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 هيئة التحريــــــر 
 رئيسـا    د. علي سالم جمعة -
 عضـوا    د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـوا   د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كلية اآلداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمية المعنية 
بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 االنسانية. 

صحابها ي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أكافة اآلراء واألفكار والكتابات الت -
ية مسؤلية أة ي هيئة تحرير المجلة وال تتحمل المجلأفقط، وال تعكس بالضرورة ر 

 اتجاهها. 

 ُتوّجه جميع المراسالت إلى العنوان اآلتي:

 نسانية  ل هيئة تحرير مجلة العلوم ا

 مكتب المجلة بكلية اآلداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770ا ص.ب )الخمس /ليبي

 د. على( 00218924120663هاتف )

 نور( أد.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  
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                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gma        : على الفيس بوك صفحة المجلة

 قواعد ومعايير النشر

 األصيلة التي تتسم بوضوح المنهجتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لعربية واالنجليزية ة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة اودق

سالمية والشعر واألدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم إلوالدراسات ا
 االجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

ة داخل ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقام -
 الجامعة على أن ال يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة  -
بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة 

 إلى تقدم المعرفة العلمية واإلنسانية.

وض الكتب على أال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة أعوام ترحب المجلة بعر  -
وال يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه 

-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المعلومات التالية )اسم المؤلف كامال  
تكتب  -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب

 الذكر بلغة الكتاب(.البيانات السالفة 

 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 ضوابط عامة للمجلة

ــــ يجب أن يتسم البحث باألسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على 
 مقومات ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

ُيشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
اشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث أو قدمت للنشر في مجلة أخرى أو أية جهة ن

بذلك خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرارا  بأنه سيلتزم بكافة الشروط 
والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه ال يجوز يكون البحث فصال أو جزءا  

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –من رسالة )ماجستير 

تقبل بحوثا باإلنجليزية أو بأية لغة ــــــ لغة المجلة هي العربية ويمكن أن  
 أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير.ــــ

تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث وُتعدُّ قراراتها نهائية،  -
وتبلغ الباحث باعتذارها فقط اذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح البحث بعد 

 شارة إلى المجلة.قبوله حقا محفوظا للمجلة وال يجوز النقل منه إال بإ

ال يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 مجلة الكلية ، كما ال يحق له طلب استرجاعه سواء ُقبَل للنشر أم لم يقبل.

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقاالت الواردة إلى المجلة للفحص -
م واحد لكل بحث( تختارهم العلمي، بعرضها على ُمحك ِّمين مختصين ) محك

هيئة التحرير على نحو سري لتقدير مدى صالحية البحث للنشر، ويمكن ان 
 يرسل الى محكم اخر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.
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يبدي المقيم رأيه في مدى صالحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
يخ إرسال البحث بالمبررات على أن ال تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تار 

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود كان المقال أو البحث في حال 

تعديالت طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبوال  
مشروطا  بإجراء التعديالت يطلب من الباحث األخذ بالتعديالت في فترة ال 
تتجاوز أسبوعين من تاريخ استالمه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين فيه رده على 

 ية األخذ بالمالحظات والتعديالت المطلوبة.المحكم، وكيف

ومن حق المدقق اللغوي  ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 كر.مستوفية الشروط السالفة الذ

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن -
 هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.

(  مختصرة قدر اإلمكان تتضمن االسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
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ته وقسمه، الثالثي للباحث ودرجته العلمية ونخصصه الدقيق، وجامعته وكلي
 وأهم مؤلفاته، والبريد االلكتروني والهاتف ليسهل االتصال به.

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

و ترسل إلى بريد أكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، تقدم البحوث الى م-
 المجلة اإللكتروني.

لكتروني او صندوق البريد يتم االرسال البحث عن طريق البريد إاذا تم - 
 بالغ الباحث بوصول بحثه واستالمه.إ

يترتب على الباحث، في حالة سحبه لبحثه او إبداء رغبته في عدم متابعة  -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

ة واإلنجليزية. ويجب أن يكون عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربي-
العنوان مختصرا قدر اإلمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع 

 المنهجية العلمية من حيث اإلحاطة واالستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

يذكر الباحث على الصفحة األولى من البحث اسمه ودرجته العلمية  -
  والجامعة او المؤسسة األكاديمية التي يعمل بها.

 أن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين اآلتيتين:_-

:البحوث الميدانية: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 
الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، 
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بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة وكيفية تحليل 
 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث 2
مبينا  فيها أهميته وقيمته في اإلضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، 

أقسام على درجة من االستقالل فيما بينها،  ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى
بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط 
بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخالصة شاملة له، وأخيرا  

 يثبت قائمة المراجع.

 (A4يقدم الباحث ثالث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من الورقة)-
واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ األخرى تقدم 

( باستخدام Cdويكتب عليها عنوان البحث فقط، ونسخة الكترونية على)
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة وال تزيد عن 20يجب أال تقل صفحات البحث عن  -
 وقائمة المراجع . في ذلك صفحات الرسوم واألشكال والجداول

( 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية واالنجليزية( في حدود )-
كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة 

 عنوان البحث وال يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

ى سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش األخر  3ُيترك هامش مقداره -
سم، المسافة بين األسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  2.5

للغة االنجليزية و مسافة و نصف  Times New Roman 12في المتن 
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 لألبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول -
األعلى بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي أو الشكل والصورة في 

في األسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسال  بما في ذلك الجداول واألشكال -
 والصور واللوحات وقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

ُيشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين -
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات 3(، )2(، )1قوسين إلى األعلى هكذا: )

ة بين قوسين في أسفل كل البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوع
صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة األولى مثال  قد انتهت عند 

 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو اآلتي:-

اوال :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط 
مق، واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، الغا

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن  -إن تعددت المجلدات -ورقم المجلد 
، 2بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، ط

. ويشار إلى المصدر 40،ص3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
د وروده مرة ثانية على النحو عن اآلتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط  
الغامق، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه، 
ن ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: شافع بن علي الكناني، الفضل المأثور م

سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة 
 .50(، ورقة 424مارش رقم )

ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين عالمتي 
"، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة،   تنصيص "

 -رار، صالح: "عناية السيوطي بالتراث األندلسيورقم الصفحة، مثال: ج
مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .179م، ص1995ه/ 1415الثاني، سنة 

تكتب اآليات القرآنية بين قوسين  -رابعا: اآليات القرآنية واالحاديث النبوية:  
ى السورة ورقم اآلية. وتثبت مع اإلشارة إل  مزهرين بالخط العثماني﴿ ﴾

 بعد تخريجها من مظانها.» « األحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين 

مالحظة: ال توافق هيئة التحرير على تكرار نفس االسم )اسم الباحث( في 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 

، 1م 1979لسنة  4المعدل بالقانون رقم م 1975لسنة  74صلحا ، بالقانون رقم 
الذى يتضمن التوفيق والتحكيم بين المتنازعين ، أمام لجان المحالت بالمناطق ، 
حتى أصبح عرض الصلح شرط أساسى ، فى قبول الدعاوى المدنية ، والتجارية ، 

 واألحوال الشخصية ، ولكنه حاليا لم يفعل ، وهذا يعتبر تقصير

                                                 
، العددان الثالث والرابع ق، مجلة المحكمة العليا ، السنة السادسة والعشرون 47/35الطعن المدني رقم ،  - 1

 134مص1990
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 مالمح ثقافة الفقر في المجتمع الليبي: دراسة امبيريقية.

 إعداد: د. عثمان علي أميمن                                                        
 د. ليلى محمد اكتيبـي                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:
ت والجريمة"، وقال على بن أبي طالب قال "أرسطو" قديما  "إن الفقر هو مولد الثورا      

(. ذلك ألن الفقر يذل اإلنسان 222: 2013( )األحمدي، 1"لو كان الفقر رجال  لقتلته")
ويحطم كبرياءه، ويشعره بالعجز والدونية والهامشية ويطمس إبداعاته، ويجعله غريبا  حتى 

األدنى من مستوى  عن ذويه ووطنه. ويتمثل الفقر في "عدم قدرة الفرد على تحقيق الحد
المعيشة وغياب أو عدم ملكيته األصول أو حيازة الموارد أو الثروة المتاحة المادية منها 

 وغير المادية" )سارة، د.ت(. 
ن اختلفت هذه المجتمعات  عرفت المجتمعات البشرية كافة ألوان الفقر في حقب مختلفة، وا 

شكالت االجتماعية واالقتصادية معاناتها منه. بيد أن الفقر أصبح أكثر الم في كمية
والسياسية التي تؤرق المجتمعات البشرية حاليا ا إذ هناك مثال  ثالثة مليارات من البشر 
يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم، وهناك حوالي مليار شخص يعيشون بأقل من دوالر 

اء، في % من سكان العالم فقراء، وأن خمس الدخل العالمي يذهب للفقر 40واحد، وأن 
% من سكانه فقط، وهناك مليار شخص 20حين أن ثالثة أرباع دخل العالم من نصيب 

( مليون طفل في الدول النامية خارج المدرسة، وهناك 72يعيشون حول المدن، ويوجد )
( مليون يقعون تحت خط الفقر )سارة، 65( مليون عربي فقراء، منهم )140حوالي )
 د.ت(.

                                                 
 .أستاذ علم النفس االجتماعي بكلية آداب الخمس 
 محاضر بكلية آداب الخمس. 
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وارد، والفقر فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي وفقر الم تختلف أشكال الفقرا     
اعتبرت ليبيا من بين أفقر بلدان العالم قبل اكتشاف النفط. حيث قدرت المعرفي، وقد 

األمم المتحدة أن ليبيا تعد من أكثر دول العالم فقرا ، فقد "أجمع االقتصاديون الذين كتبوا 
الة قيام اقتصاد سليم في هذه البقعة من العالم، عن ليبيا قبل اكتشاف البترول على استح

: 1992كما أكدوا بأن الليبيين يظلون معتمدين باستمرار على العون الخارجي"، )التير، 
(، ما عرض معظم الليبيين للجوع والعراء والجهل والمرض، والعمل بالزراعة البعلية 128

قومات التحديث االجتماعي. لكن والقزمية، وتربية الماشية، وحرموا من التمتع بكافة م
وباكتشاف النفط وتصديره مع بداية ستينيات القرن الماضي، أعدت ونفذت خطط تنموية 

ل األفراد وانتشر التعليم مستوى دخخماسية وثالثية طموحة طالت كافة القطاعات، وارتفع 
فيات ومدت خطوط الكهرباء، وشقت الطرق وأنشئت المشاريع اإلسكانية، وشيدت المستش

والمستوصفات. وبارتفاع كميات النفط المصدرة، ازداد الدخل القومي، فارتفع دخل الفرد 
بالمحصلة. وقد اعتمد تنفيذ مشروعات التنمية االجتماعية في ليبيا على الخبرات األجنبية 

 والعمالة العربية واألفريقية التي يعد أصحابها بالماليين.  
بدور المحسنا حيث وفرت للمواطن كلما يحلم به، ونتج عن لقد قامت الدولة الليبية       

ذلك اعتماد الليبيين على عناصر غير ليبية لتلبية خدماتهم على كافة الصعد. لكن مبالغة 
الدولة في القيام بدور المحسن أدى إلى "خلق جيل من الكسالة يفضل االعتماد على 

 من أن يعطي، جيل يفضل الراحة الغير عن االعتماد على النفس، ويختار أن يأخذ بدال  
على الجد، وال يتوق إلى المغامرة واإلبداع والمساهمة في حركة التطور التي تسود العالم 

(. وبالمقابل التحق أغلب الليبيين بالوظائف التي 184-183: 1992اليوم"، )التير، 
استهالك تعرضها الدولة، ونتج عن ذلك جيل يحرص على بلوغ األهداف بأسهل الطرق و 

الجاهز والمتاح. لذلك انتشرت تلك الثقافة التي تنفر الفرد من العمل المهني أو اليدوي 
الذي ينظر البعض إلى صاحبه على أنه صاحب األيدي المتسخة والدخل المنخفض، كما 
نظر للتعليم المهني على أنه تعليم وضيع الرتباطه بالعمل اليومي والجهد الجسمي، وأنه 

سوى الطالب الفقراء والضعفاء وذوي الطموحات المحدودة، )بن طالب،  ال يلتحق به
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2004 :60-63.) 
على الرغم من تكفل الدولة الوطنية بتوفير مقومات العيش لليبيين، إال أن هناك      

تباينا  واضحا  في أحجام استفادتهم من عائدات النفطا فالحضر مثال  أوفر حظا  من الريف 
رامج التنمية االجتماعية، ودخول الرجال تفوق دخول النساء، وثمة في االستفادة من ب

وظائف كانت حكرا  على الرجال دون النساء، والشيء نفسه يقال على التعليم العالي الذي 
لم تلتحق به النساء بشكل كبير إال في مراحل تالية. ذلك ألن ثقافة المجتمع الليبي ثقافة 

كما انحصر إسهام المرأة الليبية في التنمية االجتماعية  ذكرية تبجل الذكر وتهمش األنثى.
في مهنة التدريس بالدرجة األولى ما يعني أن المجتمع الليبي حرم من نصف طاقته 
البشرية في مجاالت تنميته االجتماعية بالقطاعات األخرى. ويالحظ بالفعل أن مشاركة 

لبيت فترات طويلة وفي أوقات متأخرة المرأة الليبية في األعمال التي تتطلب البقاء خارج ا
من الليل أو النهار جد متواضعة، وأن إسهامات المرأة الليبية في مؤسسات المجتمع 
المدني والجمعيات الخيرية محدودة جدا . والشيء نفسه يقال على تواضع مشاركتها 

 السياسية. 
ما رسخ في عقول بعضهم خبر الليبيون كافة ألوان الفقر وبخاصة األجداد واآلباء،        

تلك القيم التي تنظر للمال كقيمة في حد ذاتها حيث ال ينفق المال إال على إشباع 
الحاجات األساسية، فضال عن التراجع الكيفي في إشباع تلك الحاجاتا فنوعية الطعام 
ا المتناول مثال  ال تحتوي على السعرات الحرارية والفيتمامينات والبروتينات التي يحتاجه

الجسم. لذلك يالحظ اليوم أن مصاريف العالج الطبي مرتفعة وتثقل كاهل األسرة الليبية 
اقتصاديا  بسبب سوء التغذية، كما يالحظ قلة االهتمام بالثقافة وسبل قضاء وقت الفراغ، 
وقلة االهتمام بالرياضة البدنية ونحو ذلك. لقد أدى هذا كله إلى ترسخ ثقافة اعتمادية 

د الفرد على أن يعيش عالة على الدولة، وأن يعتمد على استهالك الجاهز أهمها اعتيا
والمتاح، وأن يعتمد على غيره في إنجاز خدماته المتعلقة بكل مرفق في حياته. لقد أثقل 
قيام الدولة بدور المدبر لشؤون الفرد كاهلها، فقصرت في توفير أشياء كثيرة له بسبب 

يد حجم السكن، وغياب دور الفرد الليبي في العمل المنتج، تراجع عائدات النفط مثاُل، وتزا
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واالعتماد المستمر على االستيراد وقلة تصدير موارد أخرى عدا النفط، وبسبب االعتماد 
المستمر على العمالة األجنبية في تنفيذ كافة الخدمات للفرد والدولة. لقد نتج عن ذلك 

لك ألن األسرة الليبية كبيرة الحجم، ما يعني وبتتالي السنين تراجعا  في الدخل األسري، ذ
أن الدخل الذي يتقاضاه المسئولون عن إعالتها ال يكفي في العادة إلشباع حاجات أفرادها 
ن لم يكن فقرا  مطلقا ، ألن  المختلفة، فانتشر الفقر بكافة صوره بطريقة غير مباشرة، وا 

لعالج المجانين وتدعم السلع األساسية، الدولة كما ذكر سابقا  مثال  توفر خدمات التعليم وا
 وتوفر السكن للمحتاجين.  

اختلف الليبيون في دخولهم وفي فرص إشباع حاجاتهم المختلفة ما دفع بعض       
الباحثين لدراسة العوامل التي تتسبب في تدني دخل الفرد الليبي. فعلى الرغم من ارتفاع 

المحسن، إال هناك أسرا  تعاني الشح والفقر، عائدات النفط وقيام الدولة الليبية بدور 
 فانتشرت الجريمة وكافة مظاهر السلوك المنحرف. 

وهكذا يمكننا أن نفترض أن الفقر الذي يكابده معظم الليبيين تقريبا  هو فقر له أساس      
ن ثقافي في المقام األول. فمعظم الليبيين مثال  يعافون العمل اليدوي أو الفني على الرغم م

توافر مقوماتهما وارتفاع مردودهما االقتصادي في مجال أعمال البناء والصيانة والورش 
والمخابز، والزراعة والصيد البحري والنقل مثال ، ما جعل ممارسة تلك األعمال اليدوية 
والفنية حكرا  على العمالة األجنبية. لذلك يالحظ اعتماد أغلب الليبيين على العمالة 

لحصول على خدماتهم في كافة المجاالت الخدمية والمعيشية في الوقت األجنبية في ا
الذي تؤكد فيه البحوث العلمية أن ارتفاع نسبة البطالة بين الليبيين في تصاعد مستمر. 
كما يتسم بعض اللبيبين بثقافة االستهالك البذخي في كافة األمور، ويالحظ ذلك في كثرة 

ناء البيوت، وتغيير األثاث المنزلي والثياب بين الحين الصيانات المستمرة للبيوت وكثرة ب
واآلخر بدون مبرر، والتباهي بحجم اإلسراف في األفراح والمآتم، واالستبدال المستمر 
للهواتف النقالة والعربات دون الحاجة لذلك، كما يالحظ أن أكثر األفراد يوظفون دخولهم 

ء المباني ألجل اإليجار، كما يالحظ في مشروعات غير منتجةا حيث توظف مثال  في بنا
كثرة انتشار المقاهي التي تبيع المشروبات واألكالت الخفيفة، فضال  عن انتشار أعمال 
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السمسرة والنقل الخاص واالتجار بالسلع المدعومة في السوق السوداء واالتجار في 
لة يتم العملة، بل ويسمع المرء عن أن بعض القروض االقتصادية الممنوحة من الدو 

استغاللها لتنفيذ مشروعات خدمية غير منتجة ألنها ذات مردود مادي سريع. في مقابل 
ذلك يالحظ أن هناك فقرا  مدقعا في اإلقبال على الثقافة والتثقف، وسبل تمضية وقت 
الفراغ في الهوايات المفيدة كالرياضة، وممارسة الخدمات التطوعية واإلسهام في 

وتعلم مهن وخبرات جديدة ترفع من مستوى دخل الفرد، وممارسة  مشروعات حماية البيئة،
سياسة االدخار، والحد من اإلنفاق الزائد عن الحاجة، واالستفادة من المعرفة التقنية في 

 حل المشكالت التي تواجه الفرد والمجتمع اليوم. 
د ثقافة لقد حدث هذا التشريط الثقافي وما يزال يحدث عبر عشرات السنين، ما ول     

يمكن أن نطلق عليها أنها ثقافة ترسخ الفقر والعوز والحاجة واالعتمادية والعجز والقدرية 
المفرطة. وبناء على ذلك فإننا نفترض أن الفقر في ليبيا ليس فقر الجوع والعراء وقلة 
المأوى ولكنه فقر معرفي أو ثقافي، وهو فقر غدت تظهر مثالبه بوضوح هذه األيام، حيث 

وبعد تراجع موارد النفط وهبوط الدينار الليبي في مقابل ارتفاع أسعار الدوالر  يالحظ
الذهب، والتضخم االقتصادي، وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن وتأخر 
المرتبات، وارتفاع معدالت البطالة الناجمة عن عدم اعتماد الليبيين على أنفسهم مثال  في 

لفة في قطاعات الفالحة والصناعة وأعمال البناء والورش والصيد أداء خدماتهم المخت
البحري والمخابز. على هذا النحو أسهم النسق الثقافي المتخلف في توصيل الوضع 
االقتصادي الليبي إلى ما هو عليه، وبناء  على ذلك فقد تحددت مشكلة البحث في السؤال 

في المجتمع الليبي من وجهة نظر عينة الرئيس اآلتي: ما أكثر مظاهر ثقافة الفقر حدة 
 البحث؟
 وتتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:      

( ما نوع الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس البحث وأبعاده وفق 1
 متغير الجنس؟

 ( ما نوع العالقة بين إدراك مظاهر االنحراف االجتماعي وثقافة الفقر؟2
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 ما نوع العالقة بين االتسام بالجمود والنمطية وثقافة الفقر؟ (3
 ( ما نوع العالقة بين االتسام بالعجز والقدرية والدونية وثقافة الفقر؟4
 ( ما نوع العالقة بين إدراك التهميش االجتماعي وثقافة الفقر؟ 5
 ( ما نوع العالقة بين االتجاه السلبي نحو األنثى وثقافة الفقر؟6

 البحث: أهداف
استهدف هذا البحث التعرف على أكثر مالمح ثقافة الفقر حدة وفق رأي المبحوثين،      

والتعرف على نوعية الفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس ثقافة الفقر، 
وعلى نوعية العالقة بين أبعاد: إدراك االنحراف االجتماعي، واالتجاه السلبي نحو األنثى، 

لجمود والنمطية، واالتسام بالعجز والدونية والتواكل، والشعور بالتهميش واالتسام با
 االجتماعي وبين ثقافة الفقر. 

 أهمية البحث:
انحصرت أهمية هذا البحث في إعادة اختبار بعض فروض نظرية ثقافة الفقر على       

فروض  عينة في المجتمع الليبي، ومحاولة سد النقص في تلك الدراسات التي لم تختبر
هذه النظرية، ولفت اهتمام المسئولين لمدى انتشار مالمح هذه الثقافة في منطقة البحث، 
شعار المبحوثين بأنهم محل اهتمام المسؤولين، والخروج بتوصيات للحد من انتشار  وا 

 مالمح هذه الثقافة.
 محددات البحث:

، 2016سمبر ( مبحوثا  من الجنسين، خالل شهر دي105أجري هذا البحث على )    
 بمنطقة أبوسليم بمدينة طرابلس.

 مفاهيم البحث:
 من هذه المفاهيم:     
 ( الفقر:1

ويعرف بأنه عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة")صليحة،     
2004 .) 
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 ( ثقافة الفقر:2
ن طريق وتعرف بأنها عبارة عن طريقة للحياة يتوارثها كل جيل من الجيل السابق ع     

 عمليات التنشئة االجتماعية داخل األسرة.
 ( إدراك االنحراف االجتماعي:3

ويتمثل في مالحظة مظاهر العنف االجتماعي، وانتشار الجرائم المختلفة كالسرقة     
 وتعاطي المؤثرات العقلية ونحوها.

 ( االتسام بالجمود والنمطية:4
همال المحيط، وعدم ويتمثل في العيش وفق نمط ثابت ال يتغير و      مقاومة التغيير، وا 

 االنفتاح على المعرفة وعلى اآلخر بسبب ضيق الوقت واجترار المشاكل الشخصية.
 ( االتجاه السلبي نحو األنثى:5

ويتمثل في تحقير األنثى واعتبارها رمز العيب وأنها أقل مرتبة من الذكر والتشاؤم     
 تها.منها، وتبرير استعمال العنف ضدها لتربي

 ( االتسام بالعجز والتواكل والقدرية والدونية:6
ويتمثل في العجز عن التحكم في مجريات األمور، واالعتقاد بالحظ، واالعتمادية       

 واالستسالم للواقع دون محاولة لتغييره.
 ( إدراك التهميش االجتماعي:7

ر        جاع كل مصائبه ويتمثل في شعور المواطن بعدم تقديم الدولة خدمات له، وا 
 للمجتمع الذي يحيا فيه، وبأنه مهمش.

 التصور النظري للبحث:
 مفهوم الفقر:   
الفقــر ظــاهرة اجتماعيــة وسياســية واقتصــادية خطيــرة بــدأت تهــدد مجتمعــات العــالم اليــوم     

بشـــكل غيـــر مســـبوق، وبخاصـــة فـــي ظـــل انتشـــار البطالـــة وشـــح مـــوارد األرض والحـــروب 
واالنفجــار الســكاني بــين دول العــالم الثالــث تحديــدا ، وانتشــار ظــاهرة  األهليــة، وتفــاقم األميــة

التصـــــحر وتراجـــــع المســـــاحات الخضـــــراء الصـــــالحة للزراعـــــة، والجفـــــاف، والتلـــــوث البيئـــــي، 
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والتفـــاوت الكبيـــر بـــين الشـــمال والجنـــوب علـــى كافـــة الصـــعد، وانتشـــار األمـــراض واألوبئـــة، 
وة والجريمــة، وغيــاب مؤسســات المجتمــع وانتشــار ظــواهر تعــاطي المخــدرات والفســاد والرشــ

المــدني وقــيم ترشــيد االســتهالك وعولمــة الفقــر، وغيــاب الطبقــات الوســطى فــي المجتمعــات 
وســوء توزيــع الــدخل، وانتشــار االقتصــاد الخــدمي علــى حســاب االقتصــاد اإلنتــاجي، وســوء 

صــارت لــه اســتعمال التقنيــة ومــا إلــى ذلــك. لقــد صــار الفقــر ظــاهرة لهــا مؤشــراتها الخطيــرة و 
( ثقافــة الفقــر بأنهــا "طريقــة 1991ثقافــة تســمى بثقافــة الفقــر. وقــد عــرف محمــد الجــوهري )

حيـــاة لجماعـــة أو فئـــة مـــن األفـــراد فـــي مجتمـــع معـــين ويتضـــمن ذلـــك وصـــفا  لمجموعـــة مـــن 
األنمــاط الســلوكية والقــيم االجتماعيــة واألشــكال التنظيميــة وصــورا  للتفاعــل بــين أعضــاء هــذه 

 (.14-7: 2004يها ثقافة الفقر" )عبدهللا، الجماعة يطلق عل
ويعـــرف الفقـــر بافتقـــار األفـــراد إلـــى المصـــادر االقتصـــادية كالـــدخل النقـــدي الســـتهالك      

السلع والخدمات كالغذاء والمأوى والملبس والمواصـالت. كمـا يعـرف الفقـر بأنـه "عـدم القـدرة 
 (.2008على تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة" )صليحة، 

ويعني الفقر العجز عن تحقيق مستوى معين من المعيشـة الماديـة يمثـل الحـد األدنـى       
المعقول والمقبول في مجتمع ما فـي فتـرة زمنيـة". هـذا ويأخـذ الفقـر أشـكال أخـرى كالحرمـان 
ــــــــة  ــــــــاة والضــــــــعف أو العزل ــــــــالنفس والمعان ــــــــة ب ــــــــل ضــــــــعف الثق النفســــــــي واالجتمــــــــاعي مث

 (.2005االجتماعية،)العثمان، 
كمـا يعنـي الفقـر عجـز اإلنسـان عـن تـوفير حاجاتـه األساسـية مـن أكـل وشـرب وتعلـيم       

 وصحة ما يدفع الفقراء إلى االنخراط في شبكات الدعارة وتجارة المخدرات" )سارة، د.ت(.
ــــي      ــــق مــــثال  يعن ــــالفقر المطل ــــة الحرمــــان الشــــديد مــــن االحتياجــــات "والفقــــر أنــــواعا ف حال

يشــمل ذلــك: الطعــام والشــرب العــادي والتســهيالت الصــحية والصـــحة اإلنســانية األساســية و 
ـــــــارين  ـــــــدخل والخـــــــدمات كمعي ـــــــدخل ال ـــــــار، وي ـــــــى األخب ـــــــيم والحصـــــــول عل والمـــــــأوى والتعل

 (.24: 2007للفقر")رشوان، 
، وهنــاك الفقــر النســبي وهــو يتغيــر بتغيــر الظــروف االجتماعيــة وبتغيــر المكــان والزمــان   

ي ارتفاعـــا  وهبوطـــا ، وهـــو مـــا يعنـــي أن هنـــاك حـــدا  أدنـــى وهـــو يـــرتبط بمســـتوى الـــدخل القـــوم



 15العدد                                                                  لوم اإلنسانية                مجلة الع

-          - 66 

ينبغــي تـــوفيره للمـــواطن لكــي يعـــيش، وأن ال تقتصـــر معيشـــته علــى تـــوافر مقومـــات أساســـية 
نمــا يمتــد ذلــك إلــى تــوافر بعــض المنــافع الماديــة التــي يقــدمها المجتمــع. و  كالطعــام مــثال، وا 

لمـا أصـبح مزدهـرا  أصـبح فهمـه للفقـر هكذا فـ "إن الرأي الذي يسود اليـوم هـو أن المجتمـع ك
ال يعنــــي فقــــط قلــــة العناصــــر الضــــرورية للوجــــود، بــــل يعنــــي أيضــــا  الــــنقص فــــي إمكانــــات 

: 1995االستفادة من صفة الحياة التي يتمتع بها أولئك الذين يملكون الوسـائل"، )ميالنـي، 
59  .) 
صـــور فـــي التعلـــيم أمـــا الفقـــر المـــدقع فيتمثـــل فـــي الصـــحة المعتلـــة ونقـــص الـــدخول، والق    

والخدمات األساسية األخرى، ووجود المساكن غير المناسبة والبيئات التي تفتقر إلـى األمـن 
 (      25: 2007والخدمات االجتماعية"       )رشوان، 

أمــا الفقــر البيئــي فيعبــر عــن مــا فــوق مســتوى الفقــر، حيــث تعــيش األســر فــي بيــوت       
ـــ ـــة، وتكـــون الخـــدمات المحليـــة الت ي تقـــدم ألفرادهـــا مثـــل مواقـــف الســـيارات والمـــدارس متخلف

والمستشفيات ووسائل النقل العامة غيـر مناسـبة أو دون المسـتوى، وهـم يعيشـون حيـاة سـيئة 
، وتبــين 1968/1969وفــي بيئــات فقيــرة. وقــد أجــرى "تاونســند" مســحا  فــي المملكــة المتحــدة 

% يعــــانون مــــن 27ن % ال يوجــــد عنــــدهم مكــــان آمــــن يلعــــب فيــــه أوالدهــــم  وأ34منــــه أن 
( 13% أو )22القـــذارة، أمـــا الهـــواء فهـــو ملـــوث، ويتخللـــه الـــدخان والـــروائح الكريهـــة، وأن  

 (.  27: 2007مليون يعيشون في منازل آيلة للسقوط")رشوان، 
 مؤشرات الفقر:

 من هذه المؤشرات:   
 الشعور بالحرمان والضعف معا . -
 الشعور بالحرمان المتطرف. -
 انيات األساسية.انعدام اإلمك -
الشعور بمفهوم ذات سلبي ما يدفع الفقير لممارسة سلوكات منحرفة، فقد وجد أن الفقر  -

 (.222: 2012يحط من مفهوم الذات لدى الفرد ما يدفعه لالنحراف، )الحوات، 
الشــعور بــالعجز، ونقــص المهــارات، والضــعف القيمــي واألخالقــي، وهبــوط الهمــة، وتــدني  -
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ر بالدونيــة، والقدريــة والتواكــل والالمبــاالة، والســلبية، والجمــود والنمطيــة فــي القــدرات، والشــعو 
الســلوك والتفكيــر، وقلــة الثقــة بــالنفس، انخفــاض مســتوى الــدخل، انتشــار األميــة، انخفــاض 
المستوى التعليمي والصحي، تقبل الوضع المتدني، التعـرض لالسـتغالل المسـتمر، الصـبر، 

ياب المشاركة في األنشطة االجتماعية. وثمـة مـن لخـص الشعور باالضطهاد والخضوع، غ
مؤشـــرات الفقـــر فـــي الصـــراع المســـتمر مـــن أجـــل الحيـــاة، نقـــص االســـتخدام، البطالـــة، تـــدني 
مســتوى األجــور، تنــوع الوظــائف غيــر المتخصصــة، عمالــة األوالد، غيــاب االدخــار، نقــص 

ء كميـات صـغيرة مـن مزمن فـي المـال السـائل، نقـص احتيـاط الغـذاء فـي البيـوت، عـادة شـرا
الطعــام عــدة مــرات فــي اليــوم حســب الحاجــات، وضــع الممتلكــات الشخصــية تحــت الــرهن، 
االستالف من المرابين، استعمال الثياب الرثة واألثـاث البـالي، العـيش فـي األحيـاء المكتظـة 
بالســـكان، نقـــص الصـــداقة الحميمـــة، تعـــاطي المســـكرات، اللجـــوء المتكـــرر للعنـــف لتســـوية 

العقوبــات الجســـدية لــألوالد، ضـــرب الزوجــة، المبــادرة المبكـــرة بالحيــاة الجنســـية، الخالفــات، 
الــزواج الحــر، الــزواج مــن األقــارب، هجــر الزوجــة واألوالد نســبيا ، ســيطرة العائلــة األصــلية، 

 (.27: 2007االستعداد القوي للسيطرة والتشديد العائلي،)الغريري، 
ســان المقهــور: الخــوف مــن الســلطة، الخــوف تجعل"عقــدة الــنقص الخــوف يــتحكم باإلن      

مــن قــوى الطبيعــة، الخــوف مــن فقــدان القــدرة علــى المجابهــة، الخــوف مــن شــرور اآلخــرين، 
ممــا يلقــي بــه فــي مــا يمكــن تســميته بانعــدام الكفــاءة االجتماعيــة والمعرفيــة. فهــو يتجنــب كــل 

ة يحــس بالغربــة جديــد، ويتجنــب الوضــعيات غيــر المألوفــة. إذا خــرج مــن دائــرة حياتــه الضــيق
الشديدة وبانحسار الذات، يجمد في الزاوية التي هو فيها فـي نـوع مـن الشـلل الوجـودي. كـل 
ـــذلك فهـــو يخشـــى التجريـــب،  حساســـه الجـــذري بانعـــدام األمـــن، ول ـــه القلـــق، وا  ـــد يثيـــر في جدي
ويتشـبث بالقــديم والتقليـدي والمــألوف. ممـا يجعــل عمليـة التحــديث تجابـه فــي معظـم األحيــان 

 (.44-43: 1989ة شديدة تحبط البرنامج التنموي" )حجازي، بمقاوم
وهناك من حصر مؤشرات الفقر في: قلة الغذاء، سوء التغذيـة، عـدم تـوافر ميـاه صـالحة    

ــــيم، وارتفــــاع  للشــــرب، افتقــــاد المســــكن الصــــحي، ضــــعف الخــــدمات الصــــحية، انعــــدام التعل
 (.4معدالت وفيات األطفال               )سارة، د.ت: 
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 قافة الفقر:    ث
ثمـة فـرق بــين معنـى الفقـر ومعنــى ثقافـة الفقــر، فـالفقر يعنـي ببســاطة الحرمـان والحاجــة     

أو العــــوز الــــذي ينــــتج عنــــه عــــدم إشــــباع الحاجــــات األساســــية لإلنســــان مــــن طعــــام ومــــأوى 
وملبس. أما مفهوم ثقافة الفقر فـال يتضـمن معنـى الحرمـان المـادي أو المعنـوي مـن امـتالك 

أو المقومات، ولكنه يعني أسلوب الفقراء في العيش في الحياة، هذا األسـلوب الـذي  األشياء
يتوارثــه الخلــف عــن الســلف عــن طريــق األســرة التــي تعــيش فــي نطــاق جماعــات مــن األفــراد 
ذات مستويات معيشية دنيا. فـ "الفقر ظاهرة معقدة وال ترتبط بالجانـب المـادي فقـط، بـل لهـا 

ة، والمرتبطـــة بـــاهتزاز الشخصــــية، والتـــي هـــي مــــزيج مـــن الشــــعور جوانبهـــا النفســـية المــــدمر 
بالهشاشـــة، وبالتهديـــد وبالصـــدمات والضـــغوط الحياتيـــة، كـــذلك الشـــعور الـــداخلي بالعدميـــة، 
والتســليم بــالظروف الحاليــة واعتبارهــا قــاهرة، وتــدني مســتوى الطمــوح، والدافعيــة وعــد القــدرة 

 (.  263-262: 2013على مواجهة ظروف الحياة"، )التير، 
ولــذلك تعــد ثقافــة الفقــر أعمــق مــن الحرمــان مــن وفــرة المأكــل وســعة المســكن وحســن      

الثياب أو العجز عن توفير االحتياجات األساسية، ألنهـا تمتـد إلـى كافـة إسـهامات اإلنسـان 
ذا كـــان بمقـــدور اإلنســـان الخـــروج مـــن دائـــرة  الفقيـــر ونتاجـــه مهنيـــا  أو ثقافيـــا  أو اجتماعيـــا . وا 

، فإنه قد يظل متأثرا  بثقافة الفقر في كل ما يفعـل ألن هـذه الثقافـة تجعلـه يرضـى بالحـد فقره
األدنى ويعتاد عليه، ويعتقد أن هذا األصل في كل األمـور، فيكـون هـو السـمة الغالبـة علـى 
ما يقدمه لمجتمعه. تفرض ثقافـة الفقـر علـى الفـرد اسـتهالك مـا يجنيـه فـي حينـه دون تقـدير 

ذلك من تبعات اقتصادية خطيـرة. ذلـك ألن نظـرة الفقيـر للواقـع تحـت ضـغط لما يترتب عن 
ثقافــة الفقــر لألمــور ماديــة بحتــة تتركــز فــي إشــباع الطموحــات والحاجــات الماديــة مــن مأكــل 
ــالفنون واآلداب  ــه كــل مــا هــو غيــر مــادي مثــل االهتمــام ب وملــبس ومشــرب، فيغيــب عــن بال

ألعمـال الخيريـة واالنضـمام لمؤسسـات المجتمـع واكتساب المعرفة والتثقف، والمشـاركة فـي ا
ـــر  ـــة الفقـــر الفقي ـــى هـــذا النحـــو ال تـــدفع ثقاف ـــة والسياســـية. عل المـــدني، والمشـــاركة االجتماعي
للتذوق الفني والحسي لسـعيه المسـتمر وراء لقمـة العـيش. ذلـك ألن المسـتغرق فـي الكـدح ال 

 ويستغربه لدى اآلخرين. وقت لديه إلشباع الجانب الروحي والحسي، حتى ينساه تماما  
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ليسـت ثقافـة الفقــر مجـرد تكيــف لمجموعـة مــن الظـروف الموضــوعية للمجتمـع األكبــرا      
ألنـه مـا أن تظهــر هـذه الثقافــة إلـى حيــز الوجـود حتــى تميـل إلــى إدامـة نفســها واالنتقـال مــن 
جيـــل إلـــى جيـــل بســـبب تأثيرهـــا فـــي األطفـــال. ومـــع مـــرور الوقـــت، يصـــبح أطفـــال األكـــوا  

لغين من العمر السادسة أو السابعة مستوعبين القيم والمواقف األساسـية لثقـافتهم الفرعيـة البا
وغيــر معــدين نفســيا  لالســتفادة الكليــة مــن الظــروف المتغيــرة أو الفــرص التــي تتــاح لهــم فــي 

 (.2004حياتهم )صليحة، 
إن إلغــاء عنــدما تتغلغــل ثقافــة الفقــر فــي مجتمــع مــا، فإنــه يصــعب اجتثاثهــا، مــا يعنــي      

الفقــر أســهل مــن إلغــاء ثقافــة الفقــر علــى حــد تعبيــر "أوســكار لــويس". ذلــك ألن ثقافــة الفقــر 
ليســت حرمانــا  اقتصــاديا  فقــط، ولكنهــا وســيلة تقــوم الحكومــات مــن خاللهــا بإيجــاد تنظيمــات 
وقــوانين تفـــرض علــى الفقـــراء االســتمرار فـــي الحيــاة بواســـطتها أو مــن خاللهـــا. هــذا وتســـود 

قر في تلك المجتمعـات التـي تتسـم بانخفـاض مسـتوى األجـور، ووجـود العمالـة غيـر ثقافة الف
المـــاهرة، وذات االقتصـــاد النقـــدي ، والعمـــل المـــأجور، ووجـــود إنتـــاج مـــن أجـــل الـــربح فقـــط، 
وارتفــاع مســتوى البطالــة، ووجــود األثريــاء الــذين يحرصــون فقــط علــى تــراكم ثــرواتهم. ثقافــة 

تقـــارا  للـــدخل فقـــط. وعنـــدما يعتـــاد الفقيـــر علـــى العـــيش وفـــق الفقـــر طريقـــة للحيـــاة  وليســـت اف
نصوص ثقافة الفقر، فإن هذه الثقافة تصبح بالنسبة لـه بمثابـة طريقـة للتكيـف مـع مجموعـة 

 الظروف الموضوعية في المجتمع.
تعتبــر ثقافــة الفقــر ثقافــة فرعيــة تترعــرع فــي رحــم الثقافــة االجتماعيــة األم ولكنهــا ثقافــة     

ثقافــة المجتمــع، ألنهــا عبــارة عــن أنســاق معياريــة تميــز بعــض الجماعــات التــي مختلفــة عــن 
ــذا فهــي تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل، فتــؤثر علــى األطفــال  تختلــف عــن المجتمــع األكبــر. ول
حيث يتعلمون منذ الصـغر القـيم واالتجاهـات األساسـية لثقـافتهم، فـال يسـتفيدون مـن الفـرص 

القـابعون تحـت ثقافـة الفقـر التغييـر فـي ثقـافتهم بسـبب التي تظهر في حيـاتهم. يقـاوم الفقـراء 
 (.  213: 2013القيم التي يعتقدونها وبسبب نظرة المجتمع إليهم، )األحمدي، 

عندما يسود الفقر المستمر في مجتمع ما، تصبح ثقافة الفقر ابنته الشـرعية، ذلـك ألن      
ات والقــيم والممارســات التــي مثــل هــذا اللــون مــن الفقــر يولــد مجموعــة مــن المواقــف والمعتقــد
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تكرس نفسـها عبـر الـزمن وتقـاوم التغييـر. وقـد نظـر "أوسـكار لـويس" لثقافـة الفقـر علـى أنهـا 
تكيف ورد فعل الفقراء على مكانتهم الهامشية في مجتمع طبقي رأسمالي، وهي تمثـل جهـدا  

إدراك  للكفــاح والتغلــب علــى المشــكالت مــع شــعور بفقــدان األمــل واليــأس الــذي يتطــور مــع
عــدم احتمــال النجــاح بقــيم وأهــداف المجتمــع األكبــر. وتترعــرع ثقافــة الفقــر فــي حالــة انهيــار 
الدولــة، وانتشــار البطالــة واالســتخدام القليــل للعمالــة غيــر المــاهرة، وتــدني مســتوى األجــور، 
والفشــــل فــــي تــــوفير منظمــــات اجتماعيــــة وسياســــية واقتصــــادية علــــى المســــتويين التطــــوعي 

 (.  14: 2013حالة تراكم الثروة في يد فئة محددة،)األحمدي، والحكومي وفي 
 مؤشرات وخصائص ثقافة الفقر:

مــن هــذه الســمات: العنــف المتكــرر، عــدم الشــعور بــالزمن، إهمــال التخطــيط للمســتقبل،     
اإلحســـاس بالشـــك والريبـــة، اإلكثـــار مـــن شـــرب الخمـــور، نضـــوب المـــدخرات الماديـــة، رهـــن 

اث والثيــاب المســتعملة، تقبــل الهبــات، شــيوع شــراء كميــات صــغيرة الممتلكــات، اســتخدام األثــ
مــن الطعــام، انتشــار االرتباطــات غيــر الشــرعية، االعتمــاد علــى النســاء فــي إعالــة األســرة، 
ـــاء، ضـــعف  ـــيم األبن ـــة، ضـــعف إســـهامات اآلبـــاء فـــي تعل ـــدير للعائـــدات التعليمي ضـــعف التق

 المشاركة في األنشطة المدرسية.
ويس" فحــدد مؤشــرات ثقافــة الفقــر االجتماعيــة فــي: انتشــار األوبئــة، عــدم أمــا "أوســكار لــ    

المشــاركة فــي المنظمــات الثقافيــة والسياســـية، انخفــاض األجــور، البطالــة، ارتفــاع معـــدالت 
التـــزاحم فـــي المســـكن، انخفـــاض المســـتوى التعليمـــي والمهنـــي، غيـــاب المشـــاركة فـــي بـــرامج 

التنظـيم، وجـود جماعـات مؤقتـة. أمـا مؤشـرات الخدمة االجتماعية، وجـود مسـتوى أدنـى مـن 
الفقـــر الفرديـــة فقـــد حـــددها "اوســـكار" فـــي الشـــعور بـــالبؤس، الهامشـــية، الشـــعور بـــاالنطواء، 
االستســـالم أو القدريــــة، ارتفــــاع معــــدالت الوفـــاة، االضــــطرابات النفســــية، الشــــعور بالطبقيــــة 

 (.2008، )صليحة، والتمايز، عدم االستجابة للضبط االجتماعي، غياب الوعي الطبقي
يشــعر الشــخص الــذي يعــيش فــي أســرة فقيــرة تكــرس التخلــف عبــر أســلوبها الحيــاتي        

والمعيشي اليومي باليأس والقنوط واإلحباط واالنحطاط، وبأنـه عـاجز عـن تحقيـق أي هـدف 
أو نجـــاح فـــي ضـــوء القـــيم واألهـــداف التـــي تســـوده أســـرته وتســـود مجتمعـــه الكبيـــر. تكــــون 
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ور الســـلبي نحـــو الحيـــاة واآلمـــال واألهـــداف فقـــدان احتـــرام الـــذات وعـــدم محصـــلة هـــذا الشـــع
توقيرها والنظر إليها نظـرة سـلبية، والشـعور بالـذنب والدونيـة ونعـت ذاتـه بكـل الصـفات غيـر 
الحميــدة كاتهامهــا بــالعجز والقصــور. وبتكــرار أو اجتــرار األفكــار المــدمرة حــول الــذات يــتعلم 

وقاصرا  بالفعل. بيد أن من يسـلم بعجـزه وقصـوره يعـز عليـه مثل هذا الفرد أن يصبح عاجزا  
أن يغير من وضعه وثقافتـه. علـى هـذا النحـو تتشـكل وتتكـون ثقافـة الفقـر بـين أبنـاء الطبقـة 
المســحوقة اجتماعيــا . يتبــع أبنــاء الطبقــة االجتماعيــة أســلوبا  ثقافيــا  لحــل مشــكالتهم الحياتيــة، 

أبناء الطبقة الوسطى فـي تسـيير أمـورهم الحياتيـة. وهو أسلوب يختلف عن ذلك الذي يتبعه 
يحل أفراد الطبقة الفقيرة مشكالتهم بالمهارات التي يتعلمونها من بيئـتهم التـي يعيشـون فيهـا، 
أي وفـــق ثقافـــة األحيـــاء المتخلفـــة التـــي يتفـــاعلون معهـــا، حيـــث إن ثقافـــة مثـــل هـــذه األحيـــاء 

 تناسب الوضع الذي يعيشون فيه.
الفقر بجالء في فتـرات التغيـر االجتمـاعيا فعنـدما يهـاجر بعـض الـريفيين  تظهر ثقافة     

مـــن قـــراهم بســـبب فقـــر أرضـــهم وصـــغر حجمهـــا وعجزهـــا عـــن تـــوفير المتطلبـــات األساســـية 
للعـــيش، فـــإنهم عـــادة مـــا يقيمـــون بأشـــد منـــاطق المدينـــة المهـــاجر إليهـــا فقـــرا ، حيـــث يقيمـــون 

هــي عــادة مــا تكــون عبــارة عــن عشــوائيات تحــيط باألحيــاء الفاســدة أو الخربــة أو المتخلفــة، و 
بالمدينة الكبيـرة، أو تقـع فـي األجـزاء القديمـة منهـا. تمثـل األحيـاء الفقيـرة المكـان الـذي يـأوي 
إليــه الفقــراء واألحــداث للنــوم لــيال ، وهــي تتكــون مــن حــارات وأزقــة ضــيقة، ومــن مبــاني آيلــة 

حيـــاء المتخلفـــة هـــي الـــوكر الـــذي للســقوط، وهـــي تســـمى أيضـــا بالشـــارع الخلفـــي للمدينـــة. األ
يهجــع إليــه الفقــراء لعــوزهم، وعجــزهم عــن الســكن فــي بيــوت حديثــة. بيــد أن الفقــر وحــده ال 
يصـــنع المنطقـــة المتخلفـــة، إذ ال بـــد مـــن تـــوافر عوامـــل أخـــرى مثـــل ســـوء التغذيـــة والمـــرض 

وتتميــز  والجهــل والجريمــة وافتقــاد الطموحــات واآلمــال والشــعور بالدونيــة واليــأس واإلحبــاط.
المنـــاطق المتخلفـــة باالزدحـــام وبالمبـــاني القديمـــة التـــي تفتقـــد اإلضـــاءة الكهربائيـــة والطبيعيـــة 
ـــة والصـــرف الصـــحي والميـــاه الصـــالحة للشـــرب، والميـــاه الســـاخنة ووســـائل التدفئـــة،  والتهوي
وغيــاب األمــن وانتشــار الرذيلــة وكافــة الموبقــات ومــواد التعــاطي، وانعــدام األخــالق، وافتقــاد 

مـــات العـــيش الكـــريم، وهـــي منـــاطق ال يرتادهـــا ســـوى المعـــوزين الـــذين يتســـمون بأســـلوب مقو 
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 عيش متقارب جدا . 
هــــذا فــــي الوقــــت الــــذي يعــــد فيــــه الســــكن بمثابــــة مكــــان إلشــــعار الفــــرد بــــاألمن والراحــــة     

والطمأنينــة، ووســيلة لرفــع إنتاجيتــه، وصــحته النفســية، فــالمنزل الضــيق والــرديء فــي تهويتــه 
الضوضـــاء يبعـــث علـــى الشـــعور بالضـــيق والتـــوتر، فيكـــون عـــامال  فـــي ممارســـة والحافـــل ب

السلوك العدواني أو العنيف، وعامال في التشاجر وبخاصـة فـي حالـة كبـر حجـم األسـرة فـي 
شــكل تعــدد الزوجــات وكثــرة األبنــاء، كمــا أن بعــض الســاكنين يتيحــون ألقــاربهم مشـــاركتهم 

جــدد للمدينــة، وهــو مــا قــد يترتــب عليــه تــدهور البيــت وبخاصــة إذا كــانوا مــن المهــاجرين ال
وتفكك في العالقات االجتماعية وانتشار االنحرافـات السـلوكية. تتسـم األحيـاء الفقيـرة بفقـدان 
النظافة التي هي شرط أساسي الحترام الذات وأساس األخالق الحميدة، كمـا تتسـم المنـاطق 

لعجــز ســكانها عــن دفــع رســوم المتخلفــة بعجزهــا عــن تقــديم خــدمات صــحية وتعليميــة جيــدة 
التعلـيم والصـحة الــراقيين، وبخاصـة فــي البلـدان التــي تقـدم كــل خدمـة فيهــا بالمقابـل. يتســبب 
الهواء الملوث في انتشار األمراض المعدية بين ساكني األحياء المتخلفـة، كمـا يتسـم الطفـل 

تغذيـة بـالهزال الذي يسكن بيتا  تنعدم فيه المواصـفات الصـحية باإلضـافة إلـى نقـص وسـوء ال
ونقص الوزن، كمـا وجـدت عالقـة بـين ارتفـاع نسـبة الوفيـات وبخاصـة المواليـد وبـين الكثافـة 

 السكانية في المنزل أو في الحي الفاسد بشكل عام.
تزدهــر ثقافــة الفقــر فــي المجتمعــات التــي تتميــز بانتشــار البطالــة وبخاصــة بــين العمــال      

ل الــــنظم السياســــية واالجتماعيــــة، وعــــدم دعــــم غيــــر المهــــرة وتــــدني مســــتوى األجــــور، وفشــــ
المعـــوزين والفقـــراء وتقـــديم الخـــدمات الصـــحية واالجتماعيـــة لهـــم، كمـــا يتميـــز الفقـــراء بثقافـــة 
تحــــول دون مشــــاركتهم فــــي ثقافــــة الطبقــــة الوســــطى. كمــــا يــــرتبط الوضــــع المتــــدني للفقــــراء 

وال يمتلكـــون  بوضـــعهم فـــي البنـــاء االجتمـــاعي، حيـــث يقعـــون فـــي أســـفل الســـلم االجتمـــاعي
ـــيم المناســـب والمهـــارات والخبـــرات التـــي تـــؤهلهم  مقومـــات صـــعود ســـلمه، فهـــم يفتقـــدون التعل
لممارسة مهنة ذات دخل رفيع، وهـو مـا يـؤدي إلـى تعميـق الهـوة بيـنهم وبـين أبنـاء الطبقتـين 

وذلـك  الوسطى والعليا، كما أن أبناء الطبقة العليا ال يلتفتون ألبناء الطبقـة الـدنيا أو المعـوزة
النصــرافهم لتحقيــق مصــالحهم فقــط، يشــجعهم علــى ذلــك مــا يتســمون بــه مــن جشــع وطمــع 
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وأنانية وعشق للذات ورغبة عارمة فـي تحقيـق المزيـد مـن الثـراء علـى حسـاب تعاسـة الفقـراء 
وحرمـــانهم. وعنـــدما يـــؤمن الفقـــراء بوضـــعهم الطبقـــي المتـــدني ويستســـلمون، فـــإنهم عـــادة مـــا 

أو أسـلوبا  فـي العـيش يمكـنهم مـن التعامـل مـع وضـعهم البـائس. يطورون نظاما  مـن العـيش 
حيث يحرصـون فقـط علـى إشـباع حاجـاتهم األساسـية فقـط إن وجـدت، وقـد يـوفرون الـبعض 
منهـــا بعـــد يـــوم ملـــيء بالمشـــقة والعمـــل المضـــني. وهـــذا يعنـــي ضـــرورة إعـــادة هيكلـــة األبنيـــة 

ــــات المجتمــــع، حتــــى تن ــــى كــــل فئ ــــراء االجتماعيــــة وتوزيــــع الثــــروة عل حســــر الهــــوة بــــين الفق
واألغنياء، ويتم الحد من الفقر وثقافته. هذا وتسهم أسـاليب التنشـئة االجتماعيـة لـدى الفقـراء 
فــي ترســيخ ثقافــة الفقــر، حيــث تســاعد هــذه األســاليب "علــى تخليــد األنمــاط الثقافيــة للجماعــة 

وكـــذلك  وينشـــأ عنهـــا ظـــروف ســـيكولوجية عنـــد الفـــرد ال تســـاعده علـــى الـــتخلص مـــن الفقـــر،
اســتمرار وبقــاء الوضــع الســيء للفقــراء نتيجــة ســلوك الطبقــة العليــا نحــو حرمــانهم مــن إعــادة 

 (.31: 2007توزيع المصادر، واهتمام أعضاء الطبقة العليا برغباتهم فقط"،)رشوان، 
ـــى العزلـــة وعـــدم المشـــاركة      ـــاة الفقـــراء حيـــث يميلـــون إل تشـــكل "ثقافـــة الفقـــر" أســـلوب حي

ذ موقف من السلطة بجانب الشعور بالدونية، وهنـا يـرتبط الفقـر بالمحـددات التطوعية، واتخا
 (.  15: 2004البنائية ورأس المال االجتماعي"، )عبدهللا، 

ذا كان الفقير هو المسئول عـن فقـره لضـعف إمكاناتـه الجسـدية والذهنيـة واألخالقيـة،       وا 
( بـدور ثقافـة 1961أوسـكار لـويس )فإن ثقافة الفقر تسهم بدورها في تخليـد الفقـرا فقـد قـال 

الفقــر فــي إرســاء دعــائم الفقــر عنــدما طــرح دور هــذه الثقافــة فــي تفســيره لظــاهرة الفقــر. ففــي 
رأي "لويس"، "أن الفقر ليس نتيجة لنـواحي القصـور والعجـز الفرديـة، بـل هـو محصـلة لبيئـة 

ل ثقافــة الفقــر عبــر اجتماعيــة ثقافيــة واســعة تجــري فيهــا التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال. وتنتقــ
األجيــال ألن األطفـــال يــدركون فـــي ســن مبكـــرة أنـــه ال معنــى للطمـــوح أو التطلــع إلـــى حيـــاة 
أفضـل، ويستعيضـون عـن ذلـك باالستسـالم والتواكـل والرضـا بأوضـاع الفقـر والعوز")غـدنز، 

2005 :384  .) 
، 1996ولقد قدم "لويس" سـبعين خاصـية أو سـمة تظهـر أو تعكـس وجـود ثقافـة الفقـر )    

(، والتــي أوضــح أنهــا ليســت ســمات مشــتركة بــين ســائر الطبقــات األدنــى. 1998، 1966
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فلــــدى النــــاس فــــي ثقافــــة الفقــــر شــــعور قــــوي بالهامشــــية أو التهمــــيش، والعجــــز المكتســــب، 
والتواكل، وعدم االنتماء، والقدرية، وهم بمثابـة غربـاء فـي بلـدهم، ومقتنعـون بـأن المؤسسـات 

تهم وحاجاتهم. وهذا الشـعور بالضـعف أو فقـدان القـوة يـرتبط بشـعور القائمة ال تخدم اهتماما
آخر أكثر عمقا  وهو الشعور بالدونية، والشعور بقلـة القيمـة الشخصـية. وينسـحب هـذا علـى 
القاطنين بحي )مكسيكو سيتي( الذين ال يشكلون منطقة أثنيـة أو جماعـة عرقيـة وال يعـانون 

متحــــدة فــــإن الزنــــوج وفــــق ثقافــــة الفقــــر يكابــــدون مــــن التمييــــز العنصــــري. وفــــي الواليــــات ال
باإلضافة إلى السمات السابقة مساو  جور التمييز العنصري. ولدى الناس في إطـار ثقافـة 
الفقــر شــعور أو حــس ضــئيل بالتــاريخ، فهــم أنــاس مهمشــون وال يعرفــون ســوى مشــكالتهم، 

هـم فـي العـادة ال وظروفهم المحلية الخاصة وحيهم الخـاص وأسـلوبهم الخـاص فـي الحيـاة. و 
يمتلكون معرفة، أو رؤية أو عقيدة ليروا أوجه التطابق بين مشكالتهم وبـين مشـكالت الـذين 
يشــابهونهم فــي أمــاكن أخــرى مــن العــالم. وبمعنــى آخــر لــيس لــديهم وعــي طبقــي علــى الــرغم 
من أنهم حساسون جدا  باالمتيازات التي تحظى بها الطبقة. ألنـه عنـدما يكـون للفقـراء وعـي 

الطبقــة أو يكونــون أعضــاء فــي اتحــادات العمــل، أو يتبنــون نظــرة شــاملة دوليــة حــول العــالم ب
فقـراء  –فـي رأيـي –الذي هم فيه، فإنهم لن يكونوا جزءا  من ثقافة الفقر على الرغم من أنهم 

 (Lewis 1998) .بشكل يبعث على اليأس 
لــى الفقــر ال باعتبــاره حالــة ميــز "أوســكار لــويس" بــين الفقــر وثقافــة الفقــرا فهــو ينظــر إ     

نمــا كثقافــة فرعيــة. وقــد وضــع "أوســكار لــويس" تعريفــا  لمفهــوم ثقافــة الفقــر مــؤداه  اقتصـادية وا 
أن" ثقافة الفقر هي طريقـة للحيـاة يتوارثهـا كـل جيـل مـن الجيـل السـابق عـن طريـق عمليـات 

عتبــر فقــط حالــة التنشــئة االجتماعيــة داخــل األســرة". وفــي ضــوء هــذا المفهــوم فــإن الفقــر ال ي
من الحرمان االقتصادي أو مظهرا  من مظاهر التفكك أو عدم توافر بعض الثقافـة الماديـة، 
نما يتضمن جوانب إيجابية تساعد الفقير علـى التكيـف فـي ظـروف الحرمـان االقتصـادي،  وا 
ومن غير هذه الجوانب يعـاني الفقيـر مـن صـعوبة فـي االسـتمرار فـي الحيـاة. وتزدهـر ثقافـة 

فـــي المجتمعـــات التـــي تتميـــز باالقتصـــاد النقـــدي وارتفـــاع نســـبة البطالـــة وخاصـــة بـــين  الفقـــر
العمـــال غيـــر المهـــرة، وانخفـــاض مســـتوى األجـــور، وفشـــل النظـــام االجتمـــاعي واالقتصـــادي 



 15العدد                                                                  لوم اإلنسانية                مجلة الع

-          - 75 

والسياسي في توفير الخدمات االجتماعية واالقتصادية للسـكان أصـحاب الـدخل المـنخفض، 
ن اســتمرار وجــود ثقافــة الفقــر ال  يرجــع فقــط إلــى ضــغوط المجتمــع األكبــر علــى الفقــراء، وا 

نمــا يرجــع إلــى نــوع الطبقــة الســائدة فــي المجتمــع، ويقتــرح "لــويس" أن الــتخلص مــن ثقافــة  وا 
الفقر يقتضي وضع الجيـل تحـت ظـروف اجتماعيـة واقتصـادية تختلـف تمامـا  عـن الظـروف 

 (.  97-96: 1980التي يعيش فيها")غامري، 
ات اجتماعية واقتصادية ونفسية يـتم توارثهـا بـين األجيـال الفقيـرة، وهـي لثقافة الفقر سم     

أســلوب حيــاة. هــذا وتســود ثقافــة الفقــر فــي األحيــاء الحضــرية الفقيــرة أو الفاســدة التــي تتســم 
باالزدحــــام الشــــديد وعــــدم تــــوافر الســــرية أو الخصوصــــية االجتماعيــــة، وانتشــــار العالقــــات 

ســرة الفقيــرة الحــد األدنــى مــن التنظــيم، وانتشــار الجماعــات االجتماعيــة المباشــرة، وافتقــاد األ
المؤقتة أو العابرة وغير الرسمية، ما يعكس قلـة تـوافر الحـد األدنـى مـن التنظـيم االجتمـاعي 
في األحيـاء الخربـة التـي تقطنهـا الطبقـة الفقيـرة، وهـو مـا يعكـس الهامشـية التـي تتصـف بهـا 

يتميـــز بدرجـــة كبيـــرة مـــن التعقيـــد والتخصـــص الطبقـــة الفقيـــرة فـــي المجتمـــع الحضـــري الـــذي 
 والتنظيم.

تعتبر األسرة الفقيـرة المصـدر الـرئيس لتوريـث ثقافـة الفقـر ألفرادهـاا ففيهـا يشـب الطفـل      
مثال حامال  معه السمات الثقافية للفقر كالشعور بالحرمـان األبـوي وضـعف بنـاء األنـا وعـدم 

ة للمواقــف، وعــدم القــدرة علــى تأجيــل إشــباع االســتجابة للضــبط الرســمي، واالســتجابة الســريع
الـدوافع الفرديـة، وعـدم القــدرة علـى التخطـيط للمسـتقبل واإلحســاس باالستسـالم للجبريـة. كمــا 
تتســم األســرة الفقيــرة بانتشــار األميــة بــين أفرادهــا، وبقلــة مشــاركتهم فــي األنشــطة السياســية، 

شــديد بــين ســلوكهم الظــاهري وعـدم انصــياعهم آلليــات الضــبط االجتمــاعي، ووجـود تعــارض 
الحقيقــي وبــين مــا ينبغــي علــيهم ممارســته مــن أنمــاط الســلوك المثــالي. ويرجــع تحلــل األســرة 
الفقيــرة مـــن كــل مـــا هـــو مقبــول اجتماعيـــا  إلــى فقرهـــا الشـــديد، وعزلتهــا اإليكولوجيـــة وشـــعور 

هم وتخلفهــم أفرادهــا بالالمبــاالة، ولتــدني أجــورهم ومعانــاتهم مــن البطالــة وتــدني مســتوى تعلــيم
المهنــــي مــــا يجعلهــــم يعــــانون مــــن تــــدني فــــي مســــتوى دخــــولهم ونقــــص ملكيــــتهم الشخصــــية 
ونضــوب مــدخراتهم الماديــة. "ويســـتجيب أعضــاء األســر الفقيـــرة لهــذه الظــروف االقتصـــادية 
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نشـــاء جمعيــــات محليـــة مــــع  بـــرهن ممتلكـــاتهم الشخصــــية واقتـــراض النقــــود مـــن المــــرابين، وا 
قتصـــادية الطارئـــة، واســـتخدام األثـــاث والمالبـــس المســـتعملة، الجيـــران لمواجهـــة األزمـــات اال

 (.2013وتقبل الهبات وشيوع نمط شراء كميات صغيرة من الطعام")األحمدي، 
 الجراءات المنهجية للبحث: 

تركز اإلطار النظري لهذا البحث على مناقشة مالمح ومظاهر ثقافة الفقر في ضوء      
ر ظاهرة الفقر، وفيما يلي نستعرض تلك الخطوات التي بعض األدبيات ذات العالقة بتفسي

 اتبعت لتنفيذ الدراسة الميدانية، وذلك على النحو اآلتي:
 ( مجتمع البحث وعينته:1

تكون مجتمع البحث من السكان القاطنين بحي أبوسليم، وهو من أكبر األحياء        
بيوته، والشوارع السكنية في مدينة طرابلس، ويتسم بصغر المساحات المخصصة ل

الضيقة، والبناء العشوائي، وهو حي مكتظ بالسكان، ويقطن به ساكنون ينتمون لمناطق 
ريفية وبدوية كثيرة بالغرب الليبي تحديدا ، ونظرا  لصعوبة حصر مفرداته، ومن ثم صعوبة 
الحصول على عينة احتمالية، فقد تقرر اختيار عينة البحث باألسلوب غير االحتمالي. 

تعمد الباحث توزيع استمارة البحث على الذين تطوعوا لإلجابة عن بياناتها عند حيث 
مقابلتهم في أماكن مختلفة بالحي مثل األسواق والمقاهي والمتاجر ونحوها، وقد بلغ حجم 

( أنثى، والجدول اآلتي يوضح 56( من الذكور و)49( مبحوثا  بواقع )105العينة )
 خصائص هذه العينة. 
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 ( توزيع المبحوثين وفق المتغيرات المستقلة1ل رقم )الجدو 

 الجنس
 % 53.3إناث   % 46.7ذكور   اسم المتغير

 الفئة العمرية
سنة فما  24

 دون
 22.9% 

 سنة 25-35
33.3% 

 سنة 36-45
31.4% 

سنة  46
فأكثر 
12.4% 
 

- - 

 الحالة االجتماعية
متزوجون 
54.3% 

 - - - %5.7مرملون  %40عزاب 

ابتدائي  لتعليميالمستوى ا
جامعي  %11.4ثانوي  %9.5إعدادي  10.5%

55.2% 

فوق 
الجامعي 
5.7% 

 %7.6تعليم آخر 

موظفون  نوع المهنة
26.7% 

أعمال حرة 
16.2% 

عاطلون عن 
 %11.4العمل 

مهن عليا 
)طب، 
هندسة، 
محاماة( 
5.7% 

التدريس 
30.5% 

 %9.5مهن أخرى 

غير مبين  الدخل الشهري
35.2% 

ا دينار فم 500
 16.2دون %

501-600 
 %8.6دينار 

601-700 
 %8.6دينار 

دينار  701
 %21فأكثر 

- 

 نوع السكن
شقة في عمارة 

21.9% 
بيت عصري 

50.5% 
منزل عربي 

27.6%  - - 

 حجم البيت
مناسب إلى حد 
ما لحجم األسرة 

16.2% 

مناسب لحجم 
 %53.3األسرة 

غير مناسب 
لحجم األسرة 

30.5% 
- - - 

 لبيانات:( وسيلة جمع ا2
استخدم االستبيان المغلق أو المقنن لجمع بيانات هذا البحث، وقد تم إعداده في       

 ضوء األدبيات التي تفسر ثقافة الفقر، وقد تكون هذا االستبيان من المجاالت اآلتية:
 ( فقرات.8االقتصادية للمبحوثين وبلغ عدد فقراته )-أ( مجال البيانات الخلفية االجتماعية

( عبارة توزعت على األبعاد اآلتية: بعد 45جال مقياس ثقافة الفقر وتكون من )ب( م
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( عبارة، بعد االتجاه السلبي نحو المرأة 11أدراك االنحراف االجتماعي وبلغ عدد عباراته )
( 15( عبارات، بعد االتسام بالجمود والنمطية وبلغ عدد عباراته )4وبلغ عدد عباراته )

( عبارات، وبعد الشعور 4لتهميش االجتماعي وبلغ عدد عباراته )عبارة، بعد الشعور با
( عبارة، ويجاب على هذا المقياس 11بالدونية والعجز والتواكل وبلغ عدد عباراته )

 بالخيارات )نعم، إلى حد ما، ال(.
 ( صدق وسيلة جمع البيانات:1.2
وى، وذلك بأن لقد روعي في أعدادها ضرورة أن تتمتع قدر اإلمكان بصدق المحت    

تغطي أكثر العوامل التي تفسر ثقافة الفقر، وأن تتمتع بالصدق الظاهري، وذلك بعرض 
بيانات تجذب انتباه المبحوث وتدفعه لإلدالء بما يدركه في منطقته السكنية، وأن تتمتع 
بصدق التكوين، وقد وجد أن مقياس ثقافة الفقر يرتبط بجميع أبعاده وأن جميع أبعاده 

بعضها باستثناء عدم ارتباط بعد االتجاه السلبي نحو األنثى ببعد الشعور بالتهميش ترتبط ب
 االجتماعي، ما يعني صدق فروض النظرية المنطلق منها.

 ( حساب ثبات وسيلة جمع البيانات:2.2
حسب معامل ثبات استبيان هذا البحث بطريقتي كرونبا  ألفا، وطريقة التجزئة      

براون، وقد بلغ معامل ثباتهما على التوالي -لة سبيرمانالنصفية مصححة بمعاد
(، وهي معامالت ثبات مرتفعة وتدل على اتساق إجابات المبحوثين 0.75(، و)0.872)

 عند إجابتهم على بيانات البحث. 
 ( الوسائل الحصائية المستخدمة:3

وهي: استخدمت عدة وسائل الختبار فروض البحث، وحساب صدق وثبات وسيلته،      
اختبار الكاي المربع، واختبار )ت(، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل ارتباط )ألفا(، 

 والنسب المئوية، ومعامل التوافق االسمي، ودرجة الحدة. 
 عرض وتحليل نتائج البحث ومناقشتها:

 استهدف هذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:     
 من وجهة نظر المبحوثين؟ أوال ( ما أهم مظاهر ثقافة الفقر 
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 ( يوضح ترتيب درجات الحدة لعبارات المقياس حسب أهميتها2والجدول رقم )
 درجة الحدة العبارة ر.م
 2.88 اشعر بأن المرء ال يستطيع تغيير ظروفه  أو قدره 1
 2.87 أالحظ كثرة انتشار العنف في المجتمع هذه األيام 2
 2.83 لفة هذه األيامأالحظ كثرة انتشار الجرائم المخت 3
 2.79 أسمع عن كثرة انتشار السرقة هذه األيام ألجل الحصول على المال  4
 2.78 أالحظ كثرة الشباب الذين يدورن في الشوارع بال هدف 5
 2.75 أالحظ كثرة تعاطي الشباب للمخدرات وأسمع الكثير عن تعاطيهم 6
 2.73 اشعر بقلة األمن واألمان هذه األيام 7
 2.70 ال تقدم الدولة خدمات للفرد 8
 2.67 يفتقد الحي الذي اسكن فيه للكثير من الخدمات التي يجب أن توفرها الدولة 9
 2.65 أالحظ كثرة انتشار البطالة لعدم وجود فرص عمل للشباب في منطقتي 10
 2.55 أالحظ أن األغنياء يستغلون ضعاف الحال ألجل كسب الكثير من المال 11
 2.54 جب أن يلتحق المرء بالعمل في سن مبكرة ليوفر حاجاتهي 12
 2.48 أتعب كثيرا  لتوفير متطلبات العيش الكريم 13
 2.48 كل مصائب المرء تأتي من إهمال المجتمع لشباع حاجاته 14
 2.46 أحرص على أن يسير أفراد أسرتي على النهج التي أسير عليه 15
 2.44 اطلين من العملأعرف الكثير من أقاربي الع 16
 2.38 أشعر بأن أهل منطقتي مهمشون من قبل الدولة 17
 2.37 أعجز عن تغيير ظروفي الحالية لتحسين ظروفي المعيشية 18
 2.35 أفصل دوما  تحقيق أهدافي بأسهل الوسائل وأسرعها 19
 2.32 أشعر بأن حياتي تسير بشكل روتيني ممل 20
 2.30 سرعة لشباع حاجاتي وأترك الغد هلل سبحانه وتعالىانفق إي مال أحصل عليه ب 21
 2.30 أتبع أسلوب أسرتي كأسلوب للحياة 22
 2.25 أسلوبي في الحياة ثابت وال يتغير 23
 2.24 ال أجد الوقت الكافي للمشاركة في األعمال التطوعية أو الخيرية 24
 2.24 اشعر أنني ال أستطيع تحقيق طموحاتي 25
 2.23 حيانا  وكأنني غريب عن هذا المجتمعأشعر أ 26
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 2.22 أالحظ كثرة إتباع اآلباء ألسلوب القسوة والعنف في تربية أوالدهم 27
 2.19 اعتبر الحظ ضروري لنجاح الفرد في حياته 28
 2.181 أفضل مكان لألنثى هو بيتها 29
 2.18 مال اهتم بما يدور حولي في المجتمع ألن كل فرد مهتم بحاله اليو  30
 2.17 لم أتمكن من تحقيق أهدافي 31
 2.15 أحرص على أن يكون سكني دائما  بجوار معارفي وأقاربي 32
 2.14 ال تصلح المرأة ألن تكون قائدة لمجموعة من الرجال 33
 2.14 أجد راحتي في االبتعاد عن الناس 34
 2.02 معلومات منهاال أجد الوقت الكافي الستعمال شبكة االنترنت والحصول على  35
 2.02 ضيق البيت الذي اسكن فيه يجعلني متوترا  باستمرار 36
 2.009 أسلوب العقاب ضروري لتربية األنثى في اعتقادي 37
 1.99 اعتبر نفسي سريع الغضب 38
 1.96 أفكر دوما في حالي وفي المشكالت التي تواجهني وال اهتم بما يدور حولي 39
 1.93 ما هو جديد أخاف من تجريب كل 40
 1.90 اعتبر نفسي إنسان غير محظوظ في هذه الحياة 41
 1.82 يجب أن ينجب المرء أكبر عدد من األبناء 42
 1.77 أفضل خلفة األوالد الذكور عن البنات 43
 1.73 اعتبر المستقبل مظلم وال أمل فيه 44
 1.70 اشعر بأنني أقل قيمة مقارنة بالذين يملكون أشياء كثيرة  45

( أن أهم عبارات مقياس ثقافة الفقر جاءت على 2توضح بيانات الجدول رقم )          
دراك انتشار العنف والجريمة والسرقة، وكثرة  النحو اآلتي: عجز المرء عن تغيير قدره، وا 
دراك تعاطي المخدرات، وغياب األمن  تسكع بعض شباب غير الهادف في الشوارع، وا 

مات الدولة تجاه الفرد، ونقص خدمات الدولة بالمنطقة، وكثرة انتشار واألمان، وقصور خد
البطالة، واستغالل األغنياء لضعاف الحال، واالتجاه نحو العمل المبكر، والجهد المضني 
لتوفير العيش الكريم، وقلة إشباع المجتمع لحاجات الفرد، والحرص على سير أفراد أألسرة 

بطالة بين األقارب، وتهميش الدولة لحي المبحوثين، على منوال المبحوث، وانتشار ال
والعجز عن تغيير الظروف الحالية، والسعي لتحقيق األهداف بأسهل الطرق وأسرعها، 
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والشعور بروتين العيش الممل، أما أضعف العبارات حدة فجاءت على التوالي: الشعور 
ستقبل، تفضيل خلفة الذكور بالدونية مقارنة بما يملكه اآلخرون، االتجاه المظلم نحو الم

عن البنات، االتجاه نحو إنجاب أكبر عدد من األبناء، الشعور بالحظ السيء، الخوف من 
همال المحيط االجتماعي. ويالحظ  تجريب أي جديد، التفكير المستمر في المشكالت وا 
بشكل عام أن معظم العبارات حظيت بدرجة كبيرة أو متوسطة من حيث أهميتها في قياس 

 المح الفقر. م
 ثانيا ( إجابة السؤال الثاني للبحث الذي مؤداه:

 ما نوع الفروق بين متوسطات درجات الذكور والناث على مقياس البحث وأبعاده؟
 ( توضح نوعية هذه الفروق3وبيانات الجدول رقم )

 الحصاء              
 المقياس وأبعاده

الغش في 
االمتحان 
 النهائي 

نحراف اال  المتوسط الحجم
 المعياري

دالة عند  قيمة )ت( د.ح
 مستوى

 0.641 -0.468 103 4.71 28.7 49 ذكور إدراك االنحراف االجتماعي
 2.08 29 56 إناث

االتجـــــــاه الســـــــلبي نحـــــــو 
 األنثى
 

 0.001 4.177 103 2.28 9.04 49 ذكور
 2.024 7.28 56 إناث

 0.054 1.946 103 5.55 33.81 49 ذكور االتسام بالجمود والنمطية
 5.31 31.75 56 إناث

الشـــعور بالدونيـــة والعجـــز 
 والقدرية

 0.011 2.591 103 4.98 22.83 49 ذكور
 3.58 20.66 56 إناث

ــــــــــــالتهميش  الشــــــــــــعور ب
 االجتماعي

 0.932 0.085 103 2.06 10.24 49 ذكور
 1.60 10.21 56 إناث

 0.026 2.261 103 15.86 106.63 49 ذكور مقياس ثقافة الفقر
 10.76 100.71 56 إناث

( يالحظ أن هناك فروقا  ذات داللة إحصائية على 3وبالتأمل في بيانات الجدول رقم )   
أبعاد: االتجاه السلبي نحو األنثى، واالتسام بالجمود والنمطية، والشعور بالدونية والعجز 
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روق جاءت لصالح الذكور حيث كانت قيم والقدرية، وعلى مقياس ثقافة الفقر، وأن هذه الف
(، ما يعني أن الذكور أكثر إدراكا  لمشاعرهم 0.001(، و )0.05)ت( دالة بين مستوى)

السالبة تجاه األنثى من اإلناث، وأنهم أكثر جمودا  ونمطية في سماتهم الشخصية من 
مقومات ثقافة الفقر اإلناث، وأكثر شعورا  بالدونية والعجز والقدرية منهن، وأكثر إدراكا  ل

منهن أيضا ، وقد يرجع ذلك لكثرة احتكاكهم باآلخرين وبمؤسسات المجتمع المختلفة مقارنة 
 باإلناث.

 ثالثا ( إجابة السؤال الثالث للبحث الذي مؤداه:
دراك االنحراف االجتماعي؟  ما نوع العالقة بين متغيري ثقافة الفقر وا 

 
 هذه العالقة( توضح نوعية 4وبيانات الجدول رقم )

 ثقافة الفقر
 إدراك االنحراف االجتماعي

 المجموع
 مرتفع منخفض

 52.4 %83.7 %25 مرتفع
 47.6 %16.3 %75 منخفض

 المجموع
 (100)% 

(56) 
 (100)% 

(49) 
(100)% 
(105) 

   0.506درجة معامل التوافق األسمى =    0.000،   دالة بمستوى= 1د. ح =   36.068= 2كا

( يتضح أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية 4لنظر إلى بيانات الجدول رقم )وبا     
دراك االنحراف االجتماعي، حيث بلغت قيمة 0.001عند مستوى ) ( بين ثقافة الفقر وا 

. 0(، وبلغت درجة معامل التوافق االسمي )36.068الكاي المربع وبدرجة واحدة للحرية )
وهي درجة مرتفعة وتدل على قوة العالقة بين (، 0.001(، وهي دالة عند مستوى )506

المتغيرين، ما يعني أن انتشار العنف واالنحراف االجتماعي بكافة صوره يمثل أحد روافد 
 ثقافة الفقر في البيئات االجتماعية المكتظة بالسكان والفقيرة. 

 رابعا ( إجابة السؤال الرابع للبحث الذي مؤداه:
 قافة الفقر واالتجاه السلبي نحو األنثى؟ ما نوع العالقة بين متغيري ث
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 ( توضح نوع هذه العالقة5وبيانات الجدول رقم )

 ثقافة الفقر
 االتجاه السلبي نحو األنثى

 المجموع
 مرتفع منخفض

 52.4 %67.4 %41.9 مرتفع

 47.6 %32.6 %58.1 منخفض

 المجموع
 (100)% 

(62) 

 (100)% 

(43) 

(100)% 

(105) 

   0.244درجة معامل التوافق األسمى =    0.010،   دالة بمستوى= 1. ح = د  6.622= 2كا

( يتضح أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند 5وبالنظر إلى بيانات الجدول رقم )    
( بين ثقافة الفقر واالتجاه السلبي نحو األنثى، حيث بلغت قيمة الكاي 0.010مستوى )

(، 0.244(، وبلغت درجة معامل التوافق االسمي )6.622المربع وبدرجة واحدة للحرية )
(، وهي درجة مرتفعة وتدل على قوة العالقة بين 0.010وهي دالة عند مستوى )

 المتغيرين.
 خامسا ( إجابة السؤال الخامس للبحث الذي مؤداه:

 ما نوع العالقة بين متغيري ثقافة الفقر واالتسام بالجمود والنمطية؟ 
 ( توضح نوعية هذه العالقة6م )وبيانات الجدول رق

 ثقافة الفقر
 االتسام بالجمود والنمطية

 المجموع
 مرتفع منخفض

 52.4 %87.2 %24.1 مرتفع
 47.6 %12.8 %75.9 منخفض

 %(100)  المجموع
(62) 

 (100)% 
(43) 

(100)% 
(105) 

   0.532ى = درجة معامل التوافق األسم   0.000،   دالة بمستوى= 1د. ح =   41.437= 2كا
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( يتضح أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية 6وبالنظر إلى بيانات الجدول رقم )      
( بين ثقافة الفقر واالتسام بالجمود والنمطية، حيث بلغت قيمة الكاي 0.001عند مستوى )

(، وبلغت درجة معامل التوافق االسمي 41.437المربع وبدرجة واحدة للحرية )
(، وهي درجة مرتفعة وتدل على قوة العالقة 0.001ة عند مستوى )(، وهي دال0.532)

 بين المتغيرين.
 سادسا ( إجابة السؤال السادس للبحث الذي مؤداه:

 ما نوع العالقة بين متغيري ثقافة الفقر واالتسام بالعجز والتواكل والدونية؟
                            

 قة بين  المتغيرين( توضح نوع العال7وبيانات الجدول رقم )

 ثقافة الفقر
 االتسام بالعجز والتواكل  والدونية

 المجموع
 مرتفع منخفض

 52.4 %83 %21.2 مرتفع

 47.6 % 17 %78.8 منخفض

 المجموع
 (100)% 

(52) 

 (100)% 

(53) 

(100)% 

(105) 

   0.527درجة معامل التوافق األسمى =    0.000،   دالة بمستوى= 1د. ح =   40.274= 2كا

( يتضح أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية 7وبالنظر إلى بيانات الجدول رقم )      
( بين ثقافة الفقر والشعور بالعجز والتواكل والدونية، حيث بلغت 0.001عند مستوى )

(، وبلغت درجة معامل التوافق 40.274قيمة الكاي المربع وبدرجة واحدة للحرية )
(، وهي درجة مرتفعة وتدل على قوة 0.001دالة عند مستوى )(، وهي 0.527االسمي )

 العالقة بين المتغيرين.
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 سابعا ( إجابة السؤال السابع للبحث الذي مؤداه: 
 ما نوع العالقة بين متغيري ثقافة الفقر والشعور بالتهميش االجتماعي؟

 ( توضح نوع العالقة بين المتغيرين8وبيانات الجدول رقم )

 ثقافة الفقر
 الشعور بالتهميش االجتماعي

 المجموع
 مرتفع منخفض

 52.4 %66.7 %37.3 مرتفع 
 47.6 % 33.3 %62.7 منخفض

 المجموع
 (100)% 

(51) 
 (100)% 

(54) 
(100)% 
(105) 

درجة معامل التوافق    0.003،   دالة بمستوى= 1د. ح =   9.096= 2كا
   0.282األسمى = 

( يتضح أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية 8الجدول رقم ) وبالنظر إلى بيانات        
( بين ثقافة الفقر والشعور بالتهميش االجتماعي، حيث بلغت قيمة 0.0033عند مستوى )

(، وبلغت درجة معامل التوافق االسمي 9.096الكاي المربع وبدرجة واحدة للحرية )
وتدل على قوة العالقة  (، وهي درجة مرتفعة0.003(، وهي دالة عند مستوى )0.282)

 بين المتغيرين.
 ملخص وتقويم:

%  من عبارات مقياس ثقافة الفقر نالت الموافقة 82.2كشفت نتائج البحث عن أن       
عليها بدرجة كبيرة أو متوسطة، وهي نسبة عالية وتدل على صالحية المقياس لقياس ما 

اهر ثقافة الفقر من اإلناث، وأن يزعم قياسه، واتضح أن الذكور أكثر إدراكا  النتشار مظ
دراك االنحراف االجتماعي  هذه الثقافة ترتبط بالنظرة أو االتجاهات السلبية نحو األنثى وا 
والتهميش االجتماعي لمجتمع البحث واالتسام بالنمطية والجمود والمقاومة للتغيير، 

قوى العبارات التي تجسد والشعور بالعجز والتواكل والدونية والقدرية المفرطة. لقد تبين أن أ
ثقافة الفقر تمثلت في الشعور باالستسالم للقدر وتقبل الواقع بمرارته، وأن المجتمع 
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الموسوم بثقافة الفقر مجتمع ممزق ومفكك تنتشر فيه الجرائم واالنحرافات بكل صورها، 
 ويموج بالعنف، وممارسة سلوكات التشرد والضياع، وينشر فيه الفزع والخوف، ويكابد
التهميش أو اإلقصاء االجتماعي، ما يجعله بيئة خصبة لألوبئة واألمراض االجتماعية 
وحضانة تفر  الجريمة والمجرمين، ويعاني البطالة، وتتواجد به فئة تسعى دوما  لجمع 
المال والثروة بأي وسيلة. كما يقضي الفرد الفقير معظم وقته في البحث عن لقمة العيش، 

المعرفة والثقافة ومشاركة المجتمع في أنشطته المختلفة، ما يجعله ما يشغله عن اكتساب 
يشعر بالغربة والوحدة. يتسم المتسمون بثقافة الفقر بالجمود والنمطية والسير على نهج 
ثقافة اآلباء واألجداد ويتبنون العنف كوسيلة للتربية، والعجز عن تغيير الواقع المرير، 

اعية والبحث عن إشباع كل ما هو آني لعدم التخطيط وافتقاد النظرة الثاقبة واالندف
للمستقبل، وتحقير المرأة، والبحث عن كل ما هو سهل التحقيق ما يعني افتقاد القدرة على 
النضال والكفاح، واأليمان بدور الحظ والصدفة كوسائل للنجاح، والشعور باإلحباط، 

يثار والتمسك القوي بالمحيط، ما يعني عدم االنفتاح على اآل خر واالستفادة من خبراته، وا 
 العزلة.
تبين أن ثقافة الفقر تتغذى على مقومات كثيرة أهمها القدرية والتواكل والجمود الفكري     

والتقوقع داخل الذات واحتقار األنثى وتبني العنف، والشعور بالدونية وقلة القيمة، 
س أصحابها، وأن الذي تحكمه واالستسالم وعدم الرغبة في التغيير لتغلغل اليأس في نفو 

ثقافة الفقر يستعمل الحيل الدفاعية الكثيرة كإسقاط عيوبه على المجتمع الكبير، وعلى 
القدر وتبرير ما يكابده من يأس وشقاء. على الرغم من توصل البحث إلى نتائج تسير في 

تها: مثل ركب نظريات التخلف االجتماعي وثقافة الفقر، إال أن هناك قضايا ينبغي مراعا
صعوبة تعميم نتائجه على مجتمع البحث الكبير ألن عينته صغيرة الحجم وغير احتمالية 
على الرغم من وجود أدلة تؤكد على أن الظاهرة المقاسة توزعت توزيعا  اعتداليا . كما خلت 
استمارة البحث من متغيرات مثل قياس: عدد األوالد، ونوع األكل وكميته، ونوع وحجم 

أثاثه وسبل قضاء وقت الفراغ، ومدة اإلقامة بالحي، وكمية التحصيل الدراسي، المنزل و 
 ونوعية األعمال الحرة، ونوع األسرة. 
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كشفت نتائج البحث أن عددا  من المبحوثين تعلموا تعليما  عاليا  ويشغلون وظائف،      
انها وألنها ولهم دخول شهرية، ما يؤكد أنه ال يوجد فقر مطلق في ليبيا، وذلك لقلة سك

دولة نفطية. لكن مع ذلك تتشكل في المجتمع الليبي ثقافة فقر تأخذ شكل الحرص على 
استهالك الجاهز والمتاح، ونبذ العمل اليدوي أو المهني ووضع قيود صارمة على وظائف 
وتحرك األنثى، والميل لالستسالم، وعدم التزود بتقنية المعلومات، وعدم االعتماد على 

ء استغالل وقت الفراغ، وتدني مستوى التغذية، والعزوف عن ممارسة األنشطة الذات، وسو 
الرياضية، وتواضع اإلسهام في األعمال الخيرية والتطوعية، وانتشار البطالة رغم توافر 
فرص العمل اليدوي في كافة القطاعات، والميل لممارسة العمل السهل، وهذه كلها نتيجة 

هذه النتائج يمكننا أن نوصي بإجراء دراسات معمقة حول  تشريط ثقافي طويل. وبناء على
ثقافة الفقر، ودراسة عالقة الفقر في ليبيا بنسق القيم االجتماعية السائدة، وعالقة ثقافة 
 الفقر بنوع التعليم المتبع، وعالقة عدم االعتماد على الذات بترسيخ ثقافة الفقر والتخلف.
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