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(Alexander, 2012, 
pp.55-(56

(Manzoor, 2010, p.249)

(Lever, 2012,p.404)

  ص 7002)فرح،  

27)
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(7002)زايد 

 مشكلة البحث
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مرادا"  مرأ رمرح م رن سراا   ومرن مرن تتت رل  لر 

 الفقح عل  الححاك التعليمل؟
 رهداؾ الدحاسة وتسأاالت أ األسأسية

  
 

  
  
  
  
 -ل ذ" الدحاسة عل  التحو التألل: ويمكن تحديد ستة تسأاالت رسأسية  هذا      
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 الدحاسة مفــأهـين

 روال: مف ون الفقح

Valantine
(Bradshaw, 2006, p.4)

(Gangopad, 2014, p.547) 

روجره الححمرأن  كأفةأ فل هذ" الدحاسة بأته  وممأ سبق يمكن تعحيؾ الفقح  جحائي             
جأترر    لرر  (  وملررب ومسرركن شرربأا الحأجررأت األسأسررية )مأكرر   ومشررح    مررنالمررأد  

التعلين  الصحة  التحفيه.... لخ( وفل هرذ" الدحاسرة سروؾ يرتن ) ؛ مم الحأجأت ؼيح المأدية
 التحكيز عل  الححمأن من التعلين فل ظ  متظومة األولويأت القصوى للقحى المححومة.

أ: مف ون   الححاك التعليمل: مأتي  

(Lever, 2014, p.403)

(Manzoor, 2010, p.248)

(Arnot,  2014, p.508 )
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ر  اتتقرأ   هرذ" الدحاسرة بأترهفرل أ ومن خال  مأ سبق يمكن تعحيرؾ الحرحاك التعليمرل  جحائي  
تحردد  روضرأا بتأئيرةفل ظر     رو ردت ؛الفحد من مستوى تعليمل  ل  مستوى تعليمل رعل 

الحرررأالت الموجرررودر بألقحيرررة المححومرررة  والحرررأالت الترررل سرررقؾ ااتجرررأز التعليمرررل لررردى 
أ خأحج القحية  أ اجتمأعي    استطأعت تحقيق ححاك 

تبتيرره  مررن خررال ذ" الدحاسررة فررل هرروقررد حررأو  البأحررث التحقررق مررن معررد  الحررحاك التعليمررل 
   -لماشحات رسأسية لقيأ  الححاك التعليمل عل  التحو التألل:

الماشرح األو :

الماشرح المرأتل: 

 وهتأك ماشحات رخحى ؼيح مبأشحر للححاك التعليمل.  -
الماشح المألث:

الماشرح الحابر :

الخأم :الماشح 

الماشرح السرأد :

 من خال  تتأئج الدحاسة الميداتل وسوؾ يحأو  البأحث التحقق من تلك الماشحات 
 تظحيأت الدحاسة -

(Alexander, 2012, p.71)

(Bradshaw, 2006, p.5)



 
 حوته حسني سعد حسني حمافظة بين سويفحبث ميداني يف  الفقر واحلراك التعميمي

 

- 48 - 

 

 

.

(Gregory,2004, p.20)

(Bradshaw, 2006, p.12)

 

(Gregory,2004, p.22). 

 
   لبيتح توتستيد تظحية الححمأن التسبل -

(Yves, 2008, p.103).
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 تظحية االستبعأد االجتمأعل -

(27  ص 7002)مقأوسل  

 (0)ألوسكأح لوي  Poverty   Culture Ofتظحية مقأفة الفقح -

O.Lewis

((International 
Encyclopedia, 2008.

(Gregory,2004, p.22)

(Lewis, 1966, p.21)

(Brij, 2011, p.13). 



 
 حوته حسني سعد حسني حمافظة بين سويفحبث ميداني يف  الفقر واحلراك التعميمي

 

- 81 - 

 

 

   (7)مأكليالتد لديفيد لإلتجأز الحأجة تظحية -

(070  ص 7002برودون  )

(Kupfer, 2015, p.7)

 التحاث البحمل:

 (Lissette,2005, pp.7-31)

Hardway, 

2009, pp.242-256

   (Hannum 

Emily& zhang Yuping, pp.192

  ( Lever Jooquina & Estrada Amparo, 2012, 

pp.402-420 
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(2014, pp.27-42 Dobrick Alison,) 

 ( Porter & Edwards, 

2014,pp111-129)

 ( Philip, 

2015, pp205-222) 

(Thompson & Others, 2016, pp.214-229) 

 للدحاسة: ااجحاءات المت جية -
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 مجأالت الدحاسة: 

المجأ  الجؽحافل

رمأ المجأ  البشح 

(7ز  )المتأ

رمرأ فيمرأ يتعلرق بألمجرأ  

الزمتل

 ت ج المستخدن: الم -7
    

Caramani, p.2))

 ردوات جم  البيأتأت: -7

(Zainal,2007,p.p.1-2)
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 الومأئق والسجالت: –
   

 العيتة:  اختيأحمبححات  
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 (0)الجدو  حقن حاج وللمزيد من خصأئص الحأالت الست 

 اجيةالحألة الزو الم تة الماه  التعليمل العمح التوا الحألة

 متزوج عأم  بألمسجد دبلون 77 ذكح 0

 خأط  فال، حاس   عدادية 70 ذكح 7
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 متزوج فال، حاس   عدادية 77 ذكح 7

 متزوجة  حبة متز  ابتدائية ةحاسب 02 رتم  4

 متزوجة حبة متز   عدادية  ةحاسب 02 رتم  7

حاسبة من رول   77 رتم  2
 تجأحر

 متزوجة حبة متز 

 متزوج محأمل  حقوقليسأت   72 ذكح 2

 خألل  معلن بكألوحيو  تحبية 77 ذكح 2

 خألل طألبة  طأل  جأمعل 70 ذكح 9

معلمة اقتصأد  مع د فوق المتوسط 72 رتم  00
 متزلل

 متزوجة 

 مخطوبة معلمة ليسأت  آدا  77 اتم  00

 خألية  طألبة  طألبة جأمعية  02 رتم  07

أ: تتأئج الدحاسة الميداتية  مأتي  
  يكولوجل:: التتأئج المتعلقة بألتسق ااروال  

(4)طحيرق تحابرل

الحألة األولر  حيث تقو   
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 :المأتيرةوتقرو  
  :  وتقرو  المألمرة

  :الحابعرةوتقرو     
  : الخأمسرةوتقرو  

 

 يقو  رحد السأئقين 

:    ويقو  آخح
 كمررأ ذكررح آخررح  

. 

وهرذا ياكرد مطأبقرة التترأئج الترل توصرلت  لي رأ   

أ لإلحصررأءات الحسررمية التررل حصرر  علي ررأ البأحررث  وكأتررت مررن األسرربأ   الدحاسررة ميررداتي  
% 92علين قد تخطرت تسربة الفعلية اجحاء الدحاسة  والمتمملة فل رن تسبة التسح  من الت

الذ  ترن صريأؼته لقيرأ  الحرحاك  الماشح األو من عدد الملتحقين بألتعلين. وهذا مأ يحقق 
ا علرر  اتخفررأ  معررد   التعليمررل؛ ومررادا":  يعررد احتفررأا تسرربة التسررح  مررن التعلررين ماشررح 

فيررة؛ وتتفررق هررذ" التتيجررة مرر  اكحاء الفكحيررة لتظحيررة التفأوتررأت الجؽحا الحررحاك التعليمررل 

والتررل تررحى رن الفقررح داخرر  المتررأطق الحيفيررة فررل دو  العررألن المألررث؛ يعررود  لرر  افتقررأح تلررك 
أ  حيرث ال يمتلرك هراالء األفرحاد  المتأطق للمواحد المطلوبة التل تحقرق لففرحاد دخرال  متأسرب 
ا لوجررود مجموعررة مررن التفأوتررأت البيئيررة  القررور التررل تمكررت ن مررن توزيرر  الرردخو ؛ تظررح 

تحسررررررين ظررررررحوؾ  تصررررررع  ردواح هرررررراالء فررررررل قرررررردحت ن علرررررر ة التررررررل والجؽحافيرررررر

أ تتفقكمأ .(Bradshaw, 2006, p.12)الحيأر هذ" التتيجة مر  آحاء روسركأح لروي   ريض 

فل تظحية مقأفة الفقح؛ حيرث يرحى رن مقأفرة الفقرح تتأصر  داخر  األحيرأء الفقيرحر مرن خرال  
ا الحتب أط رأ بألعديرد مرن الظرحوؾ االقتصرأدية العديد من المواقؾ والسلوكيأت المقأفية؛ تظرح 

يررز؛ والررذ  يصررطحبه واالجتمأعيررة للفقررحاء رتفسرر ن؛ ممررأ يجعل ررن يشررعحون بألعزلررة والتمي
ررأ ترردن   فررل المسررتوى التعليمررل  وعرردن كفأيررة الخرردمأت االجتمأعيررة  واتعرردان فررحص  دائم 

.(International Encyclopedia)العمر 
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  :السرأبعةالحألرة تقرو  حيرث

وتقرو   
  :المأمتررة

  :كمأ ذكحت التأسعة قأئلة   

 : العأشرحروتقررو    

  :الحأدية عشحوتقو  
 

(7))السدر الشتوية

 لرةالحأ تقرو  حيرث

  :األول 
  

 المأتية الحألة وتقو  
 

  :قأئلررة الحألررة الحابعررة كمررأ ذكررحت
وتقررو  

 : الخأمسة
 

  :وتقو  السأدسة
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قح يامح فل معرد  الحرحاك رن الف نيحوحيث  ؛التتيجة م  دحاسة بوحتح وآخحينوتتفق هذ" 
ا  لوجررود بعرر  المررداح  فررل  خررال  الصررعوبأت التررل تواجرره الطررال ؛مررن  التعليمررل؛ تظررح 

ا لعدن توافح اامكأترأت المأديرة لردى الفقرحاء  بعيدر عن مح   ةمتأطق جؽحافي قأمت ن. وتظح 
يتحتر  عليره تحاجر  مسرتواهن العلمرل بسرب  ممرأ لك األمأكن المححومرة؛ الذين يأتون من ت

ممرأ ياكرد رن للظرحوؾ الطبيعيرة التأتجرة   عدن اتتظرأم ن الفعلرل فرل الرذهأ   لر  المرداح 
ا فعأال  فل التسرح  مرن التعلرين  واتخفرأ  الحرحاك التعليمرل   وتتفرق عن ربعأد جؽحافية رمح 

أ م  تظحية الححمأن التسبل؛ و تتممر   ؛التل تعز  خرط الفقرح التسربل  لر  عردر عوامر ريض 
فل: فقح المحافق  والفقح فل مستويأت المعيشرة  وتردتل مسرتويأت الردخو   ومردى تروافح 

ا التسأا حجن الفجور بين السكأن ؛وسأئ  التتق   ,Yves)ومرأ هرو مترأ، فرل المجتمر   تظح 
2008, p.103). 

 :الحألرة األولر حيرث تقرو  

برد  الحألرة المأتيرة وت   
  وتقررو  الحألررة    :حري رأ بسررخحية قأئلرة

  :الحابعة
  :رمرأ الحألرة الخأمسرة فرذكحت قأئلرة

 
السأدسة الحألة وتقو 

رمرأ السرأبعة  
 فقد ذكحت قأئلة
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  :وتقو  العأشحر 
 .

 من األول  حت  المأتيرة عشرح(

(2-)ا

؛(2-04)

وتتفررق هررذ" التتيجررة مرر  تمرروذج )مررأكلوؾ( والررذ  ركررد رن الفقررح المرردق  التررأتج عررن عرردن 
رأ  ومأ هوالمسأوار فل توزي  السل  والمواحد   متعلق بضحوحيأت الحيأر؛ يتحتر  عليره دائم 

  ممر  مشركالت الصرحة ؛ظ روح العديرد مرن المشركالت الترل تالحرق تلرك المجتمعرأت الفقيرحر
ا وات سررأا ااصررأبة بررألمح  مرر  تترروا رتمأطرره ورشرركأله  وتفررأقن المشرركالت التعليميررة؛ تظررح 

.(24  ص7002)مقأوسل  للححمأن من ضحوحيأت البقأء الحقيقل لإلتسأن

  :ولر حيرث تقرو  الحألرة األ 

  : المأتيةوتقو     

  :الحابعةوتقو  
  

ممر  الحألرة 

والعأشرحر والمأمترة   السرأبعة

؛المأتية عشرحوالحألة 

والحأدية عشرح   والحألة التأسعة

وتتفرق هرذ" 

رشأح  ل  دوح الطأقة الك حبأئيرة فرل حفر  معردالت التمرو  التتيجة م  تظحية مأكليالتد؛ حيث
االقتصررأد  والتررل تعررد مررن مرردعمأت الحررحاك االجتمررأعل والتعليمررل  وقررد روضرر  ذلررك مررن 

ررأ خررال  تحليرر  المتررأطق التررل حقررق رفحادهررأ  ررأ؛ فقررد كأتررت ركمررح تعحض  معررد   تجررأز محتفع 
ااضرأءر  حيث كأتتالستخدان الك حبأء؛ ولكن بطحق يتتأب أ التحشيد الداعن لخط  التتمية  
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فعرأال  فرل  أسربب   كأترتالمتزلية التل يحتأج  لي أ األفحاد داخ  األسحر من ربحز العوامر  الترل 
.(92-92 ص ص7007)مأكليالتد  الدافعية لإلتجأز

Bus
ترد؛ وتتفق هذ" التتيجة م  تظحية مأكليال

ا المحتفرر   ااتجررأز معررد  فررل المتررأ  تررأميح  لرر  مأكليالتررد رشررأح حيررث  رمررح بيررأن علرر  مشرردد 
 ممر  األخحى العوام  من بألعديد ذلك وعالقة ااتجأز بتحقيق الت و  عل  المتأخية البيئة
 دحجرة اشرتدت فكلمرأ المتأطق  بأختالؾ يختلؾ والذ  االجتمأعل واالستقحاح التتق  وسأئ 
رأ اتخفضرت البرحودر دحجرة احتفعرت وكلمرأ ااتجرأز   لر  الحأجرة معد  اتخف  الححاحر  ريض 
 ااتجررأز   لر  الحأجرة معررد  فرل احتفرأا صررأحبه المترأ  اعترد  وكلمررأ ااتجرأز   لر  الحأجرة
ا تعأتل والتل الفقيحر األح  ذات المتأطق فل ااتجأز  ل  الحأجة تتخف  حيث  فرل قصوح 

-700 ص ص7007)مأكليالتد  ح فررل وسررأئ  المواصررالت  وقصرروب ررأ الزحاعررل ااتتررأج
707).

يجير  علر  التسرأا   وهرذا مرأ

حاسررة ومررادا": مررأ رمررح البيئررة اايكولوجيررة علرر  الحررحاك ل ررذ" الد األو  الررذ  تررن صرريأؼته
التعليمل؟

   :عل  الححاك التعليملالتتشئة األسحية: التتأئج المتعلقة بتأميح أأتي  م
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)المأتيرة(

 تقو  الحألةحيث 

 :    وتقرو  الحألرة األولر 

  :وتقو  الحألة الحابعة  
 الخأمسررةوتقررو   

وتقرو    
    :الحألة السأدسة

. 

رن مقأفرة الفقرح مر  اكحاء الفكحيرة لتظحيرة روسركأح لروي ؛ والرذ  ركرد  التتيجةوتتفق هذ" 
بواسرطة  ؛ بداية من سن السأدسرةفتحر مبكحر من عمح الشخص متذتمي   ل   دامة تفس أ 

ن  وتفررح  عليرره العديررد مررن اكمررأح المتتوعررة والمتحاكمررة التررل تعررود ياألسررحر والمحيطرر

 مأكليالترد؛ تظحيرة مر  تتفرقكمرأ   (Lewis, 1966 p.21) لفتحات طويلة داخ  تلك البيئرأت

أ يمملرون المرتخف  التحصري  ذو  من األطفأ  آبأء نر يحى حيث أ سربب   رسربأ  مرن رسأسري  
 وحؼبرت ن وتوقعرأت ن وطموحرأت ن آمرأل ن علي ن يفسدون حيث لدي ن  ااتجأز معد  تحاج 
ا والتفروق  ااتجأز تحقيق فل  العميرأء الطأعرة يفرح  الرذ  التسرلطل االتجرأ" اظ رأح تظرح 
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حيرث يرحى  ؛وآخرحينليفرح  كمرأ تتفرق مر  دحاسرة (099  ص7007)مأكليالتد  الطف  من
اك التعليمل فل المتأطق المححومة تحاجر  الردعن ح  رته من ربحز العوام  التل رمحت عل  الح  

  يصحبه تحاج  فرل القردحات المقأفيرة والفكحيرة ذوال ؛ ل  األبتأء اكبأءن من د  ق  األسح  الم  

ررأ فررل الماألمررح الررذ  يصررحبه  ؛للوالرردين  ,Lever&Estrada)سررتوى التعليمررل ل ررنتحاجع 
2012, pp.403-420). 

)السرأبعة  والمأمترة  العأشرحر(

 هرذ" تتفرقو

 كررأتوا المحتفرر ؛ ااتجررأز ذو  األبتررأء آبررأء رن يررحى حيررث مأكليالتررد؛ تظحيررة مرر  التتيجررة
 علرر  تسررأعدهن التررل الشخصررية والسررمأت القرردحات ومررتح ن ربتررأئ ن  تشررجي   لرر  يسررعون
 واجبرأت ن يرادوا رن األبترأء هراالء علر  يفرح  الذ  األمح ااتجأز  من المعد  هذا تحقيق
 . (099  ص7007)مأكليالتد  المزيد تحقيق فل وحؼبة قور ركمح وبشك  فعأ  بشك 
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أ  صررأءات التررل لإلحوهررذا ياكررد مطأبقررة التتررأئج التررل توصررلت  لي ررأ الدحاسررة ميررداتي  

  % مرن سركأن القحيرة92 ـالر وهل رن تسبة األميرة بألقحيرة تجرأوزت حص  علي أ البأحث؛
  لقيررأ  الحررحاك التعليمررل الررذ  تررن صرريأؼته الماشررح المررأتلوهررذا مررأ يشرريح  لرر  تحقيررق 

ا علر  اتخفرأ   واتخفأ  تسبة الماهالت العليأ يعد احتفأا تسبة األمية   مادا":و ماشرح 
حيرث رشرأحت  لر  رن هتررأك  تفرق هررذ" التتيجرة مر  دحاسرة مررأدوك ؛وت الحرحاك التعليمرل .

ا فعأال  تأم ن القرحى من قب  الوالدين وكبأح السن فل تحقيق الححاك التعليمل فرل العديرد مر يح 
ا لتحاجرر  مسررتوى الدافعيررة  ؛الحيفيررة األبتررأء علرر   التحبويررة والتعليميررة الررذ  يالقيررهفتظررح 

والمتمملرة فرل:  ؛تحقيق الححاك التعليمل من اكبأء تحت  عل  ذلك العديد من اكمأح السلبية
احتفأا تسبة الج   المقأفل لدي ن  واتخفرأ  معرد  الروعل العلمرل  وتفشرل الج ر  بشرك  

  واحتفرررأا تسررربة التسرررح  التعليمرررل  وؼيرررأ  القررردحات الداعمرررة للححكرررة المقأفيرررة  مرررزمن

.( Maddox,2010, pp.213-221) واتخفأ  الححاك التعليمل لدي ن

  وتتفق هذ" التتيجرة مر ؛

المسرتويأت التعليميررة  رمرح عررن وآخرحين  Fikret Bilenkisi  كسرلفيكحيرت بيليت دحاسرة

؛ حيررث رشررأحت  لرر  رن األسررح التررل كأتررت تشررحؾ علي ررأ التسررأء ؛ للوالرردين ومخررأطح الفقررح
للخضوا لسلبيأت الفقح بألمقأحترة مر  األسرح الترل كرأن يحرسر أ الرذكوح   أركمح تعحض   كأتت

من ربحزهأ اتخفأ  الدخ  المأد   وعدن القدحر عل   شربأا  ؛وحبمأ يعود ذلك لعدر عوام 
ك التعليمرررررررل والمقرررررررأفل األبترررررررأء  واتخفرررررررأ  تسررررررربة معررررررردالت الحرررررررحا احتيأجرررررررأت

أ  تتفقكمأ  .( Fikret&Others, 2015, p.338)بداخل أ  حيرث مأكليالترد؛ تظحيرة مر ريض 

 ربتررأئ ن  كسررأ   لرر  يسررعون ااتجررأز  لرر  العأليررة الحأجررة ذو  مررن األبتررأء رم ررأت رن يررحى
 المرتخف ؛ ااتجأز ذو  األطفأ  رم أت م  بألمقأحتة مبكحر  سن فل معيتة م أحات  جأدر
 مححلرة  لر  الوصرو  حتر  حيرأت ن فرل ترامح قيرود مرن األبتأء هاالء عل  يفح  لمأ تظحا  
.(092  ص 7007)مأكليالتد  البلوغ

  :تقو  الحألة السأبعةحيث  
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الحألة المأمترةوتقو   

  :الحألة الحأديرة عشرحوتقو   

 عشرح لحألرة المأتيرةكمرأ ذكرحت ا 
  :قأئلررة

 .
 

)السرأبعة  

؛()المأمترة الحأدية عشح  والمأتية عشرح(و

؛()التأسرعة

)العأشحر(

  

ا تلعر  األسرحر رن يرحى حيرث مأكليالتد؛ تظحية م  التتيجة هذ" تتفقو  تتميرة فرل فعرأال   دوح 
 وتعطري ن ألبترأئ ن  معترو  تعروي  من تمتحه مأ خال  من األبتأء  لدى التحفيزية ف الدوا

 بأالطمئتررأن؛ الشررعوح  لرر  بأاضررأفة الررتف   علرر  واالعتمررأد األمرروح  عررن للكشررؾ الفررحص
ا يلع  والذ  )مرأهح  التعليمل ااتجرأز لتحقيرق ل رن الشخصرية الردواف  تحفيرز فل فعأال   دوح 
يجي  عل  التسرأا  المرأتل الرذ  ترن صريأؼته ل رذ" الدحاسرة  وهذا مأ  (047  ص 7004

عل  الححاك التعليمل؟التتشئة االجتمأعية األسحيةومادا": مأ رمح 
أمأ  :عل  الححاك التعليمل "ورمح المقأفية : التتأئج المتعلقة بألوعل والممأحسأتلم 
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(Spencer 2012, p.1)

 :قته بألححاك التعليمللمقأفة وعالل: الجأت  الالمأد  روال  

)األول  حتر  السأدسرة(
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: الحألرة األولر تقرو  حيرث 

 
  :المأتيرةوتقرو    

  :الحألة الحابعةوتقو    

  :وتقررو  الخأمسررة 

  

 

)األول   لر  السأدسرة(

تقرو  حيث  

 الحألة األول : 
 الحابعة: الحألة وتقو  

الخأمسرة  وتقرو  
 

وتتفق هرذ" التتيجرة مر  

آحاء روسركأح لرروي  فررل تظحيررة مقأفررة الفقررح؛ حيرث يررحى رن األسررح داخرر  المتررأطق الفقيررحر 
والمححومة ال تحاعل متطلبأت األبترأء وحمأيت رأ طيلرة دوحر الحيرأر  ويرأتل الرزواج المبكرح 

ويسرود االعتقرأد  كعأدر متعأحفة بيت مأ؛ ل أ من األوجه مرأ يجعل رأ ماكردر ال يمكرن تجتب رأ 

)العأشرحر  .(Lewis, 1966, p.23)فل تفوق الرذكوح علر  ااترأث

والحأديرة عشرح  والمأتيرة عشرح(



 
 حوته حسني سعد حسني حمافظة بين سويفحبث ميداني يف  الفقر واحلراك التعميمي

 

- 108 - 

 

 

)الحألة الحأديرة عشرح( 

وتتفرق هرذ" التتيجرة 

أ  وب رأ العديرد مرن م   آحاء روسكأح لوي   حيث يحى رن مقأفرة الفقرح؛ مقأفرة مختلفرة تسربي  
ا مرن  ا كبيح  روجه المعأتأر والفحاغ  م  الشعوح المستمح بألعجز والفحدية   ال رت أ توفح قدح 
ا علر  رن هرذ" المقأفررة مرن السرمأت األسأسرية للشرعو  المتخلفررة؛  الردعن والتحاضرل  مشردد 

 ,Ipid)لق بأحيأء معيتة ل أ سمأت وصفأت عحقية رو قومية  رو قبلية خأصة ب أكوت أ تتع
p.25)  مم  شيوا السلطة داخ  األسرحر  والرزواج الحضرأئل المتبرأد  فيمرأ بيرت ن؛ والرذ  

 .(72 ص 7002)مقأوسل  يتعك  بآمأح" السلبية عل  األجيأ  القأدمة

 رنوتتفرق هرذ" التتيجرة مر  تظحيرة مأكليالترد؛ حيرث يرحى   

أ المحتف  ااتجأز ذا الشخص ا لره تحقرق الترل األعمرأ  يحقرق مرأ دائم  رأ عأئرد   تترأج مرن فوحي  
أ ويبحث رعمأله   ال كمرأ. التجرأ، دحجرة عليره يطلرق مرأ وهذا ال دؾ  هذا تحقيق وحاء دائم 
أ ويميلون الحوتيتية  الم ن  ل  المحتف  ااتجأز ذوو يمي   يصرطحب أ الترل الم رن  لر  دائم 
 الضرؽوط وتحمر  للوقرت  احترحام ن  لر  بأاضرأفة المسرتمحر  والمتأفسرأت المسرتمح التؽيح

 فررررل مت ررررأ اافررررأدر رجرررر  مررررن الررررحاهن الوقررررت فررررل التضررررحية فررررل والحؼبررررة  التفسررررية
 .(072-077  ص ص 7002)بودون  المستقب 

حيث جأء عل  لسأن الحألرة األولر 

  :قأئلة
  :قأئلة الحألة المأتية ذكحتو 
  :أئلةق الحألة الحابعة ذكحت كمأ

  :الخأمسرة تقرو  الحألرةكمرأ  
  :السأدسة ذكحتو  
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 . 

 : الحابعرةالحألرة تقرو  حيرث

الحألررة وتقررو  
  : الخأمسة

  :الحألة السأدسةوتقو  

قرد ف 

 وضعوا فكحر الخحافة فرل مقأبر  العلرن

صرلت  لي رأ وهرذا ياكرد مطأبقرة التترأئج الترل تو

أ مرر  ااحصررأءات التررل حصرر  علي ررأ البأحررث  والتررل تفيررد تجررأوز تسرربة  الدحاسررة ميررداتي  
الماشرح وهذا مأ يحقرق % من سكأن القحية؛29المصأبين بأألمحا  فل القحية ألكمح من 

للحررحاك التعليمررل الررذ  تررن صرريأؼته ومررادا":  يعررد احتفررأا تسرر  ااصررأبة بررألمح   المألررث
ا ؼيح مبأشح وتتفق هذ" التتيجرة مر  آحاء روسركأح .عل  اتخفأ  الححاك التعليمل  ماشح 

من القوالر  التمطيرة الترل تراد   لر  تشرويه  والوي   حيث يحى رن مقأفة الفقح تحتبط بت
ا لطبيعررة القررين المقأفيررة السررأئدر وليسررت لفررواحق طبقيررة فقررط   وسرروء ف ررن للحقررأئق؛ تظررح 

يعررة الشخصررية  وديتأميرأت التفأعرر  بررين األفررحاد  بأاضرأفة  لرر  دوحهررأ فررل الترأميح علرر  طب
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واالستسالن لسرلبيت أ  وحفر    ن عل  الخضوا ل أيوتفح  معززات مقأفية تجبح المحيط

.(Muthengi, 1992, p94)الجديد

 :لمقأفة وعالقته بألححاك التعليمللأ: الجأت  المأد  مأتي  

 سيسريلل وتتفق هرذ" التتيجرة مر  دحاسرة   

  والترل رشرأحت  لر  افتقرأد الطبقرة الردتيأ مرن الفقرحاء للعديرد مرن وفوتل مأكلود  هأحدوا 
لمقأفيرررة المتطررروحر  ممررر  عررردن المسرررأوار برررين الجتسرررين  والتمييرررز فرررل التعلرررين  االسرررمأت 

فل واجتمأعل يعزز من فرت  قتروات مأ  مقأضعؾ مأ تمتلكه من حر  ووالحعأية الصحية  
فرل  االتصأ  والتواص  فيمأ بيرت ن وبرين العديرد مرن القتروات التعليميرة والتتمويرة المختلفرة

  (Hardway& Mcleod, 2009, pp.243-253)المجتمر 

 

؛)من السأبعة حت  المأتية عشح(

 حيث تقو  الحألة المأمترة:  

  :تقرو  الحألرة التأسرعةو 
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  :الحأديرة عشرحتقرو  و 
  :عشرح المأتيرةوتقرو  

وتتفرق  
رن لك  مجتم  توعين من اكليأت الترل  حيث تحى ؛هذ" التتيجة م  تظحية الححمأن التسبل
التررل يسررع  ل ررأ األفررحاد  وتتممرر  فررل تواجررد  األهررداؾتررامح فررل مسررتوى الحضررأ وتحقيررق 

رأ ل رذ" التظحيرة ؛اامكأتأت توافح التوقعأت رو التطلعأت م  فرنن التوافرق برين مرأ هرو  ؛ووفق 
فررنن  ؛يسررم  ل ررن بتحقيررق التطلعررأت التررل تبرردو متأسرربة والمجموعررأتفررحاد متررأ، لرردى األ

أ بدحجرة ال يتوقر  مع رأ حردوث حرأالت مرن التمرحد  مستوى الشعوح بألححمأن يكون متخفض 
)الصررحأد    رو االعتررحا   ولكررن يحرردث ذلررك  ذا اتسررعت ال ررور بررين التوقعررأت واامكأتررأت

  .(04  ص7000

 لتظحيرة الفكحيرة القضرأيأ مر  التتيجرة هرذ"وتتفرق 

 الترل التؽيرحات  حرداث علر  يسرأعد مرأ الحديمرة الوسرأئ  مرن هتأك رن يحى حيث مأكليالتد 
 العرأن التق  ووسأئ  الطحق  تأحة مم  األفحاد  لدى والتجأ، ااتجأز معد  احتفأا  ل  تاد 

 وؼيحهرأ والصرحؾ  والتليفرون  والحاديو للتليفزيون رخحى ووسأئ  والك حبأء  الحخيصة 
 مررن يعررأتون حيررث ااتجررأز؛ معررد  في ررأ يتحاجرر  التررل المتررأطق مرر  بألمقأحتررة الوسررأئ   مررن

  7007)مأكليالترررد  التحديث وسرررأئ  وحفررر  للج ررر  اتظرررح   الخررردمأت  تلرررك فرررل تقرررص
 .(709ص
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مرن )

السأبعة حت  المأتية عشرح(

وتتفرق هرذ" التتيجرة مر  القضرأيأ الفكحيرة لتظحيرة االسرتبعأد 

االجتمررأعل  والتررل تررحى رن االسررتبعأد االجتمررأعل يظ ررح تتيجررة لمررأ يصرري  األفررحاد مررن 
  مقأحترة برآخحين لردي ن فرأئ  مرن الوسرأئ  تف تعود علري ن برألالتل وسأئ  من الححمأن ال

ن علرر  تحقيررق ااتجررأز و مبررأت الررذات؛ األمررح الررذ  يجعرر  يوالخرردمأت التررل تجعل ررن قررأدح
أ فررل المجتمرر  ذاترره  ولررذلك يررحى بعرر  العلمررأء رترره يممرر   ا تسرربي   االسررتبعأد االجتمررأعل رمررح 

رأ ضرمن هرأمزمت   أتسبي    أححمأت   ذا الطرح،  ذا اسرتمحت ظرحوؾ   حيرث يسرتبعد الفرحد اجتمأعي  
  ص ص 7007)الحوحامل  المختلفرة عل  رمحهأ العديرد مرن المشركالتوتفأقمت   الححمأن
: الذ  تن صيأؼته ل ذ" الدحاسرة ومرادا" لثعل  التسأا  المأ مأ يجي وهذا (779-770

عل  الححاك التعليمل؟  المقأفية الوعل والممأحسأتمح ر  مأ 
أ ورمح" فل الححاك التعليمل االقتصأد بطة بألمستوى : التتأئج المحتحابع 
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التترأئج وهرذا ياكرد مطأبقرة 

أ  عردد  حيرث بلرػ ؛إلحصرأءات الترل حصر  علي رأ البأحرثلالتل توصلت  لي أ الدحاسة ميداتي  
رر   العررأملين الررذين يشررؽلون م   % مررن 0ر  مررأ يعررأد  تسرربة  ؛حكوميررة بألقحيررة مررالث رفررحاد أت 

: مرادا"صريأؼته و للحرحاك التعليمرل الرذ  ترن الحابر الماشرح وهذا مأ يحقرق سكأن القحية 
ا ؼيح مبأشح مستوى الم ن  اتخفأ يعد   وتتفرق ؛عل  اتخفأ  الححاك التعليمرل ماشح 

  والترل رشرأحت  لر  وجرود اختالفرأت برين دحجرة هذ" التتيجة مر  دحاسرة ليزيرت جوتجرأليز
االسرررتجأبة  لررر  التعلرررين فرررل تحقيرررق الحرررحاك الم ترررل لصرررأل  سررركأن المترررأطق الحضرررحية  

والتل كأتت رق  استجأبة لتأميح التعلرين فرل  ؛أن المتأطق الحيفية المححومةبألمقأحتة م  سك
ا لتحاج  خ   ؛الححاك الم تل   وبحامج التؽيح االجتمأعل واالقتصأد  الداعمة لبرحامج ط  تظح 

الترل  ؛الديمقحاطية الفعألة؛ والتل تعم  علر  فرت  قتروات الردعن الفترل والمقرأفل والتتظيمرل
ا سرلبية آوالترل تحكرت مية المستدامة بمختلؾ بحامج أ المتتوعة  من شأت أ تحقيق التت مرأح 

-Gonzalez, 2005, pp.7)معد  تحقيرق الحرحاك الم ترل والتعليمرل فرل تلرك القرحى عل 
30).

ترذكح رحرد ميسرحات حيرث

  :حرد قأئلرةالفص  الوا
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الحألرة  ممر

 :والترررل تقرررو  ؛يرررةالمأت

ممر   
الحألة السأدسة

 حيررث ؛
  :تقو 

 

 (2بترأو )

 :الحألرة األولر تقرو  حيرث

  :المأتيررةوتقررو    
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(ر  والمأتيرة عشرحر)المأمترة  والحأديرة عشرح 

 (  والعأشرحر)السرأبعة  والتأسرعة

 

أ مرر   تتررأئج وهررذا ياكررد مطأبقررة التتررأئج التررل توصررلت  لي ررأ الدحاسررة ميررداتي  

اتخفرأ  معرد  الردخ  لردى سركأن  الترل تشريح  لر و ؛ااحصأءات التل حص  علي أ البأحث
للحرحاك التعليمرل الرذ  ترن صريأؼته  الخأم ح الماشوهذا مأ يحقق  القحية بشك  ملحوظ  

ا يعرررد  : مررادا"و التخفرررأ  الحرررحاك ؼيرررح مبأشررح  اتخفررأ  معرررد  الررردخ  المررأد  ماشرررح 
حيرث ترحى رن  الفكحية لتظحيرة الححمرأن التسربل؛ اكحاءوتتفق هذ" التتيجة م  التعليمل 
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االستيأء وعدن الحضأ ال يتشأ تتيجة للححمأن الموضوعل  ولكرن يتشرأ مرن الشرعوح الرذاتل 
  حىاكخرحين فرل الجمأعرأت األخر ألشرخأصاأ ركمرح مرن بعر  ه محرحون تسربي   للشرخص بأتر

حيررث توجررد بعرر  الجمأعررأت رفضرر  مسررتوى مررن جمأعررأت رخررحى  وهررو مررأ يخلررق بعرر  
رو الصرؽيحر  وهرذا مرأ يراد   مشأعح الححمرأن التسربل برين رعضرأء الجمأعرأت األقر  مرحاء  

أ مررن التأحيررة  برردوح"  لرر   حررداث خصررومة وتتررأفح مررن قبرر  رعضررأء الجمأعررأت األقرر  وضررع 
  والتررل يتحترر  علي ررأ  بعررأد العديررد مررن الفقررحاء (2  ص 7007)الط حاو   صررأديةاالقت

ررأ ووالمحررح مين مررن المشررأحكة فررل الحصررو  علرر  حق ررن فررل التمترر  بحقرروق ااتسررأن جزئي  
أ؛ ومن من دخول ن فرل دائرحر الت مريو  وااحبرأط  وتحاجر  برحامج التتميرة المسرتدامة  وكلي  

وهذا مأ يجي  عل  التسرأا  الحابر    (27  ص7002  )مقأوسللدى تلك الشحائ  الفقيحر
فل الححاك التعليمل؟المستوى االقتصأد   الذ  تن صيأؼته ل ذ" الدحاسة ومادا": مأ رمح

 :: التتأئج المتعلقة بعدن المسأوار بين الجتسين والححاك التعليملأخأمس  

 تقرو  الحألرة األولر : حيرث

ذكرحت الحألرة المأتيرة  كمرأ 
وتقو  المألمة:    قأئلة: 
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رن الحألرة الحابعرة فكرأن ل رأ حر  آخرح  حيرث ذكرحت قأئلرة:  ؟ 
الخأمسرة:  وتقو 

 
    وتقو  الحألة السأدسة

 
أت يرحيرث رشرأحت الدحاسرة  لر  رن الفت ؛فق هذ" التتيجة م  دحاسة جيتأ بوحتح وآخحينوتت

اجر  وعل  عأتق أ العديد من األعمأ  المتزلية التل تكون بممأبة ال ق فل المتأطق الحيفية ي
مرأ يتعلرق بحعأيرة الصرؽأح داخر  فيلتزمن بره رمرأن رسرحهن؛ خأصرة يوالفح  الحتمل الذ  
ألقيأن بألعديد من األعمرأ  اليوميرة بشرك  فعرأ   والمشرأحكة فرل تحبيرة األسحر  والتزام ن ب

 ؛الحيواتية  والمشأحكة فرل رعمرأ  الزحاعرة؛ خأصرة فرل روقرأت الزحاعرة الموسرمية المحور

 .(Prter&Others, pp.1090-1101)مم  زحاعأت القم  وؼيحهرأ

)من العأشرحر 

  لر  المأتيرة عشرح(

  

 ة والمأمتر ة )السرأبع

(ةوالتأسرع

حيرث

  :تقو  الحألة السأبعة
  :وذكحت المأمتة قأئلرة 

كمرأ ذكرحت  
  :التأسعة قأئلة

 ؛شرريحيتج  و ميلررل هيررونجررة مرر  دحاسررة وتتفررق هررذ" التتي 
ح   المجتمعأترن فل بع   يأنيح حيث رأعبرصربحن رت رن  ل  الفتيرأت علر    ي ْتظ  يقر  علر   ئ 
لرذا تجرد رن   بأعتبأحهرأ سرلعة كمأليرة ؛ خأصة فل المترأطق الحيفيرة المححومرةاألسحركأه  
لون  ل   لحرأق ن برألتعلين  وكأتوا يمي  أ بأاتأثذات الدخ  المحتف  كأتت ركمح اهتمأم   األسح

 الدحاسرة رشرأحتحيرث  تعلرين الفتيرأت؛ تتجأهر ؛ والتل كأترت بألمقأحتة م  األسح األق  دخال  
بألمقأحترة مر  المترأطق   اتسبة تسجي  الفتيأت فل بعر  المترأطق األكمرح فقرح   اتخفأ  ل  

و دحاك دوحهرن   يرأتبتعلرين الفت أاهتمأم   كأتت ركمح   حيثالتل كأتت يحتف  معد  الدخ  ب أ؛ 

 ,Hannum, Sebastian, 2013)فررل خطرر  التتميررة وسرروق العمرر  وزيررأدر الررردخ 
pp.663-665. 



 
 حوته حسني سعد حسني حمافظة بين سويفحبث ميداني يف  الفقر واحلراك التعميمي

 

- 118 - 

 

 

  :تقو   حدى الحأالت

  :وتقو  رخحى 
  :رخررحى قأئلررة كمررأ ذكررحت 

 

أ مر  ااحصرأءات  . الترل وهذا ياكد مطأبقة التتأئج التل توصلت  لي أ الدحاسة ميرداتي  

% مرن 24حيث سرجلت تسربة ااصرأبة برأألمحا  لردى ااترأث تسربة  ؛حص  علي أ البأحث
%  وهررذا مررأ 7وتسرربة تعلررين الفتيررأت  لرر  رقرر  مررن  تسرربة المصررأبين بررألمح  فررل القحيررة

ري   للححاك التعليمل الذ  تن صريأؼته وهرو:  السأد الماشح يحقق  احتفرأا الفجرور برين  د  ع 
ا هرذ" التتيجرة مرر  آحاء  تفرقوت التخفرأ  الحررحاك التعليمرل  شرح ؼيرح مبأ الجتسرين ماشرح 
حيرث يرحى رن مقأفرة الفقرح تعرزز مرن القرين الترل ال تجعر  األفرحاد يشرعحون  روسكأح لوي ؛

األمررح الررذ  يررحتبط معرره احتفررأا معرردالت ااصررأبة بررأألمحا   ؛بأهميررة التخطرريط للمسررتقب 

 (Muthengi, 1992, p.93)بسب  اتتشأح الج    وزيأد تسبة الوفيأت

تتفرق هرذ" 

فررل التعلررين  الفجررور بررين الجتسررين  التتيجررة مرر  دحاسررة سررفيتن روحدجررأن فررل دحاسررته عررن
حيررث رشررأحت الدحاسررة  لرر  وجررود عالقررة بررين المسررتوى التعليمررل  ؛علرر  الصررحة  ح"مرررو

ومعرردالت الحعأيررة الصررحية لفبتررأء مررن الترروعين؛ وخأصررة التررل تتتقرر  ل ررن متررذ   للوالرردين
األفرحاد الرذين كرأتوا يتتمرون  لر  رسرح ذات مسرتوى رن الطفولة  حيث رشأحت الدحاسة  لر  

خأصررة لرردى  ؛وا ركمررح  صررأبة بألعديررد مررن األمررحا  شررديدر الخطرروحرتعليمررل مررتخف  كررأت
ررأ  لرر  رن األسررح التررل كأتررت تمتلررك  الفتيررأت مقأحتررة بألررذكوح  كمررأ رشررأحت الدحاسررة ريض 
ا الحتفررأا  لمسررتويأت تعليميررة متوسررطة وعأليررة كأتررت رقرر  عحضررة لإلصررأبة بررألمح ؛ تظررح 

كرد األمرح الفعرأ  للتعلرين علر  صرحة ممرأ يا ؛تسبة الوعل العلمرل والمقرأفل والصرحل لردي ن

ررأ يظ ررح فررل الجواترر  الصررحية وااتمأئيررة ا مقأفي    ,Erdogan)األسررح؛ بأعتبررأح" اسررتممأح 
Others, 2012, pp.166-186)

)الحأديرة 

؛عشرحر  والمأتيرة عشرح(
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سرة تيرزا فلير   حيرث رشرأحت تترأئج دحا وتتفرق هرذ" التتيجرة 

أ للتعلرين   الدحاسة  ل  رن الفتيأت الالتل كن يتتمين  ل  رسح حيفية مححومة؛ كن رق  تعحض 
بأاضأفة  ل  تبتي أ لمعأييح وعأدات سلبية سيطحت علي ن  بأاضأفة  لر  اتخفرأ  الروعل 

أ علرر  معرردالت  الحررحاك التعليمررل المقررأفل والعلمررل لرردى رسررحهن؛ األمررح الررذ  اتعكرر  سررلب 

ررأ مرر  تظحيررة مأكليالتررد؛ حيررث رشررأح   (Philip,2015, pp.211-220)ل ررن  وتتفررق ريض 

ا ااتجرأز  معرد  فرلواالجتمأعيرة  التحديأت البيئية تأميحل  تحقيرق فرل الحؼبرة رن  لر  مشريح 
 حيررث االجتمررأعل؛ للظلررن ضررحأيأ بررأت ن يشررعحون الررذين األفررحاد بعرر  لرردى تحتفرر  ااتجررأز
 وضر   لر  علري ن فرح  الرذ  الوضر  مرن االتتقرأ  فرل تسأعدهن رعمأ   تجأز  ل  يسعون
رأ تحتبط ااتجأز تحقيق فل الحؼبة هذ" رن عل  مأكليالتد ركد حيث حأال   رفض  ر احتبأط   أوميق 

 تكرون عأليرة المحيطرين قبر  من الدافعية كأتت فنذا الجمأعة  عتد لإلتجأز الدافعية بمستوى
رررأ تكرررون ألن االسرررتجأبة تميررر  متخفضرررة الدافعيرررة كأترررت و ذا قويرررة  االسرررتجأبة  مرررن توع 
وهذا مأ يجي  علر  التسرأا  الخرأم    (092  ص 7007)مأكليالتد  والتحاج  االتسحأ 

الذ  تن صريأؼته ل رذ" الدحاسرة ومرادا": مرأ رمرح عردن المسرأوار برين الجتسرين فرل الحرحاك 
التعليمل؟
أ  :عالقأت االجتمأعية عل  الححاك التعليمل: التتأئج المتعلقة بتأميح شبكة السأدس 
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 الرذين األفرحاد رن يرحى حيرث مأكليالترد  مر  التتيجرة هرذ" تتفرقو

ا للقيررأدر  رفضرر  يصرربحون ااتجررأز؛ تحررو قررو  بحررأفز يتمتعررون  مررن برره يتصررفون لمررأ تظررح 
 بأألمرأن  وحوالشع الشخصل  الحضأ من بتوا يشعحهن والذ  األهداؾ تحقيق عل  قدحت ن
ررأ يسررعون كمررأ اكخررحين  قبرر  مررن علرري ن والمتررأء االحتررحان عررن والبحررث  تحقيررق  لرر  دوم 
 عرن ويبحمون محوتة  ركمح يجعل ن ممأ المحفزر  والوسأئ  والطحق البحث وسأئ  وتطويح
 .(092  ص 7007)مأكليالتد  األهداؾ لتحقيق  المتأحة الفحص

هرذ" التتيجرة مر  وتتفرق 

عرردن  العوامرر  التررل تفحضرر أ مقأفررة الفقررححيررث يررحى رترره مررن ربررحز  آحاء روسرركأح لرروي ؛
أبيرة  واألحرزا  السيأسرية  وعردن المشرأحكة فرل المشأحكة فل المتظمأت االجتمأعية  والتق
األخحى التل تعمر  علر  تتميرة المشرأحكأت  البحامجبحامج الخدمة االجتمأعية  وؼيحهأ من 
تظحيررة كمررأ تتفررق مرر     (72  ص 7002  مقأوسررل)االجتمأعيررة والمقأفيررة فررل المجتمرر 
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أ  التمتر  بحقروق ن  حيث تحى رن  بعأد الفقحاء والمححومين من مجر ؛االستبعأد االجتمأعل
و تكأح الذات  وعدن تروفيح الحقروق االجتمأعيرة  والححمرأن مرن المشرأحكة فرل الماسسرأت 

.(27)تف  المحجر  السرأبق  ص االجتمأعيرة

ممر  الحألرة السرأبعة

  :حيث تقو 

  
المأمترة الترل ذكرحت  الحألرةممر 

  :قأئلة
 

حيرث تقرو  

 : الحألة الحأدية عشح
: كمأ ذكحت الحألرة المأتيرة عشرح قأئلرة

 

 

 )من السأبعة حتر  المأتيرة عشرح(

؛)من األول  حت  السأدسة(

يرث يرحى رن ماسسرأت ح هرذ" التتيجرة مر  آحاء روسركأح لروي ؛وتتفرق 

ا لمرأ المجتم  الحئيس أ من رسبأ  اتتشأح مقأفرة الفقرح فرل األحيرأء الفقيرحر؛ تظرح  ة تكون سبب 
والرذ    وعردن االهتمرأنتتعح  لره هرذ" األحيرأء مرن حرأالت ااهمرأ   والج ر   وااحبرأط  

تقدمره تلرك الماسسرأت فرل  الذ والدوح الوظيفل   يعود التخفأ  دوح الحعأية االجتمأعية

 .(Lewis, 1966, p.21)تحقيرق رهرداؾ المجتمر 
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ملخص بأهن تتأئج الدحاسة
 :من العح  السأبق استطأعت الدحاسة ااجأبة عل  التسأاالت اكتية           

يكولوجيرة علر  الحرحاك مرأ رمرح البيئرة اا فيمأ يتعلق بتسرأا  الدحاسرة األو  ومرادا":روال:
التعليمرل؟ 

حتر  السأدسرة(  )األولر

الرذ  ترن صريأؼته لقيرأ  الحرحاك التعليمرل  الماشرح األو وهرذا مرأ يحقرق  

ا علرر  اتخفررأ  معررد  ومررادا":  بألقحيررة؛  يعررد احتفررأا تسرربة التسررح  مررن التعلررين ماشررح 
آحاء روسرركأح لرروي  فررل تظحيررة مقأفررة الفقررح؛ وتتفررق هررذ" التتيجررة مرر   الحررحاك التعليمررل 

خرر  األحيررأء الفقيررحر مررن خررال  العديررد مررن المواقررؾ حيررث يررحى رن مقأفررة الفقررح تتأصرر  دا
ا الحتبأط أ بألعديد من الظحوؾ االقتصأدية واالجتمأعيرة للفقرحاء  والسلوكيأت المقأفية؛ تظح 
رأ تردتل فرل المسرتوى  رتفس ن؛ ممأ يجعل ن يشعحون بألعزلرة والتمييرز؛ والرذ  يصرحبه دائم 

 ان فحص العمر التعليمل  وعدن كفأية الخدمأت االجتمأعية  واتعد

 )السأبعة حت  المأتيرة عشرح(

 .  

التتشرئة األسرحية استطأعت الدحاسة ااجأبة عل  التسأا  المأتل ومادا": مأ رمرح كمأ أ: مأتي  
عل  الحرحاك التعليمرل؟

الرذ  ترن  الماشرح المرأتل لر  تحقيرق  وهرذا مرأ يشريح 

 يعررد احتفررأا تسرربة األميررة بألقحيررة   ادا"مررو لقيررأ  الحررحاك التعليمررل بألقحيررة؛ صرريأؼته
ا علرر  اتخفررأ  الحررحاك التعليمررل . ؛واتخفررأ  تسرربة المرراهالت العليررأ وتتفررق هررذ"  ماشررح 

ا فعرأال   لر  رن هترأك ترأمهذ" الدحاسة التتيجة م  دحاسة مأدوك   حيث رشأحت  مرن قبر   يح 
ا  ؛حى الحيفيررةالوالرردين وكبررأح السررن فررل تحقيررق الحررحاك التعليمررل فررل العديررد مررن القرر فتظررح 
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والمتمملرة  مرن قبر  اكبرأء؛ يالقي أ األبتأء تللتحاج  مستوى الدافعية التحبوية والتعليمية ال
فل: احتفرأا تسربة الج ر  المقرأفل لردي ن  واتخفرأ  معرد  الروعل العلمرل  وتفشرل الج ر  

قأفيرة  بشك  مزمن  واحتفأا تسبة التسح  التعليمرل  وؼيرأ  القردحات الداعمرة للححكرة الم
 .اتخفررأ  الحرحاك التعليمررل لردي نوؼيرح ذلرك مررن العوامر  التررل ردت  لر  

؛ )من السأبعة حت  المأتيرة عشرح(

ررأ:  والررذ  مررادا": مررأ رمررح الرروعل المقررأفل  ؛رجأبررت الدحاسررة علرر  التسررأا  المألررثكمررأ مألم 
 والممأحسأت عل  الحرحاك التعليمرل؟

)األولر  حتر  السأدسرة(

   والخأمسرة الحابعرة

السأدسرة(و

مقأبر  العلرن ةللخحافر ضرع نوو

للحرحاك  الماشح المألرثوهذا مأ يحقق 

ا التعليمل الذ  تن صيأؼته وهو:   ؼيرح مبأشرح يعد احتفأا تسر  ااصرأبة برألمح  ماشرح 
مأتيرة )مرن السرأبعة حتر  ال  عل  معد  اتخفأ  الححاك التعليمل

عشح(

 

 الوسرأئ  مرن هترأك رن يرحى حيث مأكليالتد  لتظحية الفكحية القضأيأ م  التتيجة هذ"وتتفق 
 لردى والتجرأ، ااتجرأز معرد  احتفأا  ل  تاد  التل التؽيحات  حداث عل  يسأعد مأ الحديمة
 رخررحى ووسررأئ  والك حبررأء  الحخيصررة  العررأن التقرر  ووسررأئ  الطررحق  تأحررة ممرر  األفررحاد 

 المترأطق مر  بألمقأحترة الوسرأئ   مرن وؼيحهرأ والصرحؾ  والتليفرون  والحاديو للتليفزيون
ا الخردمأت  كتلر فرل تقرص مرن يعرأتون حيرث ااتجرأز؛ معرد  في رأ يتحاج  التل  للج ر  تظرح 

 .التحديث وسأئ  وحف 
ررأ: كمررأ اسررتطأعت الدحاسررة ااجأبررة علرر  التسررأا  الحابرر  ومررادا": مررأ رمررح المسررتوى  حابع 

 االقتصأد  عل  الحرحاك التعليمرل؟

)األول   ل  السأدسة(
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وهذا مرأ 

للححاك التعليمرل الرذ  ترن صريأؼته ومرادا":  يعرد اتخفرأ  مسرتوى  ماشح الحاب اليحقق 
ا ؛علر  اتخفرأ  الحرحاك التعليمرل  ؼيح مبأشح الم ن ماشح 

)السأبعة  لر  المأتيرة عشرح(

للحرحاك التعليمرل الرذ  ترن صريأؼته  الخرأم الماشرح وهرذا مرأ يحقرق 

ا : مرررادا"و التخفرررأ  الحرررحاك  ؼيرررح مبأشرررح يعرررد اتخفرررأ  معرررد  الررردخ  المرررأد  ماشرررح 
والترل ترحى رن الفقرح المردق  ؛وتتفق هذ" التتيجة م  دحاسرة صرليحة مقأوسرلالتعليمل 

أد العديد من الفقحاء والمححومين من المشأحكة فل الحصرو  علر  حق رن فرل ياد   ل   بع
ررأ؛ ومررن مررن دخررول ن فررل دائررحر الت مرريو  وااحبررأط   ررأ وكلي   التمترر  بحقرروق ااتسررأن جزئي  

   .وتحاج  بحامج التتمية المستدامة لدى تلك الشحائ  الفقيحر
أ: كمأ استطأعت الدحاسرة ااجأبرة علر  التسرأا  الخرأم   الرذ  مرادا": مرأ رمرح عردن خأمس 

المسأوار بين الجتسين عل  الححاك التعليمرل؟

 .)الحابعرة حتر  السأدسرة(

مرادا": للحرحاك التعليمرل الرذ  ترن صريأؼته و الماشرح السرأد ا مرأ يحقرق وهذ 

ا  .التخفأ  الححاك التعليمل  ؼيح مبأشح يعد احتفأا الفجور بين الجتسين ماشح 

ا استطأعت الدحاسة ااجأبة عل  التسأا  السأد  ومااد": مأ رمرح المشرأحكة  أ: رخيح  سأدس 
جتمعية علر  الحرحاك التعليمرل؟الم

)من األول  حت  السأدسرة(

.

 مررر  التتيجرررة هرررذ" تتفرررقو .ديرررة عشرررح والمأتيرررة عشرررح(أة  والح  والمأمتررر)الحألرررة السرررأبعة
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 رفضر  يصربحون ااتجرأز؛ تحرو قرو  بحرأفز يتمتعرون الذين األفحاد رن يحى حيث مأكليالتد 
ا للقيأدر   مرن بتروا يشرعحهن والرذ  األهرداؾ تحقيرق علر  قردحت ن من به يتصفون لمأ تظح 
 اكخرحين  قبر  من علي ن والمتأء اناالحتح عن والبحث بأألمأن  والشعوح الشخصل  الحضأ
ررأ يسررعون كمررأ  ممررأ المحفررزر  والوسررأئ  والطررحق البحررث وسررأئ  وتطررويح تحقيررق  لرر  دوم 

.األهداؾ لتحقيق  المتأحة الفحص عن ويبحمون محوتة  ركمح يجعل ن
 هذا وقد خحج البأحث بمجموعة من التوصيأت عل  التحو التألل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Poverty and educational mobility Field research in Beni Suef Governorate 

by Hotta Hussien 

This study aims at recognizing the impact of poverty on education. 

Methodology: this study depends on the application of the case study on 

twelve cases among who could complete their education in one of the 

impoverished villages in the town of Somesta, Beni-Suef governorate, 

through a comparative Method. Conclusions: the study reveals an effective 

impact on the realization of educational mobility, which was negative on the 

cases from 1 to six who leaked out of education, and failed to achieve 

educational mobility compared to the cases from 7 to 12 who could 

overcome their bad circumstances through emigration with their families 

and relatives outside the village for their bad social and economic 
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conditions, and obtain university degrees. This is related to a group of 

sociological factors that influenced on the educational mobility represented 

in: the impact of the ecological environment, the kind of socialization 

followed in these families, the influence of cultural consciousness, 

inequality, and finally the impact of the social network on the achievement 

of education mobility. 
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