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 دادإـع
 ةــــة اخلاصــــدرس الرتبيــــم

 جامعة القاهرة -كلية الدراسات العليا للرتبية

استهدف البحث الحالي إجراء مراجعة وتحديث لمقياس المستوى االجتماعي االقتصااي  
الثقااا ي لرساارم المصاارضة  ااي يااوء التايياارات الحاليااةا وتاا  اساات دام الماا ه  الو اا ي المسااحي  

( أسااارم ت وعاااي ااااي  محا )اااات الحمااار الرضا والمدي اااة(  اااي الوجااا  701وبلااااي عي اااة البحاااث  
 -القليوبيااة–ا ااي سااوضا( والوجاا  البحاار   القاااجرم  -الم يااا -أساايو  -سااوجا -القبلااي  اصقصاار

اورسااعيد(ا وأسااا رت ال تاااح  عااا  تحديااد المتايااارات اصجاا   اااي  -الشااارقية -الشااي ك ااار  -الدقهليااة
تحديااااد المسااااتوى االجتماااااعي االقتصاااااي  الثقااااا ي لرساااارم المصاااارضة وجاااا  الماااا ج ت التعليميااااة 
واصوياع الوظي ية/المه ية والدخل المعيشي لك  الوالدي  وأسالوبه   اي ممارساة الحياام اليومياة  

معايلااة ت ب ضاااة ت اسااو المسااتوى االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي الحاااالي  كمااا أساا ر البحااث عاا 
لرسااارم المصااارضة  كماااا أظهااار أ  توحضاااح عي اااة البحاااث الحاااالي ال تتباااح التوحضاااح االعتااادالي علااا  

  عي ة البحث(ا  م ح   المستوى االجتماعي االقتصاي  الثقا ي لرسرم المصرضة

 اثقا يال -االقتصاي  -مستوى االجتماعي: الالكلمات املفتاحية
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 أ  مجتماحياحماة التايار  اي  الم شراتالمستوى االجتماعي االقتصاي  الثقا ي م   دعيي 
 يوالتا الم شراتبما يساير التحوالت  ي جذه المجتمعاتا وال شك أ  ج اك ع قة قوضة اي  جذه 

    ي أغلبها ع قة طرييةاقد تكو  
 اااي المجتماااح المصااار   اااي العقاااد الثااااني مااا  القااار  الوا اااد  ةالجوجرضااا للتحاااوالتون)ااارا 

ما  تايارات كبيارم  اي حضاايم الادخو   ع هاا نات وماا  2011ي ااير 25والعشرض  و ي مقدمتها ثورم 
ارت اااع أجااور باااقي المهاا  والحاارف ومااا   ثاا  والمرتبااات لقعاعااات كبياارم ماا  مااوظ ي الدولااة وماا

ارت اع اصساعار( سااج  بشاابل كبيار  ااي ان  اا  القيمااة ماا  حضاايم التماا      كاال كلاكترتاو علا
ياخال الجهااح ما  اص اراي الشراحية للعملة عل  المستوى المحليا  م  ع   توظيف أعداي كبيرم 

أكثر أمانا بأنها  يث ال تزا  ال )رم إل  الوظي ة الحبومية  ي جذه ال ترم القصيرم اإليار  للدولة 
وم  التحوالت أيما  ي جذه  اف القعاع ال اص أكثر يخ  مالياواستقرارا وإ  كاني أغلو وظاح

ال ترم الزم ية تراجح أعداي السياح اصجانو وما ترتو عل  كلك م  قلة المواري المالياة للدولاة ما  
العملة اصج بية مما شبل يااعا إياا يا علا  العملاة المحلياة  ولكا  ما  نا ياة أخارى أيى جاذا 

توجهاي بالمارورم إلا  الساوم المحلاي  يالتاو ف  اي الماد  السايا ية الاار  إشااا الويح إل  قلاة 
والسااايا ة الداخليااااة وبالتااااالي أ اااادثي تاياااارات ثقا يااااة  اااي المجتمااااح المصاااار  تمثلااااي  ااااي ظهااااور 

 -أساوا ( والسايا ة الشاطةية شارم الشااي -السايا ة الع جياة الوا ات( والسايا ة الثقا ية اصقصاار
إال أ  ا لحاج  للتر ي  لدى الكثيار ما  أ اراي المجتماح المصار  السا ل الشمالي( وحضايم ا-الاريقة

ظهر  ي قرار تحرضر سعر  رف العملة المحلية مقاال الدوالر اصمرضبي  اصج التحو  الجوجر  
وما ترتو عل  كلك م  تحوالت اقتصايية واجتماعية خعيرم تهااوت معهاا  3/11/2016اتارض  

ج ي  مقاال يوالر وا د(  م  عا  موجا  كبيارم  18مرضبي قيمة الج ي  المصر  أمام الدوالر اص
 لذلكا نتيجةاجتماعية كثيرم اقتصايية ر أوياع م  التم   االقتصاي  وتايي 

أ دثي كل جذه ال)روف تايرات كبيرم  ي ن)رم المجتمح للويح االقتصاي  والذ  ولقد 
  اا  قيماة العملاة المحلياة أ اب  غيار يقياظ ن)ارا الناادوره   م  أج  م شارات  يخال ال اري والاذ

تاياارت ال )اارم للويااح االجتماااعي والااذ  أيمااا علاا  الاارغ  ماا  حضااايم المرتبااات ويخااو  اص اارايا و 
ووظي تا  وتعليما   وتايارت ال )ارم للوياح   م  أج  م شرات  ن)رم ال اس للش ص  ي يوء يخل

لمالياة للشا ص   ما  عا  الثقا ي والذ  م  أج  م شرات  التعلي  والمباناة االجتماعياة والحالاة ا
ومعالعاة الكتاو االلكترونياة واالن ارا   م احل ااتوا ر شاببة المعلوماات الدولياة انترني(  اي أغلاو 



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 247 

 اااي وسااااحل التوا ااال االجتمااااعي  والرغباااة  اااي قمااااء أوقاااات التر يااا   اااي المشااااتي والمصاااايا 
أ ااابحي ج ااااك  وممارساااة الهواياااات واصنشاااعة مااا  خااا   اشاااتراكات ال اااواي  الم تل اااةا ومااا  ثااا 

اتبعتها تحوالت جوجرضة  ي اصوياع االقتصايية وم  ث  االجتماعية  ي البداية سياسية تحوالت 
مرا واقعا بمرورم مراجعاة أيوات ومقااييت تقادير الوياح أ  ريي ي المجتمح المصر   والثقا ية

الحاجاة إلا    وم  ج ا ظهارت االجتماعي االقتصاي  الثقا ي لرسرم المصرضة  ي الوقي الحالي
   يرورم إجراء البحث الحاليا

قوضاة ة يامتايارات البيةالأ اد ة والثقا ياة االقتصااييو  ةاالجتماعيا ضاتالمستو  اتمتاير تعتبر 
والثقا ي  االقتصاي و االجتماعي  ه اك توج  بأن  كلما ارت ح المستوى  ل رياش صية ا ي  التأثير

ماا  متاياارات  رعيااة ماا  مسااتوى التعلااي  والوظي ااة والاادخل وأساالو  ممارسااة لرساارم ومااا تتماام   
الحيااام اليوميااة ماا  أنشااعة وممارسااات وجوايااات انعباات مااريوي كاال جااذا علاا  الجوانااو الم تل ااة 
لش صااااية أ ااااراي اصساااارم ماااا  اصا اااااء  ااااي الجوانااااو الجساااامية والعقليااااة واالن عاليااااة واالجتماعيااااة  

والثقاا ي انعبات الماريوي علا  تواياح  االقتصااي و االجتمااعي ى وبالمقاال كلما ان  ض المساتو 
 Moore& Littlecottو ااي جااذا الشااأ  أشااارت يراسااة جوانااو الش صااية ص ااراي جااذه اصساارما

 سااااوضةبساااالوكيات أكثاااار  لرساااارم الحالااااة االجتماعيااااة االقتصااااايية المرت عااااة ا ارتبااااإلاااا   (2015)
علاا  و يااح الساالوكيات باسااتث اء ال شااا  الباادني  باسااتث اء مااا يتعلااظ باسااته ك الكحااو ا وعلاا  جم

   حةابسلوكيات أكثر  خاصبشبل  المدرسةمستوى 
يوساف كشا ي يراساة ولقد أكدت جذه الع قة أيما العديد م  البحوث والدراسات   ياث 

الااذكاء العااام و ( عا  وجااوي ع قاة ارتباطيااة موجبااة ااي  المسااتوى االقتصاااي  االجتمااعي 1993 
 كشا ي نتااح و عا   الجامعاةا لالسمات الش صية والتوا ظ اصكااييمي كذلك  ة  و بجوانب  الم تل

(عاا  ع قااة وايااحة اااي  المسااتوى االجتماااعي الثقااا ي وك ايااة الوالديااة كمااا 1997   مااة يراسااة
أ  القاوم أو الماعف ( با2014(ساعيد وأشاارت يراساة يدركها اصا اء  ي كال ما  الرضاا والمدي اةا

نااوع و  نااوع السااب و  واالقتصااايية لرساارم المتمثلااة  ااي المسااتو  التعليمااي  ااي المبانااة االجتماعيااة
موساااو  ا وأشااارت يراسااة  جاا  الاادخل لهااا انعباساااتها علاا  مجرضااات الع قااات اصساارضةو  المه ااة

مبا  اإلقامة والحالة و  المستوى االجتماعي لرسرم بجميح م شرات  م   ج  اصسرم( أ  2013 
  مه يااة للوالاادي المبانااة المعيشااي و المسااتوى ال بمااا يشااملصاااي  لرساارم المسااتوى االقت  و العاحليااة
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لوساااحل الثقا يااة كلهااا عواماال تساااج  لر اصساارم يلوالاادي  وتاو االمساتوى الثقااا ي ماا  مسااتوى تعلااي  و 
ا لااذا ظهاار توجاا  لاادى مع)اا  البااا ثي  بااأ  ساامات أو موا اا ات  ااي التحصاايل الدراسااي للمااتعل 

ي نجاح التلميذ و صيلت  م  التعلي   وضع ي جذا أن  كلما ارت اح وياح اآلباء ج  اصكثر أجمية  
 (ا 2015اصسرم اجتماعيا واقتصاييا ارت ح أياء العالو  ي التعلي  نييتو  راموس 

اصشاابا  الم تل ااة للتاادر  االجتماااعي  وجااذاي جااذه  لتقاادير عدياادملقااد ظهاارت مقاااييت و 
ااااي   الواياااحة لع قاااةلال  ساااية ن)ااارا إليراكهااا   المقااااييت اجتماااام الباااا ثي   اااي مجااااالت البحاااوث

لقيااس  اتجهاواال  ساية التاي يقوماو  ادراساتها  وما  ثا   والمتاياراتالت اوت  ي اصوياع العبقية 
عااارف بالمساااتوى لعااال أكثرجاااا شااايوعا ماااا يي  عديااادمالتااادر  االجتمااااعي  اااي بحاااوثه  تحاااي مساااميات 

 socio-economic statusالقتصاااايية ا -القتصاااي   أو المباناااة االجتماعيااةا -االجتماااعي
  (ا1992  روبي 

اوجا  عاام  او  الثقا ي  تركزت الدراسات التي ت اولي المستوى االجتماعي االقتصاي و 
قياسا  لمجاري أو  بمتايارات أخارى  ة جاذا المتايارالوقوف علا  ع قا شمليث ثة جوانو أساسية 

 حاولاة إيجااي م شارات موياوعية لتقااديرهم وأ   اي البحااوث الم تل اة تثبيتا  ويابأ أثاره إ صااحيا
والبحاااااااااااوث  ااااااااااا  جاااااااااااذا الشاااااااااااأ  عديااااااااااادم   ياااااااااااث أشاااااااااااارت يراساااااااااااة كااااااااااال  (ا1994 خلي اااااااااااة 

أ  ان  اا  المساتوى االجتمااعي االقتصااي  جاو ب Taylor,Briner,& Folkard(1997)م 
 Garcia, deأشااارت يراسااة كاال ماا لل ااريا و  علاا  الم رجااات الصااحيةتااأثيرا  تاياارات أسااوأ المي 

Souza, Bella, Grassi-Kassisse, Tacla, Spadari-Bratfisch(2008)   أ  ان  اا
اااادرك ومسااااتوضات المسااااتوى االجتماااااعي االقتصاااااي  ماااارتبأ  بم شاااار الماااااأ ال  سااااي العااااالي المي

ا الكااورتيزو   والتااي يمباا  أ  تاا ثر ساالب ا  ااي الصااحة  وأنهااا مرتبعااة بالماااو  ال  سااية اليوميااة
للدراساات  اي البلادا  المتقدماة عا  وجاوي  Hanson &Chen(2007)وأ اي اساتعرا  كال ما  

بالتدخي   وال )ام الاذاحي غير الصحي   الن  ا  المستوى االجتماعي االقتصاي ارتبا  قو  
 وان  ا  ال شا  البدنيا

أ  ا يااة  وجاا االجتماااع   علماااء قيقااة ال يمباا  تجاجلهااا اااي  وماا  نا يااة أخاارى ج اااك 
التادر  االجتمااعي  مثالجواناو الحياام االجتماعياة  كال ي  كبيرد    لاالقتصاي ووظاح   ت ثر إ

ضشير مصاعل  االقتصااي و وال )  السياسية والتاير االجتماعي وكا ة ال )  االجتماعية اصخرىا 
 اص اارايوال ادمات وتوحضعهااا واساته كها ااي   السالحإلا  التادااير التاي تاات  و قاا لهاا عمليااات إنتاا  
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بال ساابة للمجتمعااات  كبياارمأجميااة لاا  ل )ااام االقتصاااي  اوماا  ثاا   اا    ا ااي إطااار اجتماااعي معااي 
و قاا لعبيعاة الا )    المجتمعات عل  أساس اقتصااي  أ ا  ي  يه ي  التي الدرجةاإلنسانية إل  

وم  ث  يتم  ما  خا   العار  الساااظ أجمياة  (ا145 2009 عويم  الساحدم  يهااالقتصايية 
قتصاي  الثقا ي    ا اء الش صاية اإلنساانية وإشاباع الحاجاات متايرات المستوى االجتماعي اال

ال  سااية  ولكاا  ن)اارا للتاياارات االقتصااايية واالجتماعيااة والثقا يااة والتااي ظهاار معهااا عاادم م اساابة 
ومسايرم الكثير م  مقاييت التقدير ال ا ة اهذه المتايرات لل ترم الزم ية الحالية يقتمي يرورم 

 ييت  وم  ث  يمب  تحديد مشبلة البحث الحالي  ي اصسةلة اآلتية:إجراء مراجعة لهذه المقا
حديم  ي ت تلف اصبعاي المبونة للمستوى االجتماعي االقتصاي  الثقا ي ع  اصبعاي المي جل  -1

 المقاييت السابقة؟
تايارات المساتوى االجتمااعي السرضح لمبأ مي  ل رحلويح معايلة ت ب ضة معا رم  ما إمبانية -2

 ؟واالجتماعية البحوث ال  سية ثقا ي  ياالقتصاي  ال

 ااااي عي ااااة  ي تلااااف توحضااااح اص ااااراي علاااا  المسااااتوضات االجتماعيااااة االقتصااااايية الثقا يااااةجاااال  -3
 ع  التوحضح االعتدالي؟ عشواحية غير كاملة التمثيل للمجتمح اص لي(

 

 -االقتصاااي  -الجتماااعيمراجعااة مقاااييت تقاادير المسااتوى ا يهاادف البحااث الحااالي إلاا 
لوياح أيام لتقادير جاذه الميتايارات ما  خا   معايلاة ت ب ضاة جديادم تكاو   الثقا ي لرسرم المصرضة

 م اسبة للوقي الحالي وضصل  است دامها    ميدا  عل  ال  ت عموما وم   التربية ال ا ةا

 يمكن أن ُيفيد البحث الحالي في:

 :ةـــــالنظرية ـــــاألهمي
 مسايرم التايرات االقتصايية واالجتماعية والثقا ية  ي المجتمح المصر   ي ال ترم الحاليةا (1)
تصااال  لل ااارح السااارضح للمساااتوى االجتمااااعي معا ااارم باااأيام و  وال  ساااي ميااادا  الترباااالإثاااراء  (2)

 االقتصاي  الثقا يا
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 ة:ــــــة التطبيقيــــــاألهمي

 اي البحاوث المساتوى االجتمااعي االقتصااي  الثقاا ي ايارات ويح أيام تصل  لمابأ ميت (1)
 كمتاير يخيلا  الم تل ة ال  سية التجرضبية

 ااي ال)ااروف  ويااح أيام تصاال  لقياااس ميتاياارات الويااح االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي (2)
 كأ د المتايرات البحثية المستقلة أو التابعة وع قتها بالمتايرات ال  سية اصخرىا الراج ة

 Social Level   االجتماعي: املستوى أو الوضع
وقدرتا  علا  التاأثير ياخال المحايأ يتمثل  ي ن)ارم وتقادير المجتماح لل اري ومبانتا  ايا ه  

 مثل يخل  ووظي ت  وتعليم  وثقا ت اعديدم متايرات االجتماعي  والذ  قد يتأثر ب

 Economic Level االقتصادي: المستوى أو الوضع
يتمثاال  ااي الويااح المااالي لل ااري وضعباات مجماال يخاال ال ااري ماا  خاا   وظي تاا  ومصاااير 

 ممتلكات  م  أرايي وعقارات وسياراتاااوغيرجاا    م  ع الدخل اصخرى 

 Cultural Level الثقافي: المستوى أو الوضع
 للحيااام ة ال ااريوض)هاار  ااي أساالو  ممارساا  تاياارات العصااريتمثاال  ااي المسااايرم ال كرضااة لمي 

قاد  ذ والا  قماء أوقات للتر ي و ممارسة الهوايات واصنشعة و م  خ   متابعة اص داث الجارضة 
 المالياالوظي ي و مثل تعليم  وويع  عديدم متايرات ب يتأثر

وضيعباار عاا  المسااتوى االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي  ااي البحااث الحااالي بالدرجااة التااي 
 سرم المصرضة عي ة البحثاتحدي ويح اصسرم  ي سل  التدر  لر

 

ماا   م تل اةعبار عاا  يرجاات يي  تادرجا  تقساي  المجتماح إلاا  طبقاات تشابل  ااي ال هاياة ييعاد 
التي جذاي انتباه ال  س ة والعلماء م ذ حم  بعيدا  المهمةم  ال)واجر االجتماعية   الهيبة والقوم

إال   social structureم  جوانو الب اء االجتمااعي   مه ع  جانو ومح أ  جذه ال)اجرم تعبر 
وظهااور يراسااات   إال ا مااو العلااوم االجتماعيااة الحديثااة ةلدراسااة العلميااوالبحااث لأنهااا لاا  ت مااح 

 (ا1972 اوتومور  social stratification التدر  االجتماعي
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االقتصااااايية  صوياااااعااالخاااات ف اااااي  ال اااااس  ااااي  وضشااااير م هااااوم التاااادر  االجتماااااعي إلاااا 
االخات ف إلا  عوامال اجتماعياة أكثار جاذا ضرجاح و الحياام   يواالجتماعية وم  ثا  اخات ف  ر اه   ا

  التاااادر  االجتماااااعي ا ااااع ح يشااااير إلاااا  ظاااااجرم التباااااي  وأم هااااا عواماااال طبيعيااااة أو ايولوجيااااة  
رص الحياام وخيراتهااا االجتماعي القاحمة عل  أساس أشبا  التمييز االجتمااعي الم تل اة  اي توحضاح  ا

الحصااو  أو وتع ااي  اارص الحيااام إمبانيااة الحصااو  علاا  عاحااد اجتماااعي مااا كالصااحة وطااو  العماار 
والجااااادير بالاااااذكر أ  موياااااوع التااااادر  أو التبااااااي   علااااا  شاااااهايم جامعياااااة وامااااات ك سااااايارم أو م اااااز ا

ياااو االجتمااااعي ماااا يعلاااظ عليااا  االجتمااااعيو ت الب ياااة االجتماعياااة أو التركا  االجتمااااعي يشااابل جاااوجر 
يشااير م هااوم التاادر  االجتماااعي إلاا  وجااوي جماعااات وباإليااا ة لااذلك  (ا206-205 2009 عااويم 

جاا ت ااوت  يماا اي هاا  يماا يتعلاظ بالملكياة والادخل والتعلاي  والثقا اة وغير تأو طبقات أو شراح  اجتماعية 
   (ا1987م  الم شرات االجتماعية واالقتصايية والسياسية والثقا ية الحسي ي  

أشاابا  أساسااية للتاادر  االجتماااعي جاا : ن)ااام  تحدياادعلماااء االجتماااع علاا   ولقااد اعتاااي
تميياازا علاا  المسااتوى  Max Weber  لقااد طااورو الاارم  ن)ااام العاح ااة  العبقااة االجتماعيااةا 

حادي علا  أسااس العبقاة كمي  يقاومال )ار  ااي  ث ثاة م ااجي  أساساية  اي ن)اام التادر  االجتمااعي 
شير العبقاة إلا  ا  يث تحدي سياسيوالقوم كمي   حدي اجتماعيبانة االجتماعية كمي والم  اقتصاي 

ن ااات الموقاااف    أىمجموعاااة أشااا اص يشاااتركو   اااي موقاااف وا اااد باااال )ر إلااا   ااارص الساااوم 
الشاارف بو اا ها  قااد  المبانااة االجتماعيااة اال ترام وأساالو  الحيااام(أمااا  ااالقتصاااي  ماا  الملكيااة

لمثاال جااذا الشاارف عدياادم   وج اااك أساابا  علاا  ال ااري عااة المحليااةالااذ  ي لعاا  المجتمااح أو الجما
أماا  تعلاي الوا  والملكياة  م ها ال ل ية العاحلية الملكياة أو اصرساتقراطية  واص ال العرقاي  والمه اة

القااااادرم علااااا   ااااار  اتجااااااه معاااااي  أو يااااابأ معاااااي  علااااا  ال ااااااس  يهااااا  Powerالقاااااوم وال  اااااوك 
 (ا219- 216  2009ويم عواص داث 

جاااو طرضقاااة ترتياااو أعمااااء نساااظ معاااي   اااي  التااادر أ  ( 46-44  2007  الجاااوجر  ى وضااار 
ما  خصااحص جاا الهيباة وال  اوك وغير و مستوضات  وم بعماها تت ااوت ما   ياث الثاروم أو  تسلسل جرمي

دراساااة ال اااروم  اااي الااادخل والمه اااة والتعلاااي  واالساااته ك امبااا  قيااااس التااادر  االجتمااااعي يي كماااا المباناااةا 
 اي ع قاة  أث ااء وجاويهالقاوم جا  قادرم ال اري وأ   تاد  علا  االنتمااء العبقاياالتي م شرات غيرجا م  الو 

التاي القاوم  و ها Influence أماا ال  اوك  تا  ال ا اة رغا  ماا يلقااه ما  مقاوماةياجتماعية علا   ار  إرا
 تمارس بشبل غير رسمي وبدو  ميبانيزمات محديم للتالو عل  المقاومةا
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تسات دم كم هاوم عاام يتمام  ترتياو  Social statusاالجتماعياة المباناة وما  ثا   ا   
اص ااااراي علاااا  مقياااااس قاااااال للمقارنااااة يشااااير إلاااا  المسااااا ة االجتماعيااااة والهيبااااة ومقاااادار الحقااااوم 

مصااعل  المبانااة  ااي بااأ   (146  1988  غيااثيماايف  و (ا272  1980 الساايد  والواجبااات
يتمام  التوقعاات المتبايلاة بماا الجتماعي  العلوم االجتماعية يشير إل  ويح معي   ي ال سظ ا

  1978 السيد كما يعرفالب اء أو ال سظا جذا للسلوك اي  الذي  يشالو  اصوياع الم تل ة  ي 
بحباا  ساا   أو  االجتماااعي لويااح الااذ  يشااال  ال ااري  ااي ال سااظا ( المبانااة االجتماعيااة بأنهااا75

ة طوضلاااة مااا  ل ساااظ االجتمااااعي سلسااامساااتوى تحصااايل   و اااي ال وأج سااا  أو ماااي يه أو وظي تااا  
المباناااة جااا  الموياااح أو المباااا  الاااذ  يشاااال  أى أ  المباناااات واصيوار المرتبعاااة ببااال م هااااا 

  (ا43  2007الش ص  ي سل  التأثير ياخل نسظ اجتماعي معي  الجوجر  

 عارف اصولا تي   ت ساير التادر  االجتمااعيع د ضميز علماء االجتماع اي  ن)رضتي  رحيسيتي  و 
  integrative theoryالثانية ا )رضة التكامل تيعرف   و conflict theoryا )رضة الصراع 

 :  راعـــــــة الصـــــــنظري - أ
ماي إلا  ال كار تت وجا  كز  اي ت ااو  التادر  االجتمااعي علا  م هاوم العبقاة االجتماعياة  تتر 
 ااة والمتعاريااة أ يانااا ت )اار إلاا  المجتمااح  ااي يااوء الصااراع اااي  المصااال  الم تلوالتااي الماركسااي 

وتحادي ال )رضاة الماركساية  (ا1992 روباي  ر االجتمااعي يث ترى أ  الصراع عملياة يارورضة للتاييا
أبعااايا تعتبرجااا م شاارات كا يااة للداللااة علاا  العبقااة االجتماعيااة وجاا : الاادور الااذ  ت يياا  العبقااة  ااي 

عبقاااااااااااي  والاااااااااااوعي عملياااااااااااة االنتاااااااااااا   تاااااااااااداو  الثاااااااااااروات وتوحضعهاااااااااااا  االساااااااااااهام  اااااااااااي الصاااااااااااراع ال
بعااادي  يخااارض  لهاااذه اصبعااااي:   dahrendof(ا كماااا أيااااف ياجااار نااادوف 1972العبقي جاااور يت  

شاباع إيخار جاو  ( بعدا  1960 موش أياف كما(ا 1971 أ مد  الم زلة االجتماعية  وأسلو  الحيام
بال ساظ والتماايز االجتمااعي إلا  أسابا  ا احياة خا اة االخات ف يرجاح وما  ثا   الحاجات والرغبااتا

ي لاظ ال اروم االجتماعياة واالقتصاايية   م االجتماعي   ال )ام اإلنتاجي  ي المجتمح الرأسمالي جو 
ال )اار إلاا  وساااحل اإلنتااا  ماا  و  يااث ت شااأ المواقااف الصااراعية بساابو الع قااات المت اوتااة اااي  ال اااس 

 (ا1973ملكية كل وا د م ه  لهذه الوساحل م  عدم  ركت   يث

 :لـــــلتكامة اـــــنظري -ب
  )رضااة باتجاجاتهااا الم تل ااة علاا  م هااوم المبانااة االجتماعيااة الااذى أرساااه جااذه الركااز تي 

Max Weber  يشاااير إلااا  مااادى الهيباااة أو اال تااارام أو الشااارف الاااذى ي الااا  ال اااري مااا  الاااذ  و
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اآلخاااارض ا أى أ  المبانااااة االجتماعيااااة تتحاااادي ماااا  خاااا   ايراكااااات وتصااااورات ال اااااس لبعمااااه  
الااذي  يشااالو  ن اات المبانااة االجتماعيااة يميلااو  إلاا  ويااح أن سااه  ع ااد نقعااة  راي اصالاابعض   اا

أ  العبقة االقتصاايية تحتال أجمياة خا اة صنهاا تبادو  Weberمعي ة م  السل  العبقيا وضعتقد 
أخاارى يعتباار جمااح  نا يااةلكاا  ماا  و  ااي تحديااد المبانااة االجتماعيااةا  مهمااا  ااي ن)اار ال اااس سااببا

  كو  ألهااذا الساابو ربمااا نجااد و ببثياار ماا  اكتسااا  المبانااة أو  قاادانها   هلأسااالمااا  أو  قداناا  
بمع اا  أ  المبانااة    مالو   صاال المبانااة االجتماعياة عاا  العاماال االقتصااي يالمتمياازم  ةالمبانا

سااااس اص اااو  اصسااارضة والتعليمياااة والثقا ياااة والتاااي يصاااعو  قااادانها علااا  المااادى  اااي اصتعبااات 
 (ا1987القصير الحسي ي 

التاادر  االجتماااعي يقااوم علاا  ث ثااة أبعاااي رحيسااية جااي البعااد أ   Weberياارى   ثاا  وماا
  المبانة االجتماعياة(  لش صلالجماعة  تععي والشرف االجتماعي الذ   االقتصاي   العبقة( 

أ  جااذه اصبعاااي مترابعااة ابعمااها و طاار السياسااية والقانونيااة  والقااوم السياسااية التااي تمااارس  ااي اصي 
 قأ م  جذه اصبعاي والتي تحدي  ي  ا  (ا معتبر ا أ  الموقف االقتصاي  وا د326  1964 غيث 

 .مجملها الويح االجتماعي لر راي ياخل المجتمح
 ااصو  غيار قااال   الشاراح  العبقياةو   العبقاات اجيوضرى جيجر أ  ج اك اخت  ا اي  م ا

ة وتااا ي  إلااا  تحدياااد  ةاااة للدراساااة اإل صااااحية   اااي  اااي  أ  الشاااراح  ت ماااح للدراساااة اإل صااااحي
ما  أاارح علمااء االجتمااع  Warner& Luntوضعتبر  (ا9 1972 جور ت   المركز أو الويح

اتص يف سابا   اقام  يثالذي  استبدلوا م هوم العبقة االجتماعية بم هوم الشرضحة االجتماعية  
جتمااااع الماااد  اصمرضبياااة  اااي ساااي شاااراح   وأ اااب  جاااذا ال ماااوك  السداساااي شااااحعا  اااي علااا  اال

اصمرضبي وبي  الباا ثي  المهتماي  بقيااس التادر  االجتمااعيا كماا يارى ياجار نادوف أ  الشارضحة 
بر ع  تجمعات مصلحية ت)هر ب عال ظاروف ا احياة ع ةة و  ية  أما العبقة  ه   ةة تحليلية تي 

 (ا1971  أ مدخا ة 
ال شاا   اي  وا يناقد تشير كلمة الثقا ة  ي المحايثات اليومياة إلا  عل  الجانو اآلخر 

يساات دم علماااء االجتماااع مصااعل  الثقا ااة اي مااا م تلااف الميااايي  مثاال ال اا  واصي  والموساايق   
وااتدعا   اإلنساا  مل كال ماا  ا ع بماا يشالإلشارم إل  طرضقة الحيام الكلية لشاعو ما  الشاعو   

 (ا458  1996مااا  اص كاااار واصشاااياء وطراحاااظ العمااال  يماااا يصااا ع  وضوجده الموساااوعة العربياااة 
ماا  ج  ممامي  الوعي واص اسيت والتصورات المشتركة اي  أعماء جماعاة اجتماعياة الثقا ة 
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أى باالتلقي  االجتمااعي ولايت بالوراثاة  لما جو قاح  ولما ي باي أ  يبو   والتي تتوارث اجتماعيا
تم   يهاا البيولوجية( م  جيل إل  جيل تالي  بما  ي كلك الصور أو التجسيدات المايية التي ت

 (ا83  2007التاااي يبااادعها اإلنساااا  الجوجر   اصشاااياءتلاااك المماااامي  والتصاااورات مااا   اااور 
وضماثاال   تشااتمل الثقا ااة علاا  ال  ااو  والمعتقاادات واصعااراف والتقاليااد واالختراعااات واللاااة والتق يااةو 

ا الثقا اة أ  المصعل  اصخير يشير إلا  طراحاظ الحياام العملياة  أما إالمصعل  الثقا ة الحمارم  
ثقا اة لتتكاو  او  (ا12  2007 ال عيمي كاا  أم معقادا   أى أسالو  للحياام بسايعا  تشير إلا   ه  

وجاا  اصشااياء التااي يساات دمها اإلنسااا   ااي  ياتاا    المبونااات الماييااة ماا  مبونااات رحيسااية جاا :
الاااا )   وضيقصااااد اهاااااالمبونااااات االجتماعيااااة  و  وساااااحل نقاااالاو  مسااااب و  أثاااااثو أيوات ماااا   اليوميااااة

وج  الحالاة ال حماة   االجتماعية التي اواسعتها تصل مجموعة م  السبا  إل  التكامل والترابأ
شاامل الع ا اار الثقا يااة التااي يالااو عليهااا طااابح اص كااار   وتالمبونااات ال كرضااةو  و  المجتمااحالتك اا

 (ا11  1981اللاة وال   والدي  والعل  نا ر و والعواطف 
ج اك وجهة ن)ر لتاليو الوياح االقتصااي   اي  وم  ث  يتم  م  العر  السااظ أ 

تحدياااد المباناااة االجتماعياااة واعتبارجاااا الم شااار اصجااا   ولكااا  يوجااا  نقاااض لاااذلك باااأ  جماااح الماااا  
والتحرك ب  صعل   ي التدر  االجتماعي  وأيما ن)رم ال اس إلي  م   يث التأثير المجتمعي ال 

بااأ   (271  1980 الساايدوض كااد كلااك  تعباات مبانااة اجتماعيااة مرت عااة  ااايقة ياخاال المجتمااحا
االقتصاااي كااا  المصااادر اصساسااي لم هااوم العبقاااة االجتماعيااة  لااذا كاااا  التصاا يف إلاا  طبقاااات 
اجتماعية قا را إل  عهد قرضو عل  م شرات اقتصايية  وكا  أساس ال اروم ااي  العبقاات جاو 

( أ  1994 خلي اةماا ي كاد اي  االثروم والدخل وما لهما م  تأثير علا  اسات دام السالح وال ادمات
مثاال  مهمااة علاا  كلااك  وتاياارت وجهااات ن)اار البااا ثي  لتشاامل متاياارات أخاارى  يسااتمراصماار لاا  

إكا كانااااي الع قااااة اااااي  المسااااتوى االجتماااااعي و  المه ااااة والتعلااااي   ااااي تحديااااد العبقااااة االجتماعيااااةا
لاايت    اصمااروالمسااتوى االقتصاااي  ع قااة ايجاايااة مرت عااة  ااي العديااد ماا  الاادو  المتقدمااة   اا 

 (ا1981وب ا ة تلاك التاي تمار ب بارم االن تااح االقتصااي   ا      ي الدو  ال امية بالمرورم
وبالتالي     تحديد العبقة االجتماعية يشمل متايرات عديدم مثل االتجاجات الوالدياة وممارساات 

مباااا  اإلقاماااة الت شاااةة اصسااارضة ومساااتوى الااادخل والتعلاااي  ونوعياااة المهااا  التااا  يمته هاااا اآلبااااء و 
 (ا 1988وغيرجاااا عيس  
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التادر  االجتمااعي  اي اتجااجي  أساساي : اصو   وضسات د  يا   طرم قيااسوعموما تتمثل 
القياااس علاا  عاادي ماا  العواماال المويااوعية مثاال المه ااة ومسااتوى التعلااي  ومركااز القااوم والملكيااة 

المعتقااادات والمشااااعر التاااي الذاتياااة مثااال  ي يسااات د إلااا  عااادي مااا  العوامااالنواالتجااااه الثاااا اوالااادخل
و اآلراء التااي لاادى اص ااراي اآلخاارض   ااو  الويااح أيحملهااا ال ااري نحااو العبقااة التااي ي تمااي إليهااا  

التااااادر   عااااارم قيااااااسوج ااااااك تصااااا يف يخااااار ل (ا1983العبقاااااي الاااااذ  يحتلااااا   اااااري معي  انكلاااااز 
ي اة يمبا  قياساها تعتمد عل  تحديد أبعاي معالتي  كميةال يتمثل  ي طرضقتي : العرضقة االجتماعي

وضمبااا  أ  يرتكاااز القيااااس علااا  أبعااااي متعاااديم يشاااال ال اااري   كمياااا مثااال الااادخل ومساااتوى التعلاااي 
 العرضقااة الكي يااةا و بمقتماااجا ويااعا طبقيااا  ااي جاارم الترتيااو العبقااي  أو علاا  بعااد و يااد للقياااس

معي ااة مثاال تساات د علاا  تقااوض  أ ااراي المجتمااح المسااتهدف لربعاااي العبقيااة واساات  ص أبعاااي التااي 
وضعتمد جذا التقوض  عل  الاوعي العبقاي  أسلو  الحيام أو الت شةة االجتماعية أو مستوى العموحا

وضعتمااد البحااث الحااالي علاا  التكاماال اااي  االتجاااجي  متمااث   ااي ا(1992 روبااي  ص ااراي المجتمااح
عرضقة الكي ية العرضقة المويوعية م  تحديد أبعاي معي ة وتقديرجا كميا  ي ن ت الوقي  وأيما ال

الذاتية التي تعتمد عل  يراء اصش اص اآلخرض  لتحديد م شرات بعي ها وتادر  مساتوضاتها لتحدياد 
 الويح االجتماعي لل ري ياخل الجماعةا 

ظهااارت العدياااد مااا  الدراساااات والبحاااوث التاااي اجتماااي ب عاااداي مقااااييت لتقااادير المساااتوى 
تماااعي االقتصاااي  الثقااا ي لرساارم المصاارضة  و ااي يااوء مااا تاا  الو ااو  إلياا  تاا  عريااها االج

 بشبل م تصر عل  ال حو اآلتي:    
 ا(1976درويش) دراسة -1

أسااااس الوياااح المه اااي لل اااري  اااي   علااا االقتصااااي -المساااتوى االجتمااااعياساااتهد ي تقااادير     
مباشاار لربعااااي  انعباااس هواعتباار   قااأ عاااد المه اايالبي  المقياااس علاا  ملتشااوا االمجتمااح المصاار  

كاال مسااتوى  اءععااإ يااوء يراء المحبمااي  و  ييااة  ااعإلاا  ساابح مسااتوضات  ر   تصاا ي  وتاا   اصخاارى 
اسات دم العرضقاة الكمياة و مساتوضات المه اة  ترتياواست دم االتجااه الاذاتي  اي ت  و   يرجة م اسبة

 لل ريا االجتماعي االقتصاي  ي التقدير ال هاحي للويح 
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 ا(1978لنيل)مقياس أبو ا -2

الحاااي   مرتاااو اصم  مرتاااو اص    م جااال اصالمساااتوى االجتمااااعي  تمااام ي اساااتمارم 
م ها لكل و   اصبعاي إل  مستوضات  رعية يقست  تقماء وقي ال راغا و و   م زليةالجهزم اص  السب ي

 ا اااوي المقيااااس يرجاااات رقمياااة اءععاااوإ  اسااات دم العرضقاااة الكمياااة  اااي التقاااديرتااا  وحناااا نسااابيا  كماااا 
اصعلاا  واصيناا  ماا  الاادرجات التاحيااة  اإلرباااعاساات دام بتحديااد المسااتوضات العبقيااة تاا    و ةمتدرجاا

 لتحديد مدى العبقاتا
 ا(1978قشقوش)ودراسة عبدالغفار،  -3

ث ثاة   اي ياوءسارم المصارضة االقتصااي  لر -االجتماعي المستوى تقدير استهد ي     
بياناات ما  الوتا  جماح  (ااصممستوى تعلاي  -متوسأ يخل ال ري  ي الشهر-اص م شرات وظي ة 

باالساتعانة  أسارم  وتا  تصا ي ها 650 قوامهااتا  اختياار عي اة عشاواحية كماا أسرم مصارضة  4577
تااا  تصااا يف للتعبيااار عاا  المساااتوى االجتمااااعي االقتصااااي ا و  إلااا  سااابح مساااتوضات بمحباا  ثالاااث

عشااارم إلااا  يخااال ال اااري و ت  سااابعة مساااتوضاإلااا  مساااتوى التعلاااي  و تساااعة مساااتوضات  إلااا  لوظي اااة ا
  (0.15 3(+ ص0.45 2( +ص0.44 1+ ص0.16س= معايلااااة ت ب ضااااة: وتحديااااد  مسااااتوضات
= يخااال ال اااري  اااي 2ص  وظي اااة اص  1  صاالقتصااااي  س= المساااتوى االجتمااااعي   ياااث أ 

تعبيااظ جااذه المعايلااة علاا  عي ااة الدراسااة مااح يااار  تاا  وبعااد كلااك ا = تعلااي  اصم3ص  الشااهر
(  اي سابح 97-12عا  كلاك متصال ما  الادرجات  نات للت لص م  الكساور  و  (10ال ات   ي  

 لمجتمحا ي ا التركيو االجتماعي االقتصاي تمثل  تجمعات يشتمل كل م ها مدى م  الدرجات
 ا(1979مقياس منسي) -4

تماام ي االسااتمارم أبعاااي وظي ااة اص   وظي ااة اصم  مسااتوى تعلااي  اص   مسااتوى تعلااي  
ي اصخوم واصخوات  ظروف السب   اصسرم و يدم العاحلا وت  تقساي  أبعااي اصم  يخل اصسرم  عد

الوظي ة والتعلي  والدخل إل  مستوضات  رعياة  وأبعااي ظاروف الساب  و جا  اصسارم إلا  مجموعاة 
ماا  الب ااويا وتاا  تقااديرج  بعرضقااة كميااة ب ععاااء كاال مسااتوى يرجااة ولكاال ا ااد يرجااة ومجمااوع جااذه 

 جتماعي االقتصاي االدرجات يمثل المستوى اال
   ا(1983أنور)، ومقياس الشربيين -5

المسااتوى الماااي  للمهاا  : تمام ي اسااتمارم المسااتوى االجتمااعي االقتصاااي  أربعااة أبعااي
الممتلكااااات ياخاااال الم ااااز ا و مسااااتوى الرعايااااة واالجتمااااام و المسااااتوى التعليمااااي للوالاااادي  و الوالديااااة 
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مساااتوضات والب اااوي ال رعياااة  اااي ياااوء يراء يرجاااات رقمياااة لل ب ععااااء دمي العرضقاااة الكمياااة واساااتي 
 الرسرم وتعبت الدرجة الكلية للمقياس المستوى االجتماعي االقتصاي   المحبمي  الم تصي 

 ا(1985عبدالتواب ) دراسة -6

االقتصااااي  لرسااارم  اااي البحاااوث -متايااار المساااتوى االجتمااااعياساااتهد ي الدراساااة تقااادير 
أساالو  الحيااام(  -المه ااة -الاادخل -أبعاااي التعلي  تماام  المقياااس أربعااةا و وال  سااية االجتماعيااة

وتاا  الجمااح اااي  العاارضقتي   اواعتبرجااا أجاا  م شاارات لتحديااد الويااح العبقااي  ااي الب اااء االجتماااعي
 ربعايلالكمية والكي ية  يث اعتمد عل  يراء المحبمي  الم تصي   ي تحديد المستوضات ال رعية 

 ةت  تقسي  المه ة إلا  تساع يث ا تقدير جذه المستوضات ي كما است دم العرضقة الكمية اصربعة  
وتقسي  أسلو  الحيام إل   مستوضات ةثمانيإل  التعلي  و    مستوضات ةالدخل إل  ثماني  و مستوضات

و اااي ياااوء اصوحا  ال سااابية للمتاياااارات ا الممتلكاااات ال ا ااااة(-الثقاااا ي-أبعاي المساااتوى الساااب ي
  4س 4.40+3س 3.68+2س 5.75+ 1س 6.17س=  معايلة المقياس كاآلتي: أ بحي

 3المه ة  س 2التعلي   س 1ساالقتصاي  لرسرم   س= المستوى االجتماعي أ   يث
  أسلو  الحياما 4الدخل  س

 ا(1988الشخص) دراسة -7

 المسااااااتوى االجتماااااااعي االقتصاااااااي  لرساااااارماسااااااتهد ي مراجعااااااة وتعااااااديل يلياااااال تقاااااادير 
ما  خا   عار  وكلاك  )روف  ي تلاك ال تارما( بما يت اسو مح ال1978 عبدالا ار  وقشقوش 

مااا   180ماا  أعمااااء جيةاااة التاادرضت بالجامعاااات و 20بعاقااة اساااتع ع رأ  علاا  عي اااة تمااا  
طالباااا وطالباااة بالسااا وات ال هاحياااة ببليتاااي التربياااة  250الماااوظ ي   اااي وظااااحف ومهااا  م تل اااة  و

لويااح االجتماااعي تحدياد ال أبعاااي كم شاارات يااث تا  تحديااد خمساة والب اات جامعااة عاي  شاامتا 
 -اصمتعلااااي   -أو مه تهااااااصم وظي ااااة  -اصمتعلااااي   -أو مه تاااا اص  االقتصاااااي  لرساااارم وظي ة 

استبدا  متوسأ يخل اصسرم  ي الشهر بمتوسأ يخل ال ري ت  متوسأ يخل اصسرم  ي الشهر(ا و 
 سابعةإلا     ومتوساأ يخال ال اريمساتوضات ةإلا  تساع بيعاد الوظي اةتقساي    تاو  الوا د  ي الشاهرا

 :ةاست دام المعايلة الت ب ضت  و   مستوضات ةثمانيإل  التعلي  و   مستوضات
 4س (0.013  +3س (0.622+ 2س (0.886  +1س (1.016  +2.259ص= 
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   ا(1989عبدالتواب)دراسة درويش، و -8
 اسااااتهد ي مراجعااااة ال ساااا ة السااااابقة لمقياااااس المسااااتوى االجتماااااعي االقتصاااااي  لرساااارم

ا الساابقة التعلي   المه اة  الادخل  أسالو  الحياام(ربعاة اصبعااي  ي يوء اص (1985 عبدالتوا   
س=  :لتصاااااااب  المقيااااااااستايااااااارت معايلااااااة و ااااااي ياااااااوء اصوحا  ال سااااااابية للمتاياااااارات اصساساااااااية 

مسااااااتوضات  ةوتاااااا  تقسااااااي  المه ااااااة إلاااااا  تسااااااع ا 4س5.13+3س2.86+2س6.91+ 1س7.32
مستوضات وتقساي  أسالو  الحياام إلا   ةثماني ومستوى التعلي  مستوضات ةومستوى الدخل إل  ثماني

 ث ثة أبعايا
 ا(1990) اهلالليدراسة  -9

جد ي إل  تحديد طبيعة التركيو العاملي لمتايرات المستوى االجتماعي االقتصاي   اي 
إلاا  أربعااة تاا  التو اال طالبااا وطالبااة بالمر لااة الثانوضااةا و  2224القاااجرم الكباارىا وبلاااي العي ااة

توى الثقااا ي  يااث تشاابعي علياا  الم شاارات كات العااابح التعليمااي والثقااا يا عواماال  اصو : المساا
بيل التقوض  الذاتي واال ساس العبقي الثاني: ال  وك اصسر   يث تشبعي علي  عوامل كاتية م  ق  

م  قبل اصسرما الثالاث: السالوك التروضحاي  ياث سايعرت عليا  الم)ااجر السالوكية ص اراي اصسارم 
الصااي يةا الرابااح: مبااا  وطبيعااة السااب   يااث غلااو علياا   واإلجاااحاتال ااراغ   ااي اساات دام أوقااات

 والدخل الشهر ا  اإلقامةالتقوض  الذاتي لم عقة 
 ا(1997)دراسة فضة -10

المساااتوى االجتمااااعي االقتصااااي  والثقاااا ي  اااي الرضاااا والمدي ااااة اساااتهد ي تصااامي  مقيااااس 
ما  طا   كلياة التربياة بجاامعتي ا هاا وعاي   (512عي اة    وت  تق ي ا  علا بالك اية الوالديةا ع قت و 

ااام  المساااتوى االجتمااااعي  25وضحتاااو  المقيااااس علااا   شااامت مااا  أا ااااء الرضاااا والمدي اااةا عباااارم  تم 
أمااااام  ( وضعلااااو ماااا  ال ااااري ويااااح ع مااااةختيااااارات ولكاااال م هااااا أربعااااة اعبااااارم  (16االقتصاااااي  

ااالم اساابةسااتجابة اال ا وتكااو  ال هايتااا  الصااارى عبااارات (9 الثقااا ي االجتماااعي م  المسااتوى ا وتم 
 ( عل  الترتيوا 34  9(   64  16والع)م  لدرجة المستوضي  االقتصاي  والثقا ي  

 .(٢٠٠٢)البحريي قياس م -11

عباارم وضات  (  56   عبارالثقاا ي  االجتمااعي المستوى االقتصااي  يهدف المقياس إل  تقدير
وتاا    كاال ماا  الوالااد والوالاادم بشاابل م  صاال الم اساابة  يمااا ي ااصسااتجابة االأمااام  (  ويااح ع مااة

احي يااات  الو اااو  إليهاااا مااا  خااا   م تاااااح و توحضاااح العباااارات التاااي تقااايت اصبعااااي الث ثاااة بشااابل عشااا
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 ى المسااااتو و  ( 78-15للمسااااتوى االجتماااااعي اااااي   ال هايتااااا  الصااااارى والع)ماااا  التصااااحي ا وكانااااي
 (ا200-33رجة الكلية اي  (  والد75-12اي   الثقا يالمستوى و  ( 47-6اي   االقتصاي 

 ا (2003مقياس خليل) -12

ث ثاااة أبعااااي ت ااااو  جاااذا المقيااااس المساااتوى االجتمااااعي االقتصااااي  الثقاااا ي  اااي  اااورم 
الع قااااااات اصساااااارضة  والمسااااااتوى التعليمااااااي والمبانااااااة   المسااااااتوى االجتماااااااعيمسااااااتقلةا  تماااااام  

جاااا قتصاااايية لمهااا  أ رايالمباناااة اال  المساااتوى االقتصااااي ومااا  محتوضاااات ه ا تاالجتماعياااة لمه ااا
وماا  محتوضااات  اوالتر ياا لعاقااة  والتاذيااة  والرعايااة الصااحية  ووساااحل ال قاال  اومعااد  اسااته ك 

نحاو العلا  وال شاا  الثقاا يا وضععاي المقيااس  هااواتجاج المستوى الثقاا ي المواقاف ال كرضاة لرسارم
مساتوضات جاي: مرت اح ة سابععاد  كماا يععاي يرجاة كلياة تتاوحع علا  ث ث يرجاات مساتقلة لكال بي 

 جدا   مرت ح   وم المتوسأ  متوسأ  يو  المتوسأ  م   ض  م   ض جدا ا
   ا(2013الشخص)مقياس  -13

 الشاا ص  مراجعااة وتحااديث مقياااس المسااتوى االجتماااعي االقتصاااي  لرساارم يهاادف إلاا 
ام وت  است د ( للو و  إل  معايلة ت ب ضة يمب  است دامها  ي ال)روف الراج ةا1995  1988

الم شرات الث ثة السابقة وجا  مساتوضات التعلاي  والوظي اة ومتوساأ يخال ال اري  وأيماا اال ت اا  
بالمسااااتوضات ال رعيااااة لهااااذه الم شااااراتا وأ اااابحي معايلااااة االنحاااادار الت ب ضااااة لتحديااااد المسااااتوى 

+  2س×  0.284+  1س×  0.264+  0.073ص=  :جاااا االجتماااااعي االقتصاااااي  لرساااارم 
ا  وتصاااب  الااادرجات المحاااديم للمساااتوى  5س×  0.125+  4س×  0.160+  3س×  0.102

 االجتماعي االقتصاي  عل  متصل م  سبعة مستوضاتا
 ا(2016مقياس سعفان، وخطاب) -14

يتكااااااو  المقياااااااس ماااااا  ث ثااااااة مقاااااااييت  رعيااااااة وكاااااال مقياااااااس لاااااا  عبااااااارات لكاااااال م هااااااا 
)اااااجرم الميقاسااااة اااااداحل ي تلااااف عااااديجا ماااا  عبااااارم صخاااارى وضاااات  االختيااااار م هااااا لتيمثاااال وجااااوي ال

 14ادرجاااااااة معي اااااااة  وأماااااااام كااااااال عباااااااارم يرجاااااااات التصاااااااحي   وشااااااامل المساااااااتوى االجتمااااااااعي 
( عباااااارات  ثااااا  يااااات  تجمياااااح الااااادرجات 7( والمساااااتوى الثقاااااا ي 5عباااااارم  والمساااااتوى االقتصااااااي  

بشااااااابل مساااااااتقل لكااااااال مقيااااااااس أو الدرجاااااااة الكلياااااااة للمقيااااااااس كبااااااالا وضععاااااااي المقيااااااااس أربعاااااااة 
 متوسأ و وم المتوسأ ومرت حامستوضات يو  المتوسأ وال
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 يتضح من العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة أن:
بعااض الدراسااات سااعي للتو اال إلاا  معايلااة ت ب ضااة لتقاادير جااذا المسااتوى ماا  خاا   تحديااد  -1

أبعاي لكل م ها وح  نسبي م اسو ا اء عل  يراء الم تصي  تعبت المستوى االجتماعي ث  
رجا كميااا وت تهااي بمعايلااة ت ب ضااة تقااوم علاا  الااوح  ال ساابي لربعاااي تقساايمها لمسااتوضات وتقاادي

أاااو ؛ (1976  يروضاا مقاااييت وتكاماال جااذه اصبعاااي  ااي إععاااء يرجااة كليااة للمقياااس مثاال 
  عباااااااااااااادالا ار(؛ 1985؛ وعباااااااااااااادالتوا  (1983أنااااااااااااااور   و الشااااااااااااااربي ي؛ (1978  ال ياااااااااااااال

خااارى اوياااح ا  اااي  اااي  اجتماااي يراساااات أ(2013  1988الشااا ص ؛ (1978قشاااقوش و 
عباااارات تاعاااي الجواناااو االجتماعياااة واالقتصاااايية والثقا ياااة لرسااارم ثااا   ساااا  ال صااااحص 

؛ سااع ا   (2003 ؛ خلياال(2002 ؛ البحياار  (1997 الساايبومترضة لهااا مثاال مقاااييت  مااة
 (ا2016وخعا   

 أ  ج اااك يراسااات اقتصاارت علاا  يراسااة المسااتوى االجتماااعي االقتصاااي   قااأ مثاال يراسااة -2
؛ (1978قشاااااقوش و عبااااادالا ار  (؛ 1979؛ م ساااااي (1978أااااااو ال يااااال ؛ (1976يروضااااا  
ويراسااااااات . (2013 1988الشاااااا ص ؛ (1985عباااااادالتوا   ؛ (1983أنااااااور   و الشااااااربي ي

 ر  يالبح؛ (1997  مةاتسعي لتت او  المستوى االجتماعي االقتصاي  الثقا ي مثل يراسة 
 (ا2016؛ ويراسة سع ا   وخعا  (2003خليل ؛ (2002 

 ااااااك ات اااااام علااااا  بعاااااض الم شااااارات واعتبارجاااااا اصجااااا   اااااي تحدياااااد المساااااتوى االجتمااااااعي ج -3
االقتصااااي  الثقاااا ي وجااا  مساااتوى تعلاااي  الوالااادي  ووظااااحف التاااي يشاااالها الوالااادا  وإجماااالي 
الاادخو  التااي يتحصاال عليهااا الوالاادا   ومجموعااة ماا  العواماال يمباا  إجمالهااا تحااي مساام  

مباا  وطبيعاة   قماء وقي ال اراغو  السلوك التروضحي    ال  وك اصسر أسلو  ممارسة الحيام 
 (امستوى الرعاية واالجتمام  م زليةالجهزم اص  السب 

و   ياوء العار  الساااظ تب ا  البحاث الحاالي التوجا  اصو  اتقساي  م شارات المساتوى 
إلا  االجتماعي االقتصاي  الثقا ي إل  مستوضات والو و  م ها إل  معايلة ت ب ضة  وضرجح كلك 

ميبررض  جما: أ  تص يف المستوضات ي در  تحي العرضقة الكي ية الذاتياة والتاي يجاو اتباعهاا  اي 
تحدياد المساتوى االجتمااعي االقتصااي  الثقاا ي   ياث يقاوم باصسااس علا  تقاوض  اص اراي أن ساه  

اه لبعمه  البعض م   يث امات ك ماواري الحياام أو الحرماا  م هاا ماح التوياي  باأ  جاذا االتجا
ي عااااو  علاااا  الكثياااار ماااا  الم اااااطر  أجمهااااا ياااارورم تواجااااد م تلااااف شااااراح  المجتمااااح التعليميااااة 
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والوظي ية والمالية  اي جاذا االساتع عا المبارر الثااني أ  محاولاة وياح عباارات تقايت المساتوى 
االجتمااااعي يحتاااا  إلااا  عشااارات العباااارات ال حماااة لر اااد الواقاااح الاااذ  تعيشااا  اصسااارم والاااذ  قاااد 

يقاا  ماا  جهااة وقااد ياا ي  إلاا  اإلطالااة  ااي تصاامي  أيام لهااذا الشااأ  ماا  جهااة أخاارى  يصااعيو تحق
خصو اااا أ  مثااال جاااذه الت ا ااايل يمبااا  اسااات تاجها مااا  خااا   الم شااارات الدالاااة علااا  المساااتوى 

 االجتماعي وأبعايها

 ث:ـــــج البحـــــأوال: منه
مساا  المياادا  والو ااو  صكباار عاادي القاااح  علاا  حي الو اا ي المسااتاا  اساات دام الماا ه    

 ممب  م  البيانات والمعلومات وتحليلها والو و  لمعايلة ت ب ضة م  خ لهاا

 ث:ــــــة البحــــــثانيا: عين
 الااادالوم ال ااااص  ( مااا  طااا   الدراساااات العلياااا300تكوناااي العي اااة االساااتع عية مااا   

( ماا  أعماااء جيةااة 30العليااا للتربيااة بجامعااة القاااجرم و  والماجسااتير والاادكتوراه( ببليااة الدراسااات
( مااا  الماااوظ ي   اااي قعاعاااات م تل اااة لتحدياااد 50م  و 2017/2018التااادرضت للعاااام الدراساااي 

( أساارم 701  اصبعاااي المبونااة للمسااتوى االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي  وبلاااي العي ااة اصساسااية
ت الحمااار الرضا والمدي اااة(  ااي الوجااا  القبلاااي الساات را  المعايلاااة الت ب ضااة ت وعاااي ااااي  محا )ااا

 -الدقهلية -القليوبية–ا ي سوضا( والوج  البحر   القاجرم  -الم يا -أسيو  -سوجا  - اصقصر
اورسااعيد(ا وريعااي  ااي العي ااة إجماااال الت ااوع الجارا ااي والااديموغرا ي ماا   -الشاارقية -ك اار الشااي 

ر واإلنااث  وم تلاف الوظااحف والمها  والادخو   الوج  البحر  والقبلاي  والرضاا والمدي اة  والاذكو 
 واصعمار الزم ية لرسر م   يث الزوا  أى أسر  ديثة الزوا  وقديمة الزوا ا

 ث:ــــالبحوات ــــخطثالثا: 
 ا متايرات البحثإعداي اإلطار ال )ر  والدراسات السابقة التي ت اولي  -1
 (ااالجتماعي االقتصاي  الثقا ي مقياس المستوى   الم اسبة  ي جذا البحث ام ا اء اصي -2
 ا عل  عي ة البحث اصيام تعبيظ  -3
تحلياال البيانااات وتل يصااها ماا  خاا   اصساااليو اإل صاااحية الم حمااة  ثاا  التو اال إلاا   -4

  ال تاح  وم اقشتها وت سيرجا وويح التو يات والبحوث المقتر ةا
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 :ثــــــــــالبحأداة : رابعا
 االجتماعي بعدة خطوات على النحو التالي: مرت إجراءات تصميم مقياس المستوى 

 تاا  إجااراء يراسااة اسااتع عية تمثلااي  ااي بعاقااة اسااتع ع رأ  علاا  عي ااة ماا  أعماااء جيةااة  -1
التدرضت والموظ ي  وط   الدراساات العلياا اادرجات الادالوم ال ااص والماجساتير والادكتوراه 

تحديد موا قته   ويرجة أجمياة  م  الوج  القبلي والوج  البحر  والقاجرم الكبرى  وطيلو م ه 
وظي ااااة أو مه ااااة -تعلاااي  اصم -تعلااااي  اص اليبعاااد( أو عاااادم ماااوا قته  علاااا  اصبعاااااي  اآلتياااة: 

( كما طيلو إيا ة أبعاي أخرى -أسلو   يام اصسرم-يخل اصسرم-وظي ة أو مه ة اصم-اص 
 صاي  الثقا يا م ه  تحديد الم شر اصج  لكل بيعد م  أبعاي المستوى االجتماعي االقت

ت  تحديد المستوضات ال رعية صبعاي وم شرات المستوى االجتماعي االقتصاي  الثقاا ي علا   -2
 ال حو اآلتي:

 :مــــوى التعليــــمست - أ

ت  تحديد التعلي   ي يوء الرجوع إل  بعاض البحاوث والدراساات الساابقة وم هاا  الكتاا  
؛ عبااااادالتوا  1997؛  ماااااة 1976؛ عبااااادالا ار وقشاااااقوش 2018 2016اإل صااااااحي الثاااااانو  

(  ياااث اتمااا  أ  ج ااااك ات اااام  اااو  تصااا ي ها تبعاااا لسااا وات 2013  1988؛ الشااا ص 1985
الدراسااة التعليميااة وتراو ااي مااا اااي  ساابح إلاا  ثماااني مسااتوضات  ااي أغلااو اص يااا   وكانااي ج اااك 

لبحااوث عاادم اخت  ااات: م هااا االخاات ف  ااو  تقسااي  مر لااة مااا يو  الشااهايم االاتداحيااة  اابعض ا
يقاااارأ وضبتاااو( والاااابعض جمعهاااا  ااااي مر لاااة وا دم ااااادو  م جاااال(ا  –قسااامتها إلاااا  مر لتي  أماااي 

واالخاات ف الثاااني  ااو  إظهااار مر لااة التعلااي  مااا  ااوم المتوسااأ ويو  الجامعي معهااد ساا تا ( 
 اابعض البحااوث ت اولتهااا اهااذا الشاابل واصكثاار لااا  يااذكر جااذه المر لااة ماا  اصساااسا واالخااات ف 

(  4لتعامااال ماااح المر لاااة الجامعياااة بعرضقاااة مو ااادم  تااات  المسااااوام ااااي   تااارم الدراساااة الثالاااث جاااو ا
( ساااا وات  واالخاااات ف الرابااااح جااااو الجمااااح اااااي  7ساااا وات والمجموعااااة العبيااااة التااااي تصاااال إلاااا   

الدراسات العليا والماجستير سواء كاناي الدراساات العلياا يالاوم سا ة يراساية أو سا تي  أو تمهياد  
البعض إل  الحصو  عل  يالوم س ة وا دم يالوم تربو  مث ( وضتساوى مح  ي  ي  قد يمعر 

الماجساااتير  ومااا  ثااا  و اااي ياااوء جاااذه االخت  اااات ويجاااد مااا  اص مااال توياااي  كااال الشاااهايات 
والمرا ل الدراسية  ت  ال يتساوى الوح  ال سبي لبعض الشهايات مح بعمها الابعض  ات  تقساي  

 ال حو اآلتي:جذا البعد إل  أ د عشر مستوى عل  
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 (1دول )ـــــــــــج
 مـــــــــــات التعليـــــــــــمستوي

 تقدير الدرجات درجة التعليم املستوى م
 1 أمي ال يقرأ أو يكتب األول 1
 2 شهادة حمو أمية أو شهادة ابتدائية الثاني 2
 3 شهادة إعدادية الثالث 3
 4 شهادة ثانوية )دبلوم فين أو تكنولوجي( الرابع 4
 5 شهادة ثانوية )ثانوية عامة ( اخلامس 5
 6 شهادة فوق متوسط )معهد سنتان( أو مدرسة ثانوية مخس سنوات السادس 6
 7 سنوات( 4شهادة جامعية )ليسانس أو بكالوريوس  السابع 7
 8 سنوات( 7: 5شهادة جامعية ) الثامن 8
 9 قلدرجة املاجستري أو دراسات عليا سنتان على األ التاسع 9
 10 درجة الدكتوراه العاشر 10
 11 درجة األستاذية أو ما يعادهلا احلادي عشر 11

يوي  الجدو  السااظ تقسي  مستوضات التعلي  إل  أ د عشر مستوى مص  ة م  اصين  
 لرعل   ي س وات الدراسة والتقدير الكمي لكل مستوىا

 :ةـــــة/ المهنـــــالوظيف - ب

تااا  تحدياااد الوظي اااة  اااي ياااوء االسترشااااي بالتصااا يف الاااوظي ي للجهااااح المركاااز  للتعبةاااة 
(  وتااا  عمااال قاحماااة م تصااارم بالوظااااحف 2018 2016 الكتاااا  اإل صااااحي الثاااانو   واإل صااااء

وظاااحف قعاااع خاااص(  -وظاااحف قعاااع  بااومي -والمهاا   ااي يااوء ثاا ث  ةااات مه  و اارف
ترتيااو مسااتوضات جااذه الوظاااحف والمهاا    اات  تقسااي  وعريااها علاا  العي ااة االسااتع عية لتحديااد و 

 جذا البيعد إل  أ د عشر مستوى  وت صيل جذه الوظاحف:  

 رف: ـــــن واحلـــــامله
 ن)را لوجوي إعاقة أو كبر الس  أو يبحث ع  عمل وال يجدهاال يعمل : 

 يشااامل العمااال مقااااال أجااار ياااومي  اااي الحااارف والمهااا  واصنشاااعة يعملللل بلللمجر يلللومي :
 ل ةاالم ت

 يشمل  ا و ورشة أو سيارم باصجرااا :صاحب مهنة أو حرفة 
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 ي:ـــــاع احلكومـــــالقط
  يعمااال اوظي اااة  بومياااة خدمياااة: يشااامل ماااوظ ي الدولاااة اااادرجاته  الم تل اااة  اااي الاااوحارات

 ال دمية مثل الر  والزراعة والتعلي  واااااااا
 الم تل ااة  ااي الااوحارات يعماال اوظي ااة  بوميااة إنتاجيااة: يشاامل مااوظ ي الدولااة ااادرجاته  

 اإلنتاجية مثل البترو  واالتصاالت والكهرباء وااااا
  يعمااااااال اوظي اااااااة  بومياااااااة قيايياااااااة: وضشااااااامل القماااااااام والمااااااابا  واإلع مياااااااي  وأسااااااااتذم

 الجامعةااااا
  :ال ااااوا  والمحااااا )ي  وراساااااء الجامعااااات  وضشاااامليعماااال اوظي ااااة  بوميااااة قياييااااة عليااااا

 والوحراء والس راء  ما  وماااا
 اص:ـــــاع اخلـــــالقط

  يشااامل العمااال باااأجر شاااهر   اااي الم سساااات العملللل بلللمجر الللهر  بالقطلللا  ال لللا :
 والشركات ال ا ة مثل البرمجة والصرا ة وااااا

  وضشاامل اصنشاااعة ال ا اااة مثاال الشاااركات الصاااايرم ومحااا ت صلللاحب معلللرو  خلللا :
 البقالة وخدمات التلي و  المحمو  وما  ي مستواجااا

   وضشااامل رجاااا  اصعماااا  وأ اااحا  الشاااركات ال ا اااة قطلللا  أعملللا صلللاحب معلللرو :
 الكبرى وما  ي مستواجاا

 وضشمل م ك اصرايي الزراعية بمسا ات كبيرم وم ك العقارات واصراييا األعيان : 
 (2دول )ـــــــج

 نـــــــف واملهـــــــات الوظائـــــــمستوي

 رجاتتقدير الد طبيعة الوظيفة أو املهنة املستوى م
 1 ال يعمل األول 1
 2 يعمل بأجر يومي الثاني 2
 3 صاحب مهنة أو حرفة الثالث 3
 4 العمل بأجر شهري بالقطاع اخلاص الرابع 4
 5 صاحب مشروع خاص اخلامس 5
 6 يعمل بوظيفة حكومية خدمية السادس 6
 7 يعمل بوظيفة حكومية إنتاجية السابع 7
 8 األعيان الثامن 8
 9 يعمل بوظيفة حكومية قيادية التاسع 9
 10 صاحب مشروع قطاع أعمال العاشر 10
 11 يعمل بوظيفة حكومية قيادية عليا احلادي عشر 11
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يوياا  الجاادو  السااااظ تقسااي  مسااتوضات الوظاااحف والمهاا  لي)هاار اهااذا الترتيااو مصاا  ة 
 إل  أ د عشر مستوى م  اصين  لرعل  والتقدير الكمي لكل مستوىا 

 ل: ــــوى الدخــــمست -ج

 2016،٢٠18االسترشاي والرجوع للكتا  اإل صاحي الثانو   ت  تحديد الدخل  ي يوء
قاارار  وخا ااة وللقاارارات الرحاسااية والوحارضااة ال ا ااة اتحديااد أجااور العاااملي  بالدولااة والمعاشااات 

  ج يا ( علا1200بشأ  تعبيظ الحد اصين  لرجور  3201لس ة  22رحيت مجلت الوحراء رق  
ال اص بالحد االقصا   2014لس ة  63قرار رحيت الجمهورضة بالقانو  رق  و  االعاملي  المدنيي 

جهاازم الدولااة والااذى نااص علاا  أناا  ال يجااوح أ  يزضااد علاا  خمسااة ألاادخو  العاااملي  بااأجر لاادى 
وث ثي  مثل الحد اصين  وبما ال يتجاوح اث ي  وأربعي  ألف ج يا  شاهرضا   اا ي الاذى يتقايااه 

أمااوا  الدولااة أو ماا  أمااوا  الهيةااات أو الشااركات التابعااة لهااا أو الشااركات التااي تساااج  جااذه ماا  
وإ  كاا  قاد  ادر عا  مجلات الدولاة الكثيار ما  ال تااوى باساتبعاي العدياد  االجهات  ي رأسامالها

مثاال الرحاسااة وال ارجيااة والداخليااة والجااي   ماا  الجهااات ماا  جااذا القااانو  وال يعبااظ عليهااا  عليااا
ج يا   أقال إلا   ةاة  100المعاشات التي يتراوح  ةاتها ماا ااي   اء والب وك وغيرجاا وكذلك والقم

و ااي يااوء تحلياال اسااتمارات جمااح البيانااات تاا  تصاا يف مسااتوضات الاادخل  ا( ااأكثر ج ياا  6500
 لرسرم عل  ال حو اآلتي:

 (3دول )ــــــج
 ريــــــل الشهــــــات الدخــــــمستوي

 تقدير الدرجات ل شهريافئة الدخ املستوى م
 1 جنيه 1200دون  األول 1
 2 جنيه 1900-1200 الثاني 2
 3 جنيه 2900 -2000 الثالث 3
 4 جنيه 4900 -3000 الرابع 4
 5 جنيه 9900 -5000 اخلامس 5
 6 جنيه 19900-10000 السادس 6
 7 جنيه 29900 -20000 السابع 7
 8 جنيه 39900 -30000 الثامن 8
 9 جنيه 49900 -40000 التاسع 9
 10 جنيه فما فوق 50000 العاشر 10
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يوياااا  الجاااادو  السااااااظ تقسااااي  مسااااتوضات الاااادخل  ااااي يااااوء أراء العي ااااة االسااااتع عية 
 مص  ة إل  عشر مستوضات م  اصين  لرعل  والتقدير الكمي لكل مستوىا

 :أسلوب ممارسة الحياة - د

ت والتر ي  الذ  تمارس  اصسرم بشابل  ت  تحديد أسلو  الحيام  ي يوء اصنشعة والهوايا
ياح  أو متقعح وأ يانا مرم وا دم  ي العام بال سبة للر  ت مث   وكلك بعار  اساتمارم تتمام  

 اصنشعة اآلتية  ي يوء الحذف واإليا ة م  قبل العي ة االستع عية:

 - ماور ال ادوات-خباار متابعة نشرم اص –القراءم الورقية أو االلكترونية  -وجوي انترني بالم ز 
متابعااة قواعااد البيانااات - مااور   اا ت المساارح والسااي ما -حضااارم المتااا ف - مااور الماا تمرات

ممارساة   -ر  ت شتوضة و ي ية خاار  مصار  -ر  ت شتوضة و ي ية ياخل مصر -العلمية
ي العمال المشااركة  ا -التريي عل  المقاجي والكا ي  -وجوي اشتراك  ي اصندية -الرضاية بانت)ام

 اإلقامة بحي سب ي راقي بالمقارنة بالبيةة المحليةا -االجتماعي ال ير  
 (4دول )ــــــج

 اةــــــوب احليــــــات أسلــــــمستوي
 تقدير الدرجات عدد األنشطة املستوى م
 1 نشاط واحد األول 1
 2 نشاطان الثاني 2
 3 أنشطة 3 الثالث 3
 4 أنشطة 5 الرابع 4
 5 أنشطة 7 اخلامس 5
 6 أنشطة 9 السادس 6
 7 نشاط 11 السابع 7
 8 نشاط 13 الثامن 8
 9 نشاط 14 التاسع 9
 10 نشاط 15 العاشر 10

يوي  الجدو  السااظ تقسي  مستوضات أسلو  الحيام  ي يوء ممارسة اصسرم لرنشعة 
 ل مستوىاوالهوايات والتر ي  إل  عشر مستوضات م  اصين  لرعل  والتقدير الكمي لك

تاا  إعااداي اسااتمارم جمااح البيانااات  ااي يااوء اصبعاااي اصربعااة التااي تاا  تحدياادجا لتقاادير المسااتوى  -3
 أسلو  الحيام(ا -الدخل -الوظي ة -االجتماعي االقتصاي  الثقا ي التعلي 
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تاا  توحضااح االسااتمارم بعرضقااة عشااواحية  ااي الوجاا  القبلااي والوجاا  بحاار  والقاااجرم الكباارى بحيااث  -4
 ا يا وييموجرا يا للتحقظ م   دقها  وت  تحليلها والو و  إل  ال تاح اتمثل مصر جار 

تاا  اساات دام مجموعااة ماا  اصساااليو اإل صاااحية الم اساابة للبحااث مثاال معاماال االرتبااا  
 اإل صاحيا  SPSSومعامل االنحدار وال سو المةوضة باست دام ارنام  

حلددة ت تلف األبعاد المكونة للمسلتوى االجتملاعي االقتصلاد  الفقلافي علن األبعلاد المُ هل  -1
    في المقاييس السابقة؟

لإلجابااة علاا  جااذا الساا ا  تاا  تصاامي  اسااتع ع رأ  يتماام  الم شاارات المهمااة للتعبياار 
 قة أو عادم الموا قاة عليهاا ويرجاة لتحديد مدى الموا لمستوى االجتماعي االقتصاي  الثقا يع  ا

 أجمية كل م شر  وكاني ال تاح  عل  ال حو اآلتي:
 (5دول )ــــــج

 للمستوى االجتماعي االقتصادي الثقايفاستطالع رأي لألبعاد املكونة 

 البعد م
 موافق

 مستوى األهمية إضافات غري موافق
100% 75% 50% 25% 

   %1 %1 %34 %64 األب تعليم 1

   %1 %4 %33 %62 األم تعليم 2

    %1 %31 %68 األب وظيفة أو مهنة 3

  %1 %9 %30 %47 %13 األم وظيفة أو مهنة 4

   %1 %5 %29 %65 دخل األسرة 5

    %10 %36 %54 األسرة أسلوب حياة 6

    إضافة أبعاد أخرى 

تماااااااااعي يتماااااااا  ماااااااا  الجاااااااادو  السااااااااااظ أ  أجاااااااا  الم شاااااااارات لتحديااااااااد المسااااااااتوى االج
االقتصاااااااي  الثقااااااا ي جاااااا  مسااااااتوى التعلااااااي  ونااااااوع الوظي ااااااة والاااااادخل للوالاااااادي  وأساااااالوبه   ااااااي 
ممارساااااااة  يااااااااته  اليومياااااااةا كماااااااا يتمااااااا  أ  الاااااااوح  ال سااااااابي يأخاااااااذ الترتياااااااو اآلتاااااااي: وظي اااااااة 
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اص   تعلاااااااي  اص   تعلاااااااي  اصم  يخااااااال اصسااااااارم  أسااااااالو  ممارساااااااة الحياااااااام  وظي اااااااة اصما وأ  
% 90% يزضاااااد عااااا  100 -75ذه الم شااااارات  اااااي المااااادى ماااااا ااااااي  إجماااااالي الموا قاااااة علااااا  جااااا

 م  أراء م  ت  استع ع يراحه  باستث اء م شر وظي ة اصما
 (6دول )ـــــج

 ملستوى االجتماعي االقتصادي الثقايفاستطالع رأي  للمؤشر األهم يف أبعاد ا
 ال نعم يف املتغريات هل يوجد عامل مشرتك م

 %3 %97 نسب االتفاق 

 أسلوب احلياة الدخل التعليم ظيفةالو 

 20% 49% 27% 30% 
   

 أسلوب احلياة الدخل التعليم الوظيفة الُبعد 1

 %3 %82 %7 %8 األهم اقتصاديًا 2

 %31 %4 %22 %45 األهم اجتماعيًا 3

 %28 %2 %69 %1 األهم ثقافيًا 4

 

وي عامال مشاترك  اي يتم  م  الجدو  السااظ ات ام يراء العي ة االستع عية عل  وجا
-أساالو  الحيااام -اصبعاااي الث ثااة ولكاا  اختل ااي نسااو االت ااام  يااث تباادو علاا  الترتيااو التعلااي 

%  وأ  المتاياار اصجاا  اجتماعيااا 82الوظي ااةا وأ  المتاياار اصجاا  اقتصاااييا جااو الاادخل  -الاادخل
الحيااااام  %  وأ  متاياااار أساااالو 69%  وأ  المتاياااار اصجاااا  ثقا يااااا جااااو التعلااااي  45جااااو الوظي ااااة 

متداخل مح الم شرات الث ثة ا سو م تل ة تتعاظ  مح المستوى االجتماعي ث  الثقا ي وتقال ماح 
 االقتصاي ا

لفرز السريع لضبط متغيرات المستوى االجتماعي لوضع معادلة تنبؤية معاصرة  ما إمكانية -٢
 ؟ البحوث النفسية واالجتماعية االقتصاد  الفقافي في

  مارت عميلاة الو او  إلا  معايلاة ت ب ضاة م اسابة للواقاح ما  خا   لإلجابة عل  جاذا السا ا
 عدم خعوات:

 أساالو  الحيااام( و ااي -الاادخل -الوظي ااة -تاا  ويااح مسااتوضات  رعيااة لكاال م شاار الم جل
يوء استع ع الرأى ت  ترتيو جذه المستوضات م  اصين  لرعلا  وإععاءجاا قاي  رقمياة 
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يرجاة(    11-1م جال اص   1و اآلتاي: سلتصب  الم شرات ورموحجا وقيمهاا علا  ال حا
وظي ااااااااة  4يرجاااااااة(  س 11-1وظي اااااااة اص   3يرجاااااااة(  س 11-1م جااااااال اصم   2س

يرجاااة(   11-1يخااال اصم  6يرجاااة(  س 11-1يخااال اص   5يرجاااة(  س 11-1اصم 
 يرجة(ا 11-1أسلو  ممارسة الحيام  7س
 لة وياللتها مح ا تارا  ت   سا  معام ت االرتبا  البي ية اي  المتايرات السبعة المستق

المتاياار التااابح ص  ثاا   سااا  ياللااة معاماال االنحاادار و ااوال لمعر ااة يرجااة إسااهام كاال 
 متاير مستقل  ي الت ب  بالمتاير التابح وكلك عل  ال حو اآلتي:

 (7دول )ـــــــج
 البينية للمتغريات السبعةمصفوفة معامالت االرتباط 

 
 مؤهل األم مؤهل األب 

وظيفة 
 األب

يفة وظ
 األم

 دخل األم دخل األب
أسلوب 
 احلياة

 مؤهل األب
        قيمة الداللة

 مستوى الداللة
 

      

 مؤهل األم
**721. قيمة الداللة

       

       000. مستوى الداللة

 وظيفة األب
**399. قيمة الداللة

 .273**
      

      000. 000. مستوى الداللة

 وظيفة األم
ةقيمة الدالل  .455**

 .506**
 .345**

     

     000. 000. 000. مستوى الداللة

 دخل األب
**434. قيمة الداللة

 .349**
 .344**

 .174**
    

    000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 دخل األم
**430. قيمة الداللة

 .503**
 .274**

 .731**
 .348**

   

   000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 أسلوب احلياة
**568. قيمة الداللة

 .502**
 .427**

 .394**
 .570**

 .463**
  

  000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

. ق. مستوي ج
 ث

**807. قيمة الداللة
 .773**

 .592**
 .711**

 .615**
 .711**

 .809**
 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

الجاادو  السااااظ أ  ج اااك ارتبااا  موجااو اااي  متاياارات المسااتوى االجتماااعي يتماا  ماا  
 ا0.01االقتصاي  الثقا ي وجميعها يالة ع د مستوى 



  نأمين سامل عبد اهلل حسد/ 
 

 270 

 أسلوب احلياةو الدخلو الوظيفةواملؤهل ( نتائج حتليل التباين الحندار متغريات 8جدول )
 على قيمة املستوي االجتماعي االقتصادي الثقايف

 النموذج
 جمموع

 بعاتاملر

درجة 
 احلرية

 R متوسط املربعات
R 

Square 

معامل 
Rالتحديد 

2
 

قيمة ف 
 احملسوبة

 الداللة

1 

a .998 .997 39618.531 .000 b 999. 13369.327 7 93585.290 االحندار
 

     337. 693 233.854 البواقي
 

      700 93819.144 الكلي
 

سااابة لقيماااة المساااتو  االجتمااااعي يويااا  الجااادو  الساااااظ ثباااات  ااا  ية ال ماااوك  بال 
أساالو  -الاادخل -الوظي اة -بعااي الم جاالأاالقتصااي  الثقااا ي ما  خاا   يرجاات أ ااراي العي اة  ااي 

ما يع اي إمبانياة الت با  اادرجات اصبعااي   α) ≤ 0.01ممارسة الحيام  اداللة ع د مستو  ياللة  
بعااي جاذه اصيماة الت ب ضاة الختباار ولتحدياد الق  ي قيمة المستو   االجتماعي االقتصاي  الثقاا يا

ا  نتااح  ت َّ است را  انحدار اص بعاي  ي قيمة المستو  االجتماعي االقتصااي  الثقاا ي  كماا يوي ن
 اآلتي: كلك الجدو 

 (9)دول ــــــــــج
 االجتماعيى نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار أثر املتغريات املستقلة على املستو

 النموذج
 املعامالت املعيارية الت غري املعياريةاملعام

 الداللة احملسوبة Tقيمة
B معامل بيتا اخلطأ املعياري معامل االحندار 

1 

 000. 17.691-  081. 1.425- ثابت االحندار

 0.000 70.385 212. 015. 1.044 مؤهل األب

 0.000 69.372 203. 014. 991. مؤهل األم

 0.000 75.339 167. 013. 994. وظيفة األب
 0.000 75.177 227. 014. 1.025 وظيفة األم

 000. 61.766 151. 017. 1.040 دخل األب

 000. 40.520 122. 024. 992. دخل األم

 0.000 105.396 284. 015. 1.535 تصنيف أسلوب احلياة

الحياام( أسلو  ممارساة -الدخل -الوظي ة -بعاي  الم جليتم  م  الجدو  السااظ أ  أ
  وقي  1.425-وأ  قيمة الثااي   لها قدرٌم ت ب ضة بقيمة المستو  االجتماعي االقتصاي  الثقا ي 

ا وطبقاااا لهاااذا الجااادو  تصاااب   0.01معاااام ت االنحااادار للمتايااارات جميعهاااا يالاااة ع اااد مساااتوى 
 معايلة االنحدار الت ب ضة للمستوى االجتماعي االقتصاي  الثقا ي لرسرم ج :
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( + وظي اااااة اص   0.994(+ م جااااال اصم  0.991(+م جااااال اص   1.044+ 1.425 -=ص 
 (اأسلو  الحيام  1.535( + يخل اصم  0.992(+ يخل اص   1.040(+وظي ة اصم  1.025

فللي عينللة  ي تلللف توزيللع األفللراد علللى المسللتويات االجتماعيللة االقتصللادية الفقافيللةهللل  -3
  عن التوزيع االعتدالي؟ ععوائية

اباااة علااا  جاااذا السااا ا  تااا  التعاااوضض بالحاااد اصينااا  والحاااد اصعلااا  لمساااتوضات المتايااارات لإلج    
 السبح  ي المعايلة الت ب ضة عل  ال حو اآلتي:

 (10) دولـــــــج
 احلد األدنى واألقصى ملتغريات املستوى االجتماعي

 ةأسلوب احليا دخل األم دخل األب وظيفة األم وظيفة األب مؤهل األم مؤهل األب م
 1 1 1 1 1 1 1 احلد األدنى
 10 10 10 11 11 11 11 احلد األعلى

 يوي  الجدو  السااظ الم  الذ  يتراوح اي   متايرات المستوى االجتماعيا 
+  1*1.025+  1*0.994+ 1*0.991+ 1*1.044+ 1.425 -=ص الحاااااااااااااااد اصينااااااااااااااا (

1.040*1 +0.992*1  +1.535*1  =6.196 
 11*1.025+  11*0.994+ 11*0.991+ 11*1.044+ 1.425 -=ص  الحاااد اصعلااا (

 +1.040*10 +0.992*10  +1.535*10  =78.839 
 ت   سا  المدى ال اص بالمقياس  يث الغ: -

 72.643= 6.196 -78.839الحد اصين =   –المدى= الحد اصعل  
 ي:ت  تقسي  جذا المدى إل  سبح  ةات وت  تعبيقها عل  عي ة البحث كما يويحها الجدو  اآلت -

 (10دول)ــــــــــــــج
 فئات مدى درجات متغريات املستوى االجتماعي ونسب متثيل عينة البحث

 النسبة العدد احلد األعلى احلد االدنى املستوى
 %7.28 51 16.57 6.19 منخفض جدا

 %27.53 193 26.95 16.58 منخفض

 %35.38 248 37.32 26.96 دون املتوسط

 %20.68 145 47.70 37.33 متوسط

 %6.70 47 58.081 47.71 فوق املتوسط

 %2.28 16 68.458 58.082 مرتفع

 %0.14 1 78.835 68.459 مرتفع جدا

   701 100.00% 
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يتم  م  الجدو  السااظ أ  أكثر  ةات البحث تمثي  ج  يو  المتوسأ وأ  أقل  ةات 
لبحاث علا  متصال المساتوى البحث تمثي  ج  مرت ح جدا مما يعبت توحضح غير اعتدالي لعي ة ا

  لرسرما االجتماعي االقتصاي  الثقا ي

 
 ( التوزيع البياني ملستويات عينة البحث1شكل )

أس رت نتاح  البحث الحالي ع  تحديد المتايرات اصجا   اي تحدياد المساتوى االجتمااعي 
ي  ااي اصساارم المصاارضة وجاا  الماا ج ت التعليميااة واصوياااع الوظي ية/المه يااة االقتصاااي  الثقااا 

والاادخل المعيشااي لكاا  الوالاادي  وأساالوبه   ااي ممارسااة الحيااام اليوميااة  كمااا أساا رت عاا  معايلااة 
م جاااال   0.991(+م جاااال اص   1.044+ 1.425 -=ت ب ضااااة للمسااااتوى االجتماااااعي وجاااا  ص 

يخال   0.992(+ يخال اص   1.040(+وظي ة اصم  1.025( + وظي ة اص   0.994(+ اصم
(ا وأ  توحضح عي ة البحث الحالي ال تتبح التوحضح االعتدالي عل  أسلو  الحيام  1.535( + اصم

  عي ة البحث(ا  م ح   المستوى االجتماعي االقتصاي  الثقا ي لرسرم المصرضة
دياااد المساااتوى االجتمااااعي وقاااد أشاااارت نتااااح  السااا ا  اصو  إلااا  أ  أجااا  الم شااارات لتح

االقتصاي  الثقا ي لرسرم ج  مستوى التعلي  ونوع الوظي اة والادخل لكا  الوالادي  ومجموعاة ما  
العواماال اصخاارى التااي يمباا  إجمالهااا تحااي ميساام  أساالوبه   ااي ممارسااة  ياااته  اليوميااةا وتت ااظ 

 تحديااد ااي  الميتبعااةشاارات الم   تقرضباااوجاا  مااح العديااد ماا  المقاااييت السااابقة  نتيجااة الساا ا  اصو 
المجتمعات الاربية والتاي ات قاي عليهاا أغلاو لرسرم  ي الثقا ي المستوى االجتماعي االقتصاي  

البحاوث والدراسااات الساابقة سااواء البحاوث التااي ت اولاي المسااتوى االجتمااعي االقتصاااي  الثقااا ي 
؛ سااااع ا   (2003 ؛ خلياااال(2002 ؛ البحياااار  (1997  ااااي  ااااورم عبااااارات مثاااال يراسااااة  مااااة
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(ا أو الدراسات التي ت اولي جذه المساتوضات ما  خا   معايلاة ت ب ضاة تقاوم علا  2016وخعا  
  الشااااااااااااااربي ي؛(1978أااااااااااااااو ال يااااااااااااال ؛ (1976يروضااااااااااااا  جاااااااااااااذه الم شااااااااااااارات مثااااااااااااال يراساااااااااااااة 

 ا(2013  1988الش ص ؛(1978قشقوش   و عبدالا ار؛(1983أنور و 

يباادأ اوظي ااة اص   ثاا  التعلااي  ( أ  الااوح  ال ساابي لهااذه المتاياارات 5وضتماا  ماا  جاادو  
يلياا  الاادخل  يلياا  أساالو  الممارسااة وض تهااي اوظي ااة اصم  وجااو مااا يعباات واقااح  علااي بااأ  ال )اارم 
االجتماعية توج  باصساس لوظي ة اص  ويخل   يث يشمل جذا اليبعاد تصا يف مساتوضات وظي اة 

ياخال اإلطاار الاذ  يعاي   يا   أو مه ة الوالدي   ي يوء المريوي المالي وقوم التاأثير المجتمعاي
االجتماعياة أ   البحاوث أكادت ال ري ون)رم المجتمح ص حا  المه ة والوظي ةا و ي جذا السايام

باإليااا ة إلاا    عاماال يخاار م  ااري  الشاا ص  ااي ن)اار المجتمااح تمثلاا  مه تاا  أكثاار ماا  أ مبانااة
   (ا1964 إسماعيل التعلي  والدخل  ي تحديد المركز االجتماعي واالقتصاي متايرات أجمية 

 -75( أ  إجمااالي الموا قااة علاا  وظي ااة اصم  ااي الماادى مااا اااي  5كمااا يوياا  جاادو  
% ما  أراء ما  تا  اساتع ع يراحها   علا  الارغ  ما  أ  المارأم تولاي 60% أقل الم شارات 100

 قاحو وحارضة وأ بحي عموم  ي مجلت ال وا   ولك   ي الواقح تقل أجمية ال )رم إلا  وظي اة 
(مااااا  اصمهاااااات ال تعمااااال ا سااااابة 357وجاااااو ماااااا أشاااااارت إليااااا  بال عااااال العي اااااة ال علياااااة باااااأ   اصم

%(   وجو ما يمب  ت سايره بأن اا ن تماي للمجتمعاات الشارقية والتا  ال تشاجح عمال المارأم  50.9 
 م  عا  اساتةثار الرجاا  بمع)ا   ارص العمال  اي القعااع ال ااص والاذ   اي أغلبا  ال ي اساو 

ت ميل المرأم للعمل الحبومي وجو ما يعتبر قلي   ي ال ترم الحالياة ما   ياث  عمل المرأم  وأخيرا
 االستقرار وقلة العوء الوظي يا 

ماا  المشااب ت التااي تواجاا  البااا ثي  ع ااد ويااح وبهااذه ال تيجااة تاا  التالااو علاا  مشاابلة 
مشابلة مشبلة اصبعاي التي يتأست عليها القيااس  وجاذه ال يث ت)هر مقاييت للتدر  االجتماعي 

أ  المباناة  أثبتي نتاح  كثيار ما  الدراساات يث يتمثل اصو   ي عدي أبعاي القياس   كات شقي 
يتمثال  اي مااأبعااي متعاديم  اي القيااسا إنماا ما  خا   عد وا د و االجتماعية ال تتحدي م  خ   بي 

 :جااا  يتوقاااف علااا  عااادم عوامااالوالاااذ  ومعاااايير اختيارجاااا  الشاااظ الثااااني  اااي نوعياااة جاااذه اصبعااااي
ايديولوجية المجتماح  وخصااحص المجتماح  وطرضقاة القيااس  الاوح  ال سابي صبعااي القيااس  و ادم 
 التحلياااااال للقياااااااس جاااااال ال ااااااري أم اصساااااارم أم الجماعااااااة  ارتبااااااا  وت اعاااااال اصبعاااااااي مااااااح بعمااااااها

وماا  ثااا  تب اا  البحااث الحاااالي نموكجااا  للقياااس مااا  ال ااوع الحماار  أ  الرضاااا  (ا1992 روبااي 
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نمااوك  يشااتمل علاا  العديااد ماا  اصنشااعة االقتصااايية واالجتماعيااة والثقا يااة وجااو والمدي ااة وجااو 
ال موك  الاالو  ي الواي  والدلتا أو الوج  البحر  والقبلي وال يتبقا  ساوى عي اة أقال وجا  البيةاة 

 الصحراوضة وج  اصقل  ي تمثيل العي ة بالمجتمح المصر ا
عل  أ  تقادير المباناة أو الوياح االجتمااعي  وبوج  عام يوجد ات ام اي  كثير م  البا ثي 

اتعقيدات  وع ا ره المتداخلة  ي ياوء اساتع ع الارأ  لعي اة ما  اص اراي ممثلاة للمجتماحا وكلاك علا  
أسااس أ  جاذه المبانااة تتحادي ماا  خا   اتجاجااات أ اراي جااذا المجتماح نحوجاااا و اي جااذا السايام أشااار 

ة إجاراء مساوح الارأ  العاام للمباناة االجتماعياة إلا  أجمياCoxon &Jones(1978,p.28) كال ما  
للمه  لسببي : أ  ج ااك بعاض المها  كات المركاز االقتصااي  المرت اح ولكا  تحتال مباناة اجتماعياة 
م   مةا وم  نا ية أخرى أن  م  خ   كلك يمب  قياس الحراك المه ي  ياث تسات دم مه اة ال اري 

وما  ج اا اجات  البحاث الحاالي باأجراء مسا  للارأ  العاام  كم شر لمركزه م  المها  التاي يقاوم اتقاديرجاا
لتحديد متايرات المستوى االجتماعي ونسو أجميتها وكذلك ترتياو المساتوضات ال رعياة لهاذه المتايارات 
طبقااا ل بااراته  وتقااديرج  االجتماااعي لمسااتوضات التعلااي  والوظاااحف والمهاا  والاادخو  الشااهرضة واصنشااعة 

ساارضة اليوميااة  ون)اارا لمركزضااة وأجميااة جاذا الاارأ  العااام وريعااي  ياا  الت ااوع ماا  والهواياات والممارسااات اص
 ياااث مسااااتوضات التعلااااي  والوظاااااحف والمهااا  والاااادخو  واصعمااااار الزم يااااة والتوحضاااح الجارا ااااي مااااا اااااي  

 محا )ات الوج  القبلي والوج  البحر ا
تشاير المعايلاة ث  يا أما الس ا  الثاني الاذ  تا  التو ال ما  خ لا  إلا  معايلاة ت ب ضاة 

قيماة  ارت عايأسالو  ممارساة الحياام و  الادخلو  الوظي اةو إل  أن  كلما ارت عي يرجاة أبعااي الم جال 
بعاااي ماا   يااث إسااهامها  ااي اص جااذه مااا ي كااد أجميااةمالمسااتو   االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي  

ة مااح العديااد ماا  وتت ااظ جااذه ال تيجاا قيمااة المسااتو   االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي والت باا  باا ا
 قشااقوشو عبادالا ار  الدراساات التاي ساعي لب ااء معايلاة ت ب ضااة للمساتوى االجتمااعي مثال يراساة 

(ا وضيعاااااااد جاااااااذا 2013  1988الشااااااا ص ؛ ويراساااااااات (1985عبااااااادالتوا   ؛ ويراساااااااة (1978 
المقياااس امتاادايا  صساالو  جااذه المقاااييت  ااي تقاادير المسااتوى االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي ماا  

  استمارم بسيعة يت   يها تجميح البيانات ث  ي رغ البا ث إل  تحليل جذه البيانات م  خ   خ 
تحديد المستوضات الم اسبة لكل ايا  ومعلومة والتعوضض ع ها  ي المعايلة وم  ثا  تحدياد مباا  
اصسرم  ي التدر  االجتماعيا وم  مميازات جاذا اصسالو  عادم اإلطالاة واإلرجاام للم حاوص  اي 

 وبالتالي عدم الملل والدقة  ي إععاء البياناتا
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ومااا  نا ياااة أخااارى    )ااارا لسااارعة التاييااار االقتصااااي  بعاااد تحرضااار ساااعر  ااارف الج يااا  
ومااا تبااح كلااك ماا  تاياارات  ااي مجماال  يااام اصساارم المصاارضة أ ااب   2016المصاار  أواخاار عااام 

عباااادالا ار  ل ماااا  ماااا  غياااار الم اسااااو اساااات دام المعااااايالت الت ب ضااااة السااااابقةا  مااااث  يقاااادر كاااا
ج يااا   45 -5( الااادخل الشاااهر  لرسااارم  اااي عشااارم مساااتوضات ماااا اي  أقااال مااا  1978قشاااقوش و 

 -30الادخل الشاهر   اي ثمانياة مساتوضات ماا ااي   أقال ما   (1985عبدالتوا    أكثر(ا وضقدر 
( الاادخل الشااهر  لل ااري  ااي ساابعة مسااتوضات مااا اااي  1988الشاا ص ج ياا   ااأكثر(ا وضقاادر  350

( الاادخل الشااهر  لل ااري  ااي 2013الشاا ص ج ياا   ااأكثر(ا وضقاادر  120أكثاار ماا  -20 أقاال ماا  
ج ي   أكثر( وم  ث  ظهرت الحاجاة لوجاوي معايلاة  690 -56سبعة مستوضات ما اي   أقل م  

ت ب ضة تساير الويح الحالي  ي المجتمح  يث تي)هار أرقاام الادخو  الشاهرضة جاذه مادى التواياح 
 رضة صسرم  ايرم العديا ي تلبية اال تياجات الشه

ما  مشاب ت وبهذه ال تيجة و   يوء جذه المعايلة تجدر اإلشارم إلا  أ  ج ااك مشابلة 
الجماح ااي  المساتوضي  االقتصااي  والثقاا ي ال  ف  و   وج ويح مقاييت للتدر  االجتماعي 

المسااتوى أ  و الثقااا ي(  - االقتصاااي  واعتبارجمااا وجهااي  لعملااة وا اادم جاا  المسااتوى االجتماااعي
ولكا  المساتوضي  االقتصااي  والثقاا ي والعباتا   االجتماعي المرت ح يع ي  اي الاالاو ارت ااع كا

ض زلقااو  و م ااذ الساابعي ات واالن تاااح االقتصاااي  يمباا  أ  ناارى أ اارايا علاا  قمااة الهاارم االقتصاااي  
رغاااد تااا ع  بال اصولااا  :إلااا  قااااع الهااارم الثقاااا يا ومااا  ثااا  ظهااارت  اااي المجتماااح المصااار  طبقتاااا 

االقتصاي   ي كا ة وجوه الحيام يو  أ  تتس  بالمرورم بالرغاد الثقاا ي  وطبقاة أخارى تحياا  اي 
ر يح م  التعلي  والثقا ة يو  أ  تتمتح بالمرورم بمستوى كاف م  سعة الرحما وم  ثا   مستوى 

وضت ااظ  (ا 93 1997وا دم  مااة  ال يصاا  يماا  المسااتوضي  االقتصاااي  والثقااا ي معااا  ااي اوتقااة
ز اااي  كاال ماا  وجااوي تمي ااا (1981 الدراسااة العامليااة التااي قااام اهااا  ااا   ع اا كشاا ي ذا مااح مااا جاا

   ياث اسات لص ما  نا ياة أخارى  والمساتوى االقتصااي  م  نا ياة المستوى االجتماعي الثقا ي
عباار عاا  المسااتوى االجتماااعي الثقااا ي وجاا  المتاياارات التااي تي  م هااا علاا  اصو  ا تااوى  ي :لعااام

عباار عاا  المسااتوى ياارات التااي تي االمتم هااا علاا   الثاااني وا تااوى  والحااي السااب يا  ااةالمهو الم جاال 
و   ن ت السيام ج ااك يراساة   االقتصاي  وج  الدخل الشهر  والممتلكات وقماء وقي ال راغا
لمتاياااارات المسااااتوى االجتماااااعي أخااارى قامااااي علاااا  التحلاااال العاااااملي لتحديااااد العواماااال المتشاااابعة 

السااااالوك   ال  اااااوك اصسااااار   ي  المساااااتوى الثقاااااا جااااا  أربعاااااة عوامااااال إلااااا  ياالقتصااااااي ا وتو ااااال
  (ا 1990 اله لي مبا  وطبيعة السب    التروضحي
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ولقاد ظهار نتيجاة لهاذا ال ا ف ث ثاة توجهااات  ا  جاذا الشاأ   وجهاة ن)ار أولا  ت اااي  
( بااأ  1997ب صاال المتاياارض  االقتصاااي  والثقااا ي عاا  بعمااهما  و اا  جااذا الشااأ  أشااار  مااة 

سااتوى االجتماااعي االقتصاااي   جااو المسااتوى المميااز لل ااري ماا   يااث اإلمبانااات الماييااة التاا  الم
تتمتح اها اصسرم بما يشمل الدخل  ومستوى المعيشة والمسب  والتر ي ا أما المساتوى االجتمااعي 
الثقا ي   هو المستوى الممياز لل اري ما   ياث المحايأ واإلمباناات الثقا ياة المتا اة لا  ما  خا   

ساااتوى تعلاااي  اآلبااااء  والحاااث علااا  متابعاااة البااارام  الثقا ياااة وممارساااة الهواياااات  وتاااو ير بعاااض م
الوساحل الحديثة مثل أجهزم الحاسو اآللي وشببة المعلوماتا  ي  اي  ج ااك وجهاة ن)ار أخارى 
ترى يرورم  صل المتايرات الث ثة ع  بعمه  ولكل م ه  يرجة مستقلة و   جذا الشاأ  يشاير 

( بااأ  المساتوى االقتصاااي  جااو ماا ييعباار عاا  إمبانياات اصساارم الماييااة 2017ا   ساع ا   وخعاا
مثاال الوسااأ المعيشااي لرساارم  نااوع المسااب   والاادخل الشااهر  ووساااحل االتصاااالت الحديثااةا أمااا 
المسااتوى االجتماااعي  ييعباار عاا   الااة ومبانااة االساارم االجتماعيااة مثاال الوسااأ التعليمااي والمهاا  

لمساااتوى الثقاااا ي ييعبااار عااا  خل ياااة اصسااارم الثقا ياااة وماااا تتبعااا  مااا  أسااااليو التااا  يعملاااو  اهااااا وا
الكتسااا  الثقا ااة المجتمعيااة  كوجااوي مبتبااة  واالشااتراك  اا  اصنشااعة ال يرضااة وعمااوضة اصنديااة 
والتسوم عبر اإلنترنيا  ي  ي  ج ااك وجهاة ن)ار ثالثاة تارى أ  الم شار االقتصااي  مها  و اي 

تحديد المباناة  إال أ  التادر  والمباناة االجتماعياة تتحادي  اي ياوء  مقدمة العوامل المسةولة ع 
عواماال مشااتركة اقتصااايية واجتماعيااة وثقا يااة  وماا  خاا   الااوح  ال ساابي لكاال ميتاياار والتكاماال 
ايا ه   ا  ياوء معايلاة ت ب ضاة يباو  أكثار واقعياةا وضميال البحاث الحاالي إلا  تب اي وجهاة ال )اار 

م عوامال معااا  اي تحديااد المباناة االجتماعيااة لل اري تتمثاال  اي تااداخل الثالثاة التاي ت كااد تاداخل عااد
ال)ااااروف االقتصااااايية واالجتماعيااااة والثقا يااااة والتااااي يمباااا  أ  تشاااامل الويااااح المااااالي والااااوظي ي 
والتعليمااااي وأساااالو  ممارسااااة الحيااااام اليوميااااة مااااح التأكيااااد علاااا  الااااوح  ال ساااابي لاااابعض العواماااال 

أ   ا اال تكاماال جااذه العواماال معااا ماا  خاا   معايلااة خصو ااا العاماال االقتصاااي  والتعليمااي و 
 ت ب ضة يمب  أ  يععي م شر ا  ايق ا يعبت المبانة االجتماعية لل ري    مجتمع ا  

وماا  ثاا  تاا  ال )اار إلاا  المسااتوى االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي علاا  أناا  أبعاااي مسااتقلة 
ار أجميتهاا وعرياها علا  ومتكاملة    ن ت الوقيا  ياث تا  تحدياد بعاض الم شارات علا  اعتبا

شراح  م تل ة م  المجتمح وإجراء معالجات إ صاحية م  خ   الوح  ال سابي وتحليال االنحادار 
للت ب  بأثر جذه المتايرات عل  المستوى االجتمااعي االقتصااي  الثقاا يا وبالتاالي  ا   الشا ص 
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ات   ا اال ياار  الااذ  يتوايااح  الاا  االجتماااعي والثقااا ي وضتعاااظ  ويااع  االقتصاااي   اا   ناا
جذه المعايلة سوف يجعل  يشاال وياعية ليساي مرت عاة اال وياعية  قيقياة ت اساو جاذه المباناة 
 ا  سال  التادر  االجتمااعيا وجاو ماا يتساظ ماح اصطار ال )رضاة   ياث يتحادي الوساأ الثقاا ي  اا  

اترا    اصسرم بجملة م  المتايرات وضبرح مستوى التحصيل العلمي لآلباء كأ د أج  المتايرات تو 
الدراسااات السوسااايولوجية المعا ااارم   مااا  عااا  اصيوات الثقا ياااة المتاااو رم  ااا  الم اااز  مااا  كتاااو 
ومجاااااا ت وتل زضااااااو  وغيرجااااااا ماااااا  الم شاااااارات المهمااااااة  اااااا  يراسااااااة المسااااااتوى الثقااااااا ي للوسااااااأ 

(ا وتتماااا  أجميااااة الثقا ااااة اصساااارضة  اااا  تكااااوض  147-146 2000اصساااار  وط ة  والشااااها   
 عاا  أ  المسااتوى التعليمااي والثقااا ي لرساارم يمااث   ركياازم أساسااية  ااا  ش صااية اصا اااء   ماا 

 (ا   55-54  2002ت شةة اجتماعية سوضة له الء اصا اء شرضا 
أمااا الساا ا  الثالااث والااذ  أشااارت نتيجتاا  إلاا  عاادم التوحضااح االعتاادالي  ااي عي ااة البحااث 

رساارما  الشاابل االعتاادالي الحااالي علاا  ماادى مقياااس المسااتوى االجتماااعي االقتصاااي  الثقااا ي ل
 -يجااو أ  يزضااد العاادي  ااي ال ةااة الوسااع  وضقاال تاادرضجيا  ااي كاا  االتجاااجي  المرت ح  ااوم متوسااأ

ما   ض جادا(  إال أ  الشابل الحاالي  -ما   ض-مرت ح جدا( والم   ض يو  المتوساأ -مرت ح
 ااااي %( وضاااازياي 7غياااار اعتاااادالي  يااااث ياااازياي  ياااا  عاااادي أ ااااراي العي ااااة  اااا   ةااااة ماااا   ض جاااادا 

%( وجااو ماا يعتباار غيار طبيعااي  ثا  يعاااوي 35%( وضبلااغ كروتا   ااي يو  المتوساأ 27ما   ض 
%( ث  عل  الترتيو  وم متوسأ ومرت ح ومرت ح جدا وجذا إل   د 20االنحسار  ي  ةة متوسأ 

 ما طبيعيا 
وجاااذا الشااابل  اااي الحقيقاااة يعبااات واقاااح مااا   ياااث الم شااارات اصربعاااة التعلاااي  والتوظياااف 

و  ممارسااة الحيااام اليوميااةا  ااالتعلي  مااث  علاا  الاارغ  ماا  تعااداي ساابا  مصاار الااغ والاادخل وأساال
مليو   ريا أما ع   18.4مليو  نسمة ياخل مصر الاي نسبة اصمية  96.3 والي  2018عام

مليااو  نساامة  3.5مليااو  شاا ص وبلاااي نساابة المتععلااي  27.5التوظيااف  قااد الاااي قااوم العماال 
دخل  اارغ  ارت اااع الاادخو  بالقعاااع الحبااومي مااا اااي  عااامي %  أمااا عاا  الاا11.8بمعااد  بعالااة 

ولك  ن)را لتحرضر سعر  رف الج يا  المصار  ان  ماي القيماة الشاراحية وما   2012-2014
ثاا  احياي التماا   ارت اع اصسااعار(وبالتالي حاي الاادخل ولكاا  ان  مااي القيمااة الشااراحية للعملااة  ااي 

 ااااااي اغسااااااعت  13.6وبلااااااغ  2016% لعااااااام 14.5ن اااااات الوقااااااي  يااااااث الااااااغ معااااااد  التماااااا   
 (ا2018 الكتا  اإل صاحي الثانو  2018



  نأمين سامل عبد اهلل حسد/ 
 

 278 

وم  نا ية أخرى إ  كا  ج اك رأ  يقو  بقلة عدي أ اراي العي اة بالبحاث الحاالي لتجسايد 
واقااح  قيقااي للمجتمااح المصاار   اليااا   هاا   قيقااة ولكاا  يمباا  الااري بااأ  ساارعة الو ااو  لل ةااات 

تشار الواسح لهذه ال ةاات  مقااال قلاة تمثيال  ةاة مثال الم   مة ويو  المتوسعة يعبت مدى االن
مرت ح جدا  وأ   عوبة الو و  إليها أنما يعبت واقح قلاة انتشاارجا   ما  عا  أنا  تا  الحارص 
عل  مراعام الت وع المباني والزماني  ي أغلو م شرات التقيي  لمتايارات البحاثا وأ  جاذا الشابل 

قح  علي ومت اقض ما اي  تزايد أعاداي خرضجاي الجامعاة الذ  ظهر علي  م ح   التوحضح يعبت وا
و   ن ت الوقي تزاياد أعاداي اصمياة  وتزاياد يخاو  بعاض ال ةاات مقااال ت كال يخاو   ةاات أخارى 
نتيجاة التما   وارت اااع اصساعار  وجبااذاااااا وما  ثاا   ا   جااذه ال تيجاة ال ا ااة بالسا ا  الثالااث 

ب ضااة الحاليااة  ااي تقيااي  وتجساايد المسااتوى االجتماااعي إنمااا تععااي مصااداقية م اساابة للمعايلااة الت 
 االقتصاي  الثقا ي لرسرم المصرضةا 

  يااااارورم إجاااااراء مراجعاااااة يورضاااااة لهاااااذه المعايلاااااة علااااا   تااااارات حم ياااااة ت اساااااو التحاااااوالت
 االقتصايية واالجتماعية والثقا ية  ي المجتمح المصر ا

 ت اسو سبا  البيةة الصحراوضة م  البدوا يرورم تصمي  مقاييت 

   محاولااة الو ااو  بعي ااة أكباار تيمثاال المجتمااح اص االي ماا  خاا   مشااروع بحثااي يح)اا
 ادع  مالي وإيار  ليعبت معايلة أكثر مصداقية وواقعيةا
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قارنااة اااي  (ا االتجاااه الساايولوجي  اا  يراسااة التاادر  العبقااي: يراسااة م1971أ مااد  غرضااو ساايد 
 الرضا والحمرا رسالة يكتوراه  كلية اآليا   جامعة اإلسب درضةا

(االقااجرم: 2(ا عل  ال  ت االجتماعي: يراسة مصرضة وعالمية  1978أاو ال يل  محموي السيد  
 الجهاح المركز  للكتو الجامعية والمدرسيةا

االجتماااعي للوالاادي  - (ا الع قااة اااي  المسااتوى االقتصاااي1964إسااماعيل  محمااد عماااي الاادي  
وبااي  طمااو ه   يمااا يتعلااظ بمسااتقبل أط اااله ا المجلااة االجتماعيااة القوميااة  المركااز القااومي 

 ا80-3( 3 1للبحوث االجتماعية والج احية 
(ا القاااجرم: يار 6   متارج   (ا مقدمااة  ا  علاا  االجتماع محماد الجااوجر  1983أنكلاز  إلايبت  
 المعارفا

(ا   متااااااارج لعبقاااااااات  ااااااا  المجتماااااااح الحديث محماااااااد الجاااااااوجر  (ا ا1972اوتوماااااااور  تومااااااااس  
 اإلسب درضة: يار الكتو الجامعيةا

 (ا الكتاااااا  اإل صااااااحي السااااا و  2018الجهااااااح المركاااااز  للتعبةاااااة العاماااااة واإل صااااااء المصااااار  
  https://www.capmas.gov.egRetrieved from لجمهورضة مصر العربيةا 

القااااجرم:  متااارج (ا قاااات االجتماعية أ ماااد رياااا (ا يراساااات  ااا  العب1972جاااورا يت   جاااور   
 الهيةة المصرضة العامة للكتا ا

(امتاير المستوى االجتماعي االقتصااي   اي البحاوث ال  ساية يراساة  1981 ا    أ مد خير   
-199 ص (ا بحااوث  اا  الساالوك والش صااية1981عامليااةا  ااي أ مااد عباادال الظ محرر

 ا القاجرم: يار المعارفا (220
(امشااااب ت أساسااااية  ااااي ال )رضااااة االجتماعية محمااااد الجااااوجر   متاااارج (ا 1973و   جاااا ركاااات 

 .اإلسب درضة: يار المعر ة الجامعية

(ا المااادخل إلااا  علااا  االجتمااااعا اياااروت: الااادار الدولياااة ل ساااتثمارات 2007الجاااوجر   محماااد  
 . الثقا ية

   ا  ال جاءما(ا الدو ة: يار قعر 2(ا م اجي  عل  االجتماع  1987الحسي ي  السيد  
– المبتبااااة مبوناتهاااااا رسااااالة خصاحصااااها   ام هومهاااا: (ا الثقا ااااة2007ال عيمااااي  أ مااااد 

 ا162-145( 4 42اصري  
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تقدير كال ما  المباناة االجتماعياة واالقتصاايية للمها  لادى  (ا1994خلي ة  عبداللعيف محمد  
 ا181-152( 31 8مصر –عل  ال  ت  عي ة م  أ راي المجتمح المصر ا

(ا مقيااس المساتوى االجتمااعي االقتصااي  الثقاا ي المعاور لآلسارم 2003  محماد اياومي  خليل
    انحرا ات الشبا     عصر العولمةا القاجرم: يار غرضو لل شر والتوحضحا

االقتصااااي  محاولاااة أولياااة -(ا المساااتوى االجتمااااعي1976يروضااا   حضااا  العااااادي  عبدالحمياااد  
ل ااااري  ااااي المجتمااااح المصاااار ا المجلااااة االجتماعيااااة لتقااااديره علاااا  أساااااس الويااااح المه ااااي ل

 (ا2 3القومية 
 -متايااار المساااتوى االجتمااااعي (ا1989يروضااا   مصاااع   عبااادالر م   وعبااادالتوا   عبااادال ه 

االقتصاي  لرسرم  ي البحاوث االجتماعياة والتربوضاة وال  ساية الصاورم المعدلاةا مجلاة كلياة 
 ا713-691(  5التربية بأسيو ا 

االقتصاايية  اي  -إطار ن)ار  لقيااس المباناة االجتماعياة  (ا1992سليما  عمر  روبي  أ مد 
 ا147-130( 21 6مجاالت البحوث ال  سية العربيةا عل  ال  ت 

(ا مقياس المستوى االقتصاي  2016سع ا   محمد أ مد إاراجي   وخعا   يعاء محمد  س   
 واالجتماعي والثقا يا القاجرم: يار الكتا  الحديثا

   (ا يور المبانة االجتماعية واالقتصايية  اي ت مياة الع قاات اصسارضةا2014يد  ع اف سال   سع
 ا403-375 83مصر  – كر وإاداع 

(اعلا  االجتمااع الحمار  ااي  ال )رضاة والتعبياظا اإلساب درضة: 1978السيد  عبد العاطي السايد 
 يار المعر ة الجامعيةا

 م وإاداع اصا اءا القاجرم: يار المعارفا(ا اصسر 1980السيد  عبدالحلي  محموي 
االقتصاااي  لرساارم    -(ا مقياااس تقاادير المسااتوى االجتماااعي1988الشاا ص  عباادالعزضز الساايد  

-المصااارضة المعاااد : يراساااة مقارناااة ااااي  عقاااد  السااابعي يات والثماني يااااتا يراساااات تربوضاااة
 ا264-235(  12 3مصر 

يااااس المساااتوى االجتمااااعي االقتصااااي  لرسااارما (ا يليااال مق2013الشااا ص  عبااادالعزضز السااايد  
 القاجرم: مبتبة اصنجلو المصرضةا

(ا اساتمارم تقادير الوياح االجتمااعي االقتصااي  لرسارم 1983الشربي ي  حكرضا  وأنور  يسرضة  
 اجامعة عي  شمت كلية الب ات  المصرضةا
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 اااا  عصاااار العولمااااةا (ا الت شااااةة االجتماعيااااة للع اااال العربااااي 2002شاااارضا  الساااايد عباااادالقاير  
 القاجرم: يار ال كر العربيا

االقتصااي  لرسارم  اي  -(ا متايار المساتوى االجتمااعي 1985عبادال ه  عبادالتوا  عبادالتوا  
 ا 130-84(  1بأسيو    التربية كلية البحوث االجتماعية وال  سيةا مجلة

االقتصااي  -االجتمااعي(ا يليل تقادير الوياح 1978عبدالا ار  عبدالس م  وقشقوش  إاراجي   
 ا18-1 1لرسرم المصرضةا مجلة كلية التربية  جامعة عي  شمت 

 (ا أست عل  االجتماعا ايروت: يار ال همة العربيةا2009عويم  محموي  
 االقاجرم: يار المعارفا2(االقرضة المتايرم   (1964غيث محمد عاطف 

 رضة: يار المعر ة الجامعيةا(ا   قاموس عل  االجتماعا اإلسب د1988غيث  محمد عاطف 
(ا مسااتوى ال مااو اصخ قااي والمسااتوى االجتماااعي 1988 تحااي  محمااد ر قااي محمااد عيساا  

– االنساااانية للعلاااوم العربياااة واالقتصااااي : ال )رتاااا  الحالياااة والمساااتقبليةا المجلاااة

 ا189( 30 8الكوضي 
تهاا بالمساتوى االجتمااعي (ا ك اية الوالدية كما يدركها اصا اء وع ق1997 مة   مدا  محموي 

-88(  28 8االقتصاااي  والثقااا ي  ااي الرضااا والمدي ااةا مجلااة كليااة التربيااة  جامعااة ا هااا 
 ا169

(ابعض المتايرات المرتبعة اتحمل الامو  لادى عي اة ما  الصا  2002البحير   محمد رحم  
 ا رسالة ماجستير  كلية الب ات  جامعة عي  شمتايراسة ميدانية

(ا يليااااااال اساااااااتمارم المساااااااتوى االجتمااااااااعي االقتصااااااااي ا 1979دالحلي   م ساااااااي  محماااااااوي عبااااااا
 اإلسب درضة: يار ال اشر الجامعيا

  (ا الموسوعة العربية العالميةا1996م سسة أعما  الموسوعة لل شر  

مؤسسلة  -. مجللة الحكملة(. المكانة االجتماعيلة والتحصليل الدراسلي٢٠13موساو ، فاطمة)
 .٢14-٢٠5(،٢9الجزائر.)-كنوز الحكمة للنعر والتوزيع

(ا االشااااتراكية الحيااااة  وح  عبدالحميااااد  متاااارج (ا القاااااجرم: الاااادار القوميااااة 1960جااااو     مااااوش
 للعباعة وال شرا

 معابح جمعية المعابح اصرينيةاعما : (ااالنثروبولوجيا الثقا يةا 1981نا ر  إاراجي   
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لويااااح االقتصااااي  واالجتماااااعي: (اال ااااات  التعليماااي وا2015نييتاااو  ساااااندرا  و راماااوس  راوو  
 مركاز - مساتقبليات متارج (ا مجلاة تحليل ت صيلي للبلدا  متوسعة الادخل يما  الكي ناي 

 ا510-489(ا3 45مصرا – اليونسبو معبوعات
(ايراساااة عاملياااة لمتايااارات المساااتوى االجتمااااعي 1990عصاااام محماااد عبااادالوجا    اله لاااي 

 ا160-137( 14 13 8صر م – الرضايية التربية االقتصاي ا بحوث
(اعلاا  االجتماااع المدرساايا لب ااا : الم سسااة 2004وط ااة  علاا  أسااعد  والشااها   علاا  جاساا   

 الجامعية للدراسات وال شر والتوحضح
(اع قة المساتوى االجتمااعي االقتصااي  للوالادي  اابعض الجواناو 1993إاراجي     وح   يوسف 

لجامعاااة يراساااة  اااي  قيقاااة الع قاااة ااااي  المعر ياااة وغيااار المعر ياااة لااادى عي اااة مااا  طااا   ا
 التربيااااة  جامعااااة التربوضااااة  كليااااة الويااااح العبقااااي لل ااااري وب احاااا  ال  ساااايا المجلااااة

 ا170-141( 8سوجا   
Coxon, A.& Jones, C.(1978). The image of occupational presitage. 

london: the macmillan press itd. 

Garcia, M.C., de Souza, A., Bella G.P., Grassi-Kassisse D.M., Tacla, 

A.P., Spadari-Bratfisch, R.C.(2008). Salivary cortisol levels in 

Brazilian citizens of distinct socioeconomic and cultural levels. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 1148: 504–508. doi: 

10.1196/annals.1410.065. 

Hanson, M., &Chen, E. (2007).Socioeconomic status and health 

behaviors in adolescence: a review of the literature. J Behav 

Med.30(3):263-285. 

Moore, G.F., &Littlecott, H.J.(2015). School- and family-level 

socioeconomic status and health behaviors: multilevel analysis of a 

national survey in wales, United Kingdom. Journal of School 

Health, 85(4):267-75. doi: 10.1111/josh.12242. 

Taylor, E., Briner, R.& Folkard, S. (1997). Models of shiftwork and 

health: an examination of the influence of stress on shift work 

theory. Hum. Factors 39, 67–82ا 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19120148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Souza%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19120148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bella%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19120148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grassi-Kassisse%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19120148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tacla%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19120148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tacla%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19120148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spadari-Bratfisch%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19120148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25731201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Littlecott%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25731201


2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 283 

Abstract 

The current research aims to review and update the socio-

economic- cultural level scale of the Egyptian family in light of the 

current changesا the descriptive approach was used, the study sample 

(701) family varied between the urban governorates (rural and city) in 

upper Egypt (Luxor - Sohag - Assiut - Minia - Beni Suef) and the lower 

Egypt  (Cairo - Qalubia - Dakahlia - Kafr El Sheikh - Sharqia - Port 

Said). the results identified the most important variables in determining 

the socio-economic -cultural level of the Egyptian family, namely 

educational qualifications, occupational / vocational position, living 

income of both parents and their  style life, the search also found a 

predictive equation that suits the current socio-economic and cultural 

level of the Egyptian family, also showed that the distribution of the 

current research sample does not follow the average distribution on the 

socio-economic cultural level of the Egyptian family (research sample). 

Keywords: Socio-Economic-Cultural Level. 

 


