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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

  11- المحاضرة

 التدرّج االجتماعي   
مفهوم التدّرج االجتماعً - 1

                                                                                                                        :طبٌعة التدّرج

التدّرج أو التراتب االجتماعً هو مصطلح سوسٌولوجً ، ٌصف حالة الالمساواة بٌن األفراد والجماعات 

  .وسٌقتصر الحدٌث هنا عن تدّرج األفراد. والمجتمعات اإلنسانٌة

                                                                                                                        :األسس العامة للتدّرج

ٌُبنى علٌها التدّرجمهما  ، فإنها تتعلّق بواحدة أو أكثر من السمات تنوعت وتعددت األسس أو المعاٌٌر التً 

 : التالٌة

o  الثروة االقتصادٌة،  موقع الفرد من

o من السلطة السٌاسٌة أو اإلدارٌة أو العسكرٌة،  ه موقع

o قوة الشخصٌة أو العمر أو الجنس أو مثل شخصٌة ال هسمات....  

o االجتماعً أو الدٌنً أو ئه اعتبارات اجتماعٌة تتصل بانتما. ...  

                                                                                                           : الطبقًنظم التدرج

 :   هً  الطبقًنظم التدرج لُحظ حتى اآلن وجود أربعة أشكال من

...   وجد هذا النظام فً الحضارات القدٌمة، :نظام التدرج العبودي  (1)

وهو نظام ٌقّسم المجتمع (. قبل الحدٌثة)وجد هذا النظام فً الهند التقلٌدٌة : نظام الطوائف المغلقة (2)

 .  إلى طوائف مغلقة ومتراتبة رأسٌا

...   الذي شاع فً أوروبا خالل عصور اإلقطاع هو: نظام التدّرج الرتبـً (3)

ٌسمح بالحراك  .وهو نظام حدٌث ومعاصر وجد فً المجتمعات الصناعٌة:  نظام الطبقات (4)

 ... .االجتماعً 

Syrian Private University  الجامعـــــة الّسورٌـــــّــــة الخاصــــة



                                                                                           نظرٌات التدّرج الطبقً أشهر-2

                                                                                                                                                        كارل ماركس- أ

كان . لم ٌحلل مفهوم الطبقة.  عنً بالتدرج  الطبقً من بٌن أشكال التدرج االجتماعً:مفهومه عن الطبقة

  .بوصفها جماعة ٌتماثل أفرادها بعالقاتهم  بوسائل اإلنتاج أو بأسالٌب كسب الرزقى الطبقة ٌنظر إل

وطبقة دنٌا ، طبقة علٌا تملك وسائل اإلنتاج:  رئٌستٌنطبقتٌن ٌنقسم المجتمع إلى :التقسٌم الثنائً للطبقات

وٌعتمد نوع الطبقة أٌضا على المرحلة التارٌخٌة التً ٌمّر فٌها  .املك قوة عملهبل تال تملك وسائل اإلنتاج 

 :أما الطبقتان الرئٌستان اللتٌن حددهما ماركس فهما حسب المراحل التارٌخٌة. المجتمع

o  وطبقة العبٌد فً المجتمع العبودي، (أو األحرار)طبقة السادة 

o من جهة وطبقة الفالحٌن من جهة أخرى فً المجتمعات إلقطاع والنبالء واالرستقراطٌٌنطبقة ا 

 ،  (الزراعٌة)اإلقطاعٌة 

o فً  (الطبقة العاملة)طبقة البرولٌتارٌا وأصحاب األعمال ورؤوس المال ) طبقة البرجوازٌة

 . المجتمع الرأسمالً

فذكر طبقتٌن هما طبقة .  وكان ماركس ٌعلم بوجود طبقات ثانوٌة إضافٌة فً المجتمع الرأسمالً

 .      البرجوازٌة الصغٌرة، وطبقة البرولٌتارٌا الرّثة أو العمالة الهامشٌة أو غٌر النظامٌة

استغاللٌة ، تستند إلى فائض القٌمة -  كانت فً جمٌع مراحل التارٌخ عالقة صراعٌة:العالقة بٌن الطبقات

.  وتعكس الالمساواة

تزداد تأزما مع ازدٌاد إفقار أو إعواز  هً عالقة صراع ومعاناة للطبقات الدنٌا، :العالقة بٌن الطبقات

  . الطبقات الدنٌا وتعاظم ثراء الطبقات العلٌا

                                                                                                                                      ماكس فٌبر- ب

، أي إن عدد الطبقات عند فٌبرمحددة لم تكن بنٌة التدّرج االجتماعً : طبٌعة التدرج االجتماعً وعناصره

أما أساس التدّرج أو معٌاره فٌستند إلى ثالثة عناصر، ٌمكن لكل منها أن ٌتغٌر بصورة . غٌر محدد 

:  ولم ٌتحّدث عن وجود عالقة بٌن الطبقات. مستقلة عن اآلخر

o الوضع االقتصادي . 

o (المكانة) االجتماعٌةوضع ال.  ..

o ً(.الحزبً )الوضع السٌاس ...  .

                                                                                                                                     إٌرٌك أولن راٌت- ج 

السٌطرة على رؤوس األموال، والسٌطرة : تحدد ثالثة عناصر الطبقات فً المجتمع المعاصر، وتلك هً

: وتوجد ثالثة طبقات فً المجتمع المعاصر هً. على وسائل اإلنتاج المادٌة، والسٌطرة على قوة العمل

o تشمل الرأسمالٌٌن، ٌتحكمون بالعناصر الثالثة: الطبقة العلٌا، ...  .

o  تشمل أصحاب المهن اإلدارٌة والعلمٌة والفنٌة: (أصحاب الٌاقات البٌض)الطبقة الوسطى. .. 

o لمذكورةعمال ٌدوٌون، ال ٌملكون شٌئا من العناصر ا: (أصحاب الٌاقات الزرقاء)الطبقة العاملة و.  



والتدرج االجتماعً                                                                                              البنائٌة الوظٌفٌة- د

                                                                                                                                 ... .ٌرى هؤالء أن نظام التدرج ٌؤدي وظٌفة أساسٌة فً المجتمع الحدٌث تتمثل بـ 

                                                                                                                                        بوردٌو- هـ 

نمط وبخاصة  أسلوب الحٌاة على ارّكزم ،فً التماٌز الطبقً  إلى أهمٌة رأس المال الثقافًبوردٌوٌشٌر 

اإلعالن الدعاٌة و التً تزكٌها وسائلسلوب التروٌح الذي ٌتأثر بنمو النزعة االستهالكٌة وأاالستهالك 

 . التجاري

الطبقات فً المجتمع العربً - 3

                                                                                                             : عناصر التماٌز الطبقً فً المجتمع العربً- أ

 :ٌذكر حلٌم بركات أربعة عناصر تحدد الموقع الطبقً للشخص هً

o ملكٌة األرض، 

o ملكٌة رأس المال ، 

o  (بوصفه مؤشرا على المكانة االجتماعٌة)النسب .

o  استقاللٌة المنصب .  

                                                                                                     :(االرستقراطٌة والبرجوازٌة)الطبقة العلٌا - ب

  : الثروة والنفوذ السٌاسً واالجتماعً ، وتتكّون من شرٌحتٌن: قوة المجتمعبمصادرهذه الطبقة تمسك 

o تضم : االرستقراطٌة التقلٌدٌة. ...  

o تضم أصحاب رؤوس األموال و: البرجوازٌة الكبرى الحدٌثة. ...  

                                                                                                                                           : الطبقة الوسطى-جـ 

  :تضم هذه الطبقة فئات متنوعة تتوزع على شرٌحتٌن

o الشرائح القدٌمة للطبقة الوسطى 

o واإلدارٌٌن  (المثقفٌن وخرٌجً الجامعات)تضم االنتلٌجنسٌا : الشرائح الحدٌثة  للطبقة الوسطى

 ... والتقنٌٌن والفنٌٌن و

                                                                                                                                      :طبقة الكادحٌن - د

  .الفالحٌن والعمال وعمال الخدمة: تشمل ثالث شرائح

 ... الفالحٌن األحرار أصحاب الحٌازات الزراعٌة الصغٌرة و:  تضم هذه الطبقة الفئات التالٌة:الفالحون

 .  ٌبٌعون قوة عملهم لقاء أجر ٌحصلون به عٌشهم:العمال

 . تشمل هذه الشرٌحة األجراء وعمال الخدمة المنزلٌة والعاطلٌن والمٌاومٌن:الخدم

 


