
 (Social stratificationالتدرج الطبقي )تاسعا : التمايز 

 ٌختلف المجتمع الحضري عن الرٌفً من ناحٌة تحدٌد الطبقات فٌه فالكل فً الرٌف ٌعرف مركزه وٌعرف كٌف 

 ٌتعامل مع األهم منه واألقل منه ,أما فً المدٌنه الكاملة التحضر فأن التماٌز والتدرج الطبقً بٌن الغنً والفقٌر 

 اضحه وٌسهل على أي فرد مالحظته بسهوله .وبٌن الرئٌس والمرؤوس وبٌن العالم والجاهل ٌكون بصوره و

 أما فً الرٌف فللحسب والنسب أهمٌه كبٌره إذ ترتبط أهمٌة الفرد بأهمٌة األسره التً تنتمً الٌها ومقدار ما

 تملكه هذه األسره من ارض ,إما فً المدٌنه فال تكاد تكون هناك عالقه بٌن أهمٌة األسره وأهمٌة الفرد وٌقل 

 الطبقً فً الرٌف عنه فً المدٌنه وقد ٌرجع ذلك الى تجانس المجتمع الرٌفً وعدم تجانس  التماٌز والتدرج

 المجتمع الحضري .

 (Social mobilityعاشرا : الحراك االجتماعي )

 الحراك االجتماعً بصفه عامه معناه )االنتقال من وضع الى أخر( وٌقسمه علماء االجتماع الى نوعٌن )االول 

 ,والثانً الحراك االجتماعً( وٌقصد بالحراك الطبقً تحرك عناصر السكانٌه أي انتقالها من مكانالحراك الطبقً 

 الى أخر على سطح االرض إما الحراك االجتماعً فٌقصد به تحرك االفراد والجماعات من مركز اجتماعً الى

 ً أو عمودي( والثانً )الحراكأخر.والحراك االجتماعً ٌكون فً احد االتجاهٌن األول )الحراك االجتماعً الرأس

 االجتماعً األفقً( والحراك الرأسً ٌكون بأتجاه األعلى أو األسفل كتحول شخص من طبقه دنٌا الى طبقه وسطى

 أو هبوط شخص من درجته الوظٌفٌه بسبب ارتكابه مخالفه ما .

 كانتقال عامل من العمل أما الحراك األفقً فٌقصد به انتقال شخص من مركزه الى مركز أخر فً نفس الطبقه 

 الزراعً الى العمل الصناعً أو التجاري ,وفٌما ٌتصل بالمجتمع الرٌفً نجد أن الفالح ٌستطٌع أن ٌتحضر وٌنتقل

 الى المدٌنه كما ٌمكن البن المدٌنه أن ٌنتقل الى الرٌف وٌقل الحراك االجتماعً فً الشكل المهنً أو غٌر ذلك من 

 ا ٌحدث فً المدٌنه ومع ذلك فتمت هجرة فً كثٌر من اإلفراد من الرٌف الى المدٌنه اشكال الحراك فً القرٌه عم

 وفٌها ٌكون الحراك االجتماعً أكثر كثافه وهناك عالقه اٌجابٌه بٌن الحراك والتحضر وهناك هجره معاكسه من 

 اسٌه ,اقتصادٌه,..الخ(.المدٌنه الى الرٌف ولكنها تحدث فً ظروف استثنائٌه كاألزمات على اختالف أنواعها )سٌ



 

   

   

 


