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 مقدمة:

الحراك هو سمة المجتمعات البشرٌة وخاصٌتها, وقد اتضحت خصائصه, أكثر فأكثر, 

الحدٌثة. حٌث أن هو نتٌجة حتمٌة لتفاعل الجماعات, أى التٌار  –فً المجتمعات الدٌمقراطٌة 

 العام الذي ٌدفع طبقة من الطبقات أو فئة اجتماعٌة الى تنظٌم صفوفها بهدف القٌام بعمل موحد. 

حراك االجتماعى فى نمطه المثالى مجتمعاً مفتوحاً, ٌخبر قدر من السٌولة وٌفترض ال 

والحركة تتٌح لؤلفراد أن ٌتحركوا بحرٌة عبر السلم االجتماعى على قدر ما ٌتوافر لهم من 

 هم االجتماعٌة عند الوالدةتقدرات وعلى قدر ما ٌبذلونه من جهد دون النظر إلى مكان

إذا ما وجد فى هذه الصورة المثالٌة فإنه ٌعد مؤشراً على  ومن ثم فإن الحراك االجتماعى

أن المجتمع قد تجاوز النظرة التقلٌدٌة المحدودة التى تقدر الفرد فى ضوء مكانته الموروثة, 

واتجه إلى تقدٌر األفراد فى ضوء مكانتهم المكتسبة. فالمجتمع ٌتٌح للفرد أن ٌرتقى طالما تملَّك 

 –فى هذه الصورة المثالٌة  –رتقى به,. كما أن الحراك االجتماعى القدرات والكفاءات التى ٌ

 .ٌعد مؤشراً أٌضاً على حالة من العدالة فى توزٌع القٌم وفى توزٌع الفرص

ولذلك تتركز الدراسة فى تحلٌل وتوضٌح وتفسٌر األسباب الكامنة فى الوقت الحالى وراء 

بسبب البطالة بٌن المتعلمٌن أم بسبب تدنى حٌادٌة التعلٌم فى ظاهرة الحراك اإلجتماعى هل 

أجور العاملٌن وارتفاع أجور فئة محددة من العاملٌن ممن ٌرتبطون بالسلطة فأصبحت السلطة 

 هى التى تهب المكانة اإلجتماعٌة أو تفقدها.

 1952بدأته دراسة سابقة  إلبراهٌم العوٌلى لقرٌة بدواى عام  وستكمل الدراسة مشواراً 

ولكن فى حقبة زمنٌة -التعلٌم والحراك االجتماعى "دراسة حالة "فى قرٌة بدواى( وما قبلها )

 م2012حتى عام  1953مختلفة بدءاًمن عام  م

 : األسئلة التاليةومن هنا يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة فى 

 ما هو اإلطار المفاهٌمى للحراك اإلجتماعى؟ -1
 ما عالقة التعلٌم بالحراك اإلجتماعى؟ -2
 األحوال االجتماعٌة واإلقتصادٌة والتعلٌمٌة بقرٌة بدواى مركز المنصورة؟ ماهٌة  -3
واقعععععع قرٌعععععة بعععععدواى معععععن خعععععالل دراسعععععة إبعععععراهٌم الععععععوٌلى "التعلعععععٌم والحعععععراك  -4

 م؟1952االجتماعى"عام 
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 أهداف الدراسة:

الهدف الرئٌسى فى هذا البحث فى توضٌح أثر التعلٌم   على الحراك اإلجتماعى  ٌتمثل

 القرى المصرٌة مؤخرا وذلك من خالل:لدى سكان 

 م2013-م1953محاولة رصد الحراك اإلجتماعى فى قرٌة بدواى منذ عام  -4

 المصرٌة. ىالتعلٌم على الحراك اإلجتماعى فى القر تأثٌرالتعرف على  -5

 أهمٌة الدراسة: 

 على النحو التالى: الدراسةتتضح أهمٌة 

عربٌععة ومنهععا مسععتوى الععدول النععدرة الدراسععات الخاصععة بععالحراك اإلجتمععاعى علععى  -1
 هذا الموضوع فهو ٌعد غائب تقرٌبا فى المجال البحثى.مصر بالرغم من أهمٌة 

حاجة المجتمع المصرى إلى البحوث والدراسات العلمٌة المتعمقعة الجعادة فٌمعا ٌتعلعق  -2

 بتنمٌته إجتماعٌا وإقتصادٌا وسٌاسٌا, 

 حدود الدراسة:

فػى قريػة بػدكال منػذ  دكر التعميـ  فى الحراؾ اسجتماعىستتناكؿ الدراسة الحدود الزمنية: 
 حتى اآلف. 1983عاـ 

 الحدود الموضو ية: 
نظػػػران لتعػػػدد الجكانػػػب التربكيػػػة لهػػػذا المكضػػػكع فقػػػد حصػػػرت الباحثػػػة دراسػػػتها فػػػى الحػػػدكد 

 :التالية 
مفهوم الحراك االجتماعى باعتبعاره معن المفعاهٌم التعى ٌحعٌط بهعا غمعوض فعى أذهعان  -1

 رٌن.الكثٌ

التعععرف علععى تععأثٌر التعلععٌم ودوره  فععى الحععراك اإلجتمععاعى وهععل مععازال لععه نفععس  -2

 االهمٌة كوسٌلة للحراك ام ال.

 منهج الدراسة: 

 سوف تستخدم الباحثة المنهج الوصفى



205 

 

 أدوات الدراسة وعٌناتها:

الحالٌة على مقٌاس المستوى اإلقتصادى واإلجتماعى  من خالل  الدراسةسوف تعتمد 

 قابلة الشخصٌة  الم

 م1953-وسٌتم تطبٌق هذه األداة على سكان قرٌة بدواى مركز  المنصورة  من موالٌد عام 

 : الدراسة نتائج

 كشفت الدراسة عن وجود عالقة إٌجابٌة بٌن المستوى التعلٌمً لؤلبناء والمستوى -1

 التعلٌمً لآلباء

ًٌا صاعًدا فً المستوى التعلٌمً عنأبانت الدراسة أن جٌل األبناء سجلوا حراًكا  -2  اجتماع

 .آبائهم

 كشفت الدراسة عن وجود عالقة إٌجابٌة بٌن المستوى التعلٌمً لؤلبناء ودخلهم الشهري -3

ا هابطاً فً الدخل عن آبائهم -4 ًٌ  بٌنت الدراسة أن جٌل األبناء سجلوا حراًكا اجتماع

ا صاعًدا كبًٌرا فً نوع السكن عن أظهرت الدراسة أن جٌل األبناء لم ٌسجلوا حراكً  -5

 .آبائهم

 %( جٌل األبناء 55كشفت الدراسة عن وجود حراك اجتماعً هابط لؤلكثر من نصف )  -6

 .عن آبائهم

 توصٌات الدراسة:

 توصً الدراسة بضرورة أن ٌكون النظام التعلٌمً من ضمن أولوٌات الدولة عند رسم -1

 سٌاساتها العامة

 بضرورة وضع السٌاسات التعلٌمٌة التً تركز على النوعٌة والتنوع,توصً الدراسة  -2

 وترسً قواعد قٌمٌة مشتركة تسهم فً النهوض بمستوى الحٌاة بعامة

 المالءمة بٌن مخرجات التعلٌم وسوق العمل, وذلك من خالل االهتمام بأنواع التعلٌم التً -3

 ٌحتاج إلٌها المجتمع

 
 
 
 
 




