  الكمي ال فرا  عيظة الدرالة, وان نسبة ٚٙ.ٖٖافرا  عيظة الدرالة مؽ االطبال  

%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ال فرا  عيظة الدرالة, و ٖٖعد  افرا  عيظة الدرالة مؽ الطيظدليؽ ىؾ  
عيظة  ألفرا % ل مؽ الطاطؾ  الكمي ٖٖ.ٖٖىؾ   ان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة مؽ الطحامييؽ

 الدرالة.
حسب ميظة الطبحؾادتؾعاب افرا  عيظة الدرالة  لٜشك   

 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

ولأرض االجادة عؽ لؤال الدرالة اعبله تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام        
اراة اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة عمى محاور ا اة االلتبيان تبعًا لطتأير ميظة الطبحؾا, الطعي

والطبيظة  االولاد الحساضيةوتؼ التلدام تحمي  التباذؽ لطعيار واحد لطعرفة  اللة الفروم ضيؽ 
 نتا او في الادول ا تي:

 الفروم ضيؽ الطتؾلظام الحساضيةنتا ت اختبار تحمي  التباذؽ دطعيار واحد لداللة  لٖٔجدول  
اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة في تقدذرىؼ لدور التعميؼ الاامعي  والحراك االجتطاعي في  

 الطاتطب تبعا لطتأير ميظة الطبحؾا
ماطؾ   التباذؽ الطحاور

 الطربعام
 رجام 
 الحراة

متؾل  
 الطربعام

قيطة   ل 
 الطحسؾ 

اتااه الفروم 
عظد مستؾى 

 ٘ٓ.ٓمعظؾاة 



عية
تطا
الج

ر ا
البا

ا
 

ضيؽ مستؾاام ميظة 
 الطبحؾا

 

ٖ3ٖٜٓ 

 ال تؾجد فروم  3ٕٙ٘ٔ 3ٕٙ٘ٔ ٕ

   3ٕٖٙٓ ٜٕٚ 3ٓٛٗ٘ٛٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٖٛٛٛٛٔ الطاطؾ 

 رة
صا

القت
ر ا

البا
ا

 

ضيؽ مستؾاام ميظة 
 الطبحؾا

 تؾجد فروم  3ٜٕٔٗ 3ٓٚٙ٘ ٕ 3ٔ٘ٔٓٔ

   3ٕٔٔٔ ٜٕٚ 3ٜٜٖٙٔ٘ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٕٜٖٛٗٙ الطاطؾ 

فية
ليقا

ر ا
البا

ا
 

ضيؽ مستؾاام ميظة 
 الطبحؾا

 تؾجد فروم  3ٔٗٚٗ 3ٙٙٙٔ ٕ 3ٖٖٕٖ

   3ٕٗٓٓ ٜٕٚ 3ٖٖٜٗٔٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٕٕٙٙٙٔ الطاطؾ 

لية
سيا

ر ال
البا

ا
 

ضيؽ مستؾاام ميظة 
 الطبحؾا

 تؾجد فروم  3ٕٓٚٙ 3ٖٓٛٛ ٕ 3ٔٚٙٙ

   3ٕ٘ٔٓ ٜٕٚ 3ٕٔٙٛ٘ٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٖٗٗٛ٘ٔ الطاطؾ 
عام

ه ال
تاا

اال
 

ضيؽ مستؾاام ميظة 
 الطبحؾا

 تؾجد فروم  3ٜٖٚٗ 3ٓٓٓٗ ٕ 3ٜٜٜٚ

   3ٓٓٚٔ ٜٕٚ 3ٜٜٕٗٙٛ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٜٖٗ٘ٙٓ الطاطؾ 

 
 SPSS الادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت السرجر:

ل هلى وجؾ  فروم رام  اللة احصا ية ضيؽ تقدذرام أفرا  عيظة الدرالة ٖٔرشير جدول رقؼ      
لدور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب تبعا لطيظة الطبحؾا ورلػ في الطحؾر 



االقتصا ي واليقافي والسيالي  وفي االتااه العام , ولطعرفة اتااه ىذه الفروم تؼ التلدام اختبار 
 LSDل االتي:ٕٖالطتعد ة والطبيظة نتا او في الادول رقؼ   ل لمطقارنام 

ل لمطقارنام الطتعد ة لداللة الفروم ضيؽ متؾلظام تقدذرام أفرا  LSDنتا ت اختبار   لٕٖجدول  
 حسب ميظة الطبحؾادعيظة  الدرالة 

 ميظدس طبيب محامي  الطحؾر

ار 
االب

 رة
صا

القت
ا

 

 3ٖ٘ٙٗٓ *3ٖٜ٘ٗٓ  محامي
 طبيب
 

  *ٓ3ٜٗ٘ 

فية
ليقا

ر ا
البا

ا
 

 3ٖٓٗ٘ٓ 3ٜٔٙٛٓ*  محامي
 طبيب
 

  *ٓ3ٕٗٚ 

لية
سيا

ر ال
البا

ا
 

 *3ٖٕٗٓ 3ٜٓ٘ٓ  محامي

 طبيب
 

  *ٓ3ٕٗٙ 

عام
ه ال

تاا
اال

 

 3ٜٔٛٓ 3ٕٔٔٓ-  محامي
 *3ٗٓٓٓ   طبيب

 SPSSالادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
 

ل هلى وجؾ  فروم  الة هحصا يًا ضيؽ تقدذرام أفرا  عيظة الدرالة في ٕٖرشير جدول رقؼ        
الطحؾر االقتصا ي واليقافي والسيالي و ذلػ في االتااه العام تبعًا لطيظة الطبحؾا ورلػ لصالح 
االطبال مقارنة دالطحامييؽ والطيظدليؽ. دطعظى أن أفرا  عيظة الدرالة مؽ االطبال قد قدروا دشك  

 عميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب مقارنة دالطحاميؽ والطيظدليؽ. أفض   ور الت
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  في السجتسع  مؽ وجية نغخ افخاد عيشة الجراسة تععدى لستغيخ ميشة االب؟



حسب ميظة اال , حي  ذتضح ان نسبة عد  درالة ل تؾعاب عيظة الدٓٔذؾضح شك          
%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة 3ٙٚٗٔمؽ الفبلحيؽ   افرا  عيظة الدرالة

%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة 3ٕٕٙٚعد  افرا  عيظة الدرالة مؽ  ان  الب ىؾ 
%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة ٔىي  وان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة مؽ الطحامييؽ 

%ل مؽ الطاطؾ  الكمي 3ٜٙٚٗالدرالة وان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة مؽ الطؾعفيؽ ىؾ  
%ل مؽ 3ٙٚٓألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة مؽ  ان مؽ الطتؾفيؽ ىؾ  

عيظة الدرالة مؽ  ان عسكري ىؾ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة عد  افرا  
%ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة وان نسبة عد  افرا  عيظة الدرالة مؽ  ان 3ٙٚٚ 

 %ل مؽ الطاطؾ  الكمي ألفرا  عيظة الدرالة.3ٖٙٚمتقاعد ىي  
 

 تؾعاب افرا  عيظة الدرالة حسب ميظة اال  لٓٔشك   
 

 
 SPSSالطصدر: الشك  مؽ اعدا  الباح  داالعتطا  عمى البرنامت االحصا ي 

ولأرض االجادة عؽ لؤال الدرالة اعبله تؼ حسا  االولاد الحساضية واالنحرافام الطعياراة 
اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة عمى محاور ا اة االلتبيان تبعًا لطتأير ميظة اال , وتؼ التلدام 

والطبيظة نتا او في الادول  االولاد الحساضيةعيار واحد لطعرفة  اللة الفروم ضيؽ تحمي  التباذؽ لط
 ا تي:



  نتا ت اختبار تحمي  التباذؽ دطعيار واحد لداللة الفروم ضيؽ الطتؾلظام الحساضية لٖٖجدول رقؼ  
اللتاادام أفرا  عيظة الدرالة في تقدذرىؼ لدور التعميؼ الاامعي  والحراك االجتطاعي في 

 الطاتطب تبعا لطتأير ميظة اال 
ماطؾ   التباذؽ الطحاور

 الطربعام
متؾل    رجام الحراة

 الطربعام
قيطة   ل 
 الطحسؾبة

اتااه الفروم عظد مستؾى 
 ٘ٓ.ٓمعظؾاة 

عية
تطا
الج

ر ا
البا

ا
 

 ال تؾجد فروم  3ٔٛٙٓ 3ٜٔٔٓ ٙ 3ٚٔ٘ٓ ميظة اال  ضيؽ مستؾاام

   3ٙٗٔٓ ٖٜٕ 3ٙٚٗٚٛٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٖٛٛٛٛٔ الطاطؾ 

 رة
صا

القت
ر ا

البا
ا

 

 تؾجد فروم  ال 3ٜٙٛٓ 3ٕٛ٘ٓ ٙ 3ٔٔٗ٘ ضيؽ مستؾاام ميظة اال 

   3ٕٗ٘ٔ ٖٜٕ 3ٕٖٚٛٗٙ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٕٜٖٛٗٙ الطاطؾ 

فية
ليقا

ر ا
البا

ا
 

 ال تؾجد فروم  3ٕٚٗٔ 3ٕ٘ٓٓ ٙ 3ٜٖٔٔ ميظة اال ضيؽ مستؾاام 

   3ٗٓٛٓ ٖٜٕ 3ٜ٘ٗٚٔٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٕٕٙٙٙٔ الطاطؾ 

لية
سيا

ر ال
البا

ا
 

 ال تؾجد فروم  3ٖٖٙٔ 3ٛ٘ٗٓ ٙ 3ٕٖٔ٘ ضيؽ مستؾاام ميظة اال 

   3ٖٕ٘ٓ ٖٜٕ 3ٕٕٖٔ٘ٔ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٖٖٗٛ٘ٔ الطاطؾ 

عام
ه ال

تاا
اال

 

 ال تؾجد فروم  3ٜٔ٘ٔ 3ٕٕٔٔ ٙ 3ٖٕٜٚ اال ضيؽ مستؾاام ميظة 

   3ٕٖٓٔ ٖٜٕ 3ٜٜٕٙٔٚ اللظآ

    ٜٜٕ 3ٜٖٗ٘ٙٓ الطاطؾ 

الادول مؽ هعدا  الباح  داالعتطا  عمى نتا ت التحمي  اإلحصا ي دالتلدام ضرنامت  السرجر:
SPSS 



عيظة الدرالة ل هلى عدم وجؾ  فروم رام  اللة احصا ية ضيؽ تقدذرام أفرا  ٖٖرشير جدول رقؼ  
لدور التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب تبعا لطيظة اال  في جطيب محاور الدرالة  

  و ذلػ في االتااه العام.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 انفصم انتاطغ

 
 اختثار فزظياخ انذراطح

 

 
 
 
 
 
 



 السحؾر األول: اآلثار االجتساعية
ولأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة االولى في محؾر ا بار االجتطاعية التي  احتمد  -ٔ

الطرتبة اليانية مؽ حي  األىطية, والتي تظص عمى "تظطية االتااه نحؾ الطحافغة عمى البيفة" تؼ 
دالؾل   ل,  اتفق تطامًال ومقارنتوٚٗ,ٗحسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   

ل وتبيؽ ان الفرم ضيؽ Tل, غير متآكدل دالتلدام اختبار ٖالفرضي لطقياس ليكرم والبال   
الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة, و طا مؾضح في 

 ل. ٖٗالادول ا ناه رقؼ  

نحؾ الطحافغة عمى البيفة لو  ن تطامًا عمى ان تظطية االتااهؾ اي ان أفرا  عيظة البح  متفق     
تآبير قؾي جدًا في التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي في الطاتطب,  ؾن التعميؼ ىؾ األ اة 

بار كالفعالة في تظطية الؾعي البيفي لؤلفرا  ألن البيفة ىي العام  األىؼ في الطاتطب لطا ليا مؽ 
 لطاتطب  وبذلػ تصبح اما عامبلً نفسية واجتطاعية تظعكس عمى الفر  ومؽ بؼ تظعكس عمى ا

في الطاتطب, ومؽ خبلل رلػ أعظى التعميؼ وباألخص  اً لمبي اً تآبير  اً مؤبر  أو عامبلً  فعاالً  اً مظتا
التعميؼ الاامعي  ؾنو الطؤلسة األىؼ في الطاتطب أىطية  بيرة في تظطية الؾعي البيفي مؽ خبلل 

 االلتطرار في التظؾر والرقي االجتطاعي.  تظطية االتااه نحؾ الطحافغة عمييا وىذا ذؤ ي الى

   إلجابات الفقخة االولىTالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  34ججول رقؼ )

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقيؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

االتااه نحؾ تظطية  ٔ
 الطحافغة عمى البيفة

قؾي  3ٚٔٓ 3ٗٚٗ
 جداً 

  الة ٓٓٓ 3ٖٔٓٔٙ 3ٗٚٔ

 

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليانية التي احتمد الطرتبة الرادعة مؽ حي   -ٕ
االىطية في محؾر االبار االجتطاعية والتي تظص عمى "الطساىطة في ترشيد االلتيبلك" تؼ 

ل,  اتفقل ومقارنتو دالؾل  الفرضي 3ٖٛٗحسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى الفقرة والبال   
ل وتبيؽ ان الفرم ضيؽ الؾل  Tل, غير متآكدل دالتلدام اختبار ٖيكرم والبال   لطقياس ل

الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة, , و طا مؾضح في الادول 
 ل.ٖ٘رقؼ  



ن افرا  عيظة البح  متفقيؽ عمى أن التعميؼ رساىؼ في ترشيد االلتيبلك ولو تآبير هأي           
قؾي جدًا في التعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي,  ؾن التعميؼ ىؾ األ اة الفاعمة  اخ  الطاتطب 
مؽ خبلل ضظال قاعدة التيبلكية تعتطد عمى اللبرة التقظية والفظية الطبل طة وتظؾارىا وتظؾاعيا 

فقًا الحتياجام وعرو  الطاتطب, والعط  عمى  يفية الطؾاعنة ضيؽ العطميام االلتيبلكية  و 
عدا  العقؾل الطيرة والطظتاة ليذا العط  ه وااللتيطاراة   اخ  الطاتطب  مؽ خبلل العط  عمى 

الذذؽ رحتاجيؼ الطاتطب في ضظال قاعدتو العطمية والتقظية الطظتاة, والعط  عمى تؾليب الطعرفة 
تعد ىذه الطعرفة ىي  مؽ العؾام  األلالية في ضظال وتظطية  هرااللتيبلكية و يفية ا ارتيا 

وتحدذ  الطاتطب وتقدمو اقتصا رًا, مؽ خبلل تزواد الفر  دالقدرام والطيارام والكفالام البلعمة 
ة مؽ أج  والعط  عمى تؾليب الليارام الشلصية لمفر  وتزواده دالطيارام العمطية والعطمية والفظي

عدا  القؾى العاممة الطدربة ورأس الطال البشري العالي الطستؾى وتعتبر ىذه األمؾر مؽ العؾام  ه 
  األلالية التي تقيؼ اقتصا ًا التيطاراًا والتيبلكيًا حدذيًا  اخ  الطاتطعام.

 الثانية  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  35ججول رقؼ )

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

الطساىطة في ترشيد  ٕ
 االلتيبلك

  الة ٓٓٓ 3ٜٕٖٗ٘ 3ٖٛٔ قؾي جداً  3ٖٚٓ 3ٖٛٗ

 

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليالية التي احتمد الطرتبة اللامسة مؽ حي   -ٖ
االىطية في محؾر االبار االجتطاعية والتي تظص عمى "أتااه األفرا  نحؾ اال خار" تؼ حسا  

د ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   ان3ٜٔٗالؾل  الحساضي لئلجادة عمى الفقرة اليالية والبال   
ل,  غير متآكدل ٖ مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح  T)دالتلدام اختبار  
 ل.ٖٙاجادام العيظة, و طا مؾضح في الادول رقؼ  

ذتضح مؽ خبلل رلػ أن أفرا  عيظة البح  متفقيؽ عمى ان التعميؼ وباألخص التعميؼ العالي      
 الاامعامل رعط  عمى اتااه األفرا  نحؾ اال خار, لو تآبير قؾي جدًا في التعميؼ الاامعي و 

رعتبر التعميؼ ىؾ العام  االلالي في عاا ة الؾعي اال خاري لؤلفرا   هرالحراك االجتطاعي, 
رعد الؾعي اال خار لؤلفرا  أحد الروافد األلالية  هرفية الطؾاعنة ضيؽ  خؾليؼ ولد حاجاتيؼ, و ي



في مكافحة البظالة ورفب مستؾى الطعيشة هر رحت  التعميؼ الاامعي أىطية  بيرة في جطيب الدول 
الضدا  الطتقدمة مؽ خبلل  وره الكبير في هعدا  العقؾل العطمية الطظتاة والقا رة عمى اللمق وا

واالضتكار والقا رة عمى تؾجيو الطظافسة االقتصا رة العالطية والعط  عمى ترشيد االلتيبلك 
 وااللتيطار وىؾ االلاس لمرخال االقتصا ي.

   إلجابات الفقخة الثالثةTالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  36ججول رقؼ )

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا
  

 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

أتااه األفرا  نحؾ  ٖ
 اال خار

  الة ٓٓٓ 3ٖٜٕٗ٘ 3ٜٔٔ قؾي  3ٛٔٓ 3ٜٔٗ

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة الرادعة التي احتمد الطرتبة اليالية في محؾر االبار  -ٗ
االجتطاعية, والتي تظص عمى "اتااه األفرا  نحؾ التعاون" تؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة 

والبال  ل,  اتفق تطامًال ومقارنتو دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم 3ٗٚٗعمى ىذه الفقرة والبال   
تبيؽ أن الفرم ضيؽ الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي  هرل Tل,  غير متآكدل دالتلدام اختبار ٖ 

 ل. ٖٚرام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة ليذه الفقرة, و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

ذتضح مؽ خبلل رلػ ان أفرا  عيظة البح  متفقيؽ تطامًا عمى أن لمتعميؼ  ور  بير في     
تحقيق التعاون واتااه األفرا  نحؾه ولمتعميؼ الاامعي والحراك االجتطاعي تآبير قؾي جدًا في تقدم  

يا, رعتبر التعميؼ أحد الر ا ز األلالية التي تبظي عمييا الطاتطعام نيضتيا وتقدم هرالطاتطب, 
واطي  التعميؼ محؾرًا ر يسيًا في مظغؾمة التقدم الحضاري لؤلمؼ, فمكي تكؾن األمة ناجحة في 
عالؼ تسؾ ه الطظافسة راب أن ركؾن ىظالػ قدر  بير مؽ التعاون والطحافغة عمى الؾحدة 
والتؾاص  االجتطاعي ضيؽ أفرا  الطاتطب الؾاحد, دحي  ركؾن التعاون دالطيظة وفي تقرار مصير 

لشعب وفي االختيار األمي  لططيمييؼ في جطيب جؾانب الحياة ىؾ االختيار األفض  واالنسب ا
لك  الططارلام العامة واللاصة, حتى ركؾن ماتطعًا متطالكًا را بقافة غظية, وعط  حر ورول 
عصراة متعاونة لتقدم الطاتطب وتظؾره , ومؽ بؼ رطكؽ اعتبار التعميؼ أحد الر ا ز األلالية 

 ؾمة الطتكاممة لبلرتقال دالطاتطعام.لمطظغ

   إلجابات الفقخة الخابعةTالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  37ججول رقؼ )

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
االحصا



  ية
أتااه األفرا   ٗ

 نحؾ التعاون 
  الة ٓٓٓ 3ٜٖٖٓٚ 3ٗٚٔ قؾي جدًا  3ٙٚٓ 3ٗٚٗ

 

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اللامسة التي احتمد الطرتبة السا لة مؽ حي   -٘
االىطية في محؾر االبار االجتطاعية والتي تظص عمى "تلميص األفرا  مؽ السمبية والتؾاك " تؼ 

ل, والتي تعظي دآن اجادام 3ٜٔٗحسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى الفقرة اللامسة والبال   
فرا   اند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال  اال
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖ 

 ل.ٖٛاحصا ية لصالح اجادام العيظة , و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

ن عمى ان تلميص األفرا  مؽ السمبية والتؾاك  ىي مؽ ؾ البح  متفقاي ان افرا  عيظة     
العؾام  الطيطة التي لمتعميؼ الاامعي تآبير قؾي في تحقيقيا, وبذلػ أصبح الفر  ضدافب الطؤلسام 
التعميطية والططارلام التربؾاة دعيدًا عؽ االبار السمبية واالتكال عمى الأير اي تأير انشظة 

مؽ خبلل عطمية التادذد االجتطاعي وتحقيق التفاع  الذاتي وتشكي  الذىظية  الططارلام الحياتية
وفق ما رلظ  ىؾ عمى العمطية القا رة عمى االخترا  والتظؾر والتكام  الذاتي وجع  الفر  رسير 

حسب المؾ  تفكيره وفيطو لمحياة دظراقة افض  وبآلمؾ  مأاذر لبلتكالية عمى غيره وتحقيق ما د
وليس ما ذرغب دو ىؾ,  والعط  عمى تحرره وتكاممو متأمبًا ع  القيؾ  الداخمية  ذرغب دو غيره

 واللارجية مؽ خبلل ومقدرتو عمى اال راك الصحيح والعط  الطبد  الطستطد مظو.

  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  38ججول رقؼ )
 الخامدة

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

تلميص االفرا  مؽ  ٘
 السمبية والتؾاك 

  الة ٓٓٓ 3ٖٜٕٗ٘ 3ٜٔٔ قؾي  3ٛٔٓ 3ٜٔٗ

 

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة السا لة التي احتمد الطرتبة االولى مؽ حي   -ٙ
االىطية مؽ ضيؽ جطيب فقرام ىذا الطحؾر والتي تظص ان " التعميؼ رطي  صعؾ  السمؼ االجتطاعي 

ل 3ٜٗٗمؽ اج  حياة افض " تؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى الفقرة السا لة والبال   



تعظي دآن اجادام االفرا   اند  اتفق تطامًال عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي والتي 
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي  T)ل,  غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖلطقياس ليكرم والبال   

والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة, و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ 
 ل.ٜٖ 

جدًا في الصعؾ   اً قؾا اً ن تطامًا عمى ان لمتعميؼ تآبير ؾ اي ان افرا  عيظة البح  متفق          
رعتبر التعميؼ األ اة الفاعمة في  هردالسمؼ االجتطاعي وتحقيق حياًة أفض  لك  مؽ الفر  والطاتطب, 

التي تعط  عمى  تحدذ  الطاتطب وتقدمو  ؾنو الظغام الذي رضخ الطعار  والقيؼ الحدذية والطيطة
تفكػ رواد  اليقافة التقميدرة لمطاتطب وتكؾاؽ البظى التحتية التي تتظالب مب تظؾر الطاتطب 
وتقدمو والصعؾ  دالسمؼ االجتطاعي حتى رحت  الطاتطب الطرتبة االولى في التقدم والتظؾر والرقي 

لقضال عمى    ما االجتطاعي وتحقيق الحياة االفض  واالنسب لك  فر  مؽ افرا  الطاتطب وا
رعيق تقدمو مؽ خبلل انشال العقؾل العمطية الطفكرة والقا رة عمى اعالة جطيب العقبام التي تقف 
في طراقو وتعؾم تقدمو الطعرفي واليقافي فالتعميؼ رحقق االرا ة الحرة الؾاعية التي ىي محصمة 

 اليقافية.التعميؼ وىي الر يزة االلالية التي ال غظى عظيا في احداا التظطية 

  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  39ججول رقؼ ) 
 الدادسة

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا
  

 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

رطي  التعميؼ صعؾ   ٙ
السمؼ االجتطاعي مؽ 

 اج  حياة افض 

قؾي  3ٖٚٓ 3ٜٗٗ
 جدًا 

  الة ٓٓٓ 3ٜٖ٘ٚٗ 3ٜٗٔ

 

 السحؾر الثاني: اآلثار االقترادية 
لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة السادعة  في محؾر االبار االقتصا رة التي احتمد  -7

الطرتبة االولى مؽ حي  االىطية مؽ ضيؽ جطيب فقرام الطحؾر, والتي تظص عمى "أن التعميؼ ىؾ 
 األ اة لتحقيق الكفالة الطيظية" تؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى الفقرة السادعة والبال 

ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند  اتفق تطامًال عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  3ٖ٘ٗ 
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖالفرضي لطقياس ليكرم والبال   



رقؼ  والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه
 ل.ٓٗ 

ان أفرا  عيظة البح  متفقيؽ تطامًا عمى أن التعميؼ ىؾ األ اة الفعالة في تحقيق الكفالة  
الطيظية ولو تآبير قؾي جدًا,  والطقصؾ  دالكفالة الطيظية ىي القدرة الذىظية والعقمية الكاممة التي 

الطحصؾل الطيظي الذي ذظتاو رطتمكيا الفر  الطتعمؼ عمى العكس مؽ الفر  غير الطتعمؼ اي أن 
الفر  الطتعمؼ ركؾن را فا دة ونفب  بير جدًا والدم الطاتطب واكؾن قا ر عمى اتلار االجرالام 

 البلعمة التي تطكظو مؽ تحقيق الادارة الطيظية والكفالة العالية الطستؾى.

الفقخة   إلجابات Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  43جول رقؼ )ج
 الدابعة

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا
  

 الطعياري 

الفرم  التقييؼ
ضيؽ 

 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

أن التعميؼ ىؾ األ اة لتحقيق  ٚ
 الكفالة الطيظية

قؾي  3ٙٚٓ 3ٖ٘ٗ
 جدًا 

  الة ٓٓٓ 3ٜٖ٘ٙٛ 3ٖ٘ٔ

 

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليامظة التي احتمد الطرتبة السادعة مؽ حي   -ٛ
االىطية  في محؾر االبار االقتصا رة والتي تظص عمى "أن الطيظة التي ذتيحيا التعميؼ ىي التي 
 تحد  االدعا  الدالة عمى الحراك االجتطاعي لمفر " حي  تؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى

ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند  اتفقل عمى ىذه الفقرة وتؼ 3ٔٔٗالفقرة اليامظة والبال   
وتبيؽ  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖمقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   

في  أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح
 ل.ٔٗالادول ا ناه رقؼ  

تدل تمػ االجادة عمى ان التعميؼ لو تآبير قؾي حؾل  رجة تآبير التعميؼ في تحدذد االدعا        
الدالة عمى الحراك االجتطاعي, اصبح لمتعميؼ أبر  بير في تظؾر وتأير الطاتطعام مؽ خبلل 

ؾم والتكظؾلؾجيا وتظؾر مساعي األفرا  الطيؽ التي ذتيحيا التعميؼ لؤلفرا  والطاتطعام, وتظؾر العم
تعتبر ىذه العؾام  شاممة ومحفزة عمى التأير في اكير ارجال العالؼ وفي  هرالى حياة افض  

والتي عمى الفر  الطتعمؼ التأبلليا والؾصؾل ضيا الى افض   , لٔ الطاتطب العراقي دصؾرة خاصة
                                                           

1-
 .111-110ؿ (,2005أزٟٛٔ غذٔض, ػٍُ االعزّبع, )ٌجٕبْ: إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزٛص٠غ,  



نتياة مطكظة حتى ذتؼ تحقيق الحراك االجتطاعي لمفر  ومؽ بؼ لمطاتطب وتحقيق مؾاقب التظؾر 
 والتي عمى الفر  االنظبلم مؽ خبلليا والعط  ضيا حتى ذتحقق التظؾر االجتطاعي الطظمؾ . 

   إلجابات الفقخة الثامشةTالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  41ججول رقؼ )

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

أن الطيظة التي ذتيحيا التعميؼ  ٛ
ىي التي تحد  االدعا  الدالة 
 عمى الحراك االجتطاعي لمفر 

  الة ٓٓٓ 3ٕٖٕٛٚ 3ٔٔٔ قؾي  3ٕٛٓ 3ٔٔٗ

 

احتمد  هرلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة التالعة  في محؾر االبار االقتصا رة  -ٜ
ىذه الفقرة الطرتبة اليامظة مؽ حي  االىطية في فقرام ىذا الطحؾر, والتي تظص عمى "أن التعميؼ 

حسا  تؼ  هرذؤ ي مباشرة هلى حراك االفرا  في ميؽ عميا ذترتب عمييا مكانة اجتطاعية مرمؾقة" 
ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند 3ٔٓٗالؾل  الحساضي لئلجادة عمى الفقرة التالعة والبال   

ل, غير متآكدل ٖ اتفقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح  T)دالتلدام اختبار  

 ل.ٕٗاجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

حسب اجادام األفرا  تآبير قؾي في تحقيق الحراك االجتطاعي حتى دكان لمتعمؼ الاامعي  
رعتبار التعمايؼ أحاد الر اا ز األلالاية التاي تبظاي عميياا  هررص  الفر  الى مكانة اجتطاعياة مرمؾقاة 

حسااااب مؤىمااااو العمطااااي دالطاتطعااااام نيضااااتيا واحقااااق الفاااار  مااااؽ خبللااااو مكانتااااو التااااي رسااااتحقيا 
والطعرفااي, واطياا  التعماايؼ محااؾرًا ر يساايًا فااي مظغؾمااة التقاادم الحضاااري لؤلمااؼ , فمكااي تكااؾن األمااة 

ماتطعًا متطالكًا را بقافة غظياة, فيااب العطا  عماى ناجحة في عالؼ تسؾ ه الطظافسة, وحتى ركؾن 
االلاااتيطار فاااي التعمااايؼ لتظطياااة الطاااؾار  البشاااراة التاااي تمعاااب  ورًا را ااادًا فاااي تحقياااق التظطياااة والتقااادم 

وماااؽ باااؼ رطكاااؽ اعتباااار التعمااايؼ أحاااد  ,االقتصاااا ي واالجتطااااعي وماااؽ خبللياااا تتحقاااق مكاناااة الفااار 
ن العامااا  إلبلرتقاااال دالطاتطعاااام نحاااؾ األفضااا  وباااذلػ فااا الر اااا ز األلالاااية لمطظغؾماااة الطتكامماااة

الحالااؼ فااي التقاادم والتظااؾر الطعرفااي ىااؾ الااتعمؼ وباااألخص التعماايؼ الاااامعي الااذي رحقااق الحااراك 
حساب مؤىماو د االجتطاعي الطظمؾ  التي مؽ خبللاو تتحقاق مكاناة الفار  االجتطاعياة الطرمؾقاة  ابلً 

 العمطي.
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الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  ؼيالتقي
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

أن التعميؼ ذؤ ي مباشرة هلى حراك  ٜ
االفرا  في ميؽ عميا ذترتب عمييا 

 مرمؾقة مكانة اجتطاعية

  الة ٓٓٓ 3ٕٔٓ٘ٔ 3ٔٓٔ قؾي  3ٜٓٓ 3ٔٓٗ

 

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة العاشرة التي احتمد الطرتبة اللامسة مؽ حي   -ٓٔ
االىطية في محؾر االبار االقتصا رة والتي تظص عمى "االعتطا  عمى الؾلا   التكظؾلؾجية في 

ل والتي 3ٕٚٗتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى الفقرة العاشرة والبال    هرالعط  واالنتاج" 
تعظي دآن اجادام االفرا   اند  اتفقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس 

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل   T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖليكرم والبال   
 ل.ٖٗا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  الفرضي رام  اللة احص

ن عمااى أن تظااؾر التعماايؼ وباااألخص التعماايؼ الاااامعي لااو ؾ ن افاارا  عيظااة البحاا  متفقااهاي  
ن التظااؾر اتااآبير قااؾي جاادًا فااي االعتطااا  عمااى الؾلااا   التكظؾلؾجيااة فااي العطاا  واالنتاااج, خاصااة و 

راااا  ولااا   ه اة اليامااة فااي تظطيااة االقتصااا  وتظااؾره مااؽ خاابلل العمطااي والتكظؾلااؾجي ىااذا رطياا  األ
وألاااليب جدذاادة تساايؼ دالااتطرار فااي اكتشااا  مااؾار  جدذاادة عمااى العكااس مااؽ االنتاااج الباادا ي غياار 

ن لمتكظؾلؾجياا  ور إمتظؾر الذي تطتيظو اذدي عامماة غيار مدرباة وولاا   ومعادام غيار متظاؾرة فا
فؾل والطتطيز والذي ذدار ماؽ قبا  ملتصايؽ رو  فاالام عمطياة كبير في االنتاج الفظي والطيظي الك

عالية, وعاا ة  رجة االنتفا  االقتصا ي مظيا دالاتلداميا ضدرجاة أكبار, وبضاطان الكفاالة فاي ىاذا 
االلتلدام وتقمي  الايد البشري الذي ذاتؼ ضذلاو فاي العطمياام االنتاجياة, وبالاذام العضامي وقادرام 

حااداا هالطسااتظدة هلااى الطظغااؾر العمطاي الطاارتب  دااالتظؾر التعميطااي فااي  التظاؾرام التكظؾلؾجيااة وىااذه
تظااؾرام ىامااة فااي الظشاااطام االقتصااا رة والتااي ضاادأم دشااكميا الؾاضااح مااب اليااؾرة الصااظاعية مااؽ 

. و ا  ىاذه لٖٚٔ التلدام ولا   وألاليب هنتاج جدذدة أ م هلى حصؾل تظؾر والاب فاي الصاظاعة
رتفااا  الطسااتؾى التعميطااي لؤلفاارا  والقاادرة عمااى   يفيااة التصاار  التظااؾرام ال رطكااؽ ان تكااؾن اال دا

 ضيا وأ ارتيا دشك  رعؾ  دآربال  يير  عمى الببل .
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الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  ؼيالتقي
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
الطحسؾ 
 دة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

االعتطا  عمى الؾلا    ٓٔ
التكظؾلؾجية في العط  

 واالنتاج

قؾي  3ٚٙٓ 3ٕٚٗ
 جدًا 

  الة ٓٓٓ 3ٕٛٚٔٛ 3ٕٚٔ

 

لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة الحا رة عشر التي احتمد الطرتبة اليالية مؽ  -ٔٔ
 هرحي  االىطية في محؾر االبار االقتصا رة والتي تظص عمى "رفب مستؾى معيشة الطؾاطظيؽ" 

ل والتي تعظي دآن اجادام 3ٗٛٗتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   
 اند  اتفق تطامًال عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   االفرا 

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖ 
 ل. ٗٗاحصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

اتضح مؽ خبلل اجادام األفرا  أن لمتعميؼ تآبير قؾي جدًا في ارتفا  مستؾى معيشة  
ر  مطا تحسظد الحالة الطعاشية لؤلفرا  ورلػ ال رحدا اال يكأ مطا  ان  خ  الفر   هرالطؾاطظيؽ 

مؽ خبلل التظؾر العمطي الذي رحص  عميو الفر  وىذا رقؾ ه الى امتيان ميؽ عميا تدر عميو 
 هرؽ االربال نتياة القدرة الذىظية التي رطتمكيا والتي حدبد نتياة التعميؼ الذي تمقاه, الكيير م

تتطي  ىذه الدخؾل مؽ خبلل حسا  الدخ  االضافي لؤلفرا  الذذؽ ضمأؾا مستؾى تعميطي عالي 
معرفيًا  رصيدارامب التعميؼ لمفر   هروالعط  عمى عاا ة  خمو ومؽ بؼ عاا ة  خ  ورصيد ماتطعو, 

 ماليًا  بير.و 

  إلجابات الفقخة الحادية T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )44ججول رقؼ )
 عذخ

الؾل   الفقرة م
الحسا
 ضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

رفب مستؾى معيشة  ٔٔ
 الطؾاطظيؽ

قؾي  3ٚٙٓ 3ٗٛٗ
 جدًا 

  الة ٓٓٓ 3ٖٖٙٗٓ 3ٗٛٔ

التي احتمد الطرتبة الرادعة مؽ  ةلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليانية عشر  -ٕٔ
تؼ حسا   هرحي  االىطية في محؾر االبار االقتصا رة والتي تظص عمى "تعد  مصا ر الدخ " 



ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند 3ٖٜٗالؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   
ل, غير متآكدل ٖ مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح  T)دالتلدام اختبار  
 ل. ٘ٗجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  ا

ذتضح مؽ خبلل اجادام افرا  عيظة البح  أن لمتعميؼ تآبير قؾي جدًا في تعد  مصا ر  
نو لؾ  رحص  عمى  خ  اضافي نتياة قدرتو عمى إالدخ  فظتياة ارتفا  مستؾى التعميؼ لمفر  ف

ي عمى مزاولة االعطال دكفالة وقدرة عمطية رسطح لو مستؾاه التعميط هرامتيان اكير مؽ عط  
ومعرفية عالية, اي تصبح لدرو القدرة الطتزاذدة عمى الكسب وىذه الحقيقة اكدم عمييا الدرالام 

حسب نؾ  درلتمف  خ  الفر   هرتعتبر مؽ اكبر فؾا د التعميؼ الحقيقية.  هراالقتصا رة والتربؾاة 
 التعميؼ الذي ذتمقاه.
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 ةعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

تعد  مصا ر  ٕٔ
 الدخ 

  الة ٓٓٓ ٜٗٙ,ٕٛ 3ٖٜٔ قؾي جدًا  3ٖٛٓ 3ٖٜٗ

 

التي احتمد الطرتبة اليانية مؽ حي   ةلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليالية عشر  -ٖٔ
تؼ حسا  الؾل   هراالىطية في محؾر االبار االقتصا رة والتي تظص عمى "تحقيق التظطية" 

تفق ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند  ا3٘ٓٗالحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   
ل, غير متآكدل ٖتطامًال عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح  T)دالتلدام اختبار  
 ل. ٙٗاجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

وىذا ذدل عمى ان لمتعميؼ تآبير قؾي جدًا في تحقيق التظطية االجتطاعية في محؾر االبار         
أصبح لمتعميؼ  ور  بير في انتاج أىؼ مرتكزام التظطية االقتصا رة واالجتطاعية  هراالقتصا رة, 

الشاممة مؽ خبلل خمق عرو   ذظاميكية لضطان ومؾاصمة تدفق التقظية الطتقدمة وتظؾاعيا 
رىا عبر الايؾ  البحيية العمطية التي اصبح ليا صدى  بير في عاا ة الؾعي االجتطاعي وتحؾا

فعؽ طراق التعميؼ تتحقق التظطية ضبعدذيا االجتطاعي واالقتصا ي عؽ طراق عاا ة الؾعي واليقافي 



االنتاجي وااللتيطاري وااللتيبلكي وعؽ طراق عاا ة الطدخرام الفر رة وعاا ة الدخؾل التي 
عمييا الفر  نتياة التقدم العمطي الكبير, لقد غدا  ور التعميؼ دصفة عامة والتعميؼ العالي  رحص 

الاامعام دصفة خاصة في التظطية االجتطاعية واالقتصا رة ضدذية مؽ البدذييام التي ال تحتط  
 الطظاقشة.

الفقخة الثالثة   إلجابات T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )46ججول رقؼ )
 ةعذخ 

الؾل   الفقرة م
الحسا
 ضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

قؾي  3ٙٚٓ 3٘ٓٗ تحقيق التظطية ٖٔ
 جدًا 

  الة ٓٓٓ 3ٖٙٙ٘ٛ 3٘ٓٔ

 

التي احتمد الطرتبة السا لة مؽ  ةلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة الرادعة عشر  -ٗٔ
حي  االىطية في محؾر االبار االقتصا رة والتي تظص عمى "أن التعميؼ ىؾ السبي  هلى تأيير 

تؼ حسا   هرالؾاقب االجتطاعي واالقتصا ي لمفر  في االتااه الذي رحقق لو الرقي االجتطاعي" 
تي تعظي دآن اجادام االفرا   اند ل وال3ٕٙٗالؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   

ل, غير متآكدل ٖ اتفقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح  T)دالتلدام اختبار  

 ل. ٚٗاجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

تدل اجادام األفرا  عمى ان لمتعميؼ تآبير قؾي جدًا في تحقيق وتأيير الؾاقب االجتطاعي       
واالقتصا ي لمفر  في االتااه الذي رحقق لو الرقي والتظؾر في جطيب جؾانب حياتو الطيظية 

ة ألنو رعط  عمى تعبفة الظاقام البشراة وإعدا ىا وتظطية, ر يسي اىطيةلمتعميؼ والعطمية والعمطية. 
الطبظي عمى ه راك الفر  لمغرو   واليقافيوىؾ الذي رعط  عمى نشر الؾعي العطمي  ,قدراتيا

ألفرا  والرقي االجتطاعي  الطحيظة دو واعط  عمى تحقيق التظؾر االجتطاعي وتحقيق الرفاىية
ية لمتعميؼ  ور الالي وأبر  بير في القضال عمى العا ام والتقاليد التي تعيق عطمو , لٔ  الطاتطب
البشراة ولو القدرة أرضًا عمى تعدذ  أنطاد السمؾك ونغؼ القيؼ واالتااىام دطا اليقافية و التظطية 
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, رطكؽ التعميؼ الفر  مؽ لٕ في الطاتطباالجتطاعية واالقتصا رة التظطية  مذتظالب مب تؾجيا
وأىؼ اىدا  التعميؼ ىؾ  الصعؾ  الى ارقى  رجام الطاتطب واحقق لظفسة مكانة خاصة ومستقمة,

الطاتطب الطتظؾر الذي اصبحد الؾلا   التكظؾلؾجية ىي مؽ  اعدا  الطتعمطيؽ لطاتطب الطعمؾمام
 اليقافية واالجتطاعية واالقتصا رة. ىدافو ىؾ التعام  مب الطعرفةأ ىؼ أ و  أىؼ مقؾمام التظؾر فيو ,
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 ةعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

أن التعميؼ ىؾ السبي  هلى تأيير الؾاقب  ٗٔ
االجتطاعي واالقتصا ي لمفر  في االتااه 

 االجتطاعيالذي رحقق لو الرقي 

قؾي  3ٛٓٓ 3ٕٙٗ
 جدًا 

  الة ٓٓٓ 3ٕٓٚ٘ٚ 3ٕٙٔ

 

التي احتمد الطرتبة التالعة مؽ   ةلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اللامسة عشر  -٘ٔ
حي  االىطية في محؾر االبار االقتصا رة والتي تظص عمى "أن التعميؼ رطي  رافعة أو مصعدًا 
اجتطاعيًا ذتحرك مؽ خبللو الفر  صعؾ ًا لبعض الظبقام أو الشرا ح عمى حسا  طبقام أو 

ئلجادة عمى ىذه الفقرة تؼ حسا  الؾل  الحساضي ل هرشرا ح أخرى رحدا ليا حراك ىادظًا" 
ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند  اتفقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  3ٜٖ٘والبال   

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖالفرضي لطقياس ليكرم والبال   
ا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و ط

 ل. ٛٗ 

ذتضح مؽ خبلل تمػ االجادام ان افرا  عيظة البح  اجاضؾا دان لمتعميؼ تآبير قؾي في  
صعؾ  دعض الظبقام االجتطاعية عمى حسا  الظبقام االخرى التي رحدا ليا حراكًا ىادظًا, 

عمؼ تكؾن لدرو القدرة الكافية التي ان الفر  الطت هروىذه ىي الحقيقة الفعمية التي ال رطكؽ ان تظكر, 
تطكظو مؽ امتبلك الطكانة االجتطاعية واالقتصا رة العالية التي تآخذه الى أعمى طبقام الطاتطب, 

ن احتبللو ليذه الطكانة رآتي مؽ وصؾلو هلى مستؾى تعميطي عالي رحقق لو الدخ  الكافي ه هر
رفية واليقافية التي  ا طًا تاعمو رحت  واحقق لو الدخ  االضافي ارضًا, مؽ خبلل قدرتو الطع

الطرتبة االولى في عطمو عمى العكس مؽ الفر  غير الطتعمؼ الذي ذبقى ذراول في مكانو وال رطكظو 
                                                           

سِضٞ أؽّذ ػجذ اٌؾٟ, اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌز١ّٕخ ٚعٙخ ٔظش ٔمذ٠خ ِغ دساعخ ِمبسٔخ, )اٌمب٘شح : داس اٌٛفبء  -2

 . 104(, ؿ2006ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش, 



الصعؾ  لمطة واحدة ورلػ لعدم امتبلكو العق  العمطي الطفكر وعدم امتيانو الطيؽ التي تدر عميو 
ال رحقق لو    ما ذتطظاه وانطا ركؾن لسد الحاجة  ن انتاجوإاربحًا  افية حتى وان  ان مظتت ف

 ن  خمو محدو  جدًا. إاليؾمية فق  ف

  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  48ججول رقؼ ) 
 ةالخامدة عذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

أن التعميؼ رطي  رافعة أو مصعدًا اجتطاعيًا  ٘ٔ
ذتحرك مؽ خبللو الفر  صعؾ ًا لبعض 

الظبقام أو الشرا ح عمى حسا  طبقام أو 
 شرا ح أخرى رحدا ليا حراك ىادظاً 

  الة ٓٓٓ 3ٕٛٗٙٔ 3ٜ٘ٓ قؾي  3ٓٓٔ ٜ٘,ٖ

 

 السحؾر الثالث: اآلثار الثقافية
التي احتمد الطرتبة اليالية مؽ  ةاااااا لأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة السا لة عشر ٙٔ

حي  االىطية  في محؾر االبار اليقافية والتي تظص عمى "عاا ة معدل االطبل  اليؾمي" حي  تؼ 
االفرا  ل والتي تعظي دآن اجادام 3ٜٖٚحسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   

كاند  اتفقل عمى الفقرة رقؼ لتة عشر وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال  
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖ 

 ل.ٜٗاحصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

في عاا ة معدل االطبل  اليؾمي  اً قؾا اً االجادام ان لمتعميؼ تآبير ذتضح مؽ خبلل تمػ  
ن لمتعميؼ قدرة  بيرة عمى تؾعية االفرا  مؽ حي  عاا ة قدرتيؼ ه هرلمفر  في محؾر ا بار اليقافية, 

عمى القرالة والطظالعة اليؾمية مؽ حي  تؾليب مدار يؼ الذىظية واالنفعالية وتظؾر شلصياتيؼ 
لطام دك  ما رلص بقافة الطاتطب الذي رعيشؾن فيو واظتطؾن اليو مؽ حي  معرفة اليقافية واال

ان االطبل  اليؾمي رعط  عمى تقؾاة شلصية الفر   هرتاراخ ماتطعيؼ والطراح  التي مر ضيا, 
واالعتطا  عمى الذام الفر رة ضداًل مؽ االعتطا  عمى ا خر مؽ خبلل تأير تصؾراتيؼ وأفكارىؼ 

رعتبر التعميؼ ىؾ العام  والطؤبر والفعال في احداا التأيير  هرهلى االفض .  وتظؾر مساعييؼ
 الطظمؾ .



  إلجابات الفقخة T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )49ججول رقؼ ) 
 ةة عذخ بعالدا

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  ؼيالتقي
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

  الة ٓٓٓ 3ٕٖٕٚٔ 3ٜٚٓ قؾي  3ٜٚٓ ٜٚ,ٖ عاا ة معدل االطبل  اليؾمي ٙٔ
 

التي احتمد الطرتبة اللامسة مؽ  ةلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة السادعة عشر  -ٚٔ
تؼ حسا   هرحي  االىطية في محؾر االبار اليقافية والتي تظص عمى "كيرة التر   عمى الطكتبام" 

ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند 3ٖٙٙالؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   
ل, غير متآكدل ٖطقياس ليكرم والبال    اتفقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي ل

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح  T)دالتلدام اختبار  
 ل.ٓ٘اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

في تر    اً قؾا اً ان لمتعميؼ تآبير  ةذتبيؽ مؽ خبلل تمػ االجادام عمى الفقرة السادعة عشر  
أن الفر  الطتعمؼ ركؾن لدرو رصيد بقافي  بير  هررا  عمى الطكتبام في محؾر ا بار اليقافية, األف

جدًا نتياة اللبرة الدرالة ونتياة الطعرفة العمطية التي اكتسبيا عؽ طراق التعميؼ عمى العكس مؽ 
تعمؼ معرفتيا. طالالفر  غير الطتعمؼ فعؽ طراق القرالة رطكظو معرفة امؾر عدة ال رطكؽ لمفر  غير 

فيطكظو معرفة  يفية ا ارة شؤون حياتو و يفية التصر  مب االخراؽ و يفية التعام  مب الرتو 
ومب ماتطعو ارضًا فيصبح العام  االىؼ لو ىؾ الطكتبة, ألن الطكتبام ىي عبارة عؽ مؾلؾعة 

تعميؼ وباألخص عمطية  بيرة تشط  جطيب اليقافام وتفتح ارىان القارئ نحؾ افام  بيرة, فيعط  ال
التعميؼ العالي عمى ح  األفرا  عمى التر   عمى الطكتبام دشك  اكبر مؽ اج  الدرالة ومؽ اج  

 البحؾا العمطية وتظؾار اليقافام العامة التي ال رطكؽ معرفتيا اال عؽ طراق القرالة الطستطرة.

 ثامشةإلجابات الفقخة ال  T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )53ججول رقؼ )
 ةعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  ؼيالتقي
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

  الة ٓٓٓ 3ٕٖٚٛٔ 3ٙٙٓ قؾي  3ٕٛٓ 3ٖٙٙ كيرة التر   عمى الطكتبام ٚٔ
 



التاي احتمااد الطرتباة الساادعة مااؽ  ةاليامظااة عشار لأارض اختباار معظؾااة االجادااة عماى الفقارة   -ٛٔ
تؼ  هرحي  االىطية في محؾر االبار اليقافية والتي تظص عمى "كيرة التر   عمى الطتاحف وا بار" 

ل والتاي تعظاي داآن اجاداام االفارا  3ٖٗٔحسا  الؾل  الحساضي لئلجاداة عماى ىاذه الفقارة والباال   
مقارنتيااااا دالؾلاااا  الفرضااااي لطقياااااس ليكاااارم والبااااال  كانااااد  غياااار متآكاااادل عمااااى ىااااذه الفقاااارة وتااااؼ 

وتباايؽ أن الؾلاا  الحساااضي والؾلاا  الفرضااي رام  اللااة  T)ل, غياار متآكاادل دالااتلدام اختبااار  ٖ 
 ل.     ٔ٘احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

ذتضح مؽ خبلل اجادام األفرا  ان ليس لمتعميؼ تاآبير قاؾي حاؾل  يارة تار   االفارا  عماى          
الطتاحف واالبار عمى الرغؼ مؽ ان التعميؼ مؽ العؾام  األكير اىطية لدفب األفرا  عمى التر   عمى 

قاال الطتاحف وا بار مؽ اج  تظؾر الفار  وماؽ باؼ تظاؾر الطاتطاب وتقادم الفار  هلاى األماام , واالرت
ن  يااارة التااار   عماااى الطتااااحف ه هردالطساااتؾى اليقاااافي والحضااااري وتحقياااق الرفاىياااة االجتطاعياااة, 

واالبااار لاايس الأاارض مظااو ىااؾ الرفاىيااة االجتطاعيااة فقاا  وانطااا معرفااة تاااراخ األمااؼ واماا ىااا ونقاا  
امتاو  ىذا التاراا اليقاافي الاى األجياال جايبًل دعاد جيا  حتاى رصابح الفار  عماى دصايرة تاماة ضتااراخ

وكبارىاا الظبيماة, ولايس االقتصاار عماى االباار والطتاااحف الطحمياة ضا  التار   عماى االباار والطتاااحف 
في جطيب الدول حتى ركؾن الفار  عماى دصايرة ضيقافاة الادول االخارى وماا رلباآه التااراخ ماؽ امااا  

جطيااب جؾانااب غيااره فااي  مااىان االلطااام دكاا  ىااذه اليقافااام راعاا  الفاار  الطااتعمؼ متفااؾم ع هراالمااؼ, 
تفكيااره وىااذا ذااؤ ي ضاادوره الااى رقااي األفاارا  ومااؽ بااؼ رقااي الطاتطعااام. لكااؽ مااا نبلحغااو اليااؾم ىااؾ 

ن االىتطااام دالطتاااحف واالبااار اصاابح قمياا  جاادًا وال تؾجااد إالعكااس تطامااًا  فااي الطاتطااب العراقااي فاا
كادم عمياو اجاداام الظسب الكبيرة التي تدل عمى  يرة تر   األفرا  عمى الطتاحف واالبار وىذا ماا ا

افرا  العيظة, اي ان الح  عمى تمػ االمؾر لؼ ركؽ في غارة األىطية في ماتطعظا ولؼ ذتداول هلاى 
 ضظسبة قميمة جدًا في الاامعام وغيرىا مؽ مؤلسام التعميؼ. 

  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  51ججول رقؼ )
 ةعذخ  تاسعةال

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

  الة ٓٓٓ 3ٜٔٗٛ 3ٗٔٓ متؾل   3ٛٚٓ 3ٖٗٔ كيرة التر   عمى الطتاحف واالبار ٛٔ
 

التي احتمد الطرتبة السا لة مؽ  ةلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة التالعة عشر  -ٜٔ
حي  االىطية في محؾر االبار اليقافية والتي تظص عمى "عاا ة الطشار ة في الظدوام والطؤتطرام" 



ل والتي تعظي دآن اجادام 3ٖٙٗتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال    هر
لؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال  االفرا   اند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دا

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖ 
 ل.   ٕ٘احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

فاي عااا ة الطشاار ة  اً قؾاا اً ذتضح مؽ خبلل اجادام األفرا  عمى ىذه الفقرة ان لمتعميؼ تآبير  
فااي الظاادوام والطااؤتطرام التااي تعتباار مااؽ الظشاااطام الطيطااة التااي تتظاااول العدذااد مااؽ القضااارا التااي 

رعتبار التعمايؼ  هرتلص الطاتطب وتعط  عمى التطراره وبظا و وتؾعيتو مؽ االخظار التي تحيد دو, 
الظاادوام وعاااا ة اىطيتياااا ىااؾ الظشاااد االلالااي فااي تحقياااق الطشااار ة الفعالااة فااي تماااػ الطااؤتطرام و 

رحدا رلاػ ماؽ خابلل التؾاصا  الكبيار ضايؽ الطؤلساام عماى  هردالظسبة لؤلفرا  الطتعمطيؽ دالذام, 
تقااؾم الطااؤتطرام والظاادوام والبحااؾا العمطيااة فااي تؾليااد الطعااار   هرالصااعيدذؽ الااؾطظي والعااالطي, 

وتحقيااق التؾاصاا  اليقااافي والعمطااي العمطيااة واللباارام الذاتيااة والطقاادرة الذىظيااة لكاا  فاار  مااؽ األفاارا  
والطعرفااي ضاايؽ الطاتطعااام االنسااانية. فيااي تعتباار مااؽ اكياار االنشااظة التااي راااب مطارلااتيا  اخاا  
الطاتطعاااام ورلاااػ لقااادرتيا التؾعؾااااة ولتظاولياااا اكبااار واخظااار القضاااارا التاااي تكاااؾن نافعاااة لمطاتطاااب 

رال الحمااؾل الطظالاابة لتفااا ي تمااػ وتؾعيااة الفاار  دالقضااارا التااي تعتباار ضااارة وىا مااة لطاتطعااة واقتاا
 االضرار.

  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  54ججول رقؼ )
 العذخيؽ

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

  الة ٓٓٓ 3ٜٕٛٓٔ 3ٙٗٓ قؾي  3ٛٙٓ 3ٖٙٗ الطشار ة في الظدوام والطؤتطرامعاا ة  ٜٔ
 

ؽ التي احتمد الطرتبة الرادعة مؽ حي  الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة العشر  -ٕٓ
تؼ  هراالىطية في محؾر االبار اليقافية والتي تظص عمى "عاا ة السفرام الداخمية واللارجية" 

ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا  3ٖٙٛحسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   
ل, غير ٖكاند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية  T)متآكدل دالتلدام اختبار  
 ل.   ٖ٘لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  



فااي  اً قؾااا اً ذتضااح مااؽ خاابلل اجادااام الطبحااؾبيؽ ان لمتعماايؼ وباااألخص التعماايؼ العااالي تااآبير  
الؾصؾل الاى اعماى  رجاام العماؼ  ن الأرض مؽ التعميؼ ىؾه هرعاا ة السفرام الداخمية واللارجية, 

عمااى اليؾاااة  ظرم اليقااافي مااؽ وإلااى الطاتطعااام أو الحفاااوالطعرفااة والعطاا  عمااى نقاا  وتؾصااي  اإل
اليقافية, وبطا أن الؾعيفاة الر يساية لمتعمايؼ الااامعي ىاي وعيفاة تيقيفياة أي تزوااد الظمباة دطعاار  

لطاتطعاام فيااب االنتقاال ماؽ ضماد الاى اخار ألالية في  يفية نق  اليقافاة وانتشاارىا ضايؽ األفارا  وا
ومااااؽ ماتطااااب الااااى ماتطااااب اخاااار اي راااااب عمااااى الفاااار  ان راااااؾ  البماااادان لمتعاااار  عمااااى بقافااااة 
ماتطعاتيؼ ونق  بقافة ماتطعو الى تمػ البمدان, وال رحدا رلاػ الاى عاؽ طرااق السافرام الداخمياة 

فااارا  والطاتطعاااام التاااي تسااالر واللارجاااة والعطااا  عماااى تااادعيؼ الطاياااؾ ام الفكرااااة والطعرفياااة لؤل
, لمظيؾض دطستؾاام الحياة , ولترقية االنسان , والرفاب ماؽ قدراتاو وتحسايؽ أوضااعو فاي الطاتطاب

ا ف  يياااارة وفاعمااااة وحيؾاااااة فااااي حر ااااة الطاتطااااب العصااااري هر تشااااك  عااااوتااااؤ ي الاامعااااة اليااااؾم و 
افيااااة , والبحاااا  عااااؽ ملتباااارام لمفحااااص , واالجتيااااا  العمطااااي , والتعبياااار الفكااااري , والطظاااااعرة اليق

الحقيقة , والعط  عمى تحادذ  الطاتطاب , وربا  الاساؾر ضايؽ االنساان الطاتعمؼ والطاتطعاام. وماؽ 
خبلل رلػ رصبح الفار  أكيار قادرة عماى الحاراك االجتطااعي والتؾاصا  االجتطااعي والطيظاي نتيااة 

اتااو وتظااؾار حصااؾلو عمااى  رجااة عاليااة مااؽ العمااؼ والطعرفااة التااي تااؤ ي الااى تؾلااب مدار ااو وططؾح
واصاابح أكياار قاادرة عمااى االنفتااال عمااى الطاتطااب وعاااا ة مسااتؾى ططؾحااو وتظااؾار ممكاتااو العقميااة 
والفكراة , وتعرفو عمى بقافام خارجية وااللطام دالظغرة الؾاقعياة لمحيااة وعااا ة قدرتاو عماى مؾاجياة 

 مشكبلتو الحياتية التي تستاد أمامو مستقببًل.

  إلجابات الفقخة Tالحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار ) الؾسط 53ججول رقؼ ) 
 ؽيالعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

  الة ٓٓٓ 3ٕٛٚٛٔ 3ٙٛٓ قؾي  3ٜٔٓ 3ٖٙٛ عاا ة الفرام الداخمية واللارجية ٕٓ
 

ؽ التي احتمد الطرتبة اليانية مؽ الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة الحا رة والعشر  -ٕٔ
حي  االىطية في محؾر االبار اليقافية والتي تظص عمى "عاا ة االىتطام داألنشظة اليقافية 

ل والتي تعظي 3ٓٓٗتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال    هرواالجتطاعية" 
دآن اجادام االفرا   اند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم 

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖوالبال   
 ل. ٗ٘ة لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ   اللة احصا ي



في عاا ة االىتطام داألنشظة  اً قؾا اً ذتضح مؽ خبلل اجادام الطبحؾبيؽ ان لمتعميؼ تآبير            
تعتبر األنشظة اليقافية واالجتطاعية ىي العطؾ   هراليقافية واالجتطاعية في محؾر االبار اليقافية, 

االلاس في التؾعية الاطاىيراة وعاا ة اليقافة الشلصية لؤلفرا  فطؽ خبلل القيام ضتمػ الفعاليام 
واالنشظة ذتظؾر الطاتطب ذؾمًا دعد ذؾم, والعام  األلاس في تفعي  نتمػ االنشظة واألخذ ضيا ىؾ 

مؤلساتو التؾعؾاة في الطاتطب ىي مؤلسام التعميؼ العالي  التعميؼ ومؤلساتو  افة وبيؽ أىؼ
 الاامعامل, وبطا أن الؾعيفة الر يسية لمتعميؼ الاامعي ىي وعيفة تيقيفية أي تزواد الظمبة 
دطعار  ألالية في  يفية نق  اليقافة وانتشارىا ضيؽ األفرا  والطاتطعام أصبح االىتطام داألنشظة 

تقدم ىذه األنشظة ضرامت بقافية ترفب  هرضروراًا واز ا  ذؾمًا دعد ذؾم  االجتطاعية واليقافية امراً 
 مستؾاىؼ اليقافي واالجتطاعي.

 الحادية  إلجابات الفقخة T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )54ججول رقؼ )
 ؽبوالعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

عاا ة االىتطام داألنشظة اليقافية  ٕٔ
 واالجتطاعية

  الة ٓٓٓ 3ٜٜٗ٘ٔ ٔ قؾي  3ٛٚٓ ٓٓ.ٗ

 

ؽ التي احتمد الطرتبة األولى مؽ الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليانية والعشر  -ٕٕ
ضيؽ جطيب فقرام الطحؾر مؽ حي  االىطية في محؾر االبار اليقافية والتي تظص عمى "انتقال 

تؼ حسا  الؾل  الحساضي  هرالفر  أو الاطاعة مؽ وضب اجتطاعي بقافي معيؽ هلى وضب كخر" 
الفرا   اند  مؾافقل عمى ىذه ل والتي تعظي دآن اجادام ا3ٔ٘ٗلئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   

ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار ٖالفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   
 (T  وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا

 ل. ٘٘مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

في انتقال الفر  أو الاطاعة  اً قؾا اً ذتضح مؽ خبلل اجادام الطبحؾبيؽ ان لمتعميؼ تآبير            
في انتاج الطعرفة لتعميؼ ا ألىطية وأبر نغرًا  مؽ وضب اجتطاعي بقافي معيؽ هلى وضب كخر,

اليقافية االجتطاعية التي تعط  عمى تأير نط  حياة الفر  االجتطاعية واليقافية التي تعط  عمى 
وبيذه  ,كيػ ضظية اليقافة التقميدرة التي ترب  البشر دالطكان والسيام  طا تشدىؼ الى الطاضيتف

الظراقة رضعف رواد  اإلنسان دالطكان والطاضي واعتبر ىذا نقظة االنظبلم األولى لمفر  في 



ذزو  التعميؼ الطاتطب  هر وانتقالو مؽ وضب اجتطاعي بقافي معيؽ هلى وضب كخر. تااهاأي 
هضافة  ,ام تكيفية عالية تعيظو عمى تحقيق هنااعام رفيعة الطستؾى في ملتمف الطااالمدقدر 

وامتبلك القدرة عمى التعام  مب الطتأيرام الطتاد ة  ,الى قدرتو عمى ح  مشاكمو الداخمية
رعد التعميؼ  ومؽ خبلل رلػ. لٔ والظار ة التي تصدر عؽ البيفة اإلقميطية أو العالطية الطحيظة

والفر  والاطاعة واالنتقال مؽ مرحمة متظؾرة الى  مصدر الطرونة والحيؾاة في ضظال الطاتطب
  حسب الطؤى  التعميطي الذي رحص  عميو الفر  و رجة تظؾره اليقافي واالجتطاعي.دمرحمة اخرى 

الفقخة الثانية   إلجابات T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )55ججول رقؼ )
 ؽيوالعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

انتقال الفر  أو الاطاعة مؽ وضب  ٕٕ
 اجتطاعي بقافي معيؽ هلى وضب كخر

 3ٜٖٕٛٙ 3ٔ٘ٔ قؾي  3ٖٛٓ ٘ٔ.ٗ
 

  الة ٓٓٓ

 

 الخابع: اآلثار الدياسيةالسحؾر 
ؽ التي احتمد الطرتبة األولى مؽ الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليالية والعشر  -ٖٕ

ضيؽ جطيب فقرام الطحؾر مؽ حي  االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "الؾعي 
مى ىذه الفقرة والبال  تؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة ع هردالقضارا الؾطظية والسيالية" 

ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  3ٖٛٗ 
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖالفرضي لطقياس ليكرم والبال   

والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ 
 ل. ٙ٘ 

جدًا في عاا ة الؾعي دالقضارا الؾطظية والسيالية لدى افرا  العيظة,  اً قؾا اً ان لمتعميؼ تآبير  
تظؾعة مؽ ىذه اال وار ىؾ تشكي  وعي رقؾم الظغام التعميطي في أي ماتطب دآ وار متعد ة وم هر

األفرا   السيالي ومعرفتيؼ القضارا الؾطظية مؽ خبلل تزوادىؼ دالطعار  والعمؾم والقيؼ والطيارام 
في  اً  بير  اً التي تتؾافق مب طبيعة الظغام السيالي و هعدا  األفرا  معرفيًا وبقافيًا, أن لمتعميؼ  ور 

م االجتطاعية والسيالية والظشاطام الطشتر ة ضيؽ األفرا  تظبيق الدرطقراطية وتؾليب الطشار ا
وافسال الطاال لططارلة الطسؤوليام الطشتر ة عؽ طراق تؾفير الطشروعام الاطاعية واألخذ 

                                                           

دساعخ فٟ اٌٛالغ اٌّصشٞ, )اٌمب٘شح : اٌّشوض  - ػٍٟ أثٛ ١ٌٍخ ٚآخشْٚ, اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ -1

 (, ؿ ٘ـ ـ ٚ.2009اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ ,



في الؾعي ضتمػ القضارا مؽ خبلل  وره في   فعاالً  دطبدأ العدالة االجتطاعية, واعتبر التعميؼ عامبلً 
لطا رقدم ليؼ مؽ كرال وأفكار حؾل قضارا ماتطعيؼ مؽ خبلل عطمية تشكي  عقؾل أضظا و الؾاعية 

  التربية السيالية, وتييفة األفرا  لططارلة العط  السيالي , وتفيؼ الطاتطب الذي رعيشؾن فيو.

  إلجابات الفقخة الثالثة T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )56ججول رقؼ )
 ؽيوالعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

الؾعي دالقضارا الؾطظية  ٖٕ
 والسيالية

قؾي  3ٛٓٓ ٖٛ.ٗ
 جدًا 

  الة ٓٓٓ 3ٕٜٜٕٛ 3ٖٛٔ

 

ؽ التي احتمد الطرتبة اللامسة الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة الرادعة والعشر  -ٕٗ
مؽ حي  االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "الطشار ة في صظب القرار 

ل والتي تعظي دآن 3ٜٖٙتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال    هرالسيالي" 
الفرضي لطقياس ليكرم والبال  اجادام االفرا   اند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖ 
 ل. ٚ٘احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

في الطشار ة في صظب القرار  اً قؾا اً ذتضح مؽ خبلل اجادام الطبحؾبيؽ ان لمتعميؼ تآبير  
السيالي وتحدذد مصير الفر  ومؽ بؼ مصير الطاتطب حي  رعتبر القرار السيالي مؽ القرارام 
الطيطة التي تعط  عمى تأير الطاتطب مؽ حال الى حال لذلػ راب عمى الفر  تأير مصيره ضيده 

في تحفيز و عؼ الطشار ة في واتلار االجرالام البلعمة لذلػ, واآتي ىظا  ور التعميؼ والتؾعية 
القرارام السيالية ومؽ اىؼ مؤلسام التعميؼ التي راب عمييا اتلار تمػ االجرالام ىي مؤلسام 
التعميؼ العالي  الاامعامل, ألنيا تحتؾي عمى طاقة شباضية ىا مة ليا القدرة عمى تأير الطاتطب 

لي واالجتطاعي لدى األفرا  ومساعدتيؼ في عاا ة الؾعي السيا اً  بير  اً أن لمتعميؼ  ور  هروتظؾره, 
عمى أ راك أىطية الشآن العام مؽ خبلل الطشار ة في الشآن العام وارلال بقافة الحؾار والتحاور 
والتؾاص  ضيؽ الطؾاطظيؽ مؽ ضيفام وخمفيام  ذظية واجتطاعية ملتمفة وإعظال الطاال لؤلفرا  

 لمتعبير عؽ راتيؼ وكرا يؼ.

  إلجابات الفقخة الخابعة Tالحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار ) الؾسط 57ججول رقؼ )
 ؽيوالعذخ 



الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

الطشار ة في صظب القرار  ٕٗ
 السيالي

  الة ٓٓٓ 3ٖٛ٘ٚٔ 3ٜٙٓ قؾي  3ٜ٘ٓ 3ٜٖٙ

ؽ التي احتمد الطرتبة الرادعة الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اللامسة والعشر  -ٕ٘
مؽ حي  االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "متادعة االحداا الداخمية 

ل والتي تعظي 3ٜٖٚواللارجية" حي  تؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   
ؾل  الفرضي لطقياس ليكرم دآن اجادام االفرا   اند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دال

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖوالبال   
 ل. ٛ٘ اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

في متادعة االحداا  اً قؾا اً ذتضح مؽ خبلل اجادام افرا  عيظة البح  ان لمتعميؼ تآبير  
ركؾن األفرا  عمى قدر  بير مؽ الؾعي االجتطاعي  هرالداخمية واللارجية التي رطر ضيا البمد 

لؤلمؾر  متادعة ركؾن الطتعمؼ اكير  هر ,يؼوالسيالي لطعرفة االمؾر التي تكؾن غامضة عظد دعض
كبير الذي رقؾم دو التعميؼ الداخمية واللارجية مؽ خبلل الدور ال السيالية واالجتطاعيةواالحداا 

في عاا ة وعي األفرا  عمى متادعة ما رحدا  اخ  البمد وخارجو ومبلحغة الغؾاىر الأامضة 
 ىظا مؽ  واعتبر  ور الفر  ومعرفة عؾام  الضعف التي تصيبو وتعط  عمى تفرقة وتشتد اضظا و 

وتحقيق األىدا  الفر رة  االجتطاعيالسيالي و اال وار الطيطة واأللالية في تأيير نط  البظال 
 وا راك اىطية الشآن العام والطصمحة العامة.                    والطاتطعية وإنااعىا

  إلجابات الفقخة T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )58ججول رقؼ )
 ؽيالخامدة والعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

ضيؽ الفرم  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

  الة ٓٓٓ 3ٕٕٕٓٔ 3ٜٚٓ قؾي  3ٜٚٓ 3ٜٖٚ متادعة االحداا الداخمية واللارجية ٕ٘
ؽ التي احتمد الطرتبة اليامظة الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة السا لة والعشر  -ٕٙ

مؽ حي  االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "االنضطام الى الظقادام واالحزا  
ل والتي تعظي دآن 3ٖٔٔتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال    هرالسيالية" 

رنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم اجادام االفرا   اند  غير متآكدل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقا
وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖوالبال   

 ل.ٜ٘ اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  



ام الطتعمطيؽ الى ذتضح مؽ خبلل اجادام األفرا  ان ليس لمتعميؼ تآبير قؾي في انضط        
الظقادام واالحزا  السيالية, و اند اجادام األفرا  ضعيفة اي  انؾا غير متآكدذؽ حؾل تمػ 

لحز  ليالي أو نقادو معيظة فيذا أمر شلصي  اً الفقرة فميس مؽ الضروري ان ركؾن الطتعمؼ تادع
م غير متعمؼ, ذرجب هلى الشلص نفسو ووال و ىؾ وألي جية ذراد االنضطام لؾال  ان متعمؼ أ

فميس مؽ الضروري أن ركؾن الطتعمؼ أو التعميؼ رح  عمى االنتطال لحز  ليالي أو نقاضي 
 معيؽ. 

  إلجابات الفقخة T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )59ججول رقؼ )
 الدادسة والعذخون 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

االنضطام الى الظقادام واالحزا   ٕٙ
 السيالية

متؾل 3ٖٔٔ 3ٖٔٔ
 د 

  الة ٓٓٓ 3ٖٙٛٔ 3ٔٔٓ

 

ؽ التي احتمد الطرتبة السا لة الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة السادعة والعشر  -ٕٚ
مؽ حي  االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "ذؤ ي التعميؼ هلى نتا ت ىامة 

تؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه  هرفضبًل عؽ ارتباطو داليقافة السيالية لمطاتطب" 
افقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا   اند  مؾ 3ٖٚٗالفقرة والبال   

وتبيؽ أن الؾل   T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖدالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   
الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول 

 ل.ٓٙا ناه رقؼ  

امة التي ذؤ ذيا فضبًل عؽ ارتباطو داليقافة السيالية حؾل الظتا ت الي اً قؾا اً ان لمتعميؼ تآبير  
عطؾمًا والتعميؼ العالي خصؾصًا ركؾن التعميؼ  هرلمطاتطب وىذا ما أكدم عميو عيظة الدرالة, 

التي ليا  االجتطاعية والسيالية واالقتصا رة متعد  األضؾا  مؽ خبلل وصؾل الفر  الى الطعرفة
لعط  والططارلة والتدراب واعط  عمى مساعدة الفر  في  بير في التفاع  االجتطاعي وا ابر

, فضبًل عؽ اليقافة والطعرفة السيالية تحسيؽ اإلرا ة واإلضدا  والطشار ة في الحياة داطيب جؾانبيا
التي ضمؾرىا التعميؼ لدى األفرا  والتي ليا الدور الكبير في تبصير الفر  دطا ذدور حؾلو مؽ أمؾر 

رسعى هلى ضظال الاؾانب األخبلقية والسيكؾلؾجية عظد الفر  والتي تربظو واعط  أو وقضارا عدة, 
مؽ خبلل عطمية التادذد االجتطاعي, والعط  عمى تأير البظى التحتية  ضظسق وجؾ ه االجتطاعي



لمطاتطب واتلار االجرالام البلعمة لذلػ مؽ خبلل تأيير مظغؾمة األفكار الفر رة والطاتطعية دك  
 واصبلحو. ما رلدم الطاتطب

  إلجابات الفقخة الدابعة T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )63ججول رقؼ )
 ؽيوالعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

ذؤ ي هلى نتا ت ىامة فضبًل عؽ  ٕٚ
 ارتباطو داليقافة السيالية لمطاتطب

  الة ٓٓٓ 3ٜٔٚٗٔ 3ٚٗٓ قؾي  3ٜٓٓ 3ٖٚٗ

 

ؽ التي احتمد الطرتبة اليانية مؽ الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليامظة والعشر  -ٕٛ
تؼ  هرحي  االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "عر  قيؼ الطؾاطظة واالنتطال" 

ل والتي تعظي دآن اجادام االفرا  3ٖٓٗحسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال   
ل, غير ٖكاند  مؾافقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنتيا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم والبال   

ة وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  اللة احصا ي T)متآكدل دالتلدام اختبار  
 ل.ٔٙلصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

جدًا في عر  قيؼ الطؾاطظة  اً قؾا اً ذتضح مؽ خبلل اجادام الطبحؾبيؽ ان لمتعميؼ تآبير           
في تظطية الشعؾر الؾطظي  اً  بير  اً ن لمتعميؼ  ور وإواالنتطال لدى الفر  في محؾر االبار السيالية, 

واالنتطال لمؾطؽ ورول الطسؤولية والعط  الاطاعي وفيؼ الطؾاطؽ لحقؾقو وما عميو مؽ واجبام 
في تظطية رول  اً ىام اً مطؤلسام التربؾاة والتعميطية  ور لأن  هراتااه وطظو وتحط  الطسؤولية, 

 والؾطؽ, ل والؾالل لمدولةالطؾاطظة وقيطيا السامية عؽ طراق ضمؾرة وعي وطظي رقدم االنتطا
وبذلػ اصبح لمطؤلسام التعميطية  فعالة لمطشار ة واالندماج االجتطاعيداعتبار ان التعميؼ أ اة 

 ور راا ي عمى ترليخ قيؼ الطؾاطظة التي داتد تشك  مظمبًا مؤلسام التعميؼ العالي ومظيا 
طشار ة ضيؽ أفرا  الطاتطب الؾاحد ,  ؾن الطؾاطظة تعظي االندماج والجؾىراًا في الطرحمة الطعاصرة

 وىي مؽ القيؼ السامية واألصمية التي راب  مى    فر  امتبلكيا والشعؾر ضيا. 

  إلجابات الفقخة الثامشة T الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )61ججول رقؼ )
 ؽيوالعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

ضيؽ الفرم  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية



  الة ٓٓٓ 3ٕٕٛٚٗ 3ٖٓٔ قؾي جدًا  3ٜٕٓ 3ٖٓٗ عر  قيؼ الطؾاطظة واالنتطال ٕٛ
 

ؽ التي احتمد الطرتبة السادعة الأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة التالعة والعشر  -ٜٕ
مؽ حي  االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "تشايب فكرة مشار ة االضظال في 

ل والتي 3ٖٖٖتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال    هرالعط  السيالي" 
مقارنتيا دالؾل  الفرضي تعظي دآن اجادام االفرا   اند  غير متآكدل عمى ىذه الفقرة وتؼ 

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل   T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖلطقياس ليكرم والبال   
 ل.ٕٙالفرضي رام  اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

ؽ أن ليس لمتعميؼ تآبير قؾي في اذتضح مؽ خبلل اجادام األفرا  عمى الفقرة التالعة والعشر      
ضيؽ أفرا  العيظة أن اجاداتيؼ  اند غير اكيده  هرتشايب فكرة مشار ة االضظال في العط  السيالي, 

حؾل ىذه الفقرة, داعتبار أن ليس مؽ الضروري عمى االنسان الطتعمؼ ان رعط  عمى تشايب 
عميو, فيؾ مؽ االعطال الطيطة التي  اضظا و حؾل تظطية فكرة الطشار ة في العط  السيالي أو حييؼ
 تطس مصمحة البمد وامظو ولبلمو وليس مؽ السي  مطارلتيا.

  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  64ججول رقؼ )   
 ؽيالتاسعة والعذخ 

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

تشايب فكرة مشار ة االضظال في  ٜٕ
 العط  السيالي

  الة ٓٓٓ 3ٕٚٗٗ 3ٖٖٓ متؾل   3ٕٓٔ 3ٖٖٖ

 

ؽ التي احتمد الطرتبة اليالية مؽ حي  يلأرض اختبار معظؾاة االجادة عمى الفقرة اليبلب -ٖٓ
االىطية في محؾر االبار السيالية والتي تظص عمى "رساعد التعميؼ في الرقي السيالي 

ل والتي تعظي 3ٜٓٗتؼ حسا  الؾل  الحساضي لئلجادة عمى ىذه الفقرة والبال    هرواالجتطاعي" 
يا دالؾل  الفرضي لطقياس ليكرم دآن اجادام االفرا   اند  اتفقل عمى ىذه الفقرة وتؼ مقارنت

وتبيؽ أن الؾل  الحساضي والؾل  الفرضي رام  T)ل, غير متآكدل دالتلدام اختبار  ٖوالبال   
 ل.ٖٙ اللة احصا ية لصالح اجادام العيظة و طا مؾضح في الادول ا ناه رقؼ  

سيالااااي فااااي تحقيااااق الرقااااي ال اً قؾااااا اً ذتضااااح مااااؽ خاااابلل اجادااااام األفاااارا  أن لمتعماااايؼ تااااآبير  
رساااااعد التعماااايؼ األفاااارا  فااااي عاااااا ة الااااؾعي داااااألمؾر  هرواالجتطاااااعي فااااي محااااؾر األبااااار السيالااااية, 



السيالااية واالجتطاعيااة و يفيااة التصاار  حيااال تمااػ األمااؾر مااؽ خاابلل اتلااار االجاارالام والتااداضير 
لااي البلعمااة لااذلػ ومعرفااة تطااام الطعرفااة مااا الؾاجبااام التااي راااب عميااو اتلارىااا فااي العطاا  السيا

واالجتطااااعي, ماااؽ خااابلل اليقافاااة السيالاااية واالجتطاعياااة التاااي رطتمكياااا حياااال تماااػ األماااؾر وباااذلػ 
فالتعميؼ رعطق الؾعي في الطاتطب ومشاكمو ومؽ ىظا ركؾن الطتعمؼ أكير وعيًا في األمؾر السيالية 

  رقااي واالجتطاعيااة واعتباار  ور الفاار  فااي الطشااار ة االجتطاعيااة والسيالااية والتصاار  حياليااا دكاا
 وجدارة ىي مؽ األ وار الطيطة واأللالية في تظطية الطاتطب بقافيًا واجتطاعيًا ولياليًا. 

  إلجابات الفقخة Tالؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة اختبار )  63ججول رقؼ )
 ؽيالثالث

الؾل   الفقرة م
 الحساضي

االنحرا  
 الطعياري 

الفرم ضيؽ  التقييؼ
 الؾلظيؽ

ل Tقيطة  
 الطحسؾبة

قيطة 
 الداللة

الداللة 
 االحصا ية

رساعد في الرقي السيالي  ٖٓ
 واالجتطاعي

  الة ٓٓٓ 3ٜٕٗٓٓ 3ٜٓٔ قؾي  3ٜٕٓ 3ٜٓٗ

 

  يسثل الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية والخظأ السعياري لجسيع 64ججول رقؼ )
 فقخات االستبيان

 اللظآ الطعياري  االنحرا  الطعياري  الؾل  الحساضي عد  الطفر ام الفقرام 

 ٔ ٖٓٓ ٗ3ٗٚ ٓ3ٚٓ٘ ٓ3ٓٗٔ 

 ٕ  ٖٓٓ ٗ3ٖٛ ٓ3ٖٚٛ ٓ3ٖٓٗ 

 ٖ  ٖٓٓ ٗ3ٜٔ ٓ3ٛٔ٘ ٓ3ٓٗٚ 

 ٗ  ٖٓٓ ٗ3ٗٚ ٓ3ٙٚٔ ٓ3ٖٜٓ 

 ٘  ٖٓٓ ٗ3ٜٔ ٓ3ٛٔٓ ٓ3ٓٗٚ 

 ٙ  ٖٓٓ ٗ3ٜٗ ٓ3ٖٚٛ ٓ3ٖٓٗ 

 ٚ  ٖٓٓ ٗ3ٖ٘ ٓ3ٙٚٚ ٓ3ٖٜٓ 

 ٚ  ٖٓٓ ٗ3ٔٔ ٓ3ٕٖٛ ٓ3ٓٗٛ 

 ٜ  ٖٓٓ ٗ3ٔٓ ٓ.ٜٓٓ ٓ3ٕٓ٘ 



 ٔٓ  ٖٓٓ ٗ3ٕٚ ٓ3ٚٙٓ ٓ3ٓٗٗ 

 ٔٔ  ٖٓٓ ٗ3ٗٛ ٓ3ٚٙٓ ٓ3ٓٗٗ 

 ٕٔ  ٖٓٓ ٗ3ٖٜ ٓ3ٖٛٛ ٓ3ٓٗٛ 

 ٖٔ  ٖٓٓ ٗ3٘ٓ ٓ3ٕٙٚ ٓ3ٖٜٓ 

 ٔٗ  ٖٓٓ ٗ3ٕٙ ٓ3ٛٓٗ ٓ3ٓٗٙ 

 ٔ٘  ٖٓٓ ٖ3ٜ٘ ٔ3ٓٓٚ ٓ3ٓ٘ٛ 

 ٔٙ  ٖٓٓ ٖ3ٜٚ ٓ3ٜٕٚ ٓ3ٓٗٙ 

 ٔٚ  ٖٓٓ ٖ3ٙٙ ٓ3ٕٛ٘ ٓ3ٓٗٛ 

 ٔٛ  ٖٓٓ ٖ3ٗٔ ٓ3ٛٚٛ ٓ3ٓ٘ٔ 

 ٜٔ  

 ٕٓ  

 ٕٔ  

 ٕٕ  

ٖٓٓ 

ٖٓٓ 

ٖٓٓ 

ٖٓٓ 

ٖٓٓ 

ٖ3ٙٗ 

ٖ3ٙٛ 

ٗ3ٓٓ 

ٗ3ٔ٘ 

ٗ3ٖٛ 

ٓ3ٛٙٓ 

ٓ3ٜٔٓ 

ٓ3ٛٚٔ 

ٓ3ٖٛٙ 

ٓ3ٖٛٓ 

ٓ3ٓ٘ٓ 

ٓ3ٖٓ٘ 

ٓ3ٓ٘ٓ 

ٓ3ٓٗٛ 

ٓ3ٓٗٙ  ٕٖ  

 ٕٗ  ٖٓٓ ٖ3ٜٙ ٓ3ٜ٘ٙ ٓ3ٓ٘٘ 

 ٕ٘  ٖٓٓ ٖ3ٜٚ ٓ3ٜٚٙ ٓ3ٓٗٙ 

 ٕٙ  ٖٓٓ ٖ3ٔٔ ٔ3ٖٕٔ ٓ3ٓٙ٘ 

 ٕٚ  ٖٓٓ ٖ3ٚٗ ٓ3ٜٖٓ ٓ3ٓ٘ٛ 

 ٕٛ  ٖٓٓ ٗ3ٖٓ ٓ3ٜٕٚ ٓ3ٓ٘ٗ 

 ٕٜ  ٖٓٓ ٖ3ٖٖ ٔ3ٕٓ٘ ٓ3ٓٚٓ 

 ٖٓ  ٖٓٓ ٗ3ٜٓ ٓ3ٜٕٗ ٓ3ٖٓ٘ 

 



   االختبار االحرائي لجسيع فقخات االستبيان 66ججول )

اختبار   م t  الفرم ضيؽ  معظؾاة االختبار  رجة الحراة
 الطتؾلظام

 %ٜ٘ رجة اليقة = 

 الحد االعمى الحد اال نى

 ٔ  ٖٙ3ٔٓٔ ٕٜٜ ٓ3ٓٓٓ ٔ3ٗٚٓ ٔ3ٖٜ ٔ.٘٘ 

 ٕ  ٖٕ3ٜٗ٘ ٕٜٜ ٓ3ٓٓٓ ٔ3ٖٖٛ ٔ3ٖٓ ٔ3ٗٚ 

 ٖ  ٕ٘3ٖٜٗ ٕٜٜ ٓ3ٓٓٓ ٔ3ٜٖٔ ٔ3ٔٓ ٔ3ٕٜ 

 ٗ  ٖٚ3ٜٖٓ ٕٜٜ ٓ3ٓٓٓ ٔ3ٗٚٓ ٔ3ٖٜ ٔ3٘٘ 

 ٘  ٕ٘3ٖٗٙ ٕٜٛ ٓ3ٓٓٓ ٔ3ٔٛٚ ٔ3ٔٓ ٔ3ٕٛ 

 ٙ  ٖٗ3ٜ٘ٚ ٕٜٜ ٓ3ٓٓٓ ٔ3ٜٗٓ ٔ3ٗٔ ٔ3٘ٚ 
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  تسييجال

الدرالة في ضؾل هلييا  دالفص  أىؼ االلتظتاجام التي تؾصملؾ  نعرض في ىذا  
عد  مؽ  ضيانمؽ  دالتي تؼ التعراضيا في الفصؾل السادقة التي تطكظ الطيداني, نتا ت التحمي 

. والتكطااًل لطتظمبام االجتطاعيالحراك دالعالي التعميؼ عبلقة  هعيارااللتظتاجام اليا فة هلى 
رطكؽ وضب أىؼ  ,دانية مؽ التظتاجام مؽ جية أخرى وما أعيرتو التحميبلم الطي ,الدرالة

الطقترحام دعض  عؽالحالية. فضبًل  وضروراة لدرالتو ,راىا الباح  ميطةذتؾصيام التي ال
يذه ل لظغراة والطيدانيةالتي رطكؽ أن تكؾن ميدانًا لدرالام مستقبمية اعتطا ًا عمى الظتا ت ا العامة

  الدرالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استشتاجات الجراسة أواًل: 

 تتسثل اىؼ االستشتاجات التي تؾصمت الييا ىحه الجراسة فيسا يمي: 

 ـــــ استشتاجات الجانب الشغخي 1

ضيظد الدرالة الحالية ان التعميؼ وباألخص التعميؼ الاامعي رساىؼ واشارك فعميًا في الطحافغة أااااا 
عمى البيفة وتظطية وعي األفرا  حؾل ىذه العطمية  ؾن البيفة ىي العام  األىؼ والفعال دالظسبة 

عة مؽ لك  ماتطب مؽ خبلل كبارىا الظفسية واالجتطاعية, التي تكؾن ضارة ومؤررة مؽ جية وناف
 جية اخرى.

ىظاك عبلقة قؾاة ضيؽ التعميؼ والحراك االجتطاعي و وره في ترشيد االلتيبلك مؽ خبلل ضظال  - 
 قاعدة التيبلكية تعتطد عمى اللبرام العمطية والفظية والتقظية وفقًا الحتياجام وعرو  الطاتطب.  

تصا رة  ؾن ىذه التظطية ىي رعتبر التعميؼ ىؾ احد واىؼ مرتكزام التظطية االجتطاعية واالق -ج
التي تعط  عمى رفب الحراك االجتطاعي وتكؾاؽ ضظية تحتية جيدة ومظالبة تعط  عمى تظؾار 

 الببل  دك  مؤلساتيا ومظغطاتيا وااللتحام ضر ب التقدم الحضاري والعطراني لمطاتطعام  افة.

اا ة الؾعي اال خاري لك  فر  وما في تكؾاؽ اللبرة اال خاراة الطظالبة وع  اً ميط اً ان لمتعميؼ  ور  - 
عط  التعميؼ الاامعي  هرىي ارااضياتو وفؾا ده مؽ خبلل الطؾاعنة ضيؽ  خؾليؼ ولد احتياجاتيؼ, 

عمى اعدا  عقؾل عمطية مظتاة وفعالة وقا رة عمى االخترا  واالضتكار وعاا ة الطظافسة االقتصا رة 
 ال االقتصا ي.العالطية وىذه ىي القاعدة االلالية لتحقيق الرخ

وعاا ة الؾحدة الؾطظية والتطالػ  ا خراؽجع  التعميؼ األفرا  مرنيؽ في التعاون والتعام  مب  -ل
االجتطاعي مؽ خبلل معرفتيؼ دالقيؼ االجتطاعية االصيمة واالرااضية والعط  عمى تؾطيد العبلقام 

لتفرقة العظصراة والحد االجتطاعية الظيبة وخمق فر  واعي ومتسامح وقا ر عمى التأمب عمى ا
 مظيا. 

 نتائج الجانب التظبيقي -4

 البيانات األولية: -أ

ل وبظسبة ٕٙ-ٜ٘عير أن غالبية أفرا  عيظة الدرالة تقب ضطؽ الففة العطراة   -ٔ
 %ل ونستظتت مؽ خبلل رلػ أن غالبية افرا  العيظة دعطر ذتسؼ دالظضت.3ٕٛٚٓٓ 



%ل و ان عد ىؼ 3ٖٙٙضمأد نسبتيؼ   هرلذ ؾر ان غالبية أفرا  عيظة البح  ىؼ مؽ ا -ٕ
 %ل مؽ ماتطب الدرالة.3ٖٖٚل مبحؾبًا اما نسبة اإلناا  ٜٜٔ 

 شفد الدرالة أن أغمب الطبحؾبيؽ ذتطيزون دطستؾى  رالي عاِل وىذا  لي  عمى أنيؼ  -ٖ
 مدر ؾن ألىطية التعميؼ و وره في تحقيق الحراك االجتطاعي. 

مستؾى  رالي عاِل اي ان تحصيميؼ الدرالي ىؾ  وىؼ ر  داكن غالبية أفر  عيؽ البح   ان ه -ٗ
 %ل مؽ ماتطب الدرالة.3ٚٙٔدكالؾراؾس وبظسبة  

ان غالبية افرا  العيظة رعؾ  مح  ميبل ىؼ االصمي هلى الحضر واعؾ  لكظيؼ هلى الحضر  -٘
الصمي الى الراف  اند نسبتيؼ %ل , اما مؽ رعؾ  مح  ميبل ىؼ اي لكظيؼ ا3ٖٛٚوبظسبة  

 %ل.3ٕٚٔقميمة جدًا شكمد  

%ل مؽ رطارس ميظة 3ٖٖٚ شفد الدرالة أن غالبية افرا  عيظة الدرالة اي ما نسبتو    -ٙ
الظب وىي الظسبة الأالبة عمى ماتطب البح  اما الطيظة الأالبة عمى ادال الطبحؾبيؽ ىؼ  انؾا 

 ل.%3ٜٚٗمؾعفيؽ في  وا ر الدولة وبظسبة  

ضيظد ضيانام الدرالة ان غالبية افرا  عيظة البح   ان لدذيؼ مصدر باِن لمدخ  وبم  عد ىؼ  -ٚ
ل وىي ٘٘ضم  عد ىؼ   هرل ٕٓٓٓٓٓٗ-ٜٓٓٓٓٓٔ اند  خؾليؼ تتراول ما ضيؽ   هرل ٕٙٔ 

 اعمى نسبة في ماتطب الدرالة الحالية.

 االستشتاجات الستعمقة بالبيانات األساسية لمغاىخة -ب

في صعؾ  السمؼ االجتطاعي مؽ اج  حياة  اً  بير  اً ؤ د ضيانام الدرالة عمى أن لمتعميؼ  ور ت -ٔ
ل 3ٜٗٗضم  الطتؾل  الحساضي   هرافض , وىذا ما اكدم عميو غالبية أفرا  عيظة الدرالة 

ى جدًا  ؾنيا احتمد الطرتبة االول اً ل و ان تآبير االجادة ليذه الفقرة قؾا3ٖٚٓواالنحرا  الطعياري  
مؽ حي  االىطية في محؾر االبار االجتطاعية لمتعميؼ. ونستظتت مؽ خبلل رلػ ان لمتعميؼ 

 جدًا في الرقي االجتطاعي والتأير مؽ وضب هلى وضب أفض . اً قؾا اً وباألخص التعميؼ العالي  ور 

  شفد الظتا ت دالطقاض  ان التعميؼ رساىؼ دشك   بير في تظطية االتااه نحؾ الطحافغة عمى -ٕ
جدًا, ضم   اً احتمد ىذه الفقرة  رجة  بيرة مؽ االىطية و ان تآبير االجادة فييا قؾا هرالبيفة 

 اً ل وىذا ذدل عمى ان لمتعميؼ  ور 3ٚٓٓل و ان االنحرا  الطعياري  3ٗٚٗالطتؾل  الحساضي ليا  
ة التي رطكؽ في تظطية وعي االفرا  في  يفية الطحافغة عمى البيفة وما ىي االبار االرااضي اً كبير 



أن تؤبر عمى الفر  وتعط  عمى تأير مساره لؤلفض  و يفية العظارة ضيا لكي ذظيض الطاتطب 
 واز ىر في تقدمو العطراني والحضاري والصحي.

لقد تبيؽ هن غالبية أفرا  العيظة أشاروا هلى أن التعميؼ أ ى الى تظطية اتااه األفرا  نحؾ  -ٖ
 ان تآبير االجادة فييا  هرل, 3ٙٚٓل وانحرا  معياري  3ٗٚٗالتعاون ورلػ ضؾل  حساضي ضم   

احتمد الطرتبة اليالية مؽ حي  االىطية في محؾر االبار االجتطاعية لمتعميؼ وىذا  هرقؾي جدًا 
جدًا في تؾليب مدارك األفرا  نحؾ تحقيق التعاون والتؾاص  فيطا  اً  بير  اً  لي  عمى ان لمتعميؼ  ور 

 ضيظيؼ مؽ أج  االلتطتا  دحياة أفض .

ضم   هرذؤ ي التعميؼ هلى تحقيق الكفالة الطيظية وىؾ اال اة الفعالة لتحقيق تمػ الكفالة,  -ٗ
ارم اليو غالبية ل وىذا ما اش3ٙٚٓل واالنحرا  الطعياري  3ٖ٘ٗالطتؾل  الحساضي لتمػ االجادة  

جدًا وتصدرم الطرتبة االولى مؽ حي   اً قؾا اً  ان لتمػ االجادة تآبير  هرأفرا  عيظة الدرالة, 
في تحقيق  اً وميط اً راا ر اً االىطية في محؾر االبار االقتصا رة وىذا  لي  عمى ان لمتعميؼ  ور 

طتمكيا الفر  الطتعمؼ عمى العكس الكفالة الطيظية اي تحقيق القدرة الذىظية والعقمية الكاممة التي ر
 مؽ الفر  غير الطتعمؼ. 

وباألخص التعميؼ العالي في تحقيق التظطية  اً  بير  اً اعيرم نتا ت الدرالة عمى ان لمتعميؼ تآبير  -٘
ل 3٘ٓٗداطيب جؾانبيا االقتصا رة واالجتطاعية حي  ضم  الطتؾل  الحساضي ليذه االجادام  

جدًا في محؾر االبار  اً ل حي   ان تآبير تمػ االجادام قؾا3ٙٚٓو ان االنحرا  الطعياري  
في عاا ة انتاجية الفر  وقدرتو عمى تحقيق  اً  بير  اً االقتصا رة لمتعميؼ وىذا ذدل عمى أن لمتعميؼ  ور 

العط  التظطؾي الفعال  اخ  ماتطعو والصعؾ  دو الى أعمى مستؾاام التظؾر والرقي االجتطاعي 
ب دقية البمدان الطتظؾرة والطتقدمة وىذا ما ذؤ رو التعميؼ ىؾ احداا تأيرام واالقتصا ي حتى ذؾاك

 جذراة وميطة  اخ     ماتطب.

نستظتت مؽ خبلل ما لبق ان التعميؼ رعط  عمى رفب مستؾى معيشة الطؾاطظيؽ مؽ خبلل  -ٙ
ورفب مستؾى ان عاا ة انتاجيتو ذؤ ي الى عاا ة انتاج الطاتطب  هرعاا ة انتاجية الفر  الطتعمؼ 

ا ى التعميؼ الى تؾليب مدارك األفرا  وترقيد مستؾاىؼ الطعاشي مؽ خبلل الحد مؽ  هرالدخ  
ضم  الطتؾل   هرالبظالة وتكؾاؽ ماتطب متظامي ومتظؾر, وىذا ما أكدم عميو غالبية افرا  العيظة 

احتمد  هررة ل و ان تآبير االجادة حؾل ىذه الفق3ٚٙٓل واالنحرا  الطعياري  3ٗٛٗالحساضي  
 الطرتبة اليالية مؽ حي  االىطية في محؾر االبار االقتصا رة لمتعميؼ.



في انتقال الفر  او الاطاعة مؽ وضب  اً  بير  اً تؤ د اجادام الطبحؾبيؽ عمى ان لمتعميؼ  ور  -ٚ
اجتطاعي وبقافي معيؽ الى وضب اخر ورلػ نتياة التظؾر الكبير الذي رحدبو التعميؼ في ضظية 

مؽ بؼ ضظية الطاتطب واالرتقال دو هلى اعمى مستؾاام السمؼ االجتطاعي واليقافي الطظمؾ  الفر  و 
ل واالنحرا  العياري 3ٔ٘ٗوىذا ما اكدم عميو اغمب افرا  العيظة وبم  الطتؾل  الحساضي ليا  

ة  ان تآبير االجاد هرل, واحتمد الطرتبة االولى مؽ حي  األىطية في محؾر االبار اليقافية 3ٖٛٓ 
 .  اً فييا قؾا

 فب التعميؼ األفرا  الى االىتطام داألنشظة اليقافية واالجتطاعية واعظا يا األولؾاة مؽ خبلل  -ٛ
جعميا مؽ الطتظمبام االلالية لك  ماتطب لطا ليا مؽ تآبير ارااضي في عاا ة التؾعية اليقافية 

آبير  بير مؽ خبلل اجادام  ان ليا ت هرواالجتطاعية وىذا ما  لد عمية غالبية افرا  العيظة 
 ل.3ٛٚٓل واالنحرا  الطعياري  3ٓٓٗيؽ وبم  الؾل  الحساضي ليذه الفقرة  الطبحؾب

ذؤ ي االلتطرار في الكشف  هرفي عاا ة االطبل  اليؾمي لمفر   اً وراا ر اً حيؾا اً ان لمتعميؼ  ور  -ٜ
ليب مدارك االفرا  وتظشي  ارىانيؼ عؽ االصؾل اليقافية والطعرفية والبح  في غاراتيا الى تؾ 

واحدا رلػ مؽ خبلل التر   عمى الطكتبام العمطية دالتطرار وعاا ة الطيارام القرا ية    رلػ 
ل واالنحرا  الطعياري 3ٜٖٚرحدا ضؾالظة التعميؼ حي  ضم  الطتؾل  الحساضي لتمػ االجادام  

  رجة قؾاة. ار ان تآبير اجادام الطبحؾبيؽ حؾل تمػ الفقرة  هرل 3ٜٚٓ 

في عاا ة الؾعي دالقضارا الؾطظية والسيالية وىذا ما اكدم  اً  بير  اً اتضح ان لمتعميؼ  ور  -ٓٔ
ل واالنحرا  الطعياري 3ٖٛٗعميو اغمب افرا  عيظة الدرالة حي  ضم  الطتؾل  الحساضي ليا  

تآبير قؾي جدًا حؾل ىذه الفقرة وىذا ذدل عمى ان لمتعميؼ   ان إلجادام الطبحؾبيؽ هرل, 3ٛٓٓ 
اىطية  بيرة في عاا ة الؾعي الؾطظي والسيالي مؽ خبلل تزواد األفرا  دالطعار  والعمؾم والقيؼ 

 والطيارام التي تتؾافق مب طبيعة الظغام السيالي.

طؾاطظة واالنتطال الؾطظي في عر  قيؼ ال اً  بير  اً اعيرم نتا ت الدرالة عمى ان لمتعميؼ  ور  -ٔٔ
 اند  هرل, 3ٜٕٓل واالنحرا  الطعياري  3ٖٓٗضم  الؾل  الحساضي ليذه الفقرة   هرلدى    فر  

اجادام الطبحؾبيؽ حؾل ىذه الفقرة ليا تآبير  بير جدًا واحتمد الطرتبة اليانية مؽ حي  االىطية 
ى عر  قيؼ الطؾاطظة الصالحة في محؾر االبار السيالية, وىذا ذدل عمى ان التعميؼ رعط  عم

واالنتطال لدى الفر  وعر  رول الطسؤولية والعط  الاطاعي مؽ خبلل فيؼ الطؾاطؽ لحقؾقو وما 
 عميو مؽ واجبام اتااه وطظو و يفية تحط  الطسؤولية.



رعط  التعميؼ عمى تكؾاؽ الرقي السيالي واالجتطاعي لك  فر  مؽ افرا  الطاتطب وىذا ما  -ٕٔ
ل واالنحرا  الطعياري 3ٜٓٗضم  الطتؾل  الحساضي ليا   هرغالبية افرا  عيظة الدرالة اكدم عميو 

ومؽ خبلل رلػ  لد تمػ االجادام عمى ان لمتعميؼ  اً ل, و ان تآبير االجادة ليذه الفقرة قؾا3ٜٕٓ 
ػ في عاا ة الؾعي داألمؾر السيالية واالجتطاعية و يفية التصر  حيال تم اً  بير  اً وتآبير  اً  ور 

 االمؾر مؽ خبلل اتلار االجرالام والتداضير البلعمة حيال رلػ. 

 تؾصيات الجراسة ثانيًا: 

في الطحافغة عمى البيفة وتظطية الؾعي الفر ي  اً  بير  اً  ور  الاامعيذرى الباح  أن لمتعميؼ  -ٔ
حؾليا وىي العام  الفعال دالظسبة لك  ماتطب  ؾنيا الطؤبر االلاس في االتااه الظفسي لمفر  

 و ذلػ ليا  ور  بير في االبر الظفسي واالجتطاعي لمطاتطب .

اتطب وىؾ العام  ىؾ االلاس في تظؾر الط  الاامعةلرعتبر التعميؼ وباألخص التعميؼ العالي -ٕ
ول عؽ التظطية والتقدم ؤ رعتبر ىؾ الطس هرول عؽ الحراك االجتطاعي  اخ     ماتطب ؤ الطس

االجتطاعي وىؾ الأارة األولى وااللالية لمحراك االجتطاعي لذلػ راب أن رعد واؤى  دك  
 .الطقؾمام التي تاع  الأارة مظو ىي التظؾر واالحيال دالطعرفة الكاممة لذلػ التظؾر 

ن رلػ ذتظمب إانظبلقًا مؽ الطعرفة والتعميؼ رام الطظاقب االجتطاعية واالقتصا رة والسيالية ف -ٖ
مؽ الطؤلسام التربؾاة ومؤلسام التعميؼ العالي العط  عمى تظؾار العط  التربؾي دشك  ذتؾافق 

دشك   مب متظمبام التظطية االجتطاعية  والحراك االجتطاعي إلتطام لير العطمية التعميطية
متؾاص  و في  ضتحقيق الظاال الكام  لمطاتطب وبظال القاعدة االلالية لمتظؾر والحراك 

  االجتطاعي.

عاا ة االىتطام دالتعميؼ والطؤلسام التعميطية وباألخص مؤلسام التعميؼ العالي الاامعام  -ٗ
لحراك االجتطاعي كؾنيا الكا ر االىؼ في تظؾر الفر  ومؽ بؼ تظؾر ضظى الطاتطب وعاا ة فاعمية ا

االخذ دك  الطستمزمام الطعدة والطؤىمة لمكا ر البشري الطظالب لذلػ التظؾر الذي  ذلػ و  ,فيو
تسعى اليو    الطاتطعام البشراة فالأارة األولى لك  ماتطب ىي الرقي والتظؾر االجتطاعي 

 والسعي فيو دك  جدارة.

ترليخ الشعؾر الدرالي والطعرفي لدى افرا  الطاتطب مؽ خبلل الطؤلسام الاامعية  -٘
والطؤلسام اليقافية وعاا ة فاعمية الطؤلسام اليقافية في الطاتطب لطا ليا مؽ  ور تؾعؾي  بير 

  لطؾاجية جطيب التظؾرام الحاصمة في الطاتطعام وعاا ة فاعمية الحراك االجتطاعي فييا. 

 حات الجراسةمقتخ ثالثًا: 



 لمطرأة.  االجتطاعيالقيام ضدرالة  ور التعميؼ في الحراك  -ٔ

هجرال  رالة حؾل الحراك الطيظي لمطرأة في الطاتطب الحضري وعبلقتو دالعؾام  االجتطاعية  -ٕ
 واليقافية.

  رالة الحراك االجتطاعي لمصفؾة السيالية -ٖ

 عمى عطمية التظطية رالة الحراك االجتطاعي ضيؽ االجيال وتآبيره  -ٗ
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  لظدن : ,  1958ـــ  1941السمكي أزدىار العخاق تحت الحكؼ مآمؾن أميؽ ع ي ,  .ٗٙ
 .ل ٕٔٔٓ ار الحكطة , 

ة: مكتبة االنامؾ الطصراة, , القاىر تظؾر التعميؼ في عرخ العؾلسةمادي عزاز اضراىيؼ,  .٘ٙ
 . لٕٓٓٓ

 ٖٕٓٓ,    مشق : لؾراة ,  روئية معاصخة في قزايا التحجيث والعمسانية  الابر ,  .ٙٙ
 ل ا

ل ,   االلكظدراة :  ار  ٘, الظبعة    جتساع، السجخل غمى عمؼ اال  الاؾىري  .ٚٙ
 ل.ٕٙٓٓالطعرفة الاامعية ,

,  ار الاامعة التعميؼ السؾازي لزسان تكافؤ الفخص التعميسية  حسظيؽ العاطي,  .ٛٙ
 .ٕٚٓٓالادذدة, االلكظدراة,

,  ار  تاريخ الشغخية في عمؼ االجتساع واتجاىاتيا السعاصخة  عاطف غي  ,  .ٜٙ
 .ٜ٘ٛٔة,االلكظدراة, الطعرفة الاامعي

,    ، الذباب والسجتسع دراسة نغخية وميجانية  عاطف غي     عمي    .ٓٚ
 .ل  ٜٓٛٔاإللكظدراة : الييفة الطصراة العامة لمكتا  , 

,   دأدا  :  التخبية والستغيخات االجتساعية في الؾطؽ العخبي  عبدالعزاز الذىب ,  .ٔٚ
 .ل ٕٕٓٓضيد الحكطة , 

: في اطار ضرنامت لمتعميؼ عؽ دعد,  ، التعميؼ والشسؾ وسؾق العسلن و رب   عدنا .ٕٚ
 .مٕ٘ٓٓالطعيد العربي لمتلظي  ,الكؾاد , 

,   االلكظدراة :  ، تاريخ عمؼ االجتساع : الخواد واالتجاىات السعاصخة  عمي    .ٖٚ
 .ل  ٖٜٜٔ ار الطعرفة الاامعية , 

الطسيرة لمظشر والتؾعاب,  ,   عطان:  اراعيأسذ البحث االجتس  محطؾ  الاؾىري,  .ٗٚ
 ل. ٜٕٓٓ

 لٕ٘ٓٓ, االلكظدراة:  ار فارس لمظباعة والظشر, رد البذخيةإدارة السؾامصظفى  ,  .٘ٚ
 ل. ٕٙٓٓالشروم لمظشر والتؾعاب,  ,   عطان:  ارالزبط االجتساعيمعؽ خمي  عطر,  .ٙٚ



قاىرة: مكتبة الؾعي ,  الالتشسية االجتساعية بيؽ الشغخية والتظبيقمظصؾر حسيؽ,  .ٚٚ
 ل.ٜٜٛٔالعربي,

,  وقزايا عمؼ االجتساع الشغخية والسشيجية والتظبيقية األيجولؾجياتنبي  السطالؾطي ,  .ٛٚ
 .ٜٜٛٔ ار الطظبؾعام الادذدة لمظباعة والظشر والتؾعاب,االلكظدراة,

,  العرام:  ار الظبقة الؾسظى في العخاق تحميل سؾسيؾلؾجينبي  عطران مؾلى,   .ٜٚ
 .لٕٗٔٓبؾر, ني
 عيشةجان الغخبية دراسة ميجانية عمى ، ىجخة الذباب العخاقي إلى البمنبي  عطران مؾلى .ٓٛ

 .لٕٙٔٓ,  العرام:  ار نيبؾر, مؽ السياجخون العائجون طؾعا
,   عطان :  عمؼ اجتساع التخبية السعاصخ بيؽ الشغخية والتظبيقنعيؼ حبيب جعيظي ,  .ٔٛ

 . ل ٜٕٓٓ ار وا   لمظشر والتؾعاب , 
,   عطان :  عمؼ اجتساع التخبية السعاصخ بيؽ الشغخية والتظبيقنعيؼ حبيب جعيظي ,  .ٕٛ

 .ل  ٜٕٓٓ ار وا   لمظشر والتؾعاب , 
 التعميؼ الجامعي مؽ مشغؾر إداري قخاءاتىاشؼ فؾعي العبا ي واؾلف حايؼ الظا ي ,  .ٖٛ

 .ل  ٕٔٔٓ,   عطان :  ار الياعوري العمطية لمظشر والتؾعاب ,  وبحؾث
, ترجطة : جؾرجيد الحدا  ,   لبظان :  ار الكتب  الظبقات االجتساعيةانيػ لؾمي  , ر .ٗٛ

 .ل  ٕٛٓٓالادذدة الطتحدة , 
 الخسائل واألطاريح العمسية

   
,  رالة ميدانية اجتطاعية في مدذظة اثخ الجامعة في تشسية السجتسعاحطد حسؽ حسيؽ ,  .ٔ

الجتطا  ,  مية ا  ا , جامعة الطؾص , أطروحة   تؾراه غير مظشؾرة, قسؼ عمؼ ا
 .ٜٜٙٔدأدا , 

 التعميؼ والتشسية البذخية في السجتسع السحميل , ٕٕٔٓافتلار عبد الرعام عبد هللا ,   .ٕ
, رلالة ماجستير غير مظشؾرة, قسؼ اللدمة االجتطاعية,   مية التربية لمبظام, جامعة 

 دأدا . 
مجيشة بغجاد مؽ خسديشيات  التخاتب والحخاك االجتساعي فيلؾلؽ نارف عدوان ,  .ٖ

 . ٜٜٙٔ, اطروحة   تؾراه,  مية ا  ا  ,جامعة دأدا  ,  القخن وحتى ثسانيشياتو
, رلالة ماجستير  عالقة التعميؼ العالي بتشسية السؾارد البذخيةعا شة الصأير   , .ٗ

 . ٕٗٓٓغير مظشؾرة , جامعة الزاواة ,ليبيا , 



 الحخاك االجتساعي بالسجتسع الميبي: دراسة أثخ التعميؼ فيمحطؾ  لالؼ عمي جدور,  .٘
, اطروحة   تؾراه غير ميجانية عمى بعض ذوي السيؽ الستخررة بسجيشة الداوية

 .ٕ٘ٓٓمظشؾرة,  مية العمؾم االنسانية واالجتطاعية, جامعة الازا ر, 
التعميؼ والحخاك االجتساعي بالسجتسع السغخبي دراسة عمى بعض ذوي ناال قدور,  .ٙ

, رلالة   تؾراه  غير مظشؾرةل, معيد البحؾا والدرالام العربية, تخررةالس السيؽ
 م.ٜٜٜٔجامعة الدول العربية, القاىرة,

, اطروحة   تؾراه الجامعة و االستثسار في العشرخ البذخي نزار عبد السا ة الظصار,  .ٚ
 ل.ٕٕٔٓغير مظشؾرة, قسؼ عمؼ االجتطا  ,  مية ا  ا , جامعة دأدا ,  

  وريات العمسية:السجالت والج
, الطامة العربية لعمؼ االجتطا  , مامة  التعميؼ والحخاك االجتساعي في مرخاحطد عاذد ,  .ٔ

ل ,   القاىرة : مر ز البحؾا والدرالام  ٔٔعمطية نصف لظؾاة محكطة, العد    
  . ٜٕٔل , ا  ٖٕٔٓاالجتطاعية , 

, الطامة العربية لعمؼ يسيرالتعميؼ والظبقة في مرخ: دائخة االدماج والتأحطد عاذد ,  .ٕ
ل,   القاىرة : مر ز البحؾا  ٔٔاالجتطا  , مامة عمطية نصف لظؾاة محكطة , العد    

 ل. ٖٕٔٓوالدرالام االجتطاعية , 
, أعطال واقع التعميؼ العالي والجامعي في مرخألامة أحطد مااىد ورضؾي صبلل,   .ٖ

 د االول,   القاىرة: مر ز البحؾاالطؤتطر السظؾي اليامؽ عشر لمبحؾا السيالية, الطام
 ل. ٕٙٓٓوالدرالام السيالية, 

العد  , عمؼ اجتساع التخبية : نغخياتو االجتساعية وىؾيتو التخبؾيةلامية ذؾلف صالح ,  .ٗ
 ل.ٕٓٓٓذظاذر مامة  مية التربية ضدمياد,    مياد :  اللامس واليبلبؾن,

, مامة ة في أزمة الظبقة الستؾسظةأزمة مجتسع أم أزمة طبقة؟ دراسلعد الدذؽ اضراىيؼ,  .٘
 .ٜ٘ٛٔل, السظة االولى, ٙالطظار, العد  

, الطامة االجتطاعية  الحخاك االجتساعي وانساط التعميؼ الجامعي في مرخليير لظد ,   .ٙ
 ل . ٕٙٓٓطاعية والاظا ية , القؾمية ,   القاىرة : الطر ز القؾمي لمبحؾا االجت

 لعمسية والتقشية بجول مجمذ التعاون لجول الخميجالقجرات اعبدالمظيف محطؾ    ,  .ٚ
, مامة التعاون , السظو السا لة , العد  الرادب والعشرون , الطامس التعاون لدول العخبية 

  .ل  ٜٜٔٔيت ,   الرااض : اللم
التعميؼ والحخاك االجتساعي والسيشي .. العالقات عبد الر و  أحطد   الضبب ,  .ٛ

, الطامة الطصراة  الجراسة دراسة ميجانية في محافغة سؾىاجكسا تعكديا  واآلليات
  . ٜٜ٘ٔل , القاىرة , ٕلمتظطية والتلظي  , الطامد اليال  , العد   



 العائج االجتساعي واالقترادي لتشسية السؾارد البذخية مععزة احطد عبد الطايد صيام,  .ٜ
ؾرة, ذظاذر جامعة الطظص ل,ٖٗ, مامة  مية ا  ا , العد  اشارة خاصة لمتعميؼ الجامعي

 م.ٕٗٓٓ
  ذظغر:   مية ا  ا , جامعة دأدا , ,الثقافة والتغيخ االجتساعيعظا  غزوان ألطاعي ,  .ٓٔ

دحؾا الطؤتطر االول لبلجتطاعيؽ العر  حؾل األلس االجتطاعية لمتظطية في الؾطؽ 
  العربي ل.

 التفزيل السيشي لجىالحخاك االجتساعي بيؽ األجيال و ررا  البداذظة وفاذز الطاالي,  .ٔٔ
 .ٜٜٙٔعة قظر, العد  التالب, , مامة مر ز البحؾا التربؾاة داامالبشاءا
جؾدة التعميؼ الجامعي والتشسية البذخية دراسة عمى عيشة وجدي شفيق عبد المظيف,   .ٕٔ

,اعطال الطؤتطر الدولي تظطية السمؾك البشري, اعزاء ىيئة التجريذ بجامعة طشظا مؽ
 م.  ٕ٘ٓٓاضرا   ٕٛ-ٕٙطظظا,  كمية ا  ا , جامعة

 

 

 االنتخنيت:

 دور الحخاك االجتساعي في الحرؾل عمى السكانة االجتساعيةمؾلؾ  عاذد الظيب ,  .ٔ
  http://www.ejemacom/ b-3e. وعالقة ذلػ ببشية ونغام السجتسع

  - السرادر االجشبية:

1. - Lamar, Demetrius Alvino, when meritocracy prevails in higher 
education- an empirical study of American Black social mobility, 
phD, Northeastern University, 2004.  

2. A.Good C.V, Dictionary of Education, MC Hill Book Group, 1988, 
p.82. 

3. Abercrombie, Nicholas, Hill, Stephen & Turner Bryner s. , 
Dictionary of Sociology (London , the penguin book, 1988), 
p.243. 

http://www.ejema/


4. Bahar Leventouglu . Social Mobility, Middle Class and Political 
Transitions Department of Political Science Stony Brook 
University. P . P 3 – 41. 

5. Crocktt, Jr. Harry, Social Class Education and Motive , in 
Differential Occupational Mobility, Sociological Ouarterly, 1985, 
Summer 64 vol 5, Issue 3, p. 231-242.  

6. Dewey , john ; Experience , Macmillan Publishers , London 
Collier , 1983 , p. 83 -86. 

7. Hetal Pandya & Hemal Pandya, Education for Sustainable 
Development in India Problems and Prospects, International 
Journal of Social Science and Education, Vol. 1, Issue 3 July 
2011, p. 272. 

8. Hurton , Paul B , and Hunt , Chester , Sociology ,MeGraw  Hill  
ltd , Auckland ,1980,P.365. 

9. Janel  Thompson . B .A .(1986).Sociology made Simple. 
Heinemann, London,P.40. 

10. John M Kendrick, Education and Mobility, American 
sociological review vol. 38, No. 4 , 1983, p. 439 – 460.  

11.  John P. Kretzmann, Community-Based Development and 
Local Schools: A Promising Partnership, Northwestern University, 
(2010), p.1-20. 

12. Mann
heim , The Sociology of Education , Rout Iedge , London , 1982, 
pp.158-159. 

13. McNealy , Tara Elizabeth, Velerans college choices: A 
process of stratification and social reproduction, phD, THE 
University of Arizona, 2004. 

14. Michael. H ; Sociology : Themes and Perspectives, 
Univesity Toutorial press, 1980 , p. 173. 



15. Mohammad Hasan .( 2009). Consumerism and the 
Emergence of a New Middle Class in Globalizing Indonesia. 
Explorations a graduate student journal of southeast Asian 
studies. Volume 9, .p.p 87-97. 

16. Moomaw, W, Going Around the Gatt: Privat Green Trade 
Regimes, praxia, Journal of Development studies, New York, 
1997, p.p 84-87. 

17. New Man, C . The Iden of university , New York American, 
1981, p.p 196-197. 

18. Norman Blaikie. ( 2000 ) Designing social research, Polity 
Press in association with black well Publisers Ltd . first Published 
. P . 129 . 

19. Nunn, A. Johnson, S. Monro, S. Bickerstaffe, T.& kelsey, 
S. (2007) Factors Influencing Social Mobility, published by 
Corporate Document services. 

20. Olive, Banks ; The Sociology of Education , Bibliography, 
Frances Printer Ltd , LONDON 1978 , p . 32. 

21. Oxford, Word Power dictionary, Oxf0rd  University  Press  
(2006 ),  

22. Pater Hamilton : Knowledge and social structure A 
introduction to classical Argument in sociology of knowledge , 
Rutledge l Kegan paul , London,1986,p116-117 .   

23. Payne, Geoff, Mobility and Change in Modern Society, 
(London, the Macmillan press Ltd, 1987), p5.  

24. Robert ,Bugess: sociology, education and 
schools,LTD,London,1985,p12. 

25. Rtchard Centers, Notes on Research and Education and 
Occupational mobility, university of California at los Angelts. In 
arecent article published in the American Sociological Review.  



26. Ruth , Wallace: Contemporary Sociological theory, 
london,leonard,1980,p.230 

27. Sekaran Uma, (1984), Research Methods for Managers: A 
Skill- Building Approach, Wiley & Sons.  

28. S
hepard, John M, Sociology, West Publlshing Co, Minnesota, 1987 
, P . 138  

29. Thomas F. Remington.(2010). The Russian Middle Class 
Policy Objective. National Council for Eurasian and East 
Europeaan Research University of Washington.P.P1-45. 

30. W. Robinson And J .Harris A.(2000).Towards A global 
Ruling Class ?Globlalization and The Transnational Capitalist 
Class .Science and Society,vol.64.no.P.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يالحـــك انـــذراطـــح
يهحك يثني امساء انظادج احلكاو انذين لىيىا اطتًارج  -3

 االطتثانح 
 يهحك اطتًارج االطتثانح -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل   ٔممحق رقؼ                                         

 البحث استسارةة الحكام الحيؽ قؾمؾا يبيؽ أسساء الداد

 مكان العط  التلصص المقب  م
 ا  ا  جامعة دأدا كمية  عمؼ االجتطا  أ.  ناىدة عبد الكراؼ حافظ ٔ
 كمية ا  ا  جامعة دأدا  عمؼ االجتطا  أ.  بظال   صالح ٕ
 كمية ا  ا  جامعة دأدا  عمؼ االجتطا  أ.  لبلم عبدعمي ميدي ٖ
 كمية ا  ا  جامعة وال  عمؼ االجتطا  أ.  ذؾلف عظا  عام  ٗ
 دأدا كمية ا  ا  جامعة  عمؼ االجتطا  أ.  عبد الؾاحد مشع  عبد ٘
 كمية ا  ا  جامعة داض  عمؼ االجتطا  أ.  مؾل عراك عميؾي  ٙ
 كمية ا  ا  جامعة الطستظصراة قسؼ االنيروبؾلؾجيا التظبيقية أ.  عمي عادان خمف ٚ
 كمية ا  ا  جامعة الطستظصراة قسؼ االنيروبؾلؾجيا التظبيقية أ.  أحطد حسؽ حسيؽ ٛ
 كمية ا  ا  جامعة دأدا  االجتطا عمؼ  أ.  فييطة  راؼ رعات ٜ
 كمية ا  ا  جامعة دأدا  عمؼ االجتطا  أ.  افتلار ع ي عميؾي  ٓٔ
 كمية اال ارة واقتصا  جامعة القا لية عمؼ االحصال أ.  طاىر راسان  خي  ٔٔ
 كمية ا  ا  جامعة القا لية عمؼ االجتطا  أ.  صبلل  اعؼ جاضر ٕٔ
 كمية اال ارة واقتصا  جامعة القا لية عمؼ االحصال أ.م.  رحيؼ جبار عاىر ٖٔ
 كمية ا  ا  جامعة القا لية عمؼ االجتطا  أ.م.  عمي جؾا  وتؾم ٗٔ
 كمية ا  ا  جامعة الطستظصراة قسؼ االنيروبؾلؾجيا التظبيقية أ.م.  دشير ناضر حطيد ٘ٔ

       

 

 

 

 

 

 



  4ممحق رقؼ )  

 طمب تحكيؼ التبانة

 ................................................................... الطحترم.السيد 

 

 الساااابلم عميكؼ ورحطة هللا وبر اتو.

 

 الطؾضؾ / طمب تحكيؼ التبانة                                

 

" التعميؼ  أرجؾ مؽ ليا تكؼ التكرم داالطبل  عمى االلتبانة الطرفقة الطعدة ضيد   رالة         
وتساي   " رالة ميدانية في مدذظة الدذؾانية -الاامعي والحراك االجتطاعي في العرام 

الطبلحغام اللاصة دكؼ دلصؾا االلتبانة, نغرًا للبرتكؼ الؾالعة في ىذا الطاال, ولرأركؼ مؽ 
 .أىطية واضحة في  عؼ وتظطية البح  العمطي . شاكراؽ لكؼ حسؽ تعاونكؼ

 وتقبمؾا فا ق االحترام والتقدذر.                            

 

 

 

 الباح                                                                 اشرا       

 محساااؽ عبيااااد مظشاااد                                              أ.م.  نبياااا  عطران مؾلى           

 

 



  استسارة االستبانة

 جامــــــعة القـــادســـية

 كميــة اآلداب/ قدؼ االجتساع 

 الجراسات العميا/ ماجدتيخ

 )    رقؼ االستسارة :                                                                                    

 م/ استسارة االستبانة

 السا ة الطحترمؾن/ نيدركؼ أجط  التحيام..........

رسعد الباح  تكرمكؼ دالطشار ة في ىذه الدرالة عؽ طراق تعبفة االلتبانة الطرفقة واللاصة      
التعميؼ الجامعي والحخاك االجتساعي في العخاق دراسة ميجانية في مجيشة دالدرالة الطؾلؾمة ضا  

 , وىي جزل مؽ متظمبام شيا ة الطاجستير في عمؼ االجتطا . الجيؾانية

الباح  اإلجادة عؽ فقراتيا دك  صدم وأمانة ومؾضؾعية مؽ خبلل التآشير ضؾضب رجال         
في الحق  الذي رعبر عؽ وجية نغرك التي لؽ تستأرم مؽ وقتكؼ اليطيؽ لؾى دضب  قا ق ل  عبلمة

 معدو ة. 
والباح  هر رشكر ؼ عمى حسؽ تعاونكؼ رحيظكؼ عمطًا دآن ما تدلؾن دو مؽ هجادام لؾ  تحغى 

, وفي حالة وجؾ  أي التفسار رسعدني اإلجادة التامة, و ال تستلدم هال في أغراض البح دالسراة 
 حسؽ تعاونكؼ. اؽل شاكر                       عميو عمى ىاتف رقؼ
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 يهخص انذراطح

تيد  ىذه الدرالة هلى التعر  عمى  ور التعميؼ الاامعي في الحراك االجتطاعي في        
العرام مؽ حي  مؤشراتو : الطيظة , والدخ  , والمؾ  الحياة , والطستؾى اليقافي , والطستؾى 

التعميؼ دالظسبة لمطاتطب  مىاالجتطاعي .  طا تيد  الدرالة هلى التعر  عمى ا بار الطترتبة ع
مؽ الظؾلحي االجتطاعية واالقتصا رة واليقافية والسيالية . وتتملص أىدا  ىذه الدرالة فيطا 

 رآتي :

 ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والطيظة .طا هرا  ان فيالتعر   -ٔ
 طا هرا  ان ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والدخ  .فيالتعر   -ٕ
  ان ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والمؾ  الحياة .طا هرا فيالتعر   -ٖ
طا هرا  ان ىظاك عبلقة هرااضية ضيؽ التعميؼ والطستؾى اليقافي واالجتطاعي , فيالتعر   -ٗ

 ورلػ مب مقارنة ضيؽ الطبحؾبيؽ وكدا يؼ , وأتااه الحراك االجتطاعي ضيؽ االجيال .

د  مؽ التسا الم مظيا . أوال : ى  تطتيؽ وقد لعى الباح  في  رالتو هلى اإلجادة عمى ع     
ضيؽ التعميؼ والدخ    باليا : ى  ىظاك عبلقة   بانيا : ى  ىظاك عبلقة هرااضية نفسيا ميظة والدك 

هرااضية ضيؽ التعميؼ ونؾ  السكؽ   رادعا : ما ىي ا بار الظاتاة عؽ التعميؼ دالظسبة لمطاتطب مؽ 
 ليقافية والسيالية  الظؾاحي االجتطاعية واالقتصا رة وا

التي تظاوليا والتي رطكؽ هرااعىا لتؾضيح الطقصؾ  مظيا  وقد قام الباح  ضتحدذد مفاىيؼ الدرالة
 الظبقة االجتطاعية -ٗالحراك االجتطاعي   -ٖالتعميؼ الاامعي   -ٕالتعميؼ   -ٔوىي : 

 التدرج االجتطاعي .-٘ 

ت الطسح االجتطاعي دالعيظة والطظيت الطقارن وقد التلدم الباح  مظيت الؾصف التحميمي ومظي   
نيا تظتطي هلى نط  الدرالام الؾصفية التي تعتطد إمظياية في  رالتو . أما نؾ  الدرالة فكآ وام 

عمى االلمؾ  الؾصفي لؾصف وتفسير القضارا مح  الدرالة . أما عيظة الدرالة فكاند عيظة 
لتبانة  ؾليمة . وتؼ األعتطا  عمى االمبحؾا  ل  ٖٓٓقصدرة , وبم  هجطالي عيظة الدرالة   

ميطة في جطب البيانام الطظمؾبة لتأظية الاانب الطيداني مؽ الدرالة . وقد أنتيد الدرالة هلى 
  عدة نتا ت ميطة نؾجزىا فيطا ذمي :

ل وبظسبة ٕٙ-ٜ٘عير أن غالبية أفرا  عيظة الدرالة تقب ضطؽ الففة العطراة   -ٔ
غالبية  و اند ؽ خبلل رلػ أن غالبية افرا  العيظة دعطر ذتسؼ دالظضت.%ل ونستظتت م3ٕٛٚٓٓ 



ل مبحؾبًا اما ٜٜٔ%ل و ان عد ىؼ  3ٖٙٙأفرا  عيظة البح  ىؼ مؽ الذ ؾر حي  ضمأد نسبتيؼ  
 %ل مؽ ماتطب الدرالة.3ٖٖٚنسبة اإلناا  

طاعي مؽ اج  حياة في صعؾ  السمؼ االجت اً  بير  اً تؤ د ضيانام الدرالة عمى أن لمتعميؼ  ور  -ٕ
 ,ل3ٜٗٗضم  الؾل  الحساضي   هرافض , وىذا ما اكدم عميو غالبية أفرا  عيظة الدرالة 

جدًا  ؾنيا احتمد الطرتبة االولى  اً ل و ان تآبير االجادة ليذه الفقرة قؾا3ٖٚٓ  ي واالنحرا  الطعيار 
رلػ ان لمتعميؼ  مؽ حي  االىطية في محؾر االبار االجتطاعية لمتعميؼ. ونستظتت مؽ خبلل

 جدًا في الرقي االجتطاعي والتأير مؽ وضب هلى وضب أفض . اً قؾا اً وباألخص التعميؼ العالي  ور 

 شفد الظتا ت دالطقاض  ان التعميؼ رساىؼ دشك   بير في تظطية االتااه نحؾ الطحافغة عمى  -ٖ
جدًا, ضم   اً احتمد ىذه الفقرة  رجة  بيرة مؽ االىطية و ان تآبير االجادة فييا قؾا هرالبيفة 

 اً ل وىذا ذدل عمى ان لمتعميؼ  ور 3ٚٓٓل و ان االنحرا  الطعياري  3ٗٚٗالطتؾل  الحساضي ليا  
ؽ في تظطية وعي االفرا  في  يفية الطحافغة عمى البيفة وما ىي االبار االرااضية التي رطك اً كبير 

أن تؤبر عمى الفر  وتعط  عمى تأير مساره لؤلفض  و يفية العظارة ضيا لكي ذظيض الطاتطب 
 تؾصيات الجراسة ما يمي: وشسمت واز ىر في تقدمو العطراني والحضاري والصحي.

في الطحافغة عمى البيفة وتظطية الؾعي الفر ي  اً  بير  اً  ور  الاامعيذرى الباح  أن لمتعميؼ ااااااا ٔ
حؾليا وىي العام  الفعال دالظسبة لك  ماتطب  ؾنيا الطؤبر االلاس في االتااه الظفسي لمفر  

 و ذلػ ليا  ور  بير في االبر الظفسي واالجتطاعي لمطاتطب .

اتطب وىؾ العام  ىؾ االلاس في تظؾر الط  الاامعةلرعتبر التعميؼ وباألخص التعميؼ العالي -ٕ
عؽ التظطية والتقدم االجتطاعي  رعتبر مسفؾالً  هرل عؽ الحراك االجتطاعي  اخ     ماتطب ؤو الطس

وىؾ الأارة األولى وااللالية لمحراك االجتطاعي لذلػ راب أن رعد واؤى  دك  الطقؾمام التي 
 تاع  الأارة مظو ىي التظؾر دالطعرفة الكاممة لذلػ التظؾر .

ن رلػ ذتظمب إالطعرفة رام الطظاقب االجتطاعية واالقتصا رة والسيالية فو التعميؼ مؽ  انظبلقاً  -ٖ
مؽ الطؤلسام التربؾاة ومؤلسام التعميؼ العالي العط  عمى تظؾار العط  التربؾي دشك  ذتؾافق 
مب متظمبام التظطية االجتطاعية  والحراك االجتطاعي إلتطام لير العطمية التعميطية دشك  

و في  ضتحقيق الظاال الكام  لمطاتطب وبظال القاعدة االلالية لمتظؾر والحراك  متؾاص 
 االجتطاعي. 

    
 



Abstract  
This study aims to identify the role of university education in social 
motivation in Iraq by indictors : profession , revenue , life style , 
educational level , social level , also aiming to identify the implications 
for education for the community of social, economic, cultural and political  
respects, The objectives of this study are as follows  : 

1. Identify whether there was a positive relationship between the 
education  and profession . 

2. Identify whether there was a positive relationship between the  
education and the revenue. 

3. Identify whether there was a positive relationship between the 
education and life style . 

4. Identify whether there was a positive relationship between the 
education and social and cultural level , by comparison of the 
respondents and their parents and the generation interaction 
between them .  

 The researcher has seeking at his study to answer on different 
inquiries as , First : do you do same your father job ? the second 
Respondents and their parents ? are there  a positive relationship 
between the  education and the revenue? third : third : are there 
positive relationship between the education and housing type ? fourth 
: what are the resulting impacts from the education for the society 
from social , economical , cultural and political aspects ?  

The researcher has specified the study's concepts that he has 
deal with  as : 1- The Education 2- University Education 3- the 
social motivation 4-the social level . 

 5-The social ranking :  
The researcher has used the analytical descriptive doctrine and social 
survey doctrine by the sample and the comparative doctrine as tools of 
study style . for the study's type it is related to descriptive studies style 



that depend on the descriptive style that depends on the description and 
explaining the cases in relation . for the study sample which was 
intended sample , the total sample number ( 300) respondents . It has 
been depended on questionnaire as tool to collect the required data to 
cover the field part of the study . the study ended with group of results 
as below :  
1-The majority of sample individuals located within age rate ( 59-62) 
and with percentage ( 20.870%) we concluded the majority of sample 
with age mature , the majority of sample are males around (66.3%) and 
their number ( 199) respondents , for the females (33.7%) of study's 
community .   
2-The data of studies confirm that the education has great role to rise 
the social level in order to best live , that confirming by majority of the 
sample study that the arithmetic mean ( 4.19) , the standard deviation ( 
0.73) , The impact of the answer to this paragraph very strong being 
ranked first in terms of importance at the center of the social effects of 
education. and deduce through it that education, especially higher 
education is very strong role in social progress and the change of the 
situation to the best position . 
3-Results revealed a contrast that education contributes significantly to 
the development of the trend toward conservation of the environment 
where this paragraph occupied a large degree of importance and the 
effect of the answer which is very strong, her arithmetic average (4.47) 
and was the standard  (0.70) and this shows that education played a 
major role in the consciousness of individuals in how to maintain the 
development environment . 
The study has included the recommendations as follows :  
1-The researcher understood that the university  education has the 
great role in caring the environment  and raise awareness of individual 
which is the active role in respect of the community as being the 



essential indication towards the psychology for the individual also has 
the significant role for the social and psychological  impact . 
2-The education especially the higher education ( the university ) is the 
basic to develop the society and the main to motivate within the society 
that it is the responsible about the development and progress socially 
and its is the achieve and basic to motivate the society so that it must 
be qualified with all qualities to make it developing and revive the 
knowledge .  
3-Based on the knowledge and the education with social , economical 
and political that required from the educational foundations and higher 
studies to work in order to develop the educational work in way to 
comply with the social requirements and social motivation to complete 
the educational process continually to achieve the success completely 
for the community based on the basic standards to develop the social 
motivation .   
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