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  أهدي هذا البحث إىل روح أيب، إىل أمي
  إىل زوجيت اليت أشكرها على صربها الطويل معي 
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أ 

  :ةـــــــــالمقدم
المؤشر األساسي لعملیة التغیر  نزوح الریفي إلى المراكز الحضریة،یشكل ال

لكنھ یمس وال یتوقف عند الحركیة الجغرافیة االجتماعي التي تعرفھا الجزائر، ھذا النزوح، 

  .لتجمعات، التدرج، والقیما كأشكالمختلف أوجھ الواقع االجتماعي، 

على مستوى السلوكات والعالقات بین األفراد والجماعات  اوتكیف اھذه الوضعیة تتطلب تغیر

ن، ھو ظاھرة عرفتھا فالتضخم الحضري وظھور أشكال جدیدة للحیاة في المد. االجتماعیة

عملیة عالمیة تتجھ إلى تحویل كل "ھو  Chambart de Lawوكما یقول . كل المجتمعات

تأكید على أن التحضر وتضخم المراكز غیر أنھ، یجب ال. المعمورة إلى قطاع حضري واسع

لفة، ال یسیر بنفس الوتیرة ونفس النمط، الذي عرفتھ ختحضریة في المجتمعات الفقیرة والمال

المجتمعات األوروبیة، ألنھ ال الصناعة في المدن، وال إدخال التكنولوجیا على الزراعة، ھي 

رھا في اإلطار التاریخي ھذه الظاھرة، إنما نتیجة ألسباب أخرى یجب حصالتي أوجدت 

  ".المجتمعاتواالجتماعي لھذه 

  .التحضر السریع ھي معقدة جدا فأثار

فبالنسبة للجزائر أحدثت ھذه التغیرات تحوال كبیرا، على استقرار وثبات األنماط 

المعیشیة واألطر اإلیدیولوجیة، فإذا كان االستعمار العامل المسبب لھذا التحول في الصرح 

 إال أن ھذا التحول، نشاھده الیوم. على الریف والمدینة في نفس الوقتالجتماعي بتأثیره ا

  .اممیز اواقتصادی ااجتماعی ا، في المراكز الحضریة، نظرا لكونھا تشكل تنظیمأكثر

فالتغیر الذي یحدث في المجتمع الجزائري الیوم ال یمس المظاھر المادیة فحسب، 

  .والمثل، العادات وطرق التفكیر لكنھ یتعدى ذلك إلى القیم،

كما یتضمن طرقا مختلفة لتنظیم الحیاة األسریة وطرق التنشئة االجتماعیة والعالقات 

  .االجتماعیة وتغیر اتجاھات أفراد المجتمع وقیمھم وعاداتھم وسلوكاتھم

ویعتبر التحضر من العملیات التي تدفع األسرة نحو التغیر، باعتبار ھذه العملیة تمس 

بناء األسري، حیث یساعد على تقلیص وتحدید حجم األسرة، كما یمس العالقات االجتماعیة ال

  .القرابیة، ویغیر القیم والنظم االجتماعیة –األسریة 



ب 

فاألسرة النازحة من الریف على المدینة، وجدت نفسھا في ھذا الوسط الحضري، 

تلك الوحدة المنعزلة، بل  ي لم تبقالذي یتطلب منھا التكیف، بأسالیب الحیاة الجدیدة، وبالتال

فبدأت معالم التغیر تتضح، من  ،أصبحت تتقاسم الوظائف مع مختلف المؤسسات االجتماعیة

قات لتحل محلھا بناءات وعالقات جدیدة أكثر ، أثرت على البناءات والعالخالل تغیر القیم

  . تماشیا مع المعطیات والظروف الحضریة الجدیدة
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 الفصل األول

  : د ـــــــتمھی 
، بسبب النزوح من الریف و النمو الحضري حضریا سریعا اتشھد الجزائر نمو    

و الثقافیة  االجتماعیةقتصادیة و الى ظھور العدید من المشكالت اال السریع، األمر الذي أدى

     یر األنماط المعیشیة ات التي تشھدھا مختلف البني و تغو اإلیكولوجیة، فضال عن التغیر

  .و نسق األدوار

جوھریة في بناء أن ھذا النمو قد قاد الى تغیرات  إلىشیر ن ،و ضمن ھذا اإلطار    

  .، التنظیم العقلي لألنشطة المختلفةاالجتماعیة، العالقات األسرة، األنماط السلوكیة

حول نمط العالقات نحاول في ھذا الفصل طرح المشكلة البحثیة المتمحورة  لھذا    

في سیاق معالجة مختلف األطر المعرفیة  األدوارالفردیة و تغییر  االختیارات جتماعیة،اال

منطقة سكنیة شعبیة ترتبط  إلى باالستناد و ما یفرزه الواقع الحضري من مشكالت رلتحضل

بمجموعة من الرموز و أنماط السلوك و القیم و المعاییر التي یتعامل األفراد في ھذه المنطقة 

أحدھما مكاني و اآلخر : ه المنطقة من خالل كیانین متصلینھذ و تتحدد .من خاللھا

  .اجتماعي

من مقومات اقتصادیة و اجتماعیة وثقافیة  ھنمتتضكان التحضر طریقة للحیاة بما  وإذا    

في أنماط الفكر و السلوك و أسلوب الحیاة الذي یتحدد یتم فإن تجسد ھذه الطریقة  سیاسیة،و 

  .عضالمحیطة بھم و عالقتھم ببعضھم الب یئةمن خالل عالقة السكان بالب

 جملة من التساؤالت إثارةحول  اورفي ھذا الفصل متمح االھتمامحیث كان  و

   .ر األدوارالمجسدة لعالقة التحضر بتغی

  .المفاھیم األساسیة و، الفروض األھداف، البحثیة،و ھذا من خالل طرح المشكلة 
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 الفصل األول

  :یةلرئیسالتھ اؤمشكلة البحث و تسا : أوال
تحظى ظاھرة التحضر باھتمام الباحثین من مختلف تخصصات العلوم االجتماعیة، 

         األمر الذي أدى إلى ظھور العدید من المداخل النظریة التي تھتم بتفسیر ھذه الظاھرة

یكولوجیة في سیاق حركیة السكان من یة و االقتصادیة و الثقافیة و اإلو مصاحباتھا االجتماع

المدینة و نمو المراكز الحضریة و انتشار أنماط السلوك و أسالیب الفكر  إلى الریف

  .الحضریة

إن تعدد نقاط التركیز السكاني و زیادة حجم المراكز الحضریة قد أثر بصورة  

، نمو الفردیة، خروج األسرة النوویة نحو مباشرة على األدوار األسریة من حیث التحول،

  .العمل إلىالمرأة 

    عرضت األسرة الجزائریة لھذه التغیرات نتیجة لعملیة التحضر التي تمر بھا لقد ت 

، حیث كان النمو الحضري من البدایة المدینة إلىجرة السكان من الریف و ذلك نتیجة ھ

  .)1(بالھجرة الریفیة امرتبط

       و أصبحت المدینة تمثل شكال جدیدا للتنظیم االقتصادي و بیئة فیزیقیة مختلفة، 

وجعل التحضر من  ،یرا على سلوك األفراد و تفكیرھمو نظاما اجتماعیا جدیدا یؤثر تأثیرا كب

و اقتصادیة، أدت إلى ظھور الحضریة كأسلوب في الحیاة وذلك ألن  ةالمدینة وحدة فیزیقی

تھم و تباینھم من الظواھر التي تؤثر على طبیعة عملیة التنشئة افحجم السكان و كث

    ا تمثل المدینة نمطا من أنماط التحول الثقافي الذي یؤثر في البناء األسريكم. االجتماعیة

  .  و النظام المقرر داخلھ

أسلوب الحیاة  إلىمن أسلوب الحیاة غیر الحضریة  االنتقالو من البدیھي أن یؤدي 

  .الحضریة إلي تغیر في سلوك و تفكیر األفراد

لنظم و القیم السائدة في المدینة كما أن التحضر یفرض على األفراد التكیف با

  .واكتساب أسالیب الحیاة الحضریة

 نموذجالقضاء على كان لھ الدور في  ،في الحیاة و التفكیر ابوباعتبار التحضر أسلو

  .محلھا ، المركبة وإحالل نموذج األسرة النوویةاألسرة الممتدة
                                                

1– Abdellatif benachnou, exode rurale en Algérie, SNED, P.9 sans date. 
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         ا التقلیدیة الریفیة فنتیجة لھذا التغیر فقدت األسرة الجزائریة العدید من وظائفھ

وحدة ذات تخصص  إلىا، فاألسرة التي كانت تقوم بالرعایة المطلقة ألفرادھا بانتقالھا ــقیمھو

و المصنع      وظیفي داخل المجتمع الكبیر، أصبحت تشارك المؤسسات األخرى كالمدرسة 

  .غیرھاو

التغیرات التي مست  ولقد بینت الدراسات التي تناولت األسرة الجزائریة أن أھم

  .أدوارھایر في تقلص حجمھا و تغ األسرة تتمثل

التي من  )مصطفى بوتفنوشات( سات على وجھ الخصوص دراسة اومن ھذه الدر

یتجلى في الوسط  النموذج نتائجھا تغیر األسرة من الحجم الكبیر الى الحجم الصغیر و ھذا

  .الحضري

الحیاة  إلىباإلضافة تقلص حجم األسرة و یعتبر السكن العامل المؤثر األساسي في 

وإحالل القانون  ،عن أولیائھم ووظیفة األجر التي زادت من استقالل األبناء ،االقتصادیة

ضعاف القیمة و ھذا بدوره أثر في إ" اعةحكم الجم"و )الشرف(المدني محل القانون التقلیدي 

  .القرابیة داخل الوسط الحضري

مر بھا األسرة الجزائریة ونتیجة للتغیر التي تشھده لم ونتیجة لعملیة التحضر التي ت

  .یعد النسق التقلیدي یقوم بنفس الوظیفة

ففي خضم ھذه التغیرات و التحوالت الطارئة على المجتمع الجزائري و التي مست  

انعكست ھذه التغیرات على األسرة، فعند االنتقال من  ،اھرھامختلف مجاالت الحیاة و مظ

الحیاة الحضریة یتعین على الفرد أن یتكیف حسب النظم و القیم السائدة في  إلىة الحیاة الریفی

تغییر بناء  إلىفضرورة التكیف بالوسط الحضري و طریقة الحیاة الحضریة أدت  ،المدینة

  .األسرة الجزائریة و تغیر أدوارھا

  یدیة بھذا أخذت األسرة الجزائریة أسالیب الحیاة الحضریة وأسقطت صورتھا التقلو

سلطة األب الصارمة تتالشى و تنحصر،  أخذتو ھذا ما أكسبھا طابع األسرة المتغیرة، فقد 

 إلىو أدت ظروف الحیاة الحضریة  و بدأت تضعف أواصر و صالت أفراد األسرة القرابیة،

  ).األفراح  المآتم،(ال في المناسبات إسیادة نوع من العالقات ال تبرز 
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       شیة في الوسط الحضري المتمیزة باالستقالل المادي نتیجة لھذه الظروف المعی

  .و حریة التصرف أصبحت النزعة الفردیة ھي السائدة

ما ھي أبرز  :و من خالل دراستنا ھذه نحاول االجابة على تساؤل رئیسي ھو 

  التغیرات التي عرفتھا األسرة الساكنة في األحیاء الشعبیة ؟ 

    ، ھذا التغیر مرتبط بالحركیة الجغرافیة السائدة  ت األسریةاألمر بمعالجة التغیرا و یتعلق

الذي ال یمثل مجموعة ) الحي الشعبي(و بتجمع خاص للمساكن ) األصل الریفي للسكان ( 

  .اممیز ابل مجتمع ،من المساكن الفقیرة فحسب

ألبعاد ة و ھو ما أعطانا القد تناولت دراستنا ھذه دراسة األدوار داخل وخارج األسر     

  : اآلتیة

ما ھي درجة ارتباط األسرة الجزائریة الساكنة باألحیاء  :على مستوى القیم و المعاییر - أ 

  ، و اتجاھاتھم ؟ أفرادھاالشعبیة بالقیم و المعاییر التقلیدیة في سلوك 

ھل أن توزیع األدوار و المكانات داخل األسرة  :على مستوى توزیع األدوار و المكانات -ب 

  ؟.ئریة الساكنة في األحیاء الشعبیة مازال مرتبطا بعامل السن و الجنسالجزا

ما مدى ارتباط اختیار األزواج بالتقالید القدیمة لدى  :على مستوى اختیار األزواج -  ـج

  األسرة الجزائریة الساكنة في األحیاء الشعبیة ؟

بین أفراد األسرة  ھل تتمیز العالقة االجتماعیة :على مستوى العالقات االجتماعیة -د 

أم بالتضامن االقتصادي  تضامن العائلي التقلیديالجزائریة الساكنة في األحیاء الشعبیة بال

  الحدیث؟ 

بدراسة األدوار كما ھي على أرض الواقع، و حسب القیم  في دراستنا ھذه لم نكتف

  .نما نحاول كذلك دراسة األدوار المثالیة كما تبدو في السلوكاتإالتقلیدیة 

كما یجب التذكیر بأن األدوار المرجعیة ھي تلك التي كانت سائدة في المجتمع 

  .اأو مثالی احقیقی ااجتماعی االتقلیدي باعتبار ھذا المجتمع التقلیدي نسق
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  وعـــار الموضــــاب اختیــــأسب: ثانیا
 على كل باحث مراعاة األسس والمعاییر التي بموجبھا یتم االختیار السلیم لموضوع

لجملة من " التحضر وتغیر األدوار األسریة"الدراسة، وبناءا علیھ فقد جاء اختیار الموضوع 

  :األسباب نذكر أھمھا

ویعني االھتمام الممیز الذي أولیھ لألسرة، كونھا تمثل بالنسبة لي الوحدة : الذاتیةالرغبة 

  .التي تتم حولھا ومن خاللھا كل األفعال االجتماعیة

ذا الموضوع یمثل أھم المواضیع في حقل الدراسات الحضریة وذلك حیث أن ھ: التخصص

نظرا ألن األسرة تعتبر مركز كل التفاعالت االجتماعیة والسلوكات والعالقات االجتماعیة، 

وھي األساس الذي من خاللھ تتم عملیة التنشئة االجتماعیة، حیث إذا كانت ھذه التنشئة 

فالنظام االجتماعي، حتى وإن لم یكن . سد المجتمعصالحة صلح المجتمع وإذا كانت فاسدة ف

الیوم مقصورا على ما تؤدیھ األسرة من بناء ونماء ألفرادھا فھي تعمل نحو بناء وتوجیھ 

. وإرشاد أبناء المجتمع، لتحقیق رفاھیة المجتمع واستمرار نشاطھ في كافة المجاالت الحیاتیة

كبیرة التي عرفتھا األسرة وما زالت تعرفھا ولذلك كان اھتمامنا، منصبا اتجاه التحوالت ال

ثر على ھذه الیومیة ألفرادھا وما للتحضر من أوذلك من خالل التطرق إلى تغیر السلوكات 

  .السلوكات واألدوار الجدیدة

حیث أن من األسباب التي دفعتنا الختیار ھذا الموضوع ھو : األھمیة االجتماعیة للموضوع

    تمع أھمیتھ بالنسبة للفرد والمج
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  :ةــــــــأھداف الدراس: ا ـــــــثـثال
، و تغییر األدوار و االمبریقي المتوفر حول التحضر التراث النظري ضوءفي 

ق األھداف یتحق إلىتسعى الدراسة الراھنة  یة وفي ضوء الواقع الحضري المعاشاألسر

  :التالیة

خالل معرفة تأثیر الوسط الحضري قع الفعلي لظاھرة التحضر وذلك من اتشخیص الو :أوال

على التحوالت التي تطرأ على األسرة الجزائریة الساكنة في األحیاء الشعبیة من خالل ابراز 

  . مدى تغییر األدوار و المكانات داخل األسرة

  .یر األدوار في مجتمع األسرةتشخیص الواقع الفعلي لتغ :ثانیا

مكانات في سیاق التحوالت التي تطرأ على ر األدوار و اللة الكشف عن تغیمحاو :ثالثا

  .األسرة الساكنة في األحیاء الشعبیة

 االجتماعیة،محاولة التعرف على تأثیر تحوالت الحیاة الحضریة على العالقات  :رابعا

  . األدوار، المكانات

 :ة ــــــــاھیم األساسیــــــالمف:ا ــــــرابع
فالجھد المخصص  ،ل دراسة سوسیولوجیةحلة األولى لكیمثل تحدید المفاھیم المر  

م تي من خاللھا تنظلمرحلة جمع البیانات یجب أن یكمل بجھد إعداد األدوات التصوریة ال

تصوریة دقیقة واضحة تدخل البحوث المیدانیة  بدون أطر "بحثالریقیة ألن مبالمالحظة اإلی

  .)1(في متاھات ال تفي بغرض الدراسة

من المفاھیم لتحدید و فھم  ط الحضري نستعمل كثیراالخاصة بالوس ففي الدراسات  

مفاھیم من الصعب تجاھلھا  .الدور األسرة، ، التغیر،بعض الظواھر االجتماعیة مثل التحضر

  .الوسطمن طرف الباحثین حول ھذا 

تزید  إیدیولوجیةخلفیات ستعمال ھذه المفاھیم تكون موجھة بما نجد ا اغیر أن كثیر  

  .في غموض المفھوم

  . وضح ھذه المفاھیم نتطرق الى بعضھاو حتى ن     

                                                
1  -  Gurvich G., cité par Marcier, le  changement sociale , in cahier international  de  sociologie,    
v 23 , 195 7, page 63 
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   :رــــــالتحض - 1

الذي  رمتباینة، األمیعتبر التحضر من المفاھیم التي عولجت وفق رؤى و تصورات    

واضحة  رغم ظھور مالمحھ مكوناتھ،أدى الى تباین تحدیداتھ و صعوبة حصر عناصره و 

االقتصادي  الوظیفي،یر األساس و في تغ ة،السكانیفي تزاید حجم المجتمع الحضري وكثافتھ 

ضمن ھذا السیاق یعرف  .االجتماعير طابع الحیاة الفردیة وأبعاد السلوك غیو في ت وتعقده،

ز ، على أنھ عملیة للتركالتحضر Tisdal أنصار التصور الدیمغرافي و في مقدمتھم تیسدال

تزاید ومن ثم فإن  .الحضریةز و زیادة حجم المراك ، من حیث تعدد نقاط التركیز السكاني،

  .المقیمین في مناطق حضریة یصبح مؤشرا احصائیا دقیقا لتعریف و قیاس التحضر السكان

 ،التجانس كمقیاس لتحدید التحضرلا الحجم، الكثافة،ایجاد  ناألساس، یمكو على ھذا   

 .لتحضریؤكدون االرتباط بین عملیتي التصنیع و ا ،في حین نجد رواد التصور االقتصادي

      ألنماط التوطن ور االقتصادي أن التحضر قد ارتبط بالتط   GRASفلقد أوضح جراس 

وكان ظھور المیتر و بولیس نتیجة إلنتشار التصنیع و سیطرة اإلقتصاد  البشري،واالستقرار 

  .المتروبولیتي

 على عامل السكان،و المكان علماء التصور اإلیكولوجي یركزون و في المقابل نجد  

 حین،في  .، ویعیرون أھمیة كبیرة لسیطرة اإلنسان على البیئة الطبیعیة و استخدامھا لرفاھیتھ

  .ربط بین التحضر و التعقد النظامينجد التصور التنظیمي ی

انتشار األشكال المختلفة  األسواق،تطویر  المركزیة، مثل تطور الحكومات - 

 .الرسمیةللتنظیمات الرسمیة و غیر 

   رة األفراد من حیث أنماط السلوك تصور السلوكي للتحضر على خبؤكد الھذا و ی  

و في نفس الوقت یشدد على أھمیة انتقال و تطور المجتمع الى شكل  الحیاة، ةوالتفاعل و طریق

العالقات السطحیة  ةو تعدد االنتماءات و سیطرالرابطة لیتمیز في النھایة بانقسامیة األدوار 

و بعبارة أخرى یعني  العقالنیة،وانتشار العلمانیة و  المتخصصة، الثانویة من خالل الروابط

  .التحضر االنتقال الى نمودج أكثر رشادة و عقالنیة للفعل االجتماعي و التفاعل

      و ھذا ما جعل الكثیر من الدارسین ینظرون الى التحضر على أنھ عملیة تراكمیة         

ما یعتري السلوك و القیم و أنماط ( و كیفیة  ،) نمو المراكز الحضریة السكان،زیادة ( 
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تعبر في أساسھما عن التحول نحو قطب الصناعة و تعقد البناء ) المعیشة من تغیرات 

     العلمانیة و العالقات االجتماعیة الثانویة االجتماعي و تباین األنشطة الممارسة و انتشار 

  .ةیو العارضة المصلح

     السكان أنھ اعادة توزیع  على Thom linson ننسلی ومیعرفھ ت اإلطار ھذا و في  

أن  J.Remyفي حین یرى جون ریمي   األخرى،المدن و المراكز الحضریة  إلىمن الریف 

بحیث تلعب الصناعة و الخدمات المختلفة دورا في تحول الوسط  ، عملیة تحول"التحضر 

 ةـــحیاتیالـل الظـــروف ـأمب جذبتھاالتي  ،ةـعاملب الید الة جذــالحضري الى نقط

  )1("ـةالحسن

خلق نة تتمیز كوحدة ایكولوجیة أصلیة بأن المدی lewis wirth ثلویس ور و یبین  

  من حیث زیادة السكان و الكثافة و االختالف االجتماعي،  ومتمیزة، ثقافة حضاریة خاصة

و تظھر  ھلحاعلى مص حیث یدافع الفرد المباشرة،و تقلص المعامالت  العمل،و تطور تقسیم 

  .المنافسة

 ،و سلوك ام مواقف و اتجاھاتھو انتشار نظ"ویذھب آخرون إلى أن التحضر  

 امكانی افالمدینة لیست وحدة أو حیز .و ھي مجتمع الحضر ،موجودة في جماعة ذات خاصیة

       فقط ، لكنھا وحدة منتجة لثقافة ذات عالقات اجتماعیة و قواعد و أعراف و قیم خاصة 

  )2(."ج تنظیم و تطور متمیزذوو نم

 urbanisation etفي كتابھ التحضر و التقالید  G.Bréese بریز الدلقد أتى جیرو    

traditions    ال تمثل المدینة شكال جدیدا للتنظیم " بتعریف شامل و دقیق عن التحضر قائال

ماعیا جدیدا، یؤثر تأثیرا االقتصادي ، و بیئة فیزیقیة مختلفة ، و لكن تمثل أیضا نظاما اجت

و تفكیره، فلقد أدى التحضر الى ظھور الحضریة كأسلوب في  اإلنسانشدیدا على سلوك 

ر على التنشئة الحیاة،  ذلك أن حجم السكان و كثافتھم و تباینھم من األمور التي تؤث

 الذي  ،الثقافيخل امن أنماط التد او تمثل المدینة نمط .ذاتھا  اإلنسانیة االجتماعیة و الطبیعة

  .ترك و ال شك آثارا بالغة على البناء االجتماعي و العملیات و النظم االجتماعیة

                                                
1  -  Jean Remy, la ville et l’urbanisation, ed duclot 1974, p.32 
2  -  Placed Rambaud, société rurale et urbanisation, 2eme ed du seuil.p.11 
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لھذا تستخدم  و بناء على ما تقدم یبدو جلیا أن التحضر یرتبط بحیاة المدینة و تعقدھا،

 تركز السكان و تباینھم في المناطق المختلفة من إلىإلشارة لالدراسة الراھنة ھذا المفھوم 

   .ات اجتماعیة و اقتصادیة و ثقافیةمجتمع المدینة و ما یترتب عن ھذا التركیز من مصاحب

   

  : التحول التغیر و - 2

لقد توسعت كثیر من الدراسات انطالقا من ھذا المفھوم و قد دارت حول تطور    

  .اتصالھا بالحضارة الغربیة يالنامیة، فالتقلیدیة للمجتمعات  مفاھیم البناءات

و مع بدایة  ،، یعبر عنھ بالوحشیة أو الھمجیةالبدایة كان فھم ھذه المجتمعات ففي  

المفھوم األحادي و التوسع األوروبي، جاءت نظریات التطور لتنمي  )19(القرن التاسع عشر 

المجتمعات  ،ماتالقوة التي یجب أن تتجھ الیھا ح "الذي كان یعتبر المجتمع الغربي للتغیر،

   )1(.قل تقدماأ تعتبر التي كانت

غیر أنھ ومع بروز ظروف تاریخیة  بالبدائیة،ھذه المجتمعات  و منھ بدأ یسمي  

بدأ علم االجتماع یأخذ  الثانیة،و مع التطور الذي عرفھ العالم بعد الحرب العالمیة  جدیدة،

 و ھذا ال یعني (.شكال جدیدا اھتم من خاللھ بتعدد االتجاھات التي یمكن أن تؤدي الى التطور

  )Eurocentrique رفةأن كل الدراسات الحدیثة لم تعد متفقة مع تلك النظرة األوروبیة المتط

یمكن مالحظتھ في  "رتغی "إلى ح التحول االجتماعي یرجع استعمال مصطل إن   

خالل فترة زمنیة  ،مجموع التحوالت التي یشھدھا مجتمع'' التحول "بینھما یكون الزمان،

  )2(.ةلطوی

  .یر البناء بین تغیر التوازن و تغ T.parsons زبارسن یمیزو 

یر البناء بینما یمس تغ ،للتنظیم االجتماعي العادیة الوظیفةیر التوازن یكون في فتغ" 

  .)3( "التنظیم االجتماعي ككل

                                                
1- Balandier.G, Sens et puissance puf, 1981, P.219. 
2- Rocher .G, le changement social,ed.H.MH.1968.p17 
3-Ibid P. 78. 
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تحول یمكن كل "طلح باعتباره صتحدیدا لھذا الم  G.Rocherروشي  قي كما اقترح

لجماعة أو  ،امة البناء ،ووظیفة التنظیم االجتماعيبصفة ع یمس و ،مشاھدتھ في الزمان

  .)1( "محافظة ما ، ویغیر من مجرى حیاتھا وأن ال یكون ھذا التحول مؤقتا أو زائال

انھیار االقتصاد الحكومي ........األسرةحجم  صو كمثال لھذا التغیر یمكننا ذكر تناق

 ھاتالتغیر في التوج... .یةالطبقفئویة إلى االنتقال من ال الكبیرة،مع ظھور المدن 

  .)2(.معھماو تتحول  التنظیمات التوجھات تلھمه االعتقادات و ھذ...........االعتقاداتو

  .باستمرارالتحول یمثل عملیة معقدة تحدث  إن  

  ."ة و الخالقة النقطاع بارز و واعيال فجائی أنھا" Balandierندیھ البا" و كما یقول

، ال نسعى لتحلیل شامل للتغیر ،لمفھوم في دراستنا فإنناو في ما یخص استعمال ھذا ا

ال سیما ما ، لى الوسط الحضريیصاحب االنتقال إ الجزئي الذيظھار التحول إنرید  انمإ

  .)المكانات و العالقات االجتماعیة ،باألدوار(تعلق 

  

  :دور ـــــــــــال - 3

الذي  الشيء االجتماعیة،یشكل مفھوم الدور محور االرتكاز في كثیر من النظریات  

 تباین و تداخل التحدیدات المقدمة لھ من طرف علماء االجتماع و االقتصاد، النفس  إلى أدى

  .و غیرھم

مجموعة من االلتزامات  والبنائیة الوظیفیة على أن الدور ھ تنظر اإلطارضمن ھذا 

رسات اات و الممھي مجموعة من السلوك أخرى،بعبارة  وانجازھا، أالتي یتحتم على الفرد 

  .التي یقوم بھا وفق القواعد السائدة في المجتمع

نمط  "الدور على أنھ  A.M.Rocheblave "بالف ي روشرآن ما "و قد حددت

  .)3(" السلوك مرتبط بوضعیة معینة للفرد داخل كل متفاعل  منظم من 

                                                
1- Ibid P 78 
2-Ibid P 78 
3-Rocheblave.AM,.la notion de rôle en psychologie social, paris puf 1962p153 
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  .ف المنظرین أن مفھوم الدور یتحدد بالنسبة للمكانةلو نالحظ عند مخت

ال یوجد دور بدون مكانة ، و ال مكانة بدون  " "R.linton ن لرالف لنت"بالنسبة 

  )1(. فالدور یمثل الجانب الدینامیكي للمكانة ،دور

الدور یمثل الجانب الحركي "  T.parsons نزبارسو .ت"و في نفس السیاق یرى 

  .)2("بینما تمثل المكانة الجانب المكاني للدور ،للمكانة

م المھم ھو أن لدینا في الحالة األولى ، القیا"  F.Nadelنادل  .ف "ل أما بالنسبة

جبات انجاز ، و في الحالة الثانیة، ھذه المجموعة من الوببعض الواجبات و الحقوق بمعنى إ

  )3(.فقطھنیة أو في صورة ذ ، في قیمة ،مكتسب و الحقوق ممثلة في معرفة،

  كس مستلزمات و شروط خاصة بھ تع ،و یعرفھ آخرون على أنھ ممارسات سلوكیة

  )4(.و مصاغة و مفروضة علیھ من قبل المجتمع

 هاألفراد، ھذف نجد أن الدور یتمثل في سلوكات یقوم بھا یمن خالل ھذا التعر         

  .یكون المجتمع قد حددھا من قبل و فرضت فرضا على األفراد لممارستھاالسلوكات 

الذي ینتظر من الفرد أن یلعبھ أو السلوك الذي ذلك الجزء " كما یعني الدور أیضا  

  .)5( "یؤدیھ في سلسلة مراكز

ب جمستلزمات المكانة أو ما ی بھا الفرد ي ینجزة التأنھ الطریق "أو یعرف على اعتبار

  )6(."یقوم بھ من سلوك و فعل و یتمتع بھ من حقوق و امتیازات أن

ركة یخضع مشتقیم و قواعد  فالدور كنمط للسلوك یتكون من حقوق وواجبات أي من

فالدور الذي یقوم بھ كل انسان یمثل الشخصیة " األفراد الذین یشغلون وظیفة خاصة  لھا

  )7(."االجتماعیة نوعا ما

                                                
1-linton.R cité par SF.Nadel dans, théorie de la structure social, ed de minuits le sens commun 
,1970.p.60 
2  -  Ibid, p.49. 
3  -  Ibid, P. 49. 

 288ص  1981خليل عمر نقد الفكر االجتماعي المعاصر، دار اآلفاق الجديدة المغرب،  - 4

 . 298ص  1969 1ة االنجلوا مصرية جفي علم االجتماع و علم النفس، مكتبكمال الدسوقي ، ديناميكية الجماعة  - 5

 .191ص  1998ة االسكندرية غريب سيد أحمد علم االجتماع و دراسة المجتمع، دار المعرفة الجامعي - 6
7 - Rocher.G , introduction a la sociologie rurale, ed HM.H 1970 p .72 
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 .كما یتطلب توقع سلوك معین ااجتماعی اتوافق ،یتطلب الدور ،واستنادا لھذا المعنى     

  :اإلجرائي على النحو اآلتي استنادا لكل ھذه التعاریف یمكننا صیاغة التعریف

الدور ھو مجموعة من الحقوق التي یتلقاھا الفرد في مجتمعھ و الوجبات التي یقدمھا       

ه بھذفي أنماط سلوكیة متعارف علیھا و متوقعة من األفراد اآلخرین نتیجة لوعیھم  ،للمجتمع

حقوق الفرد في  ع حولیجبات التي تتمثل في مجموعة االتجاھات التي تشاالحقوق و الو

   .المجتمع

و تأسیسا على ما سبق یبدو جلیا أن الدور ھو متغیر أساس في العملیة االجتماعیة، 

األمر الذي جعلنا نقصره في الدراسة الراھنة على ما تقوم بھ األسرة الحدیثة من التزامات 

  .ثقافیة و اجتماعیة اتجاه أفرادھا

  

   :رة ــــــــــاألس - 4

 يأنماطھا، فھلتعدد محدد لألسرة نظرا  م یتفق علماء اإلجتماع على تعریفل             

كان المجتمع  إذاو تتطور فیھ، حیث  ھرظنتاج اجتماعي تعكس صورة المجتمع الذي ت

تغیرت ھي  امتغیر امجتمع كان المجتمع ذاھي األخرى بذلك أما إ امتازت ،یمتاز بالثبات

  )1(.حسب ظروف و نمط ھذا التغیر ،األخرى

و تؤثر فیھ فھي دائمة التفاعل، أو ، فاألسرة ھي تلك الوحدة التي تتأثر بالمجتمع           

  .فرعیا منعزال عن األنظمة األخرى لیست نظاما"  ogburnرن جبأو"كما یقول 

       و األسرة ھي جماعة من األفراد تربطھم روابط قویة ناتجة عن صالت الزواج، الدم  

الجماعة تعیش في بیت واحد و یقتسمون الدخل، كما یرتبطون فیما بینھم ھذه  ،نيو التب

  .بعالقات اجتماعیة متماسكة أساسھا المصلحة العامة

  .و األسرة تكون كبیرة ممتدة أو صغیرة نوویة

أكبر من التنظیم االجتماعي لألسرة  اجتماعیاتنظیما " فاألسرة الممتدة تعتبر

   )2(".النوویة

                                                
1 - Henri mendras les éléments de sociologie, Armand collin, 1955.p.155.  -  

 98.ص  1981دار الطباعة للنشر  1كین ، معجم علم االجتماع،ترجمة محمد حسن احسان طنمیشل د -  2
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و األطفال الصغار و تعتبر ھذه األسرة  األم، سرة النوویة من األب،بینما تتكون األ

ال یمكنھا البروز بصورة شاخصة في المجتمعات . وحدة مستقلة عن وحدات المجتمع المحلي

فھي في مثل ھذه المجتمعات تعتبر وحدة اجتماعیة ملحقة أو  اذلھو . البسیطة أو الریفیة

  .متصلة باألسرة الممتدة

ألسرة الممتدة باألسرة المركبة، حیث تمثل مجموعة من األسر النوویة أو كما تعرف ا

  .قف واحدساألسر الصغیرة التي تعیش تحت 

كما تعرف األسرة النوویة باألسرة الزواجیة و ھي مكونة من مجموعة من العناصر 

   .و یقیمون في مسكن واحد. األساسیة في األسرة أي األب و األم و األوالد

تعریفات متباینة لألسرة في ضوء دم المتخصصون في الدراسات الحضریة ھذا وقد ق

  .فھا االجتماعیةو التركیبیة أو وظائ نائیةخصائصھا الب

ة ئالى األسرة على أنھا مؤسسة للتنش البنائیة الوظیفیةتنظر  اإلطارفضمن ھذا 

في حین تنظر  ة،تعاقبیم و القواعد الى األجیال الماالجتماعیة، حیث تقوم بنقل المعاییر و الق

على أنھا أداة إلعادة االنتاج االجتماعي من حیث االستمراریة،   ، األسرة  ، إلىالماركسیة

رد، و تجعلھ جزء من البناء فونقل المعارف و التربیة و كل العملیات التي تشكل ال

  .االجتماعي السائد

، مما جعلھم قارباألسرة، األما سبق تركز تعریفات أخرى على عدد أفراد عو فضال 

                                 و                        . األسرة النوویةواألسرة الممتدة یمیزون بین 

        لتواصل، لأداة للتنشئة وأداة  ،في كلتا الحالتین یقر ھؤالء الباحثون أن األسرةو

  .سات و السلوكات المختلفةن شخصیة الفرد من خالل نقل مختلف المعتقدات والمماریو تكو

          ال أنھا تركز في أساسھا على الحجم لألسرة إو رغم وجود تعریفات متباینة  

  .ھا أحیانا و أدوارھا الوظیفیة أحیانا أخرىتو تركیب

لھذا تنظر الدراسة الراھنة الى األسرة على أنھا تلك الخلیة األولیة التي تتولى تشكیل 

آخذین بعین االعتبار بأن البناء  ،ة إدماجھ في وسطھ االجتماعيمحاولو  ،شخصیة الفرد

اإلشباع مثل و تدعیم أخرى  وظائفھااألسري یشھد تحوالت اجتماعیة أدت الى تقلص بعض 

  .النفسي و االجتماعي
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  : روضـــــــالف :امساـــخ
ھذا ستمرار و أن لنا أن األدوار األسریة تتغیر با الت الدراسة تبینمن خالل تساؤ 

ترتبط كل ھذه العوامل بمجاالت الحیاة االقتصادیة  ،التغیر تتحكم فیھ عوامل كثیرة و مختلفة

الذي یطرأ على األدوار  ،ركما یتحكم في ھذا التغی ،االجتماعیة و الثقافیة المتنوعة و

  .البیئة المتواجدة فیھا األسر و حركیتھم ،األسریة

وف نكتفي بتسلیط الضوء على العوامل التي و تداخلھا س ،و نظرا لتعدد ھذه العوامل

  : وعلیھ جاءت فرضیتنا الرئیسیة على الشكل التالي ،األدوارر ھا ذات صلة مباشرة بتغیانر

توجد عالقة ارتباط قویة بین التحضر و أھم التغیرات التي عرفتھا األسرة "  -  

 ة عامة وشاملة تحملو نظرا لكون ھذه الفرضی ."ة في األحیاء الشعبیةالجزائریة الساكن

الى مجموعة من الفرضیات الفرعیة وكانت على  مجموعة من المتغیرات فقد تم تجزئتھا

  :التالي نحوال

         بالقیم ائریة الساكنة باألحیاء الشعبیة، توجد عالقة ارتباط قویة لألسرة الجز ال - 1

  .و المعاییر التقلیدیة في سلوك أفرادھا و اتجاھاتھم

  :عن ھذه الفرضیة بالمؤشرات اآلتیةعبر و ن      

  القرابي                             الزواجتقلص نسبة  - أ

  تعدد الزوجات  انعدام - ب

  الزواج                              سنارتفاع  - ج

  األزواج اختیارحریة  - د

  عمل المرأة                             بالقبول  - ھـ 

  النسل  بناء و تنظیمألا التحكم في - و

حیاء الشعبیة لم توزیع األدوار و المكانات داخل األسرة الجزائریة الساكنة في األ إن -  2

  . ســن و الجنـــطا بالســـد مرتبــــیع

  :ةــــــرنا عنھا بالمؤشرات اآلتیــــو قد عب

  مشاركة األبناء الذكور في األشغال المنزلیة  - أ

  .لألسرةر المالي ـــالتسیی - ب
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العالقات االجتماعیة السائدة بین أفراد األسرة الجزائریة الساكنة باألحیاء الشعبیة  یزتتم - 3

    .تضامن العائلي التقلیدي القدیم و التضامن االقتصادي الحدیثبوجود مزیج من ال

  

  :ةـــــات السابقــــــالدراس: اـــسادس
نالت اھتمام الباحثین المعنیین  یعتبر التحضر و األسرة من بین الموضوعات التي

    الء الباحثین حول مدى تغیر البناء األسري ت الحضریة، ولقد تمحور اھتمام ھؤساابالدر

من حیث العالقات و فقدان األسرة  ،س األولي لھذا البناءافقدان األس إلىتوصل  یرثوف

دریجي لألسرة عن لدورھا التقلیدي و ضعف العالقات القرابیة و األسریة، و التخلي الت

  .میزة، فضال عن تقلص حجم سلطتھا على األعضاءمال اریخیةوظائفھا الت

في دراستھ المیدانیة لسكان مدینة  Oscar Lewis و في المقابل نجد أوسكار لویس        

مكسیكو یشیر الى أن الحیاة األسریة التقلیدیة ظلت على ماھي علیھ دون تغییر یذكر رغم 

المسافة أو البعد  تفسر ،في حین نجد أبحاث أخرى. الذي تمر بھ ھذه المدینةالتحول السریع 

قد قیس ھذا لو .المكاني بین أعضاء األسرة الممتدة، في ضوء فتور و ضعف الروابط القرابیة

  الخ.....بمعدالت التزاور وتبادل المساعدات، الفتور والضعف 

القرابة و "دراستھ المیدانیة عن  في BRUNER   رومن منظور مختلف توصل برین          

 اوم ،یكمن في تقلص الوظائف التقلیدیة لألسرة ،أن ضعف الروابط األسریة إلى "قرابة الال

 كل حاجیاتھ إشباعتجعل ساكن الحضر یستطیع دون جھد  ،ورتھ الحضریة من تنظیماتط

  . خارج نطاق األسرة

أن الفروق الریفیة  إلى  Welman,good  ومن ناحیة أخرى توصل ویلمان وغود         

و أرجع ذلك الى أن األسرة  ،الحضریة في مجال الروابط األسریة لیست بذات مغزى

القرابیة عند الحاجة الى المساعدة، فضال عن عدم  جماعتھا إلىتعود  االحضریة غالبا م

  .ابتعاد أفرادھا و بقاء العالقات مستمرة

 Yong & Willmotھو توصل یونغ وویلموث ،ھذا السیاقفي  االنتباهیلفت  اولعل م        

زال قائمة ،وتمارس أن العائلة الممتدة ال ت إلىندن في دراستھما إلحدى مناطق مدینة ل 

  .وظیفتھا التقلیدیة
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فتوصل الى عدد من النتائج حول تغیر بناء األسرة ومن أھم ھذه  Fisherأما فیشر

  :النتائج نذكر

یر المتزوجین،المتزوجین غ(مدینة بزیادة عدد األسر غیر المكتملة ارتباط زیادة حجم ال - 1

  .)بال أطفال، المطلقون ،األرامل

  .یرتبط تشتت أفراد العائلة الممتدة بكبر الحجم و الكثافة العالیة - 2

  .ارتباط تقلص و ظائف األسرة بزیارة نمو حجم المنطقة و تعقد بنائھا - 3

  .ماعیة العلیا بالروابط العائلیة و القرابیةعدم ارتباط ذوي المكانة االجت - 4

بینت الدراسات السابقة التي تناولت األسرة الجزائریة أن أھم الى جانب ما تقدم         

   .التغیرات التي أصابت البناء األسري الجزائري تتمثل في تقلص حجمھا

 نتائجھا،تي من ال )وشات مصطفىنبوتف(و منھا على وجھ الخصوص دراسة األستاذ          

و ھذا النمودج یتجلى في  ،یةووأن األسرة الجزائریة تغیرت من أسرة ممتدة الى أسرة ن

  .الوسط الحضري

 إلىافة ضباإل ،أھم عامل و عنصر مشجع على تقلص حجم األسرة ،و كان السكن        

بناء على ھذا األجر الذي ساعد األ. طبیعة الحیاة االقتصادیة الجدیدة، المرتبطة باألجر

الشرف "كما كان للقانون المدني دور كبیر حیث نافس القانون التقلیدي  االستقالل عن آبائھم،

  ".و حكم الجماعة

العم التي كانت  بني ضعفت بذلك دائرةف ،ھ تسییر الحیاة من طرف البلدیةو حل محل

  .سائدة

     تمع الجزائري حولبإجراء دراسة في المجعائشة  قامت ابن قطیب تقدم جانب كل ما إلى - 

  ."یر بناء األسرة الجزائریةضر و تغالتح"

      ر في علم االجتماع جامعة الجزائریلنیل شھادة الماجست 1993قدمت ھذه الدراسة       

  :دراسة كاآلتيلوكان التساؤل الرئیسي ل

دة الى أسرة ھل أدى التحضر الى تغییر بناء األسرة الجزائریة النازحة من أسرة ممت"         

، و بالتالي غیر من النظام المقرر داخلھا من حیث العالقات القرابیة نوویة بسیطة، ،جیةازو

  .و بعض االتجاھات ،القیم و السلطةبعض ، وو عالقات الجیرة
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 و تندرج تحت ھذا التساؤل الرئیسي، تساؤالت فرعیة كانت منطلقا إلشكالیة الباحث       

  :ينذكرھا على النحو التال

الدور الذي كانت تقوم  وھل أن ھذا التغییر الحاصل أدى الى التقلیل من وظائف األسرة  - 1

  بھ ؟

  ة االجتماعیة للطفل ؟ئمادور األسرة في التنش - 2

  ھل تقوم بالدور الكامل أم تشارك الى جانب المؤسسات األخرى مثل المدرسة وغیرھا؟

التفكیر و التصرف فیما ریة و حراطیة ھل أدى ھذا التغیر الى وجود نوع من الدیمق - 3

  یخص الزواج؟

  اء األزواج؟قتو كیف أصبحت طریقة ان - 

  مانوع العالقات األسریة القرابیة الجدیدة األولى و الثانویة؟ - 4

  ھذه السلطة؟ما نوع السلطة السائدة و ما أساس  - 5

  لعملیة التحضر؟ اھل ھذا التغیرأدى على وجود مشاكل ؟ و ھل تعتبر ھذه المشاكل عائق - 6

  .الباحث فرضیتھ حول نقطة أساسیة ھي ىو انطالقا من ھذه التساؤالت بن      

وكانت الفرضیات الجزئیة على  "أدت عملیة التحضر الى تغییر بناء األسرة الجزائریة"      

  : النحو التالي

  :تغییر بناء األسرة یبدو من إن -   

  .جیةاى أسرة نوویة زوحجم األسرة من أسرة ممتدة التقلص  - أ

تقلص وظائف األسرة ھي نتیجة لوجود مؤسسات اجتماعیة في الوسط الحضري،  - ب

  .تشاركھا في تأدیة أدوارھا

  .األزواجطریقة الزواج من حیث اختیار  –ج 

  .ظھور نوع جدید من العالقات القرابیة، تتصف بالضعف –د 

  راطیة ویة قائم على الدیمقبظھور نوع من السلطة األ - ھـ 

  .جیة قائمة على التعاون و المسؤولیة المشتركةامشاركة المرأة في إقامة أسرة زو - و

  .وللتأكد من فرضیاتھ اعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي      
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، دوات لجمع البیانات ھي المالحظةكما أن الباحث اعتمد في بحثھ على جملة من األ        

  .، المقابلةاالستمارة

  :ة ــــدراسالج ــــــتائن

  :توصل الباحث الى النتائج التالیةاعتمادا على ھذه الطریقة المنھجیة          

 دتراجع لقیمة الزواج المبكر عند الشباب في الوسط الحضري مقارنة لما كان سائدا عن - 

  .جتمع الریفياآلباء في الم

تفتت العائلة الكبیرة حیث بینت تقلص عدد أفراد األسرة في الوسط الحضري وذلك بسبب  - 

 %8أفراد بینما تمثل  6- 4 منمن أفراد عینة البحث یتكون أفراد أسرھم  % 44الدراسة أن 

بر وھذا یعت. فردا 12الى 10 بین قدر عدد أفراد أسرھمی نفقط عدد أفراد عینة البحث الذی

متكونة ) زوجیة( تفتت العائلة الكبیرة اذا أصبحت تتكون من أسر صغیرة دلیل واضح على

  .من األب و األم و األبناء الصغار فقط

 كان، حیث لألسرة الساكنة في الوسط الحضري ال حظ الباحث تغیر في البناء االقتصادي -  

  ء فتعددت الوظائف،أما عند األبنا ،اء یمارس وظیفة واحدة طوال حیاتھجیل اآلب

ال  و أصبحت عنصرا ،مكانة جدیدةن المرأة أصبحت تحتل التأكد من أ إلىتوصل الباحث  - 

  .و ذلك بفضل تحسن مستواھا التعلیمي و خروجھا للعمل ،یستھان بھ داخل المجتمع

من تغیر بعض السلوكات داخل األسرة و خاصة المتعلقة منھا كما توصل الباحث الى تأكد  - 

یشارك فیھا  ، حیث بینت الدراسة أن القرارات المھمة في المیزانیةالتسییر المالي لألسرةب

  .من أفراد عینة البحث %50الزوج و الزوجة بنسبة 

أما بالنسبة لألسباب تغییر وضعیة المرأة فقد توصلت الدراسة إلى التأكد بنسبة مطلقة        

  .المستوى التعلیمي ھو الذي كان وراء تغییر ھذه الوضعیة أن من

   ج أصبح أمرا یشارك فیھ الزوج وبالنسبة للزواج فقد توصل الباحث إلى أن اختیار األزوا

  .ث كان أكثر شأنا عائلیا واجتماعیاو الزوجة خالفا لما كان سائدا عند اآلباء حی

یار من المبحوثین یؤكدون على أن االخت % 54دت الدراسة في ھذا الشأن أن كو قد أ        

  .یتم بین الزوج و الزوجة
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، فقد یرة منھاجة و عالقات الیالعالقات القرابسیما ، الأما عن العالقات االجتماعیة       

      و نفس النسبة تزور الجیران  ،من المبحوثین یزورون أقاربھم %60أكدت الدراسة أن 

  )األفراح و المآتم (و األصدقاء في المناسبات 

من أفراد عینة البحث یأكدون على  % 40وعن تبادل المساعدات أكدت الدراسة أن      

وذلك ألن داخل الوسط .منھم ال یقدمون أي مساعدة % 16اعدات لدویھم وتقدیم المس

  .الحضري تسود أكثر النزعة الفردیة، حیث كل واحد ال یعتمد اال على نفسھ 

  

  :ة بموضوع البحثـــة الدراســــعالق

كدراسة سابقة وھو " التحضر و تغییر بناء األسرة الجزائریة " ن اعتماد ھذه الدراسة إ      

حیث  ،إلیھاما تؤكده النتائج المتوصل  و ھو. را لتناولھا لنفس الموضوع تقریباھمیتھا نظأل

         بینت أثر التحضر على تغییر بناء األسرة الساكنة في الوسط الحضري بصفة خاصة 

  .و األسرة الجزائریة بصفة عامة

ارتباط قویة بین كما توصلت الدراسة لنتائج مھمة خاصة تلك المتعلقة بوجود عالقة  

و عملیة التحضر و تغیر بعض أدوار األسرة وخاصة  ،ة األسرة ككلظیفالتحضر و تغییر و

، تمارس أدوار جدیدة متمثلة في العمل ر المرأة التي أصبحت بفضل تعلمھاما تعلق بدو

و كذلك أثر الوسط الحضري على النمط السلوكي القدیم ال سیما تلك السلوكات  البیت،خارج 

  .عامةالعالقات االجتماعیة بصفة  و، مرتبطة بقیم الزواجال
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  .ثــري للبحـــــــل النظــــــیصالتأ*

  :الكالسیكیة یاري في السوسیولوجضالتحلیل الح :أوال
ري مكانة رئیسیة في ضتحتل دراسة المدینة و الحیاة االجتماعیة في الوسط الح       

الظاھرة و تنوع أوجھھا و أبعادھا ھو الدافع األول  تالسوسیولوجیة، فتعقیداالمقدمات 

  .....المدینةلسوسیولوجیة حول للتساؤالت ا

ففي علم االجتماع الكالسیكي یمكننا التمییز بین عدة مدارس و اتجاھات تختلف فیما       

  .ريضبینھا في اختبار المناھج و في إبراز الحیاة في الوسط الح

  K.MARX :تحلیل المدینة عند كارل ماركس ـ1

   إال أنھا تبقى Marx حلیل في أدبیات ماركسر من التفرغم أن المدینة لم تنل القسط األو    

  .كثیر من االعتبارات بعادأبدون شك اإلطار االجتماعي العام لمعنى و 

و مع ذلك فقد ناقش ماركس فصل المدینة عن الریف و اعتبر ذلك أساس تقسیم العمل        

  .)1("إن أكبر تقسیم مادي و فكري للعمل ھو الفصل بین المدینة و الریف"

إن العالقات بین الریف و المدینة تتمیز بالتصادم و الصراع و یمكننا مالحظة ھذا       

 .التصادم في الكثیر من المستویات

     بینما یمثل  .المدینة ھي مكان تركز السكان،و إنتاج رأس المال،و وسائل اإلنتاج :أوال

 .الریف عكس ذلك بمعنى أنھ یساعد على التفرق و العزلة         

 ھنا أیضا  و"األساس المادي للمدینة یبنى على العمل و التبادل و لیس على األرض  :ثانیا

 لھ السلطة على األفراد الذین یخدعون للنشاط فیصبحون .)2(''یمثل العمل أھم شيء        

  .مع إنتاج حاجات جدیدة استالبھمون و یزید ببذلك مستل        

   .لعالقات االجتماعیة التي تتمیز بنوع من الترابط الماديالمدینة ھي مكان تطور ا :ثالثا

  بتقدیم كل حسب نشاطھ الخاص یلجأ إلى المركز .فالناس یحتاجون لبعضھم البعض        

  3.ة و العزلةفسمصالحھ الخاصة و ھذا ما یؤدي إلى المنا       

                                                
1 - K.MARX. L’Idéologie Almande.ed.Social.Paris 1974 .P.93 
2-  Ibid, p. 94. 
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 امإنالقوى لیست ملك ألفراد  ھذه''قوى منتجة  إالألن ھؤالء الناس ال یمثلون في النھایة        

فمن  )1(" خواص و من ھنا فھي ملك لھم فقط عندما یكون ھم أنفسھم مالك خواص لملك ل

  .الحقیقیةمن محتوى حیاتھم  حتى أجل الحیاة المادیة یحرم الناس

تساعد المدینة على نشأة الطبقیة فمن جھة البرجوازیة و من جھة أخرى البرولیتاریا : رابعا

  .النھ من تعارضحمبما ی

یرون  Marx et Engels :ماركس و انجلتر  أن H.lefevreر بفكما یقول ھنري لوفا      

 .)2(" ـھ ــھ و نمودجب لمجتمع الجدید الذي ینـــــادون االمدینة ھي في آن واحد عــــائق 

اسي لھا و المدینة یبقى الھدف األس ة إللغاء ھذا التعارض بین الریفلة العامن سعي الطبقإ 

  .)3(" ھذا التعارض بین الریف و المدینة ھو أحد الشروط األولى للتجمع  إزالة إن"

  :Durkheimدروكایم التحلیل الحضري عند  - 2

بالتحضر و الحیاة االجتماعیة في الوسط الحضري ظھر من خالل  ماھتمام دروكای إن       

و یعني بھا " ولوجیا االجتماعیة المرف"  ـالتركیز الممیز الذي خص بھ ما كان یسمیھ ب

ارتكازا على مؤشرات و محددات و مقاییس خارجیة  ،األساس النظري لدراسة المشكالت

فھو یؤكد أن ھذه العوامل ھي .الكثافة والسكاني، الحجم، كالتركیز  ،ملموسة و متطورة

من و عموما فھو یفسر الظاھرة الحضریة .مثالمؤشرات ألفعال اجتماعیة كاالنتحار 

   :منطلقین اثنین ھما

 

   :المادیةالكثافة األخالقیة والكثافة 

ما یجتمع األفراد ینتج فعندؤثر تأثیرا قویا یمجرد التجمع  أن Durkheim " دوركایم "یقول  

  .)4(ن التحمســـة مــــاالنتقاء یحملھم سریعا الى درجة عالی من ھم نوعبمن تقار

 

                                                
1- Ibid, p. 95. 
2 -lefevre.H la pensée marxiste de la ville, collection orientation ed Casterman, poche 1972 . P. 48 
3 - Marx, Engels, OP cit.P 94  
4 - Durkhiem.E l’éducation  morale, puf, paris 1963, P 34  
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 بأشكال من عالتجم Durkheim ئیة یربط دوركایماالبدات المجتمع لىإ دباالستناف       

 .االقتصادیة التجمع تكون مرتبطة بالنشطات الغیرفلحظات التركز و  .التحمس الجماعي

تجمعات الدوریة تمكن الجماعة من البقاء و المحافظة على قیمھا األخالقیة ألن فال           

  .الجماعیةیكون لھا وجود اال ضمن األفعال  القیم الھذه 

 )1(" ان مجال الحیاة األخالقیة الحقیقیة ال تبدأ اال حیثما یبدأ میدان الحیاة الجماعیة "          

   :التضامن اآللي و التضامن العضوي –ب 

یتمثل في نظریتھ العامة عن  ،الحضري Durkheim الجانب الثاني لتحلیل دوركھایم         

  ین اثنین التجانس و تقسیم العمل نیاعیة حسب مفھومھ لھا معفالحیاة االجتم" حالة المجتمع " 

فتجانس الضمائر یمیز المجتمعات الغیر منظمة أي أن الظمائر و التنظیمات تتشابھ الى  - 

فتكون العادات و التقالید ھي التي تتحكم في أبسط  الجماعة،درجة أن الفرد یندمج كلیة في 

  .)2( ةدیاألمور الفر

    زیادة الحجم  إلىفباإلضافة  .قى أساسا میزة المجتمعات الحدیثةیبیم العمل فأما تقس        

الخاص دون االنفصال عن فلكل مجالھ  .الفردیةو الكثافة یزید االختالف بین الدوائر 

       .اآلخرین

ة و مرتبطة ببعضھا البعض حول عضو مركزي قاالجتماعیة تكون متناس فاألجزاء 

  .كم في مجموع التنظیم بفعلھ التنظیميیكون قادرا على التح

ھما على الحیاة االجتماعیة یعد اتكما أن دراسة دوركھایم لصورتي التضامن و تأثیر       

انتقال المجتمع من نمط لشرح  موضوع أساس في دراستھ التي من خاللھا یبرز أھمیة المدینة

 .تھ حول العالم الحضريبریقیة ھذه لتأكد طروحاماالوقد جاءت دراستھ  ،نمط آخر إلى

عندما الحظ أن معدل االنتحار في فرنسا خالل " االنتحار"حیث أكد ذلك في دراستھ حول  - 

  ...فقطانخفض في المدن  1870 – 1871سنة 

و السبب  .و المالحظات ربما كانت تكون أكثر صعوبة في األریاف عنھا في المدن       

حرب لم تمس تأثیراتھا األخالقیة اال سكان الحضر الحقیقي لھذا االختالف یكمن في كون ال
                                                
1- Durkhiem.E , textes, éditions de minuit , le sens commun paris, p10 
2 - Durkhiem.E, la société, édition champ urbain, aubier paris ,1982 p.37 
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كل ھذا ال یعني اال تفسیرا  .الریفاألكثر تأثیرا واألكثر اضطالعا على األحداث من سكان 

  )1(.واحدا

 فزتح االجتماعیة،كالحروب األھلیة تؤجج األحاسیس  ،االجتماعیة الصدماتأي أن      

و تركز النشاط نحو ھدف محدد  بالوطنیة،ي كاالیمان االیمان السیاس كالوطنیة،روح االنتماء 

 . و لو لفترة محددة، اندماج أكبر في المجتمع

 :Max Weberفبیر التحلیل الحضري عند ماكس - 3

من أشھر علماء االجتماع ان لم نقل  یكون ماكس فیبر" المدینة " بكتابھ الشھیر 

االجتماعیة على تحول النظم الناتجة  من طور االتجاه التاریخي حیث تركز التحالیل ،أشھرھم

  .المدینة قبل كل شيء مكان للسلطة و التي من خاللھا تبدوا ،عن الحیاة الحضریة

المدینة و ماھي الشروط التي حددھا؟  طبیعة Max Weberفیبر كیف حدد ماكس   

نحن نتكلم عن المدینة " المدینة ھي وحدة اقتصادیة  Max Weber بالنسبة لماكس فیبر

بالمعنى االقتصادي حیث یقیم السكان و یقضون الجزء األھم من حاجتھم االقتصادیة 

أو خاصة من خالل تلك السلع التي صنعھا السكان المحلیون  المحلي،الضروریة في السوق 

  )2(.بھا السوق ادخلو علیھا والقریبون منھم أو تلك السلع التي حصلوا 

ھذا الدور یتمثل في  االقتصادیة، ظروفتسھیل الھي أیضا وحدة سیاسیة مھمة ل المدینة - 

  .االنتاجتنظیم التبادل و 

كما أكد فیبر على االستقاللیة االداریة للمدینة التي تبقى مرتبطة بتطور بعض النظم        

  .المحددة بدقة

ركزت تاریخا كوحدة سیاسیة في مھذه المدینة الفیبریة لم تكن موجودة في كل مكان انما ت     

في القرون الوسطى فااستنادا لھذا لم یكن للمدینة كوحدة اقتصادیة  والقدیمة، لعصور ا

 3 .الشرقیة الخصوصیات أو العناصر المحددة للبناء الحضري

  

                                                
1- Durkhiem.E,le suicide , ed champ urbain , paris 1982, p. 
2-Max Weber, la ville , Edition Urbain aubier , paris , 1982  p.39. 
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التجمعات الحضریة بالمعنى الصحیح لم تظھر كظاھرة تتمیز باتساعتھا اال  إن          

لك التجمعات تمتاز بالطابع تبشرط أن تكون  اذ ال یمكن تكوین البلدیات اال.... في الغرب

   :اآلتیةالصناعي و التجاري المھیمن نسبیا كما یشترط توفر الخصائص 

 . أماكن العبادة )5 االستقاللیة و لوالجزئیة) 4المحكمة  )3السوق الخاص  )2القالع  )1

 .)1(و استقاللیة اداریة تشرف علیھا سلطات عمومیة مشكلة من المواطنین 

ھذه ھي اذن مدن عصر النھضة أو المدن الحدیثة ، و ھذه المدن ھي أیضا أماكن       

ھذه السلطة .ینتھي بتغییر سلطة الغیر ،التنافس على السلطة في اطار مشروع جماعي

  :أنواعیشترط أن تكون شرعیة و ھي ثالث 

  .و ھي التي یرتكز الحكم فیھا على العادات :التقلیدیةالسلطة * 

  .و التي ترتكز على العقالنیة :البیروقراطیةالشرعیة أو السلطة * 

و التي ترتكز على المعتقدات و على القدرة الخارقة للفرد و التي تبقى  :الدینیةالسلطة * 

  .السلطة الثوریة بامتیاز" لیفیبر" بالنسبة 

كده ھو ما یؤو .تاالتجاھاعن كثیر من  یتمیز" المدینة" فیبر" نفھم أن نص بھذا        

castels  قضیة الحضر" في كتابھ" La question urbaine ا ترجم أحیان و ھذا النص

  ".الثقافة الحضریة"ات لفكرة غاعلى أنھ أحد أولى الصی

الظروف االقتصادیة و السیاسیة لإلستقاللیة االداریة  خصفي الواقع و نظرا لكونھ 

و ھو عكس ماجاء في . لحضرذلك تركیزا تاریخیا ل2 نحن نعتبر...المدینةالتي میزت 

یعتبر التحضر و الحداثة كظواھر  ي، الذCulturalisteالثقافي  التجاهلطروحاتھ الثوریة 

 (2) ."تحمل نفس المعنى

  

  

  

  
                                                
1- Ibid, pp. 37-38. 
2-Castels.M, la questions urbaine Ed.maspero , paris , 1975, p.106.   
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  L’école de Chicago :مدرسة شیكاغوا :ثانیا

توجھا جدیدا طبع علم مع ھذه المدرسة تأخد دراسة التحضر و الحیاة االجتماعیة         

  .الحضري على وجھ الخصوصبصفة عامة و علم االجتماع  جتماعاال

حول عالم الحضر  ،سات النظریة االمبریقیة التي قامت بھا ھذه المدرسةافأھمیة الدر      

  .تجعل منھا الرائد في التحالیل السوسیولوجیة لألوساط الحضریة

  :Parkبارك التحلیل الحضري عند  - 1

 سس المدرسة تأثر باإلتجاه الثوري لمدرسة علم االجتماعمؤ وھو  Park"بارك"        

ھذا  ،یكولوجیاإلتحلیلھ توجھا  ، "بارك"یعطي ، وG.simelسیمل   خاصة بأستاذه  األلمانیة

   ."مخبر اجتماعي" المدینة  یعتبر الذي التوجھ

منظمة أین تكون فیھا الشوارع  ،فالمدینة عنده تمثل فسیفساء من المجالت الطبیعیة       

الت الطبیعیة یمكن أن تتأزم اغیر أن ھذه المج الحضریة،حسب االتجاه التلقائي للوضعیة 

  .تتمیز بتنظیم جدیدأن فترة األزمة ھذه تتبع بقدرة توازن  إال .بزیادة العدد

       جمعات الحضریة تدار بنفس القوانین الموجودة في العالم النباتي تكما یرى أن ال        

للمنافسة " ي نالداروی" انطالقا من المبدأ  والمنافسة، اني و خاصة قوانین الھیمنة و و الحیو

  .ي نتاج صراع األنواعھھذه الھیمنة  أن Park"بارك" یضیف 

عات و األفراد األكثر قوة ھم الذین یتمكنون اعات الحضریة نجد الصناھكذا داخل الجم       

  .أھمیةمن احتالل األماكن األكثر 

انطالقا من ھذا التوجھ فالتحلیل االجتماعي للمدینة ھو بالمفھوم اإلیكولوجي محاولة        

  .لفھم النظام الطبیعي و األخالقي المرتبطین بدورھما بالنظام المجالي
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   :طبیعينظام لالمدینة كتعبیر  

ئة معینة من أین تنتقي كل واحدة منھا ف .على عدة مناطق تتوزع التجمعات الحضریة "       

ا عملھا نمط حیاتھا و نشاطاتھا التي تعتبر نتاج جھد الرجال من أجل الحیاة و العمل  ،السكان

  2)1(.و قوانینھم المحلیةو حسب معتقداتھم  ، حسب عاداتھم و تقالیدھم الخاصة

ال اال أن ھذا الفصل  ممیزا،و رغم كون ھذا الفصل لألماكن من الناحیة الطبیعیة یعتبر        

  .ثابتةیعني أن الظاھرة 

و ذلك ما  ،ألنھ رغم أن ھذا التركیب یشیر الى االنتماء الثقافي تبقى الحركیة ممكنة       

  .یفسره التغییر الذي یطرأ على ھذا التركیب نفسھ

            .فالمدینة اذن تعبیر عن نظام طبیعي ناتج عن التوجھات الفجائیة للقوى المكونة لھا       

طات و األنماط المعیشیة ھي االمتكونة من مختلف الفئات و مختلف النشلمناطق الحضریة فا

  .أوساط طبیعیة باعتبار أنھا لم توجد نتیجة لتخطیط أو تشریعفي واقع األمر 

فإن  القبیلة،مادام االنسان یعیش في حدود "  أخالقي،المدینة ھي كذلك تعبیر عن نظام * 

ة الحكام الطبیعیون تبقى كافیة سلطف ،ب لكل المتطلبات العادیة للحیاةدات و التقالید تستجیاالع

توسعت وازدادت مع  اإلنسانیةالحیاة  إمكاناتغیر أن .لتواجد مستقر األزمات،للحیلولة دون 

  .الحضریةنشوء التجمعات 

و بفضل الحریات الجدیدة و توسع تقسیم العمل الذي جاء بھ النظام االجتماعي أصبحت       

 المدینة مركز و مصدر التغیر االجتماعي الذي ما فتىء یزداد و یتوسع حتى جعل من المدن 

 تاقتصادي عالمي و حضارة تكون فیھا الثقافا مركز les métropolesالكبیرة الحضریة  

 .(2) ....ھا الزوالالمحلیة و القبلیة مآل
3 

                                                
1- Cité par J.Remy et L.Voye, la ville et l’urbanisation, duculot -1974 p 166 
2- Park.RE, la ville comme laboratoire  sociale ,dans l’école de Chicago, ed du champ . urbains paris 
1979, p 164 
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ي یرافقھ تحول في النظام القدیم و كل العالم الحضر إلىاالنتقال من العالم الریفي  إن         

  .حیاةثقافات و نمط  تقالید،ما یمیزه من عادات و 

مطلق لكن یتماشى  المن جانبھ نظام جدید یكون ال مقدس و لقو العالم الحضري یخ          

التنظیم  إطارمع الحیاة الحضریة الجدیدة التي تشھد تقسیما للعمل و زیادة التخصص في 

    طبیعي يایكولوجنظام  ياإلیكولوجإذا أصبحت المدینة استنادا لھذا المنظور ف ،الصناعي

  خصائصھا الممیزة ؟  إذنو أخالقي فما ھي 

عات الفرعیة فإن و تكوین المجتم ،اإلبداععكس العالم الریفي الذي ال یشجع التجدید و  - 

الوسط  إیجاد ،مكنھھ یمھما كان تطرف ،العالم الحضري ھو المكان الذي یكون فیھ كل فرد

  .)1(یا لما یمیز طبیعتھ فوالذي یعبر فیھ و یبقى 

 ،ر و االعتراف بكل قدراتھاعلى التغی اإلنسانیةألن ھذه الحریة ھي التي تساعد الطبیعة       

 لفراغ االجتماعي و منھ صور تناقضو ا ةغیر أن ھذه الوضعیة تبقى تتمیز بنوع من الھشاش

  الخ ....االختالالت العقلیة  ،التشرد  :ھذه الحریة نفسھا مثل 

  نتیجة الفوضى و االنقطاع ھي parkھذه المشاكل في السلوكات الحضریة حسب بارك      

  .األشكال و األنماط التي تحكم التنظیم االجتماعي التقلیدي

لق خغیر أن ھذه المرحلة من الفوضى تتبعھا مرحلة أخرى من التنظیم مبنیة على      

كما  وعلمیة،و تنظیمات جدیدة تحل محل القدیمة بشروطھا الجدیدة األكثر عقالنیة مؤسسات 

أولیتان  عملیتان اجتماعیتان مااالتصال و المنافسة ھ ،تظھر أنواع جدیدة من التضامن

  .)2( التجمعات الحضریة كوحدة عضویة وظیفیةاستمراریة  انظیحف

تنظیمات السیاسیة و الدینیة أن تلعب دورھا بھذا یمكن للتجمعات الفرعیة المحلیة و لل     

  .على وظائفھا العدیدة نتیجة القضاءعلى عكس ذلك ترى أھمیة العائلة االجتماعیة تتضاءل 

  

  
3  

                                                
1 - Ibid, p. 164. 
2 - Ibid, p. 186. 

- 
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 l.Wirth التحلیل الحضري عند ویرث - 2

توجھا  ،للحیاة االجتماعیة في الوسط الحضري) بارك  تلمیذ( Wirthتحلیل ویرث  یأخذ      

 إعطاءفھو یرفض  .ثقافة خاصة ياإلیكولوجشكلھا بحیث یصبح للمدینة  ،نفسیااجتماعیا 

للمدینة  ،بأن تعریفا سوسیولوجیا ذو داللة اتعریف للمدینة مبني على الخاصیة الفیزیقیة مؤكد

انتقاء العناصر الخاصة للظاھرة الحضریة التي تشیر لھا باعتبارھا نمط حیاة  إلىیھدف 

  . )1(ممیز لجماعة بشریة 

بھذا المعنى فإن التحضر یعكس أیضا التدعیم التراكمي للخصائص الممیزة لنمط الحیاة      

كأنماط  ،كما یعكس التطور نحو أنماط الحیاة المتعارف علیھا ،الذي یرتبط بالنمو الحضري

تعرضوا لتأثیرات المدینة من خالل  كانوا،تظھر عند أفراد أینما كانوا و مھما  حضریة،

  .)2(ال و المواصالت ــل االتصــة لوسائــنتیج ،ھاــسساتھا و شخصیاتسلطة مؤ

انطالقا من كل ھذا فالمعنى السوسیولوجي للمدینة یجب أن یأخذ بعین االعتبار ھذا      

غیر و نسبیا كثیفة الذي یمثلھ نمط الحیاة الحضریة و الذي یجري في مؤسسة كبیرة ،االرتباط

  . متجانسة

    بین الخصائص الحضریة  ةلسببیاقیمة العالقات  إبراز ویرث على رصو من ھنا یح     

  .و الثقافیة

قدر توسع المدینة بقدر ما تزید االختالفات الفردیة و االجتماعیة ب :المدینةحجم سكان  -أوال 

 .السطحیةفتحل محل العالقات الشخصیة العالقات الرسمیة 

            السیما الصفة الفوصامیة أو الوضعیةو ھذا ما یؤثر على الشخصیة الحضریة       

وھذا یعني أن الروابط االجتماعیة القدیمة  الالمباالة،أو قلة المشاركة و  ،"الفوضویة"  

أما االتصال فیتم .و المنافسة انیزمات الضبط الرسميتضعف أو تزول لتحل محلھا میك

  3 .بواسطة نظام نیابي تمثیلي

  

                                                
1- Wirth.l. »le phénomène urbain comme mode de vie in, l’école de chicago textes traduits par y. 
grafmeyer et jj.joseph ed . du champ urbain 1979 p.255. 
2- Ibid, p.258. 
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  ،تزید من التأثیر العددي لتحقیق االختالفات الفردیة ، المھنیة  ،لسكانیةزیادة الكثافة ا :ثانیا

  .و بالتالي یزداد االرتباط الشخصي تقلصا 

مختلف المناطق ألوساط  حتواءإبالحضري جزئیا  اإلنسانھذا الوضع یساھم فیھ      

التعایش  امح،التسكل وسط منھا لھ نمط حیاتھ الخاص و ھذا ما ینتج عنھ  مختلفة،اجتماعیة 

 .الحیاة الحضریة انیةأو علم و دنیویة

اقتصاد  العمل،تقسیم ( كما أن لھذه الوضعیة أثر على النظام السیاسي و االقتصادي      

بالغ كذلك على الشخصیة الحضریة كما لھذه الوضعیة األثر ال) التخصص المھني  السوق،

 )  و العصبي التأزم النفسي(

حضر یزید من تعقید البناء الطبقي و یزیده صالبة فتزداد الحركیة تمایز سكان ال :ثالثا

وي معجماعة اجتماعیة مؤقتا و جزئي ، كما یطغى الطابع الجأو  وسط  إلىح االنتماء بصفی

   .الحضري لیس لھ أي انتماء عاطفي شامل و نھائي فاإلنسان. على العشائري

ي نفس خط ھذه الوضعیة المتمایزة و تتمیز أما الحیاة االقتصادیة و السیاسیة فتسیر ف      

من  فانطالقا ، الحركات الشعبیةترتكز الثانیة على ، و بالتنوع في األول أي الحیاة االقتصادیة

یقترح معالجة  ،من خاللھما المدینة Wirthویرث  االتجاھین األیكلوجي و الثقافي الذي حدد

  .ثة أبعادالظاھرة الحضریة باعتبارھا نمط حیاة من خالل ثال

على صفة المدینة الوظیفیة و ھیمنتھا على ویرث  من ھذا المنظور األیكلوجي یلح     

أھمیة التوزیع السكاني حسب  إلىكما یشیر  .السكانیةو الكثافة  المرتبطة بالعدداألطراف 

 . الخصائص االقتصادیة و االجتماعیة

جموعة من م Wirth یقترحماعي الظاھرة الحضریة كشكل من أشكال التنظیم االجتف     

  .المؤشرات الموضوعیة لتحلیل خصائص المدینة

   .العالقات الشخصیة على العالقات الثانویة أسبقیة-    

  التخلي عن األسس القدیمة للتضامن  - 

  التغیر في المكانات داخل العائلة  - 

  .اللجوء الى المؤسسات المختصة - 
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 في الوسطوضى تبرز ظواھر التھمیش في حاالت التغیر و الف أن Wirth ویرى

  .الحضري أكثر منھا في الوسط الریفي

  : یر االجتماعي التحضر و التغ:  ثالثا  

ھذه المقدمة حول التحلیل الكالسیكي لعلم االجتماع الحضري تبین ثراء كل ھذه           

مختلف ة المفاھیم المالئمة لتفسیر الظاھرة الحضریة حیث شكلت غفي صیااالتجاھات 

  .ات حول المدینةاسرداعیة مواضیع الالعناصر و جوانب الحیاة االجتم

تدخل دراسة المدینة ضمن تحلیل تقسیم العمل الذي یعكس أشكال " لماركس" فبالنسبة 

  .عن عملیة التحضر بتالصراعات و التناقضات التي ترت الملكیة،

  التلقائي لزیادة عدده جھ المجتمع تو إلىالتحضر فتشیر ظاھرة " م یدوركا" أما عند         

 Moraleو األخالقیة "  Phisique" العددیة و كثافتھ

     التاریخي عند ما یقوم بدراسة   إطارھافي المدینة  إلى" Max weber بینما تعرض  

  .السلطة و یركز خاصة على التحوالت التي تعرفھا المؤسسات نتیجة للحیاة الحضریة

تجمع تمثل  فالمدینة «Park»و بالخصوص عند مؤسسھا ”Chicago“أما مدرسة  

ھذا التجمع یفرض على ساكنیھ كفعل خارجي بمجرد نشأتھ،  مؤسساتي ثقافي، ،ایكولوجي

 .و المنافسة على تطویر عملیات االنتقاء و التجمع تقسیم العمل إطاركما تعمل المدینة في 

م حالة الفوضى و كانت عأن ت إلىالتدریجي حیث یبدأ النظام األخالقي التقلیدي بالتراجع      

 دراساتمنطلقا لدراسات عدیدة للمدرسة األمریكیة و خاصة ) حالة الفوضى ( ھذه الحالة 

Wirth  " الحضريات علم االجتماع اسردالتي لھا تأثیرات كبیرة على...  

     . یشینشأ فیھا نمط جدید للع .اجتماعیةمن عوالم  ءفالمدینة حسبھ ھي مثل فسیفسا   

  .التجمعات الحضریة نتیجة للتفاعل االجتماعيو  األفراد،و تحدث تغیرات في سلوكات 

و الضعف الكبیر في وظیفة ،ھذه التفاعالت تتجھ أكثر فأكثر نحو العالقات الشخصیة      

  .الضبط االجتماعي

ان لإلنس أبعد من ذلك عندما أظھر في دراساتھ الخصائص الممیزة "Wirth "وقد ذھب 

   .الحضري
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تنوعا أن الجھد النظري لعلماء االجتماع الكالسیكیون أوجد  مالحظة طاراإل ھذا یمكننا في - 

 إشكالیةعلى ظھور  حد ساعدفي المفاھیم كما أن ارتباطھا بتخصص واو في المناھج 

  .المدینة

 ،مع الریف األلمانیة أین كانت المدینة تقدم على أنھا صراع مستمراإلیدیولوجیة فمنذ        

  .أصبحت حالة من التحضر

    حالة جدیدة من التضامن  إلىاعتبر التحضر ھو االنتقال من حالة قدیمة " ایمدورك" أما      

  االنتقال من المجتمع الریفي إلى المجتمع الحضري ”Chicago“كما اعتبرت مدرسة   

قانون عام  إلىات الحدیثة أي البناء إلىیتناسب مع انتقال المجتمعات من البناءات التقلیدیة 

  .لتنمیة وتطور ھذه المجتمعات

وفر  المدینة كما أن الصراع الریف و المدینة الذي ظھر عن طریق تحالیل علم االجتماع     

تأكیدات مؤسسي من خالل علم االجتماع األمریكي نظریة التغیر االجتماعي و ھذا یظھر من 

الذین كانوا یلحون على ضرورة  ،ا عن أھمیة المنھجیة في دراساتھمغومدرسة شیكا

 .دراسات أخرى في مدن و بلدان أخرىمنھا في  االستفادةاستعمالھا و 

وبالفعل حاول باحثین كثیرون تطبیق ھذه النظریة على سكان الحضر في البلدان األقل     

في المدن  إلیھالك المتوصل تغیر أنھ عدم تمكن الحصول على نتائج مماثلة ل. نیعاتص

ال یتبنون و ھذا یعني أن وضعیة األفراد الذین .. .التھمیشالصناعیة ساعد في بروز مفھوم 

  ...على أنھا وضعیة تھمیش اجتماعي و ثقافي فالحضریة، توصنمط الحیاة 

 فإنھ عندكان مفھوم التھمیش قد استعمل من طرف منظري علم االجتماع الكالسیكي  إذاو     

 ،من الناحیة العددیة و الثقافیة عات االجتماعیةاي وضعیة األقلیات من الجمناألمریكیین یع

 اتو ھذا بسبب االنتماء ،یعیشون بطریقة ال تتماشى مع التقالید و األعراف السائدة

  أنھ في كل األحوال توصف  إالاالقتصادیة  أو، الدینیة ةالعرفیة، اللغوی الفردیة،ة االجتماعی

   عملیة في (Park)وثقافیة  (Wirth)طبیعیة مشیة على اعتبار أنھا ظاھرة انتقالیة الھا
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  .)1() نیةسك(و عمودیة ) مكانیة(ركیة أفقیة نتیجة لح یون جددنلمدإدماج 

سات حول البلدان األقل تصنیعا لتسمیة سكان امن مفھوم الھامشیة الذي استعمل في الدر     

  .الصفات التقلیدیة الحضر الذین مازالوا یحملون

یترتب عنھا أخطاء أخرى في التحالیل و التفسیر االجتماعي ألنھ أوال ھؤالء السكان ال      

بل أن  یمثلون األقلیة، وعلیھ فإن ھذه الوضعیة لیست بانتقالیة و بالتالي فإنھا ال تبدو ھامشیة

أنماطھا تبدوا أكثر  و تنشرالصحیح ھو أن المدینة الحدیثة بدال من االنتشار على األرض 

  )2(.تھمیشا أمام سكانھا و عالقاتھم الجدیدة

  Catalysateur كجاذبةتعتبر المدینة . ھذه األخطاء ظھرت أساسا نتیجة لتبني نظریة       

  .للتحوالت االجتماعیة و الثقافیة

 نوتظھر االنتقادات الموجھة من طرف باحثین كثیرون االختالف في ھذا المعنى حیث أ     

  "Mexico"ة لمدینةتنتائجھ من دراس إلىتوصل    " oscar lewis"  أوسكار لویس

  .على أن المزارعون یتكیفون مع حیاة المدینة خالفا لما كنا نتوقعھ بكثیر من الراحة     

   :الحكم على أن قارنة ونظریة الریف و الحضر یمكنحسب الدراسات الم

  .تزید كثافة بدال من التراجعالروابط العائلیة الممتدة  كما أن مستقرة،بقاء الحیاة األسریة  - 

وھذا ما یعني . الحیاة الدینیة تصبح أكثر تمسكا بالمسیحیة أكثر تدینا و أكثر انضباطا - 

  .حدوث عكس ما كان متوقعا من اآلئكیة

   .یبقى قویا مع بعض التغیراتالنظام التعاوني القدیم  - 

  .دات القویة یبقى سائداو االعتقا ،األطباء إلىاللجوء  - 

                                                
1- Alain Marie ،marginalité et conditions social duproletariat en Afrique, cahier d’etudes africaines 
,81-83 XXI (1-3) 1981 pp 347.348. 
2- Vernier, A propos de la marginalité, réflexions illustrés par quelques enquêtes  en milieux Urbains 
et sub urbain, in cahier  d’étude africains  N-° 5 vol XIII  1973 p .604 
3- lewis.o cité par H.Coing, Epidemies et endemies en sociologie urbain, in cahier d’études africaine 
V 2,1972, p.330. 
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مختلفة  تؤكد أن التحضر یحقق أشكال و معاني   " O- lewis"ھذه الدراسة یقول

أما  )1(بحسب الظروف التاریخیة واالقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة التي كانت سائدة 

  " M.Castels "بالنسبة لـ

اسم  حتى نفھم أن ما نطلق علیھمن ممیزات  " wirth "اقترحھ اسم یكفي أن نعاین ما         

ھو نمط التنظیم االجتماعي المرتبط  معین،واقع تاریخي الثقافة الحضریة ینطبق على 

التي تعتبر ... تجزئة األدوار الشھیرة.. .التنافسیةبالتصنیع الرأسمالي، خصوصا في مرحلتھ 

 " العامل الحر" و الذي كان محدد مباشرة بمكانة  "الحضري"    مصدر التعقید االجتماعي

 )2(.من استعمال قوة العمل ةمرد ودیو الذي وضع ماركس أھمیتھ من أجل تحقیق أقصى 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                
1- Ibid, pp. 330 - 331. 
2- Castels manuel, op cit, p.106. 
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  :المداخل المعرفیة لدراسة التحضر :رابعا
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  : يالمدخل الجغرافي اإلیكولوج - 1

یرى أصحاب ھذا التوجھ أن التوزیع الجغرافي للمراكز الحضریة یؤثر بمنطقة ما             

و یتركز التأثیر بصفة  ة،المنطقككل في ھذه  على النمط الحضري ،تأثیرا بالغا، و مباشرا

فالبیئة الجغرافیة تؤثر بشكل  ".شكل التحضر و نمطھ " خاصة في مجاالت معینة أھمھا 

تحدد نمط و بالتالي  المنطقة،نوعیة الموارد الطبیعیة التي یعتمد علیھا تحضر وتحدد  واضح،

   )1(.التحضر فیھا

كلما كان وضعھا  ،حضر في منطقةیزید الت ثالتحضر، حیكما یمس ھذا التأثیر درجة        

  .الجغرافي استراتیجیا و یمتاز بمیزة توطینیة

 المختلفة، التھم اتحقیق حاج قصدلھذه المنطقة  لالنتقالیدفع السكان  الوضع،ھذا           

و بقدر توفر المنطقة الجغرافیة على  المادیة،الظروف سیما البحث عن العمل لتحسین 

األمر الذي  اتجاھھا،بقدر ما تستقطب مزیدا من النازحین  الطبیعیة،الموارد و اإلمكانیات 

  .یزید المدینة اتساعا خارج حدودھا

المكان اإلیكولوجي على  إلى) يالجغرافي االیكولوج( و ینظر أصحاب ھذا المفھوم          

مل من خالل تقسیم الع ،يأنھ یتناسب تناسبا طردیا مع درجة التحضر داخل المجتمع الحضر

  .االجتماعي

أي أنھ كلما زادت درجة تقسیم العمل بالمجتمع نتیجة سیادة النظام الصناعي            

  )2(.بھ  ارتفعت درجة التحضر كلما بالمجتمع الحضري

  .كما أن ھذه الدرجة تتناسب طردیا أیضا مع التطور التكنولوجي السائد           

و یمتد ھذا النشاط ) ةالصناع(نشاط السائد في المدینة لوھي نتیجة منطقیة تتسق مع ا          

  .الحضري لیمس كل المناطق القریبة من المدینة

       یتمثل في البعد البیئوي،آخر  باتجاه ياإلیكولوجو یرتبط ھذا االتجاه الجغرافي           

على أھمیة  أبرز علماء ھذا االتجاه الذي یِِؤكد Lewis Memfred"لویس ممفراد "  و یعتبر

 .بھامع عناصرھا رغم الصعاب التي تحیط  الطبیعیة وضرورة تأقلم اإلنسان البیئة

                                                
  .54ص  1987دار المعارف القاھرة  1التحضر ج- محمود الكردي - 1
  .42،ص لمرجع نفسھ ا -2
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في دراسة التحضر األخرى  العواملل أنھ ال یھم إال و رغم التوجھ البیئوي لممفراد          

  .سیما مسائل الثقافة و التغییر االجتماعي الذي یصیب المدینةال

 اإلطارأصحاب ھذا المفھوم مساھمتھم في وضع  ىدعیت لم العموم،و على          

قط  واقیتطركما لم  ،دون التطرق لفھم األبعاد المؤثرة في صیاغة عملیة التحضر التصوري،

  .الواقع الفعلي للمجتمعات الحضریة إلى

  

   المدخل الدیمغرافي اإلحصائي - 2

اعتمادا مباشرا على ھذا  في حقل الدراسات الحضریة من الدارسیناعتمد كثیر            

 إلىو یرجع ھذا االعتماد  ،ال سیما منھم الدیمغرافیون المھتمون بمسائل التحضر المدخل،

ھي  تاالفتراضاحیث أن معظم ھذه  . التحضرالتي سبق أن اتفق علیھا دارسوا  تاالفتراضا

  )1(.الصیاغة الریاضیة المبسطة ذيمن النوع الكمي 

حیث حاول أصحاب  اإلحصائيالمدخل الدیمغرافي و بین االرتباط و من ھنا كان           

ھذه األسالیب أتاحھا لھ االتجاه . األسالیب الكمیة في دراسة التحضراالتجاه األول استخدام 

  .)اإلحصائي( الثاني 

ھذا اإلطار یتعامل من خاللھ ، فاإلطار الدیمغرافي یتعامل بشكل كمي مع الحقائق          

    .الدراسات الحضریة في اإلحصائيمستخدمین المنھج الباحثین 

تستخرج ھذه  و) الھجرة، ، الوفیاتالموالید( معدالت النمو السكاني حیث تدرس          

سات المقارنة بین عدة اأو الدر .محددالمعدالت في ضوء سلسلة زمنیة معینة و في مجتمع 

  .مجتمعات

ة و معدالت الھجرة بین المناطق و التوقعات المستقبلیة كما یقوم بحساب الكثافة السكانی        

  .بعض أو بینھا و بین الریفیة بالمجتمعلسكان بین المناطق الحضریة بعضھا بالنتقال ا

  

  

   
                                                

  .57 صلمرجع نفسھ، ا - 1
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  : المدخل التاریخي المقارن - 3

وعلیھ  االعتماد على تاریخ الشعوب و األمم، یمھد لفھم حاضرھم و بناء مستقبلھم، إن     

 ةالتاریخیضرورة االسترشاد بالخبرات  إلى ، ھذا االتجاه التاریخي المقارن أصحاب دعا

لفھم األوضاع الراھنة بھا و التنبؤ بمسارات  ،التحضر بالمجتمعاتالتي مرت بھا عملیة 

من حیث الزیادة أو النمو أو  ةتاریخیفالحضریة عرفت تغیرات . فیھا مستقبالالتحضر 

سات التاریخیة المختلفة او قد بینت الدر. مر بھا كل مجتمعتبعا للظروف التي   االنھیار،

أدت إلى ارتفاع نسبة الحضریة في بعض كیف أن ھذه الظروف  ،للمجتمع الحضري

 .المجتمعات و انخفاضھا في البعض اآلخر

   ھاتالتحضر الذي عاش لنماذجفي وصفھ    lampard و قد بین النبارد

  :مجتمعات مختلفة على النحو التالي

  : التحضر البدائي  - *

للتكیف مع بیئتھ الفیزیقیة  ،و ھو عبارة عن محاوالت متكررة من قبل اإلنسان الحضري     

  .و االجتماعیة

  :التحضر المتمیز - *

و خصائصھا المؤثرة على  او ھذه المرحلة تمثل اكتمال المدن من حیث و وظائفھ     

أنھ كان أكثر  إال دن في مختلف أنحاء العالم ،المجتمع الحضري ، و قد ساد ھذا النوع من الم

        .األولىالنشأة  ذاتبروزا بالنسبة للمدن 

  :التحضر الكالسیكي  - *

 ھذا التحضر یمثل ظاھرة التمركز السكاني في المدن الرئیسیة أو ما یسمى بالدول        

حول  لھا تلك المدنو ذلك بسبب العراقیل الكثیرة التي تعرضت   ”Cités Etat“ المدینیة

  .ونمو سكانھا نموھا 

  : التحضر الصناعي - *

و العیش بدافع البحث عن  اإلقامةالمدن من أجل  فو یمثل مرحلة نزوح سكان أطرا         

  .فرص العمل في المجال الصناعي لتحسین مستواھم المعیشي

          حددھا عبراألشكال التاریخیة لعملیة التحضر التي  Boskoffكما یبین بوسكوف     
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 : على النحو التالي"موجات حضریة " ثالثة مراحل أو كما سماھا ھو  

م و ھي الفترة لكالسیكیة  500ق م الى  3800و ھي تمتد من  :الموجة الحضریة األولى - 

حول ضفاف األنھار و األودیة لخصوبة ) المدن( ظھرت فیھا التجمعات السكانیة  ،للتحضر

  .أراضیھا

دھا مع فترة القرون وم و تزامن وج.ق 1800الى  100سنة : الحضاریة الثانیةالموجة 

  .الوسطى حیث ظھرت مدنھا لتؤدي وظائف تجاریة أو دینیة

و ممھدت ھذه المرحلة امتدادا في ن )الى یومنا ھذا  1800سنة : ( یة الثالثةالموجة الحضر

  .ت توسعا و تعقیداالصناعي فازداد المدن و اتساع نطاقھا حتى ارتبطت بالنمو

و على العموم فإن االستعانة بالبعد التاریخي في دراسة التحضر یفرض ضمنیا         

  .التعرض للدراسات المقارنة التي تغطي فترة تاریخیة معینة و تشمل تجزئة مجتمع معین

 

  :اإلنتاجيالمدخل االقتصادي  - 4

      الحاسم في نشأة المدن و تطورھا  یرى أصحاب ھذا االتجاه أن االقتصاد ھو المعیار      

  .)1(أیضا مشكالتھا و

یلعب دورا أساسیا في تنشیط ھذا المركز  ،فالبناء االقتصادي القائم بالمركز الحضري       

قدرما یزید حجم بف" . ور ھذا الھیكل االقتصادي و أساسھكانت الصناعة ھي مح إذاو خاصة 

بقدر ، النشاط بالمركز الحضري ألوجھعلى تغطیتھا و مجا ل ھذه الصناعة و مدى قدرتھا 

   )2(. "ما تصبح مؤثرة على اقتصاد المدینة أو المركز الحضري

و علیھ فإن أصحاب ھذا االتجاه یرون أن العامل االقتصادي الصناعي من العوامل       

 ،ألفرادو ھذا على مستوى الجماعة و ا .التوسع اليالھامة التي دفعت عجلة النمو الحضري 

التي مست محیط  ، ظھور العدید من القوانین و قواعد التنظیم الجدیدة ضرورةو أوجب 

  3.العالقات االجتماعیة

                                                
  .   62ص  1975الجوھري محمد ،علم اإلجتماع الریفي الحضري ، دار الكتب الجامعیة    - 1
  62المرجع نفسھ ،ص  - 2
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الحركة و في كل االتجاھات و جمیع المیادین،  إلىفالصناعة تدفع األفراد و الجماعات        

م التربویة و المفاھیم و بذلك یكون تأثیرھا واضحا على البیئات االجتماعیة الحضریة و النظ

 .م الحیاة الفكریة و الثقافیة، ومن ثالعلمیة

فكل ھذه . دوار و مراكزمن وظائف و أ تتضمنھا مل بكو األسریة و حتى الدینیة         

ءم مع الظروف واالنظم و التنظیمات االجتماعیة و المادیة وغیرھا تتغیر بنیاتھا لكي تت

  .ار التوسع في النشاطات االقتصادیة األخرىالحضریة الجدیدة القائمة على أث

، یةة و العالقات االجتماعیمیو یربط أصحاب ھذا االتجاه كل ما یحدث في األنساق الق       

  .األسباب التكنولوجیة و التصنیع إلى

    حالة من النشاط  إلىفالنسق القیمي بفضل التأثیر الصناعي یتحول من حالتھ التقلیدیة      

  .ل لألنماط الحیاتیة الجدیدةو التقب

فالنمط االقتصادي المبني على النشاط الصناعي یلعب دورا نشطا في ظھور العالقات       

  .التي تتسق مع عناصر النمط التكنولوجي الجدید ،االجتماعیة الجدیدة

سمة  أھم خاصیة أو" بأن   ”Ph. Hausser“"فلیب ھاوسر " و بناءا على ما تقدم یرى  

ة الصناعیة ھي تمتعھا بقدر كبیر لتقسیم العمل و العالقات االجتماعیة السائدة تسودھا للمدین

المصلحة المادیة بالدرجة األولى ، كما أن التنظیم االقتصادي على غایة من الدقة و التطور 

  .)1(و الحداثة 

وفق ینة حیث صنفت المدینة، یة التحضر و المدضسي قھذا و قد عالج الفكر المارك      

سیة في صورة مراحل تمر بھا المجتمعات تطور التي جسدتھا النظریة الماركط الأنما

ثم المدینة الرأسمالیة فالمدینة  اإلقطاعیةالتي یسودھا نظام الرق ثم المدینة  ،البشریة بالمدینة

 في تحلیل الظاھرة االقتصادي االتجاهو من العلماء المحدثین الدین تبنوا . االشتراكیة

نمط  إبرازا حیث اعتمدوا مو غیرھ  lacoste et  Shevky شیفكي و الكوست ریةالحض

 2.الصناعي  اإلنتاجالبدائي و نمط  اإلنتاجیر بالمجتمع على المتصل الذي یمتد بین نمط التغ

 

                                                
  .64ص  نفسھ،المرجع  - 1
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  :المدخل السیاسي اإلداري - 5

في حقل  المنظور الذي اعتمد علیھ كثیر من الباحثین اإلداريیمثل البعد السیاسي      

ارسة مركز لإلدارة و مم باعتباره ،الحضریة حیث یعتبر البعد السیاسي محددا تالدارسا

  .األنشطة التي تبلور وظائفھا

لھذا تتزامن ظاھرة  .مركزا للحكم و السلطة باعتبارھاو تلعب المدینة أیضا دورا سیاسیا      

ز ارتباط نشأة المدینة و نموھا الحضریة مع ظھور و نمو الوظیفیة السیاسیة للمدینة، و یبر

 إالبالبعد السیاسي من خالل ظھور االتجاھات و القوى السیاسیة التي ال یمكن لھا أن تظھر 

، و أن التنظیمات السیاسیة المختلفة ال یمكنھا )المدینة( داخل المراكز السكانیة الكبیرة نسبیا 

كل  تتخذحیث  ذاتھاارسة السیاسیة فضال عن المم) المدینة(  اإلطارداخل ھذا  إالأن تنشأ 

  .ھذه القوى الناشئة من المدینة مجاال رحبا لنشاطاتھا

  فیزیقیا، اقتصادیا، اجتماعیا، ( المدینة الحیز الذي یتكون منھ بناءھا الداخلي  باعتبارو      

را ال سیما من خالل ھیكلھا االقتصادي الذي یلعب دو ،فھي لذلك تمثل بؤرة الوصل) و ثقافیا

نسق القیم بالمدینة الذي یتحدد بتبلور عدید من "ھذه السمة، ومن خالل  إكسابھاحیویا في 

و أھمھا الجماعات النازحة من  ،ة للجماعات الوافدة لإلقامة الدائمة بالمدینةیاألنساق القیم

ال یحمل سمات نسق قیمي بداتھ .حیث تنصھر مجموعة من األنساق في نسق واحد  ،الریف

  .)1( " ذاتھتنحدر صیاغتھ بطبیعة المجتمع الحضري  إنماو 

ارتباط بالجانب السیاسي حیث یظھر ذلك من خالل خضوع المنطقة  اإلداريو للبعد       

 .  التي تقوم بھ السلطة المركزیة ،اإلداريو استنادا لعملیة التقسیم  لإلدارة المحلیة، 

  

  

  

  

  

  
                                                
1   Lewis O, O P cit p. 330. 
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  :المدخل االجتماعي الثقافي - 6

 أن المدخل "Oscar Lewis" الدارسین و من أبرزھم أوسكار لویس یرى كثیر من

االجتماعي الثقافي لدراسة التحضر یعد من أنسب المداخل في الدراسات المیدانیة التي 

 ةالالزمالوقت المادة األولیة  ذاتتتطلب اتصاال مباشرا بأفراد المجتمع، و التي تعد في 

  .للدراسات األخرى

أھمیة كبیرة في نشوء ظاھرة  االجتماعیةلمتغیرات لأن  ،تجاهو یرى أصحاب ھذا اال

  .التحضر

ر ممثال في التمركز الجغرافي للسكان و األنشطة الغیر زراعیة ضفھم ال یرون التح

   الجغرافي ألنماط القیم  االنتشار" حا من خالل ضیرون أن التحضر یكون وا إنما، فحسب

  .)1( "الھیئات الحضریة القائمة فضال عن  الحضریة السائدة، اتو السلوك

ھو عملیة تسعى لإلحداث التنظیم المكاني لعناصر البناء  المعني فالتحضر استنادا لھذا

  .االجتماعي السائد بمنطقة جغرافیة معینة

البناء االجتماعي یتكون من مجموعة متصلة من العالقات االجتماعیة  باعتبارو 

لبناء االجتماعي الحضري أھمیة كبیرة في لارھم فإن األفراد و أدو وظائفتظھر من خاللھا 

لعل أھمھا تكوین العالقات الثانویة  ،میزاتمصیاغة الشكل الحضري السائد الذي یتسم ب

كما تؤثر درجة التجانس . التي تبرز من خالل تفاعالت األفراد فیما بینھم) الغیر شخصیة(

ال سیما فیما یخص ممارسة األفراد  ،الثقافي للمركز الحضري على طبیعة النمط السلوكي

ألدوارھم و نوعیة العالقات االجتماعیة بین سكان الحضر النازحین، الوافدین من المناطق 

  .الریفیة

 یر الثقافي الذياألوائل الذین تناولوا فكرة التغمن الرواد    Oscar Lewisو یعتبر

ة عملیة التكیف االجتماعي ، فقد تعمق في دراسالمناطق الحضریة إلىلھ النازحون  یتعرض

إلى  ھصلوو ھو ما أ .اندماج ھذا الوافد الجدید مع واقعھ الجدید في المدینة فكرتھ عن إلى

و ھي الفكرة التي تمیز بین  ."و النمط الریفي الحضري ،الشعبي الحضري النمط"فكرتھ 

الفكرة  إلىكما توصل من خالل دراساتھ العدیدة  ،نمطي المعیشة في المجتمع الحضري
                                                
1 -Ouscar leuis Opcit . p 330. 
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و ھي ثمرة دراساتھ العدیدة حول الطبقات الفقیرة من " بثقافة الفقر" الشھیرة أو ما أسماه ھو 

، كان للفقر أیضا كان لكل مجتمع ثقافتھ إذاسكان المراكز الحضریة و مفاد ھذه الفكرة ھو أنھ 

عات المشتركة ما تدارسنا عددا من المجتم إذامادیة أو غیر مادیة یمكن أن نمیز سماتھا ثقافة 

  .ولوجیة متعمقةبفي الفقر دراسة أنترو

 في تناولھ للتحضر أن التجمع السكاني ینتج تنوع في الثقافات "C.Ficher" كما یرى

  . ویفرز روح االنتشار بینھم ،من حیث القوة

الفروق الثقافیة السلوكیة الناتجة عن  نحوو لھذا ركز في تعرضھ لمفھوم الحضریة 

  .لمستویات مختلفة من التحضر أو لعملیة التحضر ،تمعات المحلیةفي المج اإلقامة

و اعتبر أن كلما كانت الثقافة الفرعیة قویة و ظاھرة بتعبیراتھا و مؤشراتھا كلما كان 

را و ھذا بفضل تفاعل األنساق الفرعیة و تساندھا داخلیا و خاصة بین ضالمجتمع أكثر تح

  .في ذلك المصالح المشتركة بین الجماعات بما ،القطاعات المختلفة و دورة الحیاة

خاصة على مستوى العامل  ة،جدا و ملحوظ ةفھذه الترابطات بین التحضر واضح

  .االقتصادي و التنظیمات و اختالف األمكنة

 
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سريةتغير األدوار األ
  :تطور األسرة: أوال

  .ـ القرابة األسریة1      

  .ـ وظائف األسرة2      

  .ـ تطور الحیاة االجتماعیة األسریة3      

  .الحیاة االجتماعیة لألسرة الجزائریة :ثانیا

  التحضر و صراع القیم :ثالثا

  .ر القیمالتحضر و تغی :رابعا
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الذي  االجتماعي،ة التي یقوم علیھا البناء یتعتبر األسرة المؤسسة االجتماعیة القاعد

 باعتبارھا تتكون من أفراد یتفاعلون فیما بینھم وفق القیم  بفسادھا،و یفسد  بصالحھا،یصلح 

  .فیھ ةو المعاییر السائدة في الحیز الجغرافي المتواجد

مس بناءھا و وظیفتھا عبر  ت كبیرةتحوال) األسرة ( و قد شھدت ھذه المؤسسة 

تلك المرتبطة ببنائھا نحاول في ھذا الفصل التطرق للبعض من ھذه الجوانب السیما  .الزمن

   .و وظائفھا

   :رةــــــاألسور ــــــتط: أوال

من الطوطمیة حیث كانت تشمل كل  تكبیرا، فانتقلعرفت األسرة عبر الزمن تطورا 

یكون أفرادھا مرتبطون  العشیرة،و كلھم یشكلون  الواحد،م األفراد المنتمین إلى الطوط

رمزا لھا ) األسرة ( عادة ما یكون حیوان أو نباتا تتخذه الجماعة الطوطمیة  واحد،بأصل 

  .لمقدساتھتصبح خادعة لھ و 

تختلف األسرة الطوطمیة على األسرة القرابیة كون أفرادھا ال یرتبطون بصلة 

  .فرد منھم أصلھ و نسبھاء للطوطم الواحد الذي یعتبر بالنسبة لكل إنما على االنتم ،القرابة

 كان سائدا  الذي ،الطوطميبطل فیھا االعتقاد  تطورا،بعد ھذا انتقلت األسرة إلى حالة أكثر 

من عصیبات و أصول  بانحدارھاو حل محلھ اعتقادا آخر مبني على إیمان الجماعة 

الجد و ھو المحدد لنطاق األسرة و المالك للسلطة یكون فیھا الرئیس ھو األب أو  معروفة،

و علیھ سمیت باألسرة األبویة نسبة  یشاء،یقبل دخول حیزھا لمن یشاء و یرفض من  فیھا،

  .)1(لألب الرئیس المالك للسلطة داخل األسرة 

و مازالت األسرة تتطور حتى استقر على مفھومھا و تركیبتھا الحدیثة المكونة من 

  .)2(األبناء أو ما یعرف باألسرة الزوجیة األم و  األب،

األسرة ( غیر أن ھذا التطور و التحول ال یعني وصول كل المجتمعات إلى التركیبة الحدیثة 

بل أن كثیر من الشعوب و األمم مازالت تنتمي في تنظیماتھا ھذه إلى األسرة ) الزوجیة 

نوویة إلى األسرة الزواجیة األسرة الو على األقل یكون االنتقال من حالة ) الممتدة( القدیمة 

                                                
  .52-51ص  1971دار الكتب  –علم االجتماع العائلي : مصطفى الخشاب  - 1
  .38المرجع نفسھ ص  - 2
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یتواجد في ھذه المرحلة فئات تنتمي إلى األسرة  ثاألسریة، حیتتخللھ ثنائیة في التركیبة 

  ).النوویة( األبویة الممتدة و أخرى إلى األسرة الزواجیة 

را في بعض األوساط العربیة و منھا الجزائر حیث مازالت ضو ھذا الشكل مازال حا

أي األسرة  ،یفیة و حتى الحضریة الجدیدة بنسبة أقل تنتمي إلى ھذا التصنیفاألسرة الر

  .الممتدة

  : القرابة األسریة - 1

 ،ت تمثل في البدایة محور القرابةتؤكد كثیر من األبحاث االجتماعیة على أن األم كان   

مثل  ملھا،بكاو في بعض المجتمعات تنسب إلیھا حتى العشیرة و القبیلة  األوالد،ینسب إلیھا 

   .عند العرب عشیرة بني طاعنة و بني طھیة

و ھو النظام الذي یتمیز بتفوق  ،االنتماء األبوي ذوثم انتقل النسق القرابي إلى النظام 

ملك لھ و لكل الجماعة القرابیة و ھكذا أصبح األبناء ینسبون لألب بل ھم  األبویة،القرابة 

  ) .األبویة(

  :األسرةوظائف  - 2

             تقوم بوظائف تساعد النسق على االستمرار  ،رة وحدة اجتماعیةتعتبر األس

  : وظائف األسرة كالتالي    A.compteقد صنف كونت  وداخلھ، و المحافظة على القیم 

و تعني تلقین األفراد المكونین للنسق القواعد العامة للسلوك و اآلداب،  :األخالقیةالوظیفة  - 

  .الرذیلةلخیر و الشر، الفضیلة و ا التقالید،العادات و 

 .لألسرةالعقائدیة  و و ھي الخاصة بكل ما یتعلق بالحیاة الدینیة :الدینیةالوظیفة  - 

 .الوالدةو تتمثل في تنشئة الطفل و تلقینھ القیم و المعاییر منذ  :التربویةالوظیفة  - 

المتمثلة في وظیفة  أن أھم وظیفة تقوم بھا األسرة ھي تلك فیرى  T Parsonsأما بارستز 

   قافتھاالتناسل إلنجاب أعضاء جدد یضمنون بقاء األسرة و ث

لنا أنھا تطورت كثیرا حیث لم تعد  واألسرة، یبداستنادا إلى ھذه التصنیفات لوظائف 

حیث تناقصت تلك الوظائف شیئا فشیئا مع  قدیما،شاملة لكل أوجھ الحیاة كما كانت علیھ 

نحصرت في وظیفة اإلنجاب و تنشئة األعضاء الجدد في و ا األمم،تطور الشعوب و 

 الصحیة، یة،الدین الدفاعیة،أما باقي الوظائف كاإلنتاجیة  العمر،مرحلتھم األولى من 
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فتحولت األسرة بذالك من مؤسسة اجتماعیة تقوم  –ت بھا مؤسسات أخرى فلالتشریعیة فقد تك

         ة انحصر دورھا في اإلنجاب بكل مھام المجتمع إلى مؤسسة ضیقة أو وحدة اجتماعی

و رغم ھذا التطور الذي عرفتھ األسرة من ناحیة وظائفھا إال أن علماء .االجتماعیةو التنشئة 

االجتماع أجمعوا على أن األسرة مازالت تقوم ببعض الوظائف التي ال تقل أھمیة عن تلك 

  :یليالتي فقدتھا و التي یمكن تلخیصھا فیما 

  .للتناسلمازالت األسرة تمثل أصلح نظام  :لالتناسوظیفة  - 

مازالت األسرة بتضامنھا االقتصادي تمثل الجانب األھم في االستقرار  :االقتصادیةالوظیفة  - 

  .المادي

  .نشأة و استمرار العقائد الدینیةحیث مازالت األسرة تمثل المكان األنسب ل :الدینیةالوظیفة  - 

التي تعلمھ مبادئ  يفھ ،مثل األسرة المدرسة األولى للنشءإذ ت :االجتماعیةوظیفة التنشئة  - 

  .المجتمعفھي بذلك تربط األفراد فیما بینھم و بین  السلوك، االجتماعیة والتربیة 

تقوم على كانت الحیاة االجتماعیة لألسرة القدیمة  :األسریةتطور الحیاة االجتماعیة  - 3

  :اآلتیةالركائز 

إذ یعتبر المنزل وحدة اقتصادیة منتجة كما أن األسرة القدیمة  :للمنزلاألھمیة االقتصادیة  - 

  .ألفرادھاتمیزت بسیادة الرجل على المرأة و حمایة األسرة 

و كان الزواج یتم في سن  تقالیدھا، عاداتھا وو كانت لألسرة شعائرھا و طقوسھا الدینیة و 

     )1(االنحرافات األخالقیة  و حاالت التفكك ال تحدث إال نادرا و ذلك لعدم انتشار مبكرة،

و بدأ المنزل یفقد من  االجتماعیة،بعد ھذا كلھ تطورت أحوال األسرة بتطور األوضاع 

اإلنتاج العائلي المبني على األرض و المنزل فزاد استھالك  بانھیارأھمیتھ االقتصادیة 

  .إنتاجھااألسرة و قل 

ذي أصبح أكثر انشغاال بالعمل بدأ أفرادھا یتحررون من سیطرة الرجل رب األسرة ال

  .المنزلخارج 

   و ساعد ذلك التحرر خروج المرأة للعمل و ما ترتب عن ذلك من آثار على المرأة     

  .المجتمعو أسرتھا و على كل 
                                                

  .60- 59المرجع نفسھ، ص  - 1
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وافتقدت  األبناء،لتھتم بتعلیم فقدت األسرة وظیفتھا التربویة لتحل محلھا المدرسة 

 بھا الھیئات الحكومیة و المجالس النیابیة كما انتزعت للوظیفة السیاسیة التي أصبحت تقوم

و لم یعد الفرد  المؤسسات،الوظیفة االقتصادیة التي أصبحت من اختصاص العمال و  منھا

أشمل،          داخل إطار  اإلنتاجیةمنتجا لنفسھ و ألسرتھ إنما مجرد حلقة من حلقات العملیة 

  .نتاجيأصبح الفرد ھدفھ استھالكي أكثر منھ إ و

كما حدثت تغیرات أخرى للوظیفة الصحیة و االجتماعیة حیث أصبح یقوم بھذا الدور 

         تمثلت في ظھور دور العجزة  األفراد،مؤسسات مختصة لتحقیق حاجات و متطلبات 

و صنادیق التأمین و التقاعد و حدث تحول نوعي على مستوى مختلف النظم  المستشفیات،و 

عمل داخل األسرة الحضریة فأصبح الزوج و الزوجة أكثر تساندا و أكثر مثل نظام تقسیم ال

  .األسرةتعاونا فیما بینھما فتغیرت أدوارھما داخل 

افتقدت كثیر من األسر للمقومات الدینیة و األخالقیة و أصبح الدین أمر شخصي 

  .لیست لألسرة سلطة علیھ إال في نطاق ضیق

اقص وظائف األسرة بھذا الشكل زاد من حریة تنیمكننا من خالل ما سبق القول أن 

و أصبحت ھذه الحریة ھي السمة األساسیة التي تمیز األسرة الحدیثة و بالرغم من  الفرد،

إیجابیاتھا إال أن لھا سلبیات أضرت باألسرة و تماسكھا و ھو ما نالحظھ من خالل 

  .الحدیثداخل المجتمع  االنحرافات و الجرائم

یتفق الدارسون للشأن األسري على تعدد العوامل و األسباب التي  :ياألسرر عوامل التغی

  : أدت إلى تحول األسرة إلى الشكل التي ھي علیھ الیوم و من بین ھذه العوامل نذكر ما یلي 

و تقدم وسائل  كثافتھا،یتمثل في انتشار المدن و ازدیاد حجمھا و  :المرفولوجيالعامل  - 

اعد على حركة السكان و ازدیاد االحتكاك و التداخل االتصال و المواصالت التي تس

فتداخلت الثقافات و ازداد اكتظاظ المساكن بازدیاد عدد  النماذج،االجتماعي بین مختلف 

  .األسرةالسكان األمر الذي زاد في ضیق نطاق 

و یتمثل في تطور و تغیر نظم اإلنتاج حیث كانت األسرة ھي التي تقوم  :االقتصاديالعامل  - 

كما أدت ھذه النظم إلى تحرر الفالحین  –إنتاج كل ما تحتاجھ ثم أصبحت وحدة استھالكیة ب

تغیرت سلوكاتھم نتیجة البتعادھم عن و بالتالي  المصانع،من خدمة األرض و العمل في 
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و ھذا بدوره افقدھم السیطرة على األسرة و خاصة مع خروج المرأة إلى  المنزل،المزرعة و 

 .زل و ما خلفھ من آثار على األسرةالعمل خارج المن

                                           مع توسع وسائل االتصال و المواصالت زاد انتشار الثقافات و تفاعلھا  :الثقافيالعامل  -

 .مظاھر السلوكو ھذا ما أدى إلى تطور مظاھر الحیاة بتطور نظم األسرة فتحولت 

و انتشارھا السریع عامل من  التكنولوجیةتبر تنوع الوسائل إذ یع :الحیاةتغیر ظروف  -

فانتشار  الیومیة،األفراد  اتو ذلك لما لھ من أثر على سلوك ياألسر عوامل التغیر في النظام

ھذه الوسائل أعاد توزیع الوظائف بین أفراد األسرة و ھو ما ساعد المرأة على التفكیر في 

 .األسرةا ترتب علیھ من آثار على و م البیت،الخروج إلى العمل خارج 

عرفت األسرة الجزائریة مثلھا مثل بقیة األسر في مختلف البلدان تحوال  :الجزائریةاألسرة  -

  : كبیرا إذ عرفت تغیرا في بنیتھا و وظائفھا و من بین الخصائص التي تتمیز بھا ما یلي

   )1(فاألسرة الجزائریة كانت تتمیز بالشكل العائلي    

فردا  60- 20یقدر عدد أفرادھا بین  واحد،تظم عدة أسر تعیش تحت سقف حیث    

یعود النسب فیھا إلى األب و یكون ھو المالك للسلطة  األجداد،باء و مكونة من األبناء و اآل

غیر أن ھذا المظھر تناقص كثیرا عما كان علیھ في  –و المسیر لشؤون األسرة  القائد،فھو 

الزواجیة أو  أو ما یسمى باألسرة شكل جدید یتمیز یضیق األسرةالمجتمع القدیم و حل محلھ 

  .المدنالنوویة و یبرز تواجد ھذا النوع الجدید من األسر أكثر في 

فإن األسرة الجزائریة  )بوتفنوشات مصطفى( فحسب الدراسة التي قام بھا  :األسرةأشكال  -

  :اآلتیةتتمثل في األشكال الثالثة 

القدیم لألسرة ترجع السلطة فیھ إلى األب فھو و ھو النمط  :متدةالماألسرة األبویة  - 1

المسؤول عن األسرة أو األسر و نظرا للظروف التاریخیة التي مر بھا المجتمع الجزائري 

المبنیة  :ة االقتصادیةنیتحول البو ذلك لعدة أسباب منھا بدأ ھذا النوع من األسرة في الزوال 

  .المختلفةكثیفة التي فرضتھا السیاسات التنمویة الھجرة ال الصناعي،العمل  على

                                                
  .29العائلة الجزائریة ، مرجع سابق ص  –ات شمصطفى بوتقنو - 1
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تتكون ھذه األسرة باإلضافة إلى األب و األم و األبناء  :)العائلة( األسرة األبویة المركبة  - 2

األسرة ال تمثل القاعدة  ، غیر أن ھذهقارب و ھي میزة األسرة الجزائریةمن األھل و األ

 .المطلقة

األبناء أو ما یسمى باألسرة النوویة أو  ،األم األب،كون من تت :المباشرةاألسرة األبویة  - 3

و ھذا النوع من األسر ھو الذي تتوجھ إلیھ األسرة الجزائریة نتیجة للظروف  .الزواجیة

 .الجدیدةاالجتماعیة االقتصادیة 

 أننا نالحظ اختالفا بین الریف  رغی ،ھذه ھي األشكال التي تسود المجتمع الجزائري

جد في الریف میل األسرة إلى الشكل األول بینما نجدھا في الحضر انتشار فن الحضر،و 

ذج الواحد إذ ما وكما نالحظ تفاوتا حتى في النم الزواجیة،النوع األخیر المتمثل في األسرة 

األشكال مثل كما نالحظ بعض  ،تزال بعض األشكال في المدن لألسرة الممتدة لم تختفي

و كل ھذا یعود لعدة أسباب یمكننا حصرھا فیما  ظھورھا،زید األسرة الزواجیة في الریف ی

  :یلي

فتفتت الملكیة دفع بأفراد األسر للنزوح إلى المدن بحثا عن العمل  :االقتصاديتغیر البناء  - 

خارج الزراعة و ھو ما أدى إلى تفتت األسرة نفسھا فتناقص حجمھا تكیفا مع متطلبات 

  .الجدیدالمجتمع المدني الصناعي 

و ھذا أثر على األبناء من الجنسین في اختیار طریق جدید  :التعلیماإلقبال الكبیر على  - 

 .أجدادھممخالف آلبائھم و 

توسع وسائل االتصال و المواصالت في الریف و المدینة قلص من الفوارق بین النموذجین  - 

ع بكل ھما على اضطالو أصبح كال –و ھذا ما أسقط الحواجز التي كانت تفصل بینھما 

 .العالمینفي كال المستجدات العالمیة و ھو ما أثر على نمط الحیاة 

فانتشار الصناعة دفع بالریفیین إلى النزوح نحو المراكز  :الجزائريالتوجھ التنموي  - 

 .لتالي في شكلھار في وظائفھا و باعلیھ من نتائج على األسرة و تغی و ما ترتب الحضریة،

  .الریفلتي شھدتھا األسرة الجزائریة سواء في المدینة أو ھذه بصفة عامة التحوالت ا

أما عن طبیعة األسرة الحضریة فأصبحت أكثر تفتحا حیث أن األسرة النوویة ھي الممیزة 

  .الوسطفي ھذا 
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تتمیز األسرة الحضریة بنسق جدید لألدوار و المكانات و ذلك بتأثر أفرادھا بالبیئة 

                                                      ت تخرج إلى العمل مع الرجل و حصولھا على األجر الجدیدة السیما المرأة التي أصبح

رأیھا في كل ما  إبداءو بالتالي تحررھا من التبعیة االقتصادیة للزوج و ھو ما مكنھا من 

  .باألسرةیتعلق 

یما االستمرار في سن نتیجة لظروف الحیاة الجدیدة الارتفاع سن الزواج عند الجنسی

  .األسرةالدراسة و تأمین مستلزمات الحیاة ثم بناء 

الوعي ظروف الحیاة و تناقص عدد األبناء نتیجة ألسباب عدیدة منھا صعوبة 

ضرورة التقلیل من عدد األبناء حتى یتمكنون من تنشئتھم تنشئة سلیمة و توفیر اإلمكانیات ب

  .بھمالضروریة للتكفل 

إھمال  إلىأدت بھا ) ربة بیت و عاملة خارج البیت ( رأة وظائف الم ازدواجیة

  .أبناءھاواجباتھا في تربیة 

ھذا باختصار أھم التغیرات التي مست األسرة الجزائریة و ما نالحظھ من تغیر في 

  .األسرةمظاھر الحیاة الیومیة إال نتیجة لھذا التحول الذي عرفتھ 

  :ةالجزائریالحیاة االجتماعیة لألسرة : ثانیا

إن تقدیم صورة عن التنظیم األسري و االجتماعي في الوسط الریفي التقلیدي یعتبر 

    مھما في إطار دراستنا ھذه و ذلك نظرا ألن األسرة تمثل الوحدة القاعدیة التي في إطارھا

و من خاللھا ینظم جزء كبیر من الحیاة االجتماعیة كما أن البعض من صفات األسرة 

یة تستمد جذورھا من الحیاة التقلیدیة القدیمة فالمجتمع الجزائري القدیم المتحضرة أو الحضر

فعند الكل  الرحل، البدو،حیث كانت تختلف بین حیاة  الحیاة،كان یتمیز بالتنوع في أنماط 

 منشكلھا المحدود یتكون ھذا النمط  ياألساسیة، ففتعتبر األسرة الممتدة الوحدة االجتماعیة 

ا من و في شكلھا األكثر اتسع .متزوجوناألبناء المتزوجون منھم و الغیر  التجمع من اآلباء و

فاألسرة الجزائریة القدیمة  أقاربھم،اآلباء و أبناءھم المتزوجون و أحفادھم المتزوجون و 
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تمثل النواة التي تلتقي عندھا كل األفعال، و األنظمة األكثر اختالفا كاالقتصاد، السحر، 

   )1(التي تجتمع حولھا كل البناءات االجتماعیة و  األخالق، األعراف،

فاألب الرئیس و الحكم یوزع المكانات لكل األفراد داخل األسرة لھ السلطة الكاملة 

" على األبناء الذكور حتى البلوغ و على البنات حتى االنتقال إلى بیوت أزواجھن فھو یملك 

م الرضا أو الغضب و التي تعتبر و سلطة عد الملكیة،سلطتین رادعتین سلطة التجرید من 

   )2(" بدون شك السالح األكثر فتكا 

           العقاب،كما أن أھمیتھ تظھر أیضا في عالقتھ مع زوجتھ أو زوجاتھ فلھ حق 

  .األولىو الطالق و لھ حق إعادة الزواج دون موافقة الزوجة 

      ن طرف األصغر منھ فمثال الولد البكر یحترم م السن،فالتدرج یحدد حسب الجنس و " 

              " و األصغر لألصغر منھ 

                                                                                                                             في مثل ھذا النسق تسبق مصالح الجماعة مصلحة الفرد "  A.Adamكما یذكر 

زعیم الجماعة فالفرد یكون في حلقة دائریة من التنظیمات و یتنازل عن إرادتھ لصالح 

الكبار ، تكون مكانة الفرد محددة لصغیر ألكثر ظلما ، و تزداد قوة الحیویة یخضع فیھا ا

مسبقا من طرف ھذه القوى ، التي تكبلھ و تدعمھ في نفس الوقت و التي یدونھا ال یمكنھ ال 

  )3( ."النجاح و ال حتى العیش

فباإلضافة إلى  تجانسھا،كما تتدخل عدة میكانیزمات للحفاظ على تماسك الجماعة و 

ھناك الزواج القرابي أیضا الذي یحقق تدعیم  الفرد،الجتماعي للجماعة على الضبط ا

  .الجماعة و استمراریتھا 

ثم " االتحاد مع الذات " ھو نوعا ما   J.BERQUEفالزواج مع ابنة العم كما یرى

أن مختلف اإلجراءات القانونیة تحافظ على الملكیة األسریة من التقسیم و قد حدد 

LAZAREF  أبحاثھ حول المجتمع التقلیدي المغربي الخطوط التي تمیز ھذا في أحد

  .التقلیديالمجتمع 

                                                
1- Bourdieu.P, sociologie de l’Algérie ,PUF 1980,Page 12  
2- Radi .A , l’adaptation de la famille au changement social dans le maroc urbain in revus économique 
et social du maroc n 135 page 18  
3- Adam.A op cit p 250    
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  .األسریة القرابیةالنسق التنظیمي لھذا المجتمع یتكون أساسا على العالقات "

إطار تنظیما "فالعالقات االقتصادیة تبنى على المساواة بین الجماعات األسریة في 

 جتماعیة ضعیفة و محددة بالتنظیمالحركیة اال مل،للع اجتماعي بدائيجماعیا و تقسیما 

  . اإلیدیولوجيالقرابي ، كما یوفر الدین اإلسالمي بتعالیمھ النسق 

 مااللتزایتوفر ھذا المجتمع على قانون أخالقي خاص بھ مبني على " 

"l’angagement  " 1( "و الحقل االجتماعي محدد بحدود الجماعة(  

فھو  االجتماعي،فھم العمل إال من خالل ھذا التنظیم  في مثل ھذه األنساق ال یمكن

ضعفاء تجاه زراعة یق استمراریة الجماعة فاألفراد و تحق األولیة،یھدف إلى إشباع الحاجات 

و المراسیم الفالحیة لھا میزة مقدسة فنظرا  بدائیة،و الوسائل المادیة لھذا المجتمع  األرض،

مع الطبیعة و لیس  توافقیة تكاملیة،د عالقات المستوى التقنیة سعى ھذا المجتمع إلیج

  .علیھاالسیطرة 

و نفعي  عقائدي،ط ومن ھذا المنطلق كان الوصل الذي یربط الفالح بأرضھ ھو ربا

 للعیش،و األرض لیست مجرد وسیلة  للحقل،أكثر من ملكیتھ  فھو ملك لحقلھ ،في نفس الوقت

  .للحیاةو العمل لیس وسیلة إلشباع حاجاتھ إنما ھي نمط 

ھذه ھي الخطوط الكبرى التي تمیز المجتمع و األسرة في مجتمع مغلق و منغلق على 

  .نفسھ

  لكن ماذا حدث بعد االنفتاح على الحیاة الخارجیة أو العالمیة ؟

فرغم وجود  للواقع،تعارض مسبقا ال یمت بصلة فوضع الریف و الحضر في 

جب االعتراف على أن في مجتمع ناشئ لكن ی الوسطین،و تناقضات بین  تمایز،اختالف و 

و من جانب  للریف،یكون الوسط الریفي فیھ رغم تأزمھ قد بدأ االبتعاد عن النموذج األصل 

و ھذا  القدیمة،آخر ال یجب فھم المدینة على أن نسبة كبیرة من سكانھا انفصلت على المعاییر 

التي كثیر ما تستمر ) التضامن  عالقات( ما یمكننا مالحظتھ فیما یخص العالقات االجتماعیة 

  .الحضریةفي األوساط 

                                                
1-  lazarev, changement social et développement dans les compagnes marocaines, Bulletin 
économique et social du maroc, N° : 109, 1968. p.33.  
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بالفعل فالتركیز اإلداري االستعماري و إنشاء التجمعات األوروبیة الستعماریة على 

و نذكر في ھذا  العربي،في كل بالد المغرب  االجتماعیة شوھت البناءات المسلوبة،األرض 

ھذه  الفالح،و  العمل،ن رأس المال و غیر شخصیة بی ثانویة،عالقات  العمالة،اإلطار ظھور 

أو العشیرة بسبب  العائلةتحریره من  تم ،لم تكن معروفة في المجتمع القدیم ،الشخصیة

فھاجر  التفتت،تعرضت البناءات االقتصادیة و االجتماعیة إلى التقسیم و  الوظیفي،التفاعل 

 لألسرة،وحدة االقتصادیة فانھارت ال المدن،العمال الدین ال یملكون مداخیل و جذور نحو 

    ) 1(التي فجرت األطر الجماعیة  االقتصادیة،توسعت الفردیة  القدیم،ضعف التضامن 

االستعمار الفرنسي و الذي ھذه باختصار بعض جوانب ھذا التحول الذي بدأ مع 

  .ھذامازال مستمرا إلى یومنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                
1 - Bourdieu .P op.Cit PP 118 et 119 
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  م ـــراع القیـــر و صــــالتحض: اــــــثالث
إن طرح ھذه اإلشكالیة ال یعني بالضرورة التعرض إلى تحلیل معمق للتحوالت التي 

 التھدیمیة التيعرفھا نسق القیم لمختلف الجماعات االجتماعیة نتیجة للعملیات التشویھیة و 

إنما ھي محاولة للتعرف على بعض  الطویل،تعرض لھا المجتمع الجزائري خالل تاریخھ 

  .المجتمععالقة حقیقیة بعملیة تغییر و تدرج و تمیز المؤشرات التي لھا 
نسق  التصور،من المفید حصر اإلطار الذي نبني فیھ ھذا  التحوالت،و لمعرفة ھذه 

 االجتماعیة،و الطبقات  الجماعات،العالقات الذي یبنى بین الفاعلین داخل األسرة و بین 

  معنى  الجماعات،لفاعلین و یكون مدفوعا من طرف أصناف ثقافیة تعطى في نظر ھؤالء ا

ھذه  الجماعة،ففي المجتمع التقلیدي كان الفرد في خدمة  االجتماعیة،و وظائف لھذه العالقات 

أو جماعة و معنى العالقات كان مرتبطا  قبیلة، قریة،( الممتدة  كبیرةالجماعة تسمى األسرة ال

 ة، السلطةلة أو الجماعة أو القبیداخل األسرنات المحتلة ابمفھوم إعادة إنتاج األدوار و المك

 المعاییر مثلو  تتحكم في القیم ي، وھه الجماعات ھي السلطة االقتصادیةالفعلیة داخل ھذ

یھ لتحقیق ، كرم الجماعات الریفیة ھذا المؤشر یعتمد علشیوع الملكیة، التضامن االجتماعي

           الفاحش،و االستھالك  التبذیر، ثقافة تنبذعلیھ تطور  الجماعة األسریة واستمراریة 

جماعة لكل كالتصدي  القبلیة،و التضامن االجتماعي یعني بالنسبة للجماعة األسریة أو 

على المستوى االقتصادي عند حدوث مثل ما ھو الحال  وجودھم،ي تھدد الصعوبات الت

  إلخ ... الجفاف و الفیضانات:بیعیة مثلالكوارث الط

یبقى العامل  فیھ،عامل اإلنتاج االقتصادي لصعوبة التحكم  و نظرا لعدم قدرة استعمال

و التماسك في حد ذاتھ ال یمكن أن یدوم بدون تجانس داخلي على  –القرابي لحمایة األسـرة 

   جماعة مصالح متدرجة الجماعة،یجعل من  الثقافي،المستوى االقتصادي و االجتماعي و 

  .التماسكو یكون ھذا التدرج أساس ھذا 

      صراعات بین جماعات كاملة  ،تكون فیھا الصراعات ثقافة،الوضعیة تنمي  ھذه

أقل حدة عند  ،على مستوى آخر ،و لیست فئات مختلفة األوضاع في سلم التدرج االجتماعي

و تربیة  األرض،یمكننا األخذ بنفس التصور ففي المجتمع التقلیدي تمثل  ،األسرة مثال

  .أفرادھااألرض ھي ملك رب األسرة و یعمل بھا كل  ھذه للدخل،المواشي أھم مصدر 
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ثم ھناك وحدة أخرى تتمثل في ) وجود دخل واحد ( فاألرض تمثل وحدة اقتصادیة 

و األجر  االقتصادیة،وحدة القرار بالنظر للمكانة التي یحتلھا رب األسرة في توفیر الوسائل 

راعي أو  كخماس، العمل،سوى فكل أفراد األسرة لیس لھم من سبیل آخر  عنھ،الذي ینتج 

    ھذا التشبھ یخلق  الملكیة،ھؤالء األفراد یتشبھون بصاحب  األسریة،كعامل داخل الملكیة 

ھذا ھو الشعار الذي ) الكل من أجل الجمیع( و یحافظ و یعید إنتاج قیمة العالقات األسریة 

يء مبني على نفس كل ش الجماعة،أو نفس  األسرة،یمثل معنى العالقات بین أفراد نفس 

النمط و كل القیم و المعاییر التي تنتج عن ھذه الوضعیة ال یمكنھا إال تفسیر أسبقیة مصلحة 

  .األسرةالقبیلة على مصلحة  أسبقیة مصلحة الفرد واألسرة على مصلحة 

أما عن التحوالت التي عرفتھا الجزائر قبل االستقالل فھي لم تقضي على الثقافة 

لكن نتیجة لتطور قوى اإلنتاج لم تتبع السلم  األولى،أفرغتھا من أھدافھا إنما  التقلیدیة،

التصاعدي للحاجات االجتماعیة و أن التحوالت دفعت الثقافة التقلیدیة إلى االنفتاح على 

  .الحركیة االجتماعیة

  :التقلیدیةتراجع و تغیر القیم * 

دة االقتصادیة التي كانت مبنیة في العالم فجر الوح) الید العاملة( إن تطور العمالة     

و ھذا أدى بدوره إلى إعادة النظر في السلطة األسریة المتمثلة في  مداخلیھا،على األرض و 

األسرة الواحدة أدى إلى ضرورة عدم االستغناء عن كل  لفتعدد المذاخیل داخ .رئیسھاسلطة 

یطالب بحق استعمال ثمرة أفرادھا الدین یساھمون بدخلھم في بناءھا كما أصبح كل فرد منھم 

التناسق و االرتیاح داخل و ھذا أدى إلى نوع من االضطراب و بالتالي  نشاطھ،جھده و 

عات امتمثال في النز الجماعة،و على العموم استمر ھذا االضطراب داخل ) األسرة( الجماعة

یة و في ظرف التي تبرز حینا و تختفي تارة أخرى حتى تدھورت القوة التنظیمیة للقیم التقلید

المخرج الوحید للقضاء على التناقضات التي یعیشھا  األسرة،یصبح انفجار  الوجود،من ھذا 

  .المجتمع

أو الثراء الفاحش ھو المرحلة  الشدید،ھذا االنفجار الذي عادة ما یحدث نتیجة للفقر    

و مكانة أفراد  النھائیة لھذه العملیة التي تتغذى عن طریق التحوالت التي تمس كیفیة فھم دور

  .األسریةاألسرة و كیفیة تقبل انتماءه المتزامن لجماعتھ االجتماعیة و 
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فالتحوالت تبدو أكثر أھمیة ألن جماعة االنتماء تسعى ألن  الجماعات،و على مستوى 

رباط القرابة في  أیبدو لدى األصناف االجتماعیة  یة،الفردتكون أكثر اختالفا في الضمائر 

فالفرد یبدأ باالبتعاد عن جماعة القرابة لیندمج  عامل المصلحة،ال لیحل محلھ تراجع و الزوال

و ھذا یعني أن ھذا التوجھ ) الخ.... .الجیرةجماعة  العمل،جماعة ( في الجماعة االجتماعیة 

و على العموم تبقى  االجتماعیة،ناتج عن تراكم لنوع جدید من الفھم الخاص بالعالقات 

  .قائمةمازالت ) األسرة( مادامت تبعیة الفرد االقتصادیة تجاه الجماعة المعاییر التقلیدیة 

و ما یمكن التأكید علیھ عند الحدیث عن القیم و المعاییر ھو أن الجانب االقتصادي 

ھذه الھیمنة لھا معنیین  النوعي،یھیمن كلیا على العالقات سواء تعلق األمر ببعدھا الكمي أو 

  :اثنین

تمثل الوحدة االقتصادیة الضروریة لحیاة كل ) الواسعة( ة الممتدة إما أن تكون الجماع

  .التقلیديفاعل اجتماعي و ھنا نحصل على المجتمع 

أو أن ظروف السوق تسمح للفرد بتحقیق إعادة إنتاجھ و في ھذه الحالة جماعة 

  .المھنیةاالنتماء تسعى لتنظیم نفسھا حول القرابة االجتماعیة 

یعیش األفراد عالقاتھم حسب تصورات و ترجمات مختلفة فعندما و في كلتا الحالتین 

تكون الھیمنة االقتصادیة في ھذه الحالة فعل من أفعال الحمایة تنسج المعاییر الثقافیة حول 

  .انشغاالتھاالجماعة على اعتبار أنھا مركز 

        باإلبقاء،معي و ذلك جھذه المعاییر تخفي كلیة العامل االقتصادي في الضمیر ال

و ھذا ما تفسره عصبیة ابن ( و تدعیم روح التضامن بین أفراد الفئة الواحدة أو القبیلة 

  .)میكاخلدون ، التضامن اآللي لدور

بل لتعبئة  الطبیعیة،بینما عندما تكون الھیمنة االقتصادیة لیست نتاج سیطرة الظروف 

  .محتملك تغییر جذري موجھ من طرف جماعات اجتماعیة فیكون ھنا السوق،میكانیزمات 

و للحصول على  كمستھلكین،ألن تطور السوق ال یعرف إال األفراد سواء كمنتجین أو 

منصب عمل مثال ـ تكون ممیزات الفرد ھي الفاصلة فمقابل العمل المنجز ھو األجر الذي 

و منھ  لھ،فھو حق للعامل یمكنھ استعمالھ فیما یراه مناسبا  العمل،یحصل علیھ من ینجز 
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الفئة أو ( ظھر التناقضات المختلفة التي تؤدي إلى زوال الوظائف األصلیة للجماعة الواسعة ت

  )1( و یمكننا ذكر أربعة أنواع من ھذه التناقضات) القبیلة أو األسرة 

            أول تناقض یظھر بین مستوى الحاجات الناتج عن اقتصاد السوق  :األولالنوع  - 1

  .و الطاقات المتوفرة

و ھو التناقض بین تعدد مصادر الدخل و الوحدة االقتصادیة داخل األسرة  :الثانيالنوع  - 2

فكل من لھ دخل یضعھ في خدمة كل األسرة و ھذا ما یؤدي ببغضھم إلى التضحیة  التقلیدیة،

 .من أجل اآلخرین

و ھذا  ة،األسرالتناقض بین النشاط المأجور و النشاط الزراعي ألفراد نفس  :الثالثالنوع  - 3

 .الحاجاتاخیل أو إنتاج دفیما یخص الم

 زراعي مبني على عالقات اإلرث،   (ي بین منطق إعادة اإلنتاج بین نشاط تقلید التناقض - 4

 .المھنیةو الكفاءة  التعلیم، التدریب،و نشاط مأجور مبني على 

 و ھذهعن الجماعة القرابیة الممتدة كل ھذه التناقضات تعزل األفراد شیئا فشیئا 

  .المعاییرلألفراد تصبح في حد ذاتھا موضوع القیم و  التجزئیةالعملیة 

ھذه الجدلیة تمیز المجتمع الجزائري و ذلك بسبب العالقات السائدة فیھ و المبنیة على     

ل العالقات التي ھج توسع الرأسمالیة الذي یجاتھذا النظام ھو ن المھیمن،النسق االقتصادي 

  .طبیعتھاة مھما كانت تربط أفراد األسر

 قدراتھ،مجرد من  مستھلك،و المھم ھو الفرد باعتباره قوة عمل منتجة للقیمة و باعتباره     

و كل شيء یبنى على أساس أن تطوره یخضع آللیة تطور  Relationnels العالقاتیة

على فكرة مسبقة ھذه نظرة مبینة "الظروف التقنیة الضروریة لتنمیة أكثر شموال و 

فالمجتمعات المھیمنة ھي التي تھتم بنقل نماذج " مجتمعات الغربیة التي تشبھ مجتمعنالل

فالنماذج  المادیة،مثل ما یحدث عند نقل التكنولوجیا و الحاجات  ھناك،السلوكات المنتجة 

بواسطة الجماعات المالكة و المھیمنة على السلطة  المدینة،الثقافیة و نسق الحاجات ھما نتاج 

  .ة و االقتصادیةالثقافی

                                                
1- Boukhabza.M repture et transformation social en Algérie volume 2 opu ,1989 ,P336 
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و الھجرة الكثیفـة الناتجة عن ذلك، ة ـفالمدن الجزائریة انفجرت نتیجة للجھود التنموی

ة ـا الجماعـل فیھتنتقفمنذ االستقالل یعیش المجتمع في غالبیتھ مرحلة انتقالیة متدرجة 

یحتلون و یحل محلھا بناء مبني على المصالح المتضافرة لألفراد الدین ) الواسعة(ـرة الكبی

  .المجتمعمكانات متجانسة في 

فالثقافة التقلیدیة تتغیر من الخارج و ذلك نتیجة مقاومتھا الداخلیة و انطالقا من ھنا 

فإن العالقة بین الحركة الجتماعیة و الثقافیة لیست نتاج داخلي للقیم الثقافیة و االقتصادیة إنما 

النقل الذي یحاول فیھ نمط البناء االقتصادي  ھذا الثقافیة،ھو نتیجة لنقل القیمة االقتصادیة و 

  .و الثقافي الجزائري إدخالھ في إطار إشكالیة التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة

ھذا  الحدیث،فعند الفئات االجتماعیة الفقیرة یكون الصراع بین ما یسمى التقلیدي و 

سلطة "   )1(ما یقول محمد بوخبزة الصراع یتخللھ تناقضات بین سلطة الفرد و رغبتھ أو ك

  "األنا و رغبة األنا 

فكل جانب واعي بالصعوبات التي تعترض كل ما ھو تقلیدي لتبریر األفعال 

  .كثیرةو األمثلة على ذلك  الصعوبات،غیر أن كل واحد ال یعیر اھتماما لھذه  –االجتماعیة 

و ما یقومون بھ ما ھو إال  األبناء، ال یمكن لآلباء التحكم في اختیار مثال،فبالنسبة للزواج 

  .لعبة إلضفاء الشرعیة و إعطاء صورة على أن العملیة تمت بموافقتھم

و آباءھم البطالین الدین یعتبرون أنفسھم أرباب  یعملون،كما یمكن ذكر األبناء الدین 

    مع علمھم المسبق بأن ھذه الوظیفة أو الدور یرجع في الواقع إلى صاحب العمل ألسرھم،

بین األم و زوجت  االبن،األب و  األخت،كما یمكننا ذكر العالقات بین األخ و  –و األجر 

  .إلخ.... .االبن

إن مقاومة ھذه األشكال الثقافیة التقلیدیة أو على األقل ما تبقى من العالقات 

  .االجتماعیة القدیمة لیست في الواقع نتاج التناقضات االقتصادیة وحدھا

قا مما سبق فإن تطور القیم و المعاییر ال یجب فھمھا من خالل مفھوم فانطال       

الصراعات لتكوین دینامیكیة للتحول الفعال تكون فیھ القیمة الثقافیة و االقتصادیة ھي من 

  .القیمو أن التبادل بین المجتمعات ھو تبادل لھذه  المجتمع،نتاج 
                                                
1 - Ibid, P. 336. 
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عي االقتصادي تتغذى في آن واحد فھم من ھذه االمتیازات أن عملیة التمیز االجتمان

  .الثقافیةمن الدینامیكیة االجتماعیة و 

فإعطاء فئة مھمة من السكان إمكانیة احتالل المراكز و الوظائف التي كان یحتلھا      

االستقالل ھذه المراكز و الوضعیات الجدیدة خلقت ظروف إعادة بناء  قبلاألوروبي 

جماعة ( إلنتاج و إعادة إنتاج العالقات بین األفراد فالظروف التي كانت سائدة  .المجتمع

و ھذا التغیر كان و مازال مرتبطا  تغیرت،ا ھكل) جماعة االنتماء االجتماعي  –القرابة 

لكن .بالتنمیة االقتصادیة و االجتماعیة التي شھدھا و سیشھدھا المجتمع و درجة تقبلھ لھا 

ھا خالل فترة وجیزة من عمر المجتمع لھو انتقال نسبة سكان الحضر من أدناھا إلى أقصا

  .االجتماعيمؤشر قوي للتغیر 

ھذا  السكان،و ذلك بتحسین ظروف  االجتماعیة،فالحركیة االجتماعیة حولت البنیة      

داخل المجتمع و فئاتھ و مجاالتھ و ذلك على اعتبار أن  نسبیاالتحسن الذي یبقى مع ذلك 

ئدة في كثیر من األوساط و بین فئات مختلفة كما أن مظاھر الفقر و الحرمان مازالت سا

  .الفئاتصورة الالتجانس ما تزال بارزة بین ھذه 

میزة البناء " یذكر محمد بوخبزة في دراستھ عن التحوالت االجتماعیة في الجزائر یقول    

      .و أول مؤشر لھذا التدرج ھو ظروف الوجود المتمایز" االجتماعي ھو أن یكون متدرجا 

 

   : التحضر و تغیر القیم: رابعــــا
            الجدیدة كان لھ األثر البالغ على بناءھا  النازحة بالبیئةالشك أن عالقة األسرة       

و وظیفتھا،  و قد تجلى ذلك من خالل تقلص حجمھا من األسرة الكبیرة الممتدة إلى األسرة 

إلى اإلقامة و العیش في سكن مستقل عن أظھر فیھا الزوجان میلھما ) النوویة(الصغیرة 

ھذا التغیر الذي أصاب األسرة في تركیبھا ھو نتاج لتغیر النظام االقتصادي  )1(األولیاء 

  .اإلنتاجي الجماعي القدیم و ظھور نظام جدید، یتمیز بالفردیة و االستقاللیة

                                                
1 - Mahfoud Boucebci – Psychiatre –société et développement Alger SNED – 1979 P.52.    
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اعیة القدیمة المبنیة على قیم ھذا النظام الجدید ساعد على تغیر القیم و المعاییر االجتم          

التعاون و التضامن فظھرت أنماط سلوكیة و اتجاھات جدیدة زادت في تغیر النمط األسري 

  .القدیم

فانتقال األسرة إلى الوسط الحضري أدى إلى تراجع القیم الزواجیة القدیمة المبنیة           

تراجع عدد األبناء و تراجعت و  المرأة،السن المبكر للزواج و ھیمنة الرجل على " على 

و تراجع الروابط القرابیة فأصبحت  اإلناث،النظرة القدیمة بتفضیل األبناء الذكور على 

دون أن یصیبھا تغیر  علیھ،فھي ال تبقى على الحال الذي كانت  فعاال،األسرة عنصرا نشطا 

   )1(بل تنقل من شكل آلخر بقدر ما یتطور المجتمع 

   المجتمع،ألسرة الخلیة األساسیة للمجتمع فإن تغیرھا أدى إلى تحول بناء و باعتبار ا        

و النظام السائد فیھ فظھرت الھیئات و المؤسسات االجتماعیة المختلفة لتقوم بالدور التقلیدي 

  .األسرةلألسرة فأدى ذلك بتقلص وظائف 

عف الضوابط أما على مستوى الفرد فظھرت قواعد سلوكیة جدیدة ممثلة في ض        

فتقلصت بذلك العالقات األولیة و زادت العالقات  الرسمیة،االجتماعیة، و بروز الضوابط 

  .السطحیة النفعیة

و تطور وسائل المواصالت و االتصال ظھرت أنماط  المصنع، المدرسة،فبظھور         

دورھا داخل  كما تغیرت مكانة المرأة و تغیرت،جدیدة من السلوكات انقلبت فیھا األدوار و 

فاشتراك المرأة في عملیات شتى جعلتھا .... .ثوریةالمجتمع حیث عرفت تغیرات و تحوالت 

عارفة و واعیة باغترابھ و كان لھذا الوضع أن ینتھي و یكون لھ حد یوم خرجت المرأة إلى 

میدان الحرب و كذلك األمر بالنسبة للرجل الذي عرف أن المرأة كانت تحت ظلمھ منذ زمن 

   )2(و أصبح یدعم مطالبھا  یل،طو

                                                
نوفمبر  1مجلة فكریة اقتصادیة اجتماعیة العدد l عن األمومة و األسرة عند العرب في دراسات عربیة  –فرج اهللا صالح دیب  - 1

  .121ص  1980
ص  1984رسالة دبلوم الدراسات المعمقة  –دراسة میدانیة  –عواملھ و أثاره : الطالق في المجتمع الحضري  –ل مسعودة كسا - 2
20.  
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و الحاكم  الشؤون،كان األب ھو المسؤول و المسیر لكل  القدیمة،فداخل األسرة            

یتخذ القرارات و تتجاوز سلطتھ إلى الحیاة الخاصة ألفراد األسرة ال تنقل  سلطة،دو  الوحید،

   )1(.موافقتھو ال زواج دون 

بل على البنت أن  مناقشتھا،ول بالتوجیھات و األوامر دون و كان على األبناء القب         

التكوین الخلقي للبنت ھو اكتساب عدد من " حیث كان  صغرھا،تتعلم قواعد الحشمة منذ 

و ھذه قائمة على الخوف من الرجل ، " الحشمة و الحرمة " المواقف و السلوكات ، كالحیاء 

  )2(ا و ھي تتعلم ذلك منذ صغرھا و ینغرس في أعماقھ

كالعمل المأجور و وسائل  ،و عند انتقال األسرة للمدینة و توفر ظروف االستقاللیة        

    إذ ظھرت تغیرات على سلوكاتھا  المرأة،االتصال و المواصالت و التعلم فتحسنت مكانة 

فأصبحت تقوم بدورھا كأم إلى جانب دورھا الجدید كعاملة مسؤولة فأبرزت  أدوارھا،و 

مما ساعدھا على اإلرتقاء في السلم االجتماعي و احتالل  المجاالت،ا في مختلف فعالیتھ

فظھرت األسرة  –فانھارت بذلك القیم القدیمة معدلة األنماط السلوكیة لألسرة  –مكانة جدیدة 

   كما كان للدور االقتصادي  المجتمع،العصریة المبینة على القیم العلمیة التي تخدم الفرد و 

دور كبیر في  الجزائري،في المجتمع  الجدید،عي و الثقافي للمجتمع الحضري و االجتما

  .األسرةالتحول الذي مس كل مؤسسات المجتمع و خاصة منھ 

فكان كل تحول یظھر على مستوى المجتمع تنعكس آثاره على األسرة الذي مس          

  .بدوره البناء االجتماعي ككل

االجتماعي الجدید لم تعد ھي المسؤولة الوحیدة على تنشئة فاألسرة داخل ھذا البناء        

 الفرد،حیث ظھرت المؤسسات المختصة تساعد على تنشئة  سلوكھ،الفرد و ضبط 

  .المؤسسات القانونیة لضبط سلوكاتھ

فاكتسب بذلك حریتھ و أصبح بفضلھا فردا راشدا و مسؤوال یوجھ حیاتھ حسب        

  .سرة وحدھااألمصلحتھ الخاصة بدل مصلحة 

                                                
1- Khodja .S les femme musulmanes algériennes in , annuaire de l’afrique du nor 1979 p 517. 
2 -Ben kara .F , les norme dans les représentation de la verginite de la jenne a  lgeroise DEA 1981 P36  
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و في الجانب االقتصادي كان الوضع السائد في المجتمع الجزائري القدیم یعتبر            

أصبحت األم تساھم إلى جانب األب  األوضاع،األب ھو الكفیل الوحید لألسرة و لما تغیرت 

ادیة في الحیاة االقتصادیة لألسرة و ھذا ما سمح لھا بالمطالبة بدورھا في تسییر الشؤون الم

  ) تسییر المیزانیة ( لألسرة 

تكون مجتمع " فكانت األسرة القدیمة في المجتمع الجزائري  التنظیمیة،أما من الناحیة          

متكامال أكثر من أن تكون نظما یشمل عددا من الوظائف الخاصة كما یالحظ في  صغیرا،

   )1(. المجتمعات الحدیثة

فانتقالھا من مجتمع  ،تغیر وظائفھا ىالحضري أدى إل سرة إلى المجتمعفانتقال األ       

صغیر مبني على اقتصاد االكتفاء الذاتي إلى مجتمع وظیفي أو نظام داخل مجتمع یزید 

تقوم األسرة بدور تلقین الفرد ثقافة ھذا  تفتحا،یعیش الفرد داخل مجتمع أكثر  اتساعا،

  .قیمھالمجتمع الكبیر و 

 منتظما،و الحرص على أن یكون ذلك " تحدید النسل " في فظھرت مھمة األسرة         

       قیم مفیدة  ذات أخرى،و تعویضھم بعادات  االجتماعیة،حتى تغیر قیم الناس و عادتھم 

  )2(. األخرى للحیاة االجتماعیة المیادینو مناسبة للتغیرات الحادثة في 

لثقافیة الجدیدة داخل ھذه البیئة فتماشیا مع األوضاع االقتصادیة و االجتماعیة و ا       

فتراجع سن الزواج المبكر نظرا  المادي،الجدیدة ظھرت قیم تتماشى مع ھذا التحول 

  .السكنو ارتفاع نسبة البطالة و انتشار أزمة  متقدمة،االستمرار في الدراسة إلى سن 

ل و توفیر مستلزمات التكفكل ھذا أدى إلى المیل إلى التقلیل من عدد األبناء للتمكن من        

تراجعت قیم الزواج القرابي ، نظرا لتفتت العائلة و تراجع قیمھا ، و ظھرت قیم  والحیاة، 

 جدیدة تحكم و توجھ العالقات االجتماعیة نظرا لضیق مجال المسكون و تغییر طبیعة البناء 

فیما بینھم  فسھل االتصال ،لم الرجال و عالم النساءاو ظروفھ ، حیث أصبح ال یفصل بین ع

الذي ساعد على ظھور قیم جدیدة مثل إمكانیة التعرف قبل الزواج و اختیار األزواج  الشيء، 

اختیارا فردیا یخدم مصلحة الفرد ال األسرة و الجماعة كما ساعدت ھذه العوامل على بروز 

                                                
  49ص  1968–دار المعارف  –األسرة و مشاكلھا  –حسن محمود  - 1
  .51ص  ،المرجع نفسھ - 2
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عالقات اجتماعیة جدیدة مبنیة على تجانس الظروف االقتصادیة  و المجالیة ، فزادت 

  .قات الجیرة و تراجعت العالقات القرابیة عال

من كل ھذا یظھر أن المدینة تمثل شكال جدیدا للتنظیم االقتصادي و االجتماعي و بیئة         

  .اإلنسانتؤثر تأثیرا كبیرا على سلوك و تصرفات و توجھات و تفكیر  ،فیزیقیة مختلفة

أدت إلى ظھور الحضریة كأسلوب  فلقد جعل التحضر من المدینة وحدة فیزیقیة و اقتصادیة

للحیاة و ذلك نظرا لكون حجم و كثافة السكان و تمایزھم من العوامل التي تؤثر على نوعیة 

نمط من أنماط ) المدینة ( و طبیعة عملیة التنشئة االجتماعیة كما تمثل ھذه الوحدة الفیزیقیة 

  .ككلاالجتماعیة التحول الثقافي الذي أثر بدوره على البناء األسري و النظم 

و یتضح ذلك من خالل بعض الدراسات التي توضح عملیة تنظیم النسل في الوسط         

أفراد عن األسر الذي یزید عدد  5الحضري حیث یزید عدد األسر التي یقل عدد أفرادھا من 

  .أفراد 5أفرادھا عن 

یعبر عن وعي األفراد  و ھذا دلیل على أن التنظیم الجدید السائد في الوسط الحضري       

    تماشیا مع الظروف و األوضاع االقتصادیة األفراد،بضرورة تنظیم النسل ة تقلیص عدد 

    .و المالیة
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   :د ــــــتمھی
ي و اختیار مختلف التساؤالت التي تطرحھا المشكلة البحثیة و كذلك الفروض تقص إن      

التعرف بصورة تفصیلیة على  إلىدفعتنا  ،األسریة رالمتمحورة حول التحضر و تغییر األدوا

في تلك المكونات التي سبقت اإلشارة الیھا  للدراسة،مكونات اإلطار التصوري و النظري 

  .اجماليالفصل األول بشكل 

لھذا نحاول في ھذا الفصل عرض الخطة المنھجیة التي نحاول من خاللھا جمع       

 التأكد من مدى الصدق اإلمبریقي لفروض الدراسة  بعد المیدانیة،المعطیات 
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  : الجغرافيالمجال  - 1
 

بة على الطریق الوطني الرابط بین انوب شرق مدینة عزتون جییقع حي دیار الز        

  ).كلم  2(عنابة و یبعد عن المدینة بكیلومترین  قسنطینة،مدینة 

       ةـــالتسمی وھي Le camp de concentrationالكومینال نسبــــة إلى المركـــز یسمى     

شاءه وكل المحتشدات من وراء ان االستعمارھدف  وكان" محتشد"التي تعني  االستعماریة

  .عزل السكان عن الثورةاألخرى الموزعة في أرجاء الوطن 

لكن " 1959"نیت في السنین األخیرة من الثورة مجموعة من السكنات بالحي ھو  ھذا      

بعد ذلك لتصبح الحي الشعبي األول و الوحید الذي یقصده النازحون من كل  ھتتوسعت رقع

 منھم،كل كبیر و مازال الى یومنا ھذا یستقطب أعدادا كبیرة فقد توسع بش ،أنحاء المنطقة

وضوي و غیر عقالني الى فھو یعاني من توسع ف فیھ،رغم قلة الفضاءات المخصصة للبناء 

نسبة للراجلین و غیر ممكنة لكثیر من أحیائھ با صعبة فيدرجة أصبحت الحركة المروریة 

ئة شاملة وفق قوانین عمرانیة مناسبة تأخذ و ذالك لعدم وجود تھی منھا،للسیارات في كثیر 

  .بعین اإلعتبار العوائق الطبیعیة المتواجدة في المنطقة

  

  :البشريالمجال  - 2

تتكون التركیبة البشریة لمجال الدراسة من أصول اجتماعیة مختلفة یغلب علیھا الطابع       

 54األصل الریفي  ووذن ثل نسبة السكاو ھو ما أكدتھ دراستنا المیدانیة حیث تم ،الریفي

تتمیز ھذه التركیبة البشریة بخصائص اجتماعیة و ثقافیة مختلفة . البحثمن مجموع عینة %

  " المحتشد" م منطقتین اثنتین ھما الحي القدیمضفإن الحي ی ،وحسب اإلحصائیات األخیرة 

 نسمة 4907 نسبة تضم المنطقتین 264أسرة و الحي الفوضوي الذي یسكنھ  491و یسكنھ 

 ر الفئات االجتماعیةضنا ارتباط مدى تحظحو قد ال. أفراد للوحدة الواحدة 6.5بمتوسط 

ري ضذو األصل الحللمتصل التاریخي، كما الحظنا أن السكان وفقا  بدرجة تواجدھاالمختلفة 

أصبحوا على درجة من  ،أو الى أطراف المدینة األخرىأو النازحون األوائل إلى الحي 

  :التالیةذلك ألسباب  وین، یة بالسكان الحضرمقارنالتحضیر 
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   االجتماعیةالعالقات  جفي نس التربویةدور المؤسسة  - 1

  ل الفروق التاریخیة المشتركة و الثقافیة في ظ االجتماعیةتقارب خصائص السكان  - 2

ن أطراف المدینة المشكلة أساسا من الریفیین و علیھ فإ إلىالتوسع العمراني من المركز  - 3

  .نا عن مركز المدینةد كلما ابتعدظاھر الریف تزدام

  

  :المجال الزمني - 3

من أجل جمع  ،میدان الدراسة الباحث فيیمثل المجال الزمني المدة الذي یتواجد فیھا          

  .المعلومات ذات الصلة بموضوع الدراسة

  :ھماو لھذا فإن المجال الزمني لدراستنا ھذه یشمل مرحلتین أساسیتین        

   :االستطالعیة اتالزیار - 1

حاولنا من خاللھا التقرب من  يالمیدانیة، التو ھي المرحلة األولى في دراستنا           

یسھل  ىثقتھم، حتالمبحوثین و التعرف علیھم و اشعارھم بمضمون دراستنا و محاولة كسب 

و للمصالح تنا لھم ازیار ذ لم تنقطع، إنسبیا طویال ادامت وقت ،ةالتعامل معھم ، ھذه الزیار

ستمارة األولیة،و التقرب من بعض تم خاللھا تجریب اال ،و نصفاإلداریة قرابة شھرین 

العاملین في المصالح اإلداریة، إلفادتنا ببعض البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة و الخاصة 

  .ھا بالسكان و المساكنمن

  : االستمارةمرحلة تطبیق  - 2

المعدة لجمع  االستمارات خصصناھا لمقابلة المبحوثین و ملء رحلة التيو ھي الم         

 29جوان الى  15حیث انطلقنا یوم ) 15(خمسة عشر یوما  دامت البیانات،ھذه المرحلة

  )03(قد دامت ھذه الزیارة ثالثة أشھر ف، و علیھ  2007جوان 
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  : اــــــــنیثا

  : متغیرات الفروض

ل و تغیر األدوار قات القائمة بین التحضر كمتغیر مستقار العالباختحاولت الدراسة        

یة واألسرة النو بالفردیة،و ھذا في ضوء جملة من المتغیرات المتعلقة  تابعاألسریة كمتغیر 

  .التقلیدیةو التحرر من الروابط  المعتقدات،ین و ضعف سلطة الد

       لموجودة بین العوامل الدیمغرافیة حاول الدراسة تقص العالقة اتو الى جانب ھذا        

  .وزیع األدوار لدى األسر الشعبیةو ت

ن كانت الدراسة تتمحور في أساسھا حول العالقة اإلحصائیة الموجودة بین التحضر و لئ      

الموجودة بین  االرتباطاتفإنھا تسعى میدانیا الى تقصي جملة من  ،و تغییر األدوار األسریة

عالقات  القرابیة،العالقات  الزوج، رالنسل، اختیاتنظیم  العمل،الى المرأة  التحضر و خروج

  .رةالجی

   .تعكسھا فروض الدراسة التي طرحت في الفصل األول االرتباطاتكل ھذه        
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  : ا ــــــــثالث

  ة ــــــــــــــج الدراســـمنھ

  
  .)1(عھا بقصد الوصول الى الحقیقة في العلم ضالتي یتم والمنھج ھو مجموعة من القواعد  

  ) 2(.الحقیقةأو ھو الطریقة التي یتبعھا الباحث في دراستھ للمشكلة إلكتشاف  

وع دراستنا استدعت طریقة المسح بالعینة كإحدى ضاستنادا لھذا المفھوم فإن طبیعة مو 

الساكنة في الحي الشعبي  ةسردنا في تشخیص حقیقة األاو لقد أف. طرائق المنھج الوصفي

دنا في معرفة التحوالت الحقیقیة التي طرأت على ابصفة عامة كما أف) بة اعز(لدیار الزیتون 

 ،و ذلك من خالل تحدید خصائصھ. ھذا النسق من خالل تغیر األدوار الداخلیة و الخارجیة لھ

        مختلف ھذه العناصرو عناصره ،و مكوناتھ ، و طبیعة العالقات القائمة بین ،و سمائھ 

و المكونات ، و لقد مكنتنا ھذه الطریقة من توصیف الواقع الفعلي لألسرة في مجتمع 

      .الدراسة
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  :ا ـــــــــــرابع

  :أدوات جمع البیانات

لجمع البیانات و المعلومات  ،جملة من الوسائل و األدوات ىلدنا في ھذه الدراسة عمتعا      

الفردیة المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك وفقا لما أملتھ مشكلة وأھداف الدراسة و قد تمثلت 

  :فیما یلي دواتھذه األ

   :ةـــــالمالحظ - 1

ة دراستنا و ذلك لمعرفة بعض استعمال المالحظة البسیطة طیل إلىلقد لجأنا           

و خارج األسرة و خاصة تلك األسریة داخل  ات و االتجاھات المرتبطة باألدواركالسلو

من خالل  ببعض،و األبناء في عالقاتھم بعضھم  األم، األب،السلوكات المتعلقة بدور 

ن امة للوسط الذي یعیش فیھ المبحوثوكما وظفنا ھذه األداة لمالحظة الظروف الع ،تصرفاتھم

  .و مدى تأثیره على سلوكات األفراد و مواقفھم

   :المقابلـــــة - 2

 وجھة یقوم بھا فرد مع آخر أو مع أفراد بھدفمحادثة م" على أنھا  تعرف المقابلة          

ستخدامھا في بحث علمي أو اإلستعانة بھا في عملیات حصولھ على أنواع من المعلومات ال

  .لجمع البیانات ذن أداة منھجیة مھمةإفھي  )1(.العالجالتوجیھ و التشخیص و 

   :شقیننا ھذا على وقد استعملناھا في بحث         

       المصالح اإلداریة للبلدیة  و خاصة منھم مسؤولي اإلداریین، مقابالت مع المسؤولین - أ

و مصالح البناء و التعمیر و ذلك لجمع البیانات المتعلقة بالسكان و المساكن داخل الحي 

ھذه المقابالت  وقد تمكنا من خالل ،موضوع الدراسةلبإعتبار أنھا اإلطار المكاني و البشري 

من الحصول على الوثائق واإلحصاءات المتعلقة بعدد السكان و المساكن و توزیعھم في 

  .بحثناالحي وغیر ذلك من البیانات التي تخدم أھداف 

ستطالعیة أثناء تجریب استعملناھا أوال خالل الزیارة االالمقابلة مع عینة البحث و التي  - ب

  في اإلطالع على خبایا الحیاة األسریة داخل الحي و ھو ما  اإلستمارة و استفدنا من خاللھا

  .استمارتنا النھائیة نا في صیاغة تو فرضیاتنا كما ساعد كالیتناشساعدنا على مراجعة إ 
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و یعود سبب استخدامنا لھذه األداة  االستمارة، ستعملنا المقابلة أثناء مرحلة ملءكما ا        

 %44( دون القراءة یفراد عینتا ممن ال یقرأون أو ال یجالمنھجیة لوجود عدد كبیر من أ

  1 ).مستوى ابتدائي أو أمي 

   : ارةـــــاالستم) 3

عھا في ضتم وی معین،ألسئلة المرتبة حول موضوع و تعرف على أنھا مجموعة من ا        

استمارة ترسل لألشخاص المعنیین بالبرید أو یجري تسلیمھا بالید تمھیدا للحصول على 

ھ الى األفراد نمودج یضم مجموعة من األسئلة توج'' أو أنھا  )1(أجوبة األسئلة الواردة فیھا 

   .موقفمن أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو 

ه الوسیلة التي مكنتنا من جمع ذھع فإننا استعملنا في دراستنا ا الموضوذلھ فاستنادا         

وقد تضمنت ھذه اإلستمارة على أسئلة مستمدة أساسا  الموضوع،المعلومات و البیانات عن 

  .الدراسةمن فروض 

ستطالعیة ضرورة تبین خالل زیارتنا اال سؤاال، 54ففي األول احتوت الدراسة على         

األسئلة  ا مع بعض منھلك لعدم جدوى وجودھا أو لتشابھذو  ،على البعض منھا االستغناء

  ف األسئلة المكررة أو المتشابھة ذیاغتھا من جدید بعد حصعادة إاألخرى و ھو ما استلزم 

سؤاال كان أغلبھا أسئلة مغلقة و القلیل منھا اما  45و كانت النتیجة النھائیة الحصول على 

  .مفتوحةأسئلة مفتوحة أو تصنیفیة 

س أسا ىالبحث، علفرضیات ل استناداوقد تضمنت ھذه اإلستمارة ستة محاور تم وضعھا      

حدى الفرضیات و قد جاءت تسعى لإلجابة على إ االستمارةأن كل مجموعة من أسئلة ھذه 

   :كاآلتيبمحاورھا 
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  : ور األول ــــــالمح

أسئلة الھدف منھا ھو التعرف على بعض  8محور البیانات الشخصیة و یتضمن ثمانیة        

         بعض المقارنات عن السلوكات  جراءدتنا في إاالبیانات المتعلقة بالمبحوثین و التي أف

ر و مالحظة مدى تغی. ادھاالمتعلقة باألدوار األسریة بین فئات العینة و بین أفر االتجاھاتو 

، مدة ى التعلیمي، نوع األسرةكالسن و المستو(األدوار األسریة استنادا لھذه المؤشرات 

  ).تواجد المبحوثین داخل الحي

  :الثانيور ــــالمح

ثمانیة  )8(ینقسم الى شقین یتعلق الشق األول منھ بالبیانات الخاصة بالزواج و یضم           

عدد ( فمن خالل ھذه المؤشرات  .ر األدوار األسریةھو معرفة مدى تغیالھدف منھا  ،أسئلة

لى اختیار الزوج أو إ ،الفتاة نظرة الشاب القرابي،الزواج  الزواج،السن عند  الزواج،مرات 

ر الذي طرأ على السن األسري في الحي تمكنا من معرفة التغی) ب للزواج مناسالسن ال

  .الشعبي و بالتالي على األدوار

ستة  ضمیتعلق بالبیانات الخاصة باألطفال و یفأما الشق الثاني من ھذا المحور          

تكمن  ،)سلتحدید الن األوالد،عدد  اإلنجاب،(المؤشرات  و الھدف من ھذه األسئلة )06(أسئلة

النسق األسري على نسق األدوار في الحي الشعبي و الوسط  ر بناءفي معرفة مدى تأثیر تغی

  .الحضري ككل

   :الثالثور ـــــالمح      

الھدف من ھذه األسئلة  سؤاال عشر اثني) 12(و یتعلق بالمرأة وعملھا و یضم            

 خالل بعضاألدوار األسریة و ذلك من لى ر الذي طرأ عؤشراتھا المختلفة ھو معرفة التغیبم

  .وعالقاتھا باألدوار السائدةو كذا توجھات المبحوثین  إجاباتالعالقات من مضمون 

   :الرابعالمحور      

سؤاال  11ویضم ) القرابة  ة،الجیر( االجتماعیةو یتضمن البیانات المتعلقة بالعالقات          

لألسرة الساكنة في الحي الشعبي االجتماعي و الثقافي ر البناء الھدف منھا معرفة مدى تغی

  .األسریةالسائدة و بالتالي تأثیرھا على األدوار  االجتماعیةمن خالل العالقات 
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 الفصل الرابع

االستمارة فقد جرى عموما داخل المنازل أو بالقرب منھا حیث سجلنا  ءأما عن مل      

  .االجابات كتابیا مباشرة

دون  ابتدائي،تعلیم متوسط، (مستوى تعلیمي بسیط  وادھا ذوعینة البحث كان معظم أفر     

  .)15( االستمارة الواحدة حوالي خمسة عشر دقیقة وقد استغرق ملء)  مستوى

  

  : العینة واختیارھا :امساـــــــــخ
الذین یعیشون تحت وحدتنا األساسیة في ھذه الدراسة ھي األسرة و تعني بذلك األفراد  إن     

  .كلون معاو یأ مون نفس الدخل أي یسكنونقتسسقف واحد و ی

من ھذا      13.24أسرة أخدنا نسبة  755و بھذا المفھوم فالحي محل الدراسة یتكون من       

و نظرا لما تمثلھ طبیعة العینة في الكشف عن  احصائیة،وحدة  100المجتمع فحصلنا على 

فإننا حرصنا على أن  األسریة، ر األدوارفي وصف ظاھرة تغیأھداف دراستنا و المتمثلة 

         %50 تكون عینة ممثلة للجنسین و لھذا السبب تم اختیار نصف العینة من الرجال أي

  .طریقة العینة لعشوائیة البسیطة و ذلك من خالل النساء،من  اآلخرو النصف 

     امل من األر من العینة و الباقي % 90دراستنا تخص أساسا المتزوجین و الذین یشكلوا 

ھذه العینة من المجتمع الكلي فقد رجعنا الى طریقة القرعة  كیفیة اختیار عن و المطلقین، أما

الممثلة لوحدتنا  100و ذلك بكاتبة أرقام المنازل على قصاصات من الورق و سحب األوراق 

  .اإلحصائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

% 
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 الفصل الرابع

   :أسلوب التحلیل: ادسا س
جمعت من مجتمع الدراسة بین لھا مع المعطیات التي مزجت الدراسة الراھنة في تعام        

و ذلك من أجل تحدید خصائص المنطقة المدروسة و تفاعل  الكیفي،أسلوبي التحلیل الكمي و 

  .عناصرھا و مكونتھا

   :الكميالتحلیل  -1    

استخدمت الدراسة تقنیات التحلیل اإلحصائي من حیث ترتیب و تصنیف وتكمیم            

التعبیر عن العالقات بین  ضویة، بغرالمئفضال عن حساب التكرارات و النسب  ت،البیانا

  .متغیرات الدراسة تعبیرا كمیا

ر األدوار الفعلي لتأثیرات التحضر على تغی و تستطیع من خالل ھذا التكمیم التحدید           

  .األسریة

   :الكیفيالتحلیل  - 2

لكیفي لتفسیر المعطیات الكمیة و ربطھا باإلطار على التحلیل ااعتمدت الدراسة           

و التوصل في النھایة الى طرح مجموعة من النتائج العامة و الجزئیة التي تبین  النظري،

    . الدراسة اإلمبریقي لفروضمدى الصدق 
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   :الدراسةصعوبات  :سابعا 
وذلك في ظروف صعبة نوعا ما بعزابة أجریناھا دراستنا في حي دیار الزیتون الشعبي        

  :منھابعض الصعوبات التي تعرضنا لھا طیلة ھذه الدراسة و التي تذكر  بسبب

   :عملیةصعوبات  - 1

العینة و المتمثلة في طبیعة رب األسرة من  تتمثل ھذه الصعوبات خاصة في نوعو         

داخل منازلھن أو باألحرى  صعوبة مقابلتھن لنسبة لعینة النساء كانت لنافبا. الرجال و النساء

ھذا .بالتحدید الشعبي السائدة في الجزائر، و في الحي نظرا للعاداتالة مقابلتھن و ذلك استح

 و ملء نا في مقابلتھنتثات ساعدالمساعدة من فریق من الباحطلب  إلىالسبب دفعنا 

حیث  معھن كما القینا بعض الصعوبات مع الرجال و خاصة العاملون منھم االستمارات

مساءا بعد  إلیھمالتنقل  إلىو ھو ما دفعنا علینا مقابلتھم نھارا نظرا لتواجدھم في العمل  تعذر

  .رجوعھم من العمل

الشباب منھم و كبار السن . ن مست الرجال و النساء على حد السواءفدراستنا إذ         

ھذه الفئات  إیجادلصعوبة ھذا االختیار لم یسھل لنا عملنا و ذلك  ،نالبطالوالعاملون منھم و 

  .بسھولة في المیدان

  :إداریــــةصعوبات  - 2

نظرا للظروف األمنیة السائدة في المنطقة و في الجزائر بصورة عامة فقد تطلب          

تنا امن طرف المسؤولین المحلیین مرات عدیدة أثناء خرجطلب تسریح بالبحث  منا،األمر 

 بالترحاب،بالمبحوثین كان جیدا حیث یالقینا السكان  قاءنالو أخیرا و رغم أن . المیدان إلى

نون أن زیارتنا لھم على أسئلة السكان الذین كانوا یظ اإلجابةغیر أنھ كان علینا في كل مرة 

و في كل مرة یجب علینا شرح نوعیة . على أحوالھم من طرف المسؤولین طالعاالھي 

من  الماتھدفنا ترتسم على وجوھھم عب إقناعھمكل مرة نتمكن من  يزیارتنا، وفوھدف 

                                                                                                                                   .لھمبمجرد أن نبدأ في استجوابنا یزول شیئا فشیئا  اإلحباطو  الحذرأن ھذا  اإلحباط، إال

      الدخل، وھذا ما یحث المبحوثین أكثر إلىأسئلتنا لھم لم تكن موجھة مباشرة و خاصة أن 

اختیار األزواج ، تحدید النسل ، عمل  إلىو یھتم بدراستنا،التي كانت موجھة أكثر مند البدایة 

    .األشغال المنزلیة ، و عالقة القرابة ،الجیران ،المرأة
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خامسلفصل الا  

  

جمعنا الكثیر من المعطیات  تطبیقھا،بعدما فرغنا من تحدید االستراتیجیة المنھجیة و        

لھذا نحاول في ھذا الفصل تحلیل ھذه المعطیات  األسریة،المتعلقة بالتحضر و تغییر األدوار 

و خاصة تقصي العالقات االرتباطیة  للدراسة،التصوري و النظري  اإلطارفي ضوء 

  .التساؤالتمدى صدق الفروض و  إلىالمتغیرات و ذلك بغرض التوصل  الموجودة بین

  

  :البیانات الشخصیة :أوال
تشكل البیانات الشخصیة الخلفیة التي تمكن الباحث من تفسیر المعطیات في ضوء         

األمر الذي یمكننا من ربط  العینة،ألن ھذه البیانات تحدد خصائص و سمات  كالفروض، وذل

  .التابعالدیمغرافیة بعناصر و مكونات المتغیرین المستقل و  المتغیرات

   :یلينات كما او علیھ نشرع في تحلیل ھذه البی      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



 تحليل و تفسير البيانات

 80

خامسلفصل الا  

  الجنس :  01جدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة

 ذكر 50 50%

 أنثى 50 50%

 وعـــــــــــالمجم 100 100%

 

التكراري ألفراد عینة البحث حسب الجنس و كما ھو مبین في  التوزیع یبین ھذا الجدول

  .)لكل فئة % 50( السواءعلى حد  اإلناثن أفراد عینة البحث ھم من الذكور و فإالجدول  

لكل فئة و السبب في ذلك ھو اعتماد الدراسة في التعامل مع رب األسرة أثناء المقابلة  

 .الشعبيالحي  األسریة داخلة في دراسة األدوار نظرا لطبیعة الموضوع المتمثل ،باالستمارة

  فئات العمر :02جــــــدول رقم 

  ي

و مما ھو  .العمر راري ألفراد عینة البحث حسب فئاتزیع التكالتو" 2"یبین الجدول رقم  

  :یلي مالحظة ما الجدول یمكننافي  مبین

   .سنة 40- 20من أفراد عینة البحث یمثلون الفئة العمریة المحصورة بین  % 47أن -      

  .سنة 60- 40من أفراد عینة البحث یمثلون الفئة العمریة المحصورة بین  % 41أن -      

  .سنة  60من أفراد عینة البحث یمثلون الفئة العمریة األكثر من  % 12أن -      

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة

 سنة 20أقل من  00 00

 //40الى 20من   47 47%

 //60الى 40من   41 41%

 //60أكثر من  12 12%

 وعــــــــــــــالمجم 100 100%
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خامسلفصل الا  

سنة ھي  40- 20یتضح أن الفئة العمریة المحصورة بین  اإلحصائیةمن ھذه البیانات       

على أن أغلب سكان الحي من الشباب  لاألكثر تمثیال لمجتمع البحث و ھذا بدوره ید

  .في أطراف المدینة بحثا عن العمل لالستقرارمختلفة الذین جاءوا من أماكن  ،النازحین

سنة النسبة الثانیة في التوزیع حسب السن  60- 40و تمثل الفئة العمریة المحصورة بین  - 

زمن د أغلبھا ممن استقروا في الحي من أن وما یمكن مالحظتھ حول ھذه الفئة ھي الحي داخل

   .سنة 25طویل أكثر من 

سنة و تعتبر ھذه  60فئة الثالثة وھي الممثلة للفئة العمریة األكثر من ثم في األخیر تأتي ال - 

وھو  1959الفئة من أقدم القاطنین في الحي بل أن كلھم متواجدون في الحي منذ تأسیسھ سنة 

  ." 3"في الجدول رقم  نوضحھما 

ار أن عینتنا متكونة من كل األعم اإلحصائیةو ما یمكن مالحظتھ من كل ھذه البیانات * 

ر ا المتمثل أساسا في الكشف عن تغیو ھذا ما یخدم أھداف بحتن. الشباب منھم و المسنین 

   .داخل الحياألسریة األدوار 

ر القیم ى تغیسنة و ھذا دلیل عل 20ألقل من ي األخیر مالحظة غیاب فئة العمر و یمكننا ف - 

المجتمع الجزائري و توضح لنا  العائلیة التقلیدیة المرتبطة بالزواج المبكر الذي كان سائدا في

  .بالسن اأیضا أن الزواج كقیمة وحاجة اجتماعیة طبیعة لم یعد مرتبط

  الحالة المدنیة : 30جدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة

 متزوج 90 90%

 مطلق 03 03%

  أرمل  07 07%

 وعــــــــــــالمجم 100 100%

  

لتكراري ألفراد عینة البحث حسب الحالة المدنیة و كما ھو التوزیع ا 03یبین الجدول رقم 

الموجودة و التي یمكن تلخیصھا  اإلحصائیةمالحظ في الجدول توضح لنا البیانات الفروق 

   :فیما یلي
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خامسلفصل الا  

  فئة المتزوجین % 90ـتمثل النسبة الغالبة ألفراد عینة البحث و المقدرة ب* 

  ة األرامل أفراد عینة البحث فئمن  %07تمثل النسبة * 

  أفراد عینة البحث فئة المطلقین من  %03تمثل النسبة المئویة * 

  :یلي على ضوء ھذا التوزیع في الجدول یتضح لنا ما

فئة المتزوجین و ھذا یعني أن البناء لالنسبة العالیة ألفراد عینة البحث ھي الممثلة * 

س من األشخاص و ھذا ما االجتماعي للحي الشعبي محل الدراسة متكون من العائالت و لی

، و ھذا أیضا یفسر لنا غیاب فئة األسریةیخدم ھدف الدراسة المتمثل في دراسة األدوار 

  .العینة منالعزاب 

   :المستوى التعلیمي :40جدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة

 عالي 07 07%

 ثانوي 21 21%

  متوسط  29 29%

 ابتدائي 20 20%

  أمي  23 23%

  وعــــــــــــالمجم  100 100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب المستوى التعلیمي ومن  04یبین الجدول رقم 

  :خالل النتائج المبینة في الجدول یمكننا مالحظة ما یلي 

    %20 االبتدائيالمستوى التعلیمي البسیط و المتمثل في المستوى  يالكبیر لذو االنتشار -  

و االجتماعیة التي یعیشھا سكان الحي  االقتصادیةو ھذا ما یعكس الظروف  %23مي و األ

  .في الدراسة باالستمرارالتي ال تسمح لھم 

تأتي بعدھا فئة المستوى المتوسط و التي تشكل أعلى نسبة من بین فئات العینة و ھو دلیل 

رة و تلیھا بعد ذلك آخر لعدم تمكن سكان الحي من مواصلة الدراسة نظرا للظروف المذكو

  .عالي %07ثانوي و  %21العالي ممثلة على التوالي بنسبة وفئات المستوى الثانوي 
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  :السكن السابق للمبحوثین:  50جدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة

 ریفي 54 54%

 حضري 46 46%

  وعـــــــــــــالمجم  100 100%

  

كراري ألفراد عینة البحث حسب الموطن األصلي التوزیع الت 05الجدول رقم  یبین

  :یلي  للمبحوثین ، و من خالل الجدول المبین یمكننا مالحظة ما

  أفراد عینة البحث ھم من أصل ریفي                                                     %54أن  - 

  .أفراد عینة البحث ھم من أصل حضري % 46أن  - 

برنا أن كل مبحوث ولد ونشأ في الریف ھو من أصل ریفي وأن كل مع اإلشارة أننا اعت

  .مبحوث ولد ونشأ في المدینة ھو من أصل حضري

و علیھ یمكننا اعتبار النمط االجتماعي الغالب ھو النمط االجتماعي ذو األصول          

  .البشري للعینةالریفیة ،و ھذا ما یؤكد المالحظة الواردة في المجال 

   :المبحوثین سرأ:  60جدول رقم 

 االحتماالت التكرار %المئویة النسبة

 نوویة 73 73%

 ممتدة 27 27%

  وعــــــــــالمجم  100 100%

  

، و كما تبینھ فراد عینة البحث حسب نوع األسرةالتوزیع التكراري أل 06یبین الجدول رقم 

  : یمكننا مالحظة ما یلي  اإلحصائیةالبیانات 

                                                  .ة البحث ھم من أسر نوویةمن أفراد عین 73% - 

    أفراد عینة البحث ھم من أسر ممتدة                                                     من  27% - 
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 و من خالل ھذه النتائج یمكننا التأكید على أن األسرة الساكنة داخل الحي محل الدراسة      

متكونة من الزوج والزوجة واألبناء الغیر متزوجون وھو ما تمثلھ ) زواجیة(ھي أسرة نوویة 

  .% 73النسبة العالیة في الجدول 

داخل ھذا النمط األسري الجدید  ،ھذه النتائج تفسیر تغییر األدواركما یمكننا من خالل       

  .یئة المتواجدة فیھاركیبتھا و البر تأن وظیفة األسرة ككل تغیرت بتغی باعتبار

   :الوضعیة المھنیة:  70جدول رقم 

  الـــــــــــــــــالرج   اءــــــــــــــالنس

 االحتماالت التكرار %النسبة  االحتماالت التكرار %النسبة

 عامل 26 %52  عامل 07 14%

 بطال 14 %28  بطال 43 86%

 متقاعد 10 %20  متقاعد 00 00%

 وعـــــالمجم 50 %100  وعــــالمجم 50 100%

  

  .التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب الوضعیة المھنیة 07یبین لنا الجدول رقم         

  :و من خالل النتائج الكمیة یمكننا مالحظة ما یلي   

  %07للرجال و نسبة  % 26من أفراد عینة البحث تمثل فئة العاملین موزعین بین 33%

  .للنساء

  %43للرجال و نسبة  %28د عینة البحث تمثل فئة البطالین موزعین بینمن أفرا 57%

  .للنساء

    .من أفراد عینة البحث تمثل فئة المتقاعدین 10%

 ،تونیمن خالل ھذه النتائج یمكننا مالحظة تفشي البطالة داخل الحي الشعبي لدیار الز     

 الوطني       الة على المستوىحیث تفوق نسبتھا بكثیر معدل البط ،السیما بین فئة النساء
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ھذه الوضعیة المھنیة تفسر من جھة الحیاة االقتصادیة الذي یعیشھا ، (1) % 13.8والمقدرة بـ 

   .سكان الحي و من جھة ثانیة حیاتھم البائسة بصفة عامة

داخل األسرة وذلك لما ،ر النمط السلوكيا في تغیكما تعتبر ھذه الوضعیة عامال أساس      

  .ن تأثیر على بناء األسرة ووظائفھا لھذا م

   :داخل الحي اإلقامةمدة :  80الجدول رقم      
 االحتماالت التكرار %النسبة

 سنوات 10أقل من 16 16%

 سنة 25-10من  18 18%

  سنة 25أكثر من   66 66%

  وعــــــــــــالمجم  100 100%

نة البحث حسب مدة إقامتھم داخل التوزیع التكراري ألفراد عی 08یبین الجدول رقم       

   .الحي محل الدراسة

  :و كما ھو مبین في الجدول فإن      

  .سنة 25حث یقیمون داخل الحي مند أكثر من من أفراد عینة الب 66% –

   .سنة 25- 10من أفراد عینة البحث یقیمون داخل الحي مند مدة تتراوح بین  18% - 

   .سنوات 10خل الحي مند أقل من من أفراد عینة البحث یقیمون دا 16% - 

   :ومن خالل ھذه البیانات الكمیة یمكننا مالحظة ما یلى       

سنوات  و ھذا یدل على أن الحي قدیم  10داخل الحي منذ أقل من  نیقلة عدد األفراد المقیم - 

  ).سنة  25أكثر من (باعتبار سكانھ متواجدین بھ مند فترة طویلة 

و ھو  السكان،المزید من  باستیعاالحي و عدم قدرتھ على  داخل تظاظكما یدل على االك      

 أثر كل األحیاء الشعبیة القدیمة و المراكز الحضریة بصفة عامة ،و ما لھذا االكتظاظ منك

   .أدوارھم األسریة على سلوكات األفراد و

د استنادا كما أن مدة االستقرار في الحي تدل على أن طبیعة العالقات االجتماعیة تتحد - 

  .لزمان و مكان تواجد ھؤالء السكان

                                                
1- Office national des statistiques, emploi et chômage, file //C :\ DOCUE~1\sam\LOCALS~1\Temp\W10FUYE.htm  
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  :ثانیا بیانات خاصة بالزواج 

  
، ائل األسریة من حیث اختیار الزوجتعكس البیانات المتعلقة بالزواج االختیارات و البد     

   .النسل تنظیم سن الزواج ، األطفال ،

ر مما یؤكد ھذا التغیار األسریة و مدى تغیر األدو دھذه االختیارات و البدائل تحد    

  .التي جمعناھا من المیدان اإلحصائیة للبیانات تالتحلیال
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  :عدد مرات الزواج  :09جدول رقم 
 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 مرة واحدة  93 93%

 مرتین 06 06%

  ثالث مرات  01 02%

  مرات  أربع  00 00%

  وعــــــــــــالمجم  100 100%

  

ألفراد عینة البحث حسب عدد مرات الزواج ومن  التكراري التوزیع 09یبین الجدول رقم 

  :خالل الجدول المبین نالحظ ما یلي 

   .من أفراد عینة البحث تزوجوا مرة واحدة  % 93نسبة  - 

   .من أفراد عینة البحث تزوجوا مرتین %06نسبة   - 

  . مرات من أفراد عینة البحث تزوجوا ثالث %01نسبة   - 

   .مرات من أفراد العینة ممن تزوجوا أربعال یوجد أي واحد  - 

  :و على ضوء ھذه النتائج الكمیة یمكننا مالحظة ما یلي   

أفراد العینة الذین تزوجوا مرة واحدة و ھذا دلیل على  من% 93األكبرتمثل النسبة         

یم و التي تسمح ، بل و تحث على تعدد تراجع القیم التقلیدیة التي كانت سائدة في المجتمع القد

لة في مثتدیة التي یعیشھا سكان الحي و المالزوجات و یمكن تفسیر ذلك بالظروف االقتصا

  ) .االكتظاظ داخل المساكن ( الفقر نتیجة البطالة و ظروف السكن المزریة 

بق للمبحوث   السال السكن صكما نالحظ أیضا أن تراجع ھذه القیم التقلیدیة مرتبط بأ       

و كلھا من فئة السكان ذو األصل ،الفئات القلیلة التي أعادت الزواج ودالك ماتعبر عنھ 

  .11الریفي و ھو ما نوضحھ في الجدول رقم 
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  األصل / عدد مرات الزواج  01الجدول رقم 

 مرة واحدة مرتین ثالثة مرات
  عدد مرات الزواج

 لـــــاألص                      

 ریفي  50 04 00

 حضري  43 02 01

  وع ــــــــــالمجم  93  06 01

  

  عمر المبحوثین عند الزواج األول 11الجدول رقم 

  اءــــــــــنس   الــــــــــرج

 االحتماالت التكرار %النسبة  االحتماالت التكرار %النسبة

  سنة  20- 14من 21 %42    سنة20- 14 من 02 04%

  سنة  30- 20من 29 %58   سنة30- 20 من 35 70%

 سنة30أكثر من  00 %00  سنة 30أكثر من  13 26%

 وعـــــــالمجم 50 %100  وعـــــــالمجم 50 100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب السن عند الزواج  11یبین الجدول رقم      

   .األول للمبحوثین و كما ھو مالحظ في الجدول

   .األول سنة عند الزواج 20- 14راد عینة البحث فئة السن من من أف %23تمثل نسبة  - 

  .األول عند الزواج سنة 30من أفراد عینة البحث فئة السن ألكثر من  %13تمثل نسبة  - 

   .عند الزواج األول سنة 30- 20من أفراد عینة البحث فئة السن من  %64تمثل نسبة  - 

  :ئج نالحظ ما یلي امن خالل ھذه النت     

ید سن الزواج األول لسكان الحي عما كان سائدا في المجتمع التقلیدي و ھو ما تمثلھ یز - 

  و ھذا ما یتناسب مع متوسط السن للزواجسنة  30 - 20للذین تزوجوا بین  %64نسبة
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  .في المجتمع ككل

و ھذا یؤكد تراجع  %23سنة و ھو ما تمثلھ نسبة 20تراجع سن الزواج ألول األقل من  - 

  .لمبكرسن الزواج ا

كذلك وجود كما یمكننا مالحظة العالقة الجوھریة بین سن الزواج األول و السن و         

  .)14)(13(ول و األصل وھو ما تؤكده لنا نتائج الجداول عالقة بین سن الزواج األ

  السن / الزواج األول  سن  من :21الجدول رقم 
  

 سنة 20أقل من  سنة30- 20من سنة30أكثر من 

   السن   

     

 لسن الزواج األو           

 سنة 40- 20من  05 33 09

 سنة 60- 40من  14 23 04

  سنة 60أكثر من   04  08 00

  وعـــــــــــالمجم  23  64  13

  

  األصل / سن الزواج األول  :31جدول 

 سنة20أقل من  سنة 30-20من  سنة 30أكثر من 
  سن الزواج األول

 السن                          

 ریفي  12 35 07

 حضري  11 29 06

  وع ــــــالمجم  23  64 13
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  :مدى وجود قرابة بین الزوجین  :41جدول رقم 
 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نــــعم 34 34%

 ال 66 66%

  وعـــــــالمجم  100 100%

  

من والقرابة التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب عالقة  14رقم  یبین الجدول

     :خالل الجدول المبین أعاله نجد أن 

  .من أفراد العینة ال توجد فیما بینھم عالقة قرابة  % 66- 

 .من أفراد العینة تربط بینھم عالقة قرابة  % 34- 

 :یمكننا مالحظة ما یلي نات الكمیة االبیمن خالل ھذه 

      ، توجد عالقة قرابة فیما بینھمال  % 66النسبة األكبر ألفراد عینة البحث و المقدرة بـ  - 

و ھذا دلیل على تغییر قیم الزواج في الوسط الحضري و ھو ما تبینھ النسبة العالیة لعالقة 

القرابة بالموطن األصلي لألزواج حیث یوضح الجدول أن غالبیة أفراد العینة ممن ال 

ن األزواج الذین یرتبطون بعالقة القرابة ھم من أصل حضري و أن النسبة الغالبة م

 .16بعالقة القرابة ھم من أصول ریفیة وھو ما یوضحھ الجدول رقم یرتبطون 

كما نالحظ وجود عالقة وثیقة بین السن و الزواج القرابي ، حیث یظھر الزواج القرابي  - 

الزواج القرابي / المتعلق بالسن  أكثر لدى فئة المسنین أكثر من الشباب و ھو ما یبینھ الجدول

  ).15ول رقم جد(
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   :الســن/الزواج القرابي  :51الجدول 

 نـــعم ال
                                             نـــــالس

 الزواج القربي                              

 االحتمـــــــاالت التكرار النسبة التكرار النسبة

  سنة  40- 20من  13 13% 34 34%

  سنة  60- 40من   16  16%  25  25%

  سنة  60أكثر من   5  5%  07  07%

  

  :الزواج القرابي األصل:  61الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نـــعم ال
                                                          أصل المبحوثین

 الزواج القربي                               

 ریفـــــي  19 35% 35 65%

 حضـــري 15 55% 31 67%
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  :التعارف قبل الزواج :  71الجدول رقم 
 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نــــعم 47 47%

 ال 53 53%

  وعـــــــــــالمجم  100 100%

  

  .یع التكراري ألفراد عینة البحث حسب التعارف قبل الزواجالتوز 17یبین الجدول رقم 

  .و كما نالحظ في الجدول المبین أعاله 

  .عینة البحث لم یتعرفوا على أزواجھم قبل الزواج و ھي النسبة العالیة أفرادمن  %53أن  - 

  .العینة تعرفوا على أزواجھم قبل الزواج  أفرادمن  %47أن  - 

  :ج المبینة في الجدول یمكننا قراءة ما یلي من خالل ھذه النتائ      

لى بعضھم البعض لم یتعرفوا ع %53أن النسبة العالیة من أفراد عینة البحث و الممثلة في  - 

 .ؤكده طبیعة المجتمع التقلیدي الذي یعتبر الزواج قضیة عائلیة أكثرقبل الزواج وھذا ما ت

ذه النسبة قد تم زواجھم في مواطنھم الریفیة منھا فردیة ال سیما أن أغلب األزواج الممثلون لھ

      * 18*تحت تأثیر مجتمعھم التقلیدي و ھذا ما یوضحھ الجدول رقم  امازالواألصلیة أو 

حول عالقة التعارف قبل الزواج و السن و الموطن األصلي حیث تبین  *20*، *19*و 

الحضر أكثر من السكان  و عند سكان المسنین،زیادة نسبة التعارف عند الشباب أكثر من 

 توضح النتائجحیث نالحظ الفرق حتى بین سكان الحضر أنفسھم أو  والریفي، األصل  وذو

التعارف قبل الزواج من المسنین  ىعل إقباالالكمیة أن الشباب في الوسط الحضري أكثر 

   .یخضعون لقیم المجتمع التقلیدي مازالوا ھمباعتبار
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   :السن/ بل الزواج التعارف ق:  81جدول رقم 
 نـــعم  ال 

  الزواج التعارف قبل

                                                                  السن                                       

  سنة  40- 20من  30 64% 17  %36 %100

  //سنة  60- 40من  15 %37 26  %63 %100

  سنة 60كثر من أ  02  17 10  83 %100

  وع ــــــالمجم  47   53   %100

   :أصل المبحوث/ التعارف قبل الزواج:  19  رقم جدول

   

 نـــعم ال
  التعارف قبل الزواج

                                          األصل                                       

 ریفـــــي  24 %44 30 56%

 حضـــري 23 %50 23 50%

  وعـــالمجم  47   53 

 :السن/ لسكان من أصل حضريلالتعارف قبل الزواج :   02الجدول رقم 

  

 نـــعم ال

                                                                   ان من أصل حضريالتعارف قبل الزواج عند السك

                                     

 السن                                                     

 سنة40- 20فئة من  14 %30 13 %28

 سنة  60-  40فئة من  9 %22 08 %20

  سنة  60فئة أكثر من   00  %00 03 %25

  وع ــــــــــــــــــــالمجم  23    24  
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  حق الفتاة في التعرف على زوجھا :  12الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة

 نعم 91 91%

 ال 09 09%

 المجموع 100 100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب نظرة المبحوثین اتجاه  21ول رقم یبین الجد -  

  .حق الفتاة في التعرف على الشاب قبل الزواج

  :الكمیة یمكننا مالحظة ما یلي ناتاالبیومن خالل     

  .من المبحوثین یرون أن للفتاة الحق في التعرف على زوجھا قبل الزواج % 91 - 

  .یرون أنھ لیس للفتاة الحق في التعرف على زوجھا قبل الزواج من المبحوثین  09% - 

بعض القیم و العادات التي كانت  إلىمن خالل ھذه البیانات یتضح لنا تغییر نظرة األزواج 

سائدة في المجتمع التقلیدي ال سیما تلك المرتبطة بقیم الزواج ، و ھو ما یوضحھ الجدول 

الحقیقي للزواج في الحي محل الدراسة حیث یوضح و المتعلق بالسن ) 10رقم (السابق 

في و ھذا عكس ما نالحظھ ) فئة اآلباء( استمرار بعض القیم القدیمة عند الفئة المسنة 

  .الحضري قیم المجتمع مس ر الذي، و ھذا یمثل دلیل قوي على التغیتوجھات المبحوثین 
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   تھفي التعرف على زوج الشابحق :  22الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة

 نعم 97 97%

 ال 03 03%

 المجموع 100 100%

  

حق  إلىالتوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب نظرة المبحوثین  22 یبین الجدول رقم

  .قبل الزواج ھ زوجتفي التعرف على  الشاب

 :یمكننا مالحظة ما یلي في الجدول النتائج المبینة ومن خالل     

. قبل الزواج أفراد عینة البحث ترى أنھ من حق الشاب التعرف على زوجتھ  نسبة من أكبر

الجزائریة  األسرة ر الكبیر ، الذي مس تقالید الزواج و مفاھیمھ داخلوھذا یعبر عن التغی

خصوصیة عموما و داخل األوساط الحضریة على وجھ الخصوص لما لھذه األوساط من 

 .اعد الشباب على االلتقاء و بالتالي التعارفسوخاصة مجالھا الضیق الذي ی

 األسریةأن بعض مراسیم الزواج مازالت تدل على استمرار بعض القیم التقلیدیة رغم و      

أن البارز ھو التراجع الكبیر لھذه القیم أمام القیم الفردیة الجدیدة و ھو ما  إالو المجتمعیة، 

  .لدراسة حول حق التعارف قبل الزواجتوضحھ لنا نتائج استطالعنا في الحي محل ا

و ما یمكن مالحظتھ كذلك من خالل ھذه النتائج المبینة على الجدول ھو أن رغم ھذا       

ھناك تمییز بین الشاب و الفتاة في اختیار األزواج مازال  ینالتغییر الكبیر الذي مس الجنس

  .لكن بنسب متقاربة

 ر األدوار داخل في الزواج و ھو مؤشر لتغیختیار خالصة ما یمكن قولھ أن حق اال*  

في  اسائد األھل كما كان بیدلم یعد في الوقت الحاضر الساكنة في الحي الشعبي األسرة 

  .ن یراعى فیھ المصالح و یستشار ویشارك فیھ األقرباء المجتمع التقلیدي حیث كا

ستقالل إو مزید من مزید من االنحالل في تماسك األسرة  إلىلقد أدى ھذا التحول       

 الفردیة ، و حق االختیار بعیدا عن تدخل األسرة ، و أصبح الحریة  لىاألفراد و تأكیدھم ع
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،أكثر تأكیدا على ذاتھ ، لم   یةاألسر اللتزاماتھ إھماالأكثر مسؤولیة عن تصرفاتھ أكثر الفرد 

  . طات االجتماعیة و االقتصادیةاتتمحور حولھ كل النش امركز األسرة  تعد

  السن المناسب لزواج الفتاة  : 32الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة

 سنة 20أقل من  17 17%

 سنة 30- 20بین  82 82%

  سنة  30أكثر من   01  01%

 وعـــــــــــــالمجم 100 100%

  

ھم لسن الزواج تالتوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب نظر 23یبین الجدول رقم

  .للفتاة  المناسب

  :من خالل النتائج المبینة في الجدول یمكننا مالحظة ما یلي 

 حیث) السن المناسب( للزواج و السن المثالي  ينالحظ االختالف الكبیر بین السن الواقع

و ھو ما (من خالل النسب المختلفة تراجع سن الزواج المبكر و تزاید السن المتأخر  نالحظ

  ).سنوضحھ في الجداول الالحقة 

نتیجة للظروف ،یمكننا تفسیر ھذا الواقع بأن الزواج في الوسط الحضري داخل الحي  - 

لم یعد كمصیر اجتماعي و طبیعي  ،االقتصادیة و االجتماعیة المختلفة عن الوسط الریفي

جع سن الزواج یرجع ا في المجتمع التقلیدي الریفي ،فترامرتبط بالزواج المبكر كما كان سائد

  :  ارات نذكر منھا ما یليالى عدة اعتب

بمدلول و معنى االندماج االجتماعي للمرأة كما كان سائدا  االزواج المبكر لم یعد مرتبط -  

  .في المجتمع التقلیدي الریفي

كما تبین لنا نتائج العالقة بین سن الزواج و المستوى التعلیمي عالقة ارتباط حیث بینت  - 

 وھم أوال ذو % 17ج المبكر ھو األنسب و المقدرة بـ نسبة المبحوثین الذین یرون أن الزوا

مستوى تعلیمي بسیط ، وھم ثانیا من فئة المسنین ، و أخیرا ھم من أصول ریفیة ، فتعلق ھذه 

الفئة من المبحوثین بالقیم القدیمة مرتبط بوضعیة الفتاة الساكنة داخل الحي الشعبي ،حیث أن 
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یسمح لھا بتحسین ھذه الوضعیة ، ا لھا الزواج كمخرج المدرسة یبدو إلىالفتاة التي لم تذھب 

   : بعض المبحوثین  إجاباتو ھذا ما تبینھ لنا 

زواج المبكر كقیمة یبحث ال، ف "ان الفتاة الغیر متمدرسة یجب أن تتزوج مبكرا"          

  ".عنھا للفتاة الغیر متمدرسة ، تصبح موضوع تفاخر كما عبر لنا أحد المبحوثین 

 "  هللابكري الحمد   ربي اابنتي ناب علیھ"         

إن  الزواج مسؤولیة : " الفئة التي ترى ضرورة تأخیر الزواج  تایجابابینما الحظنا من  - 

و فھم الحیاة  كانت قادرة على تحمل مسؤولیة البیت إذا إالكبیرة و أن الفتاة ال تتزوج 

  ."الزوجیة

رورة تمدرس الفتاة و حصولھا على الشھادة ألن كما أن كل إجاباتھم تدور حول ض         

الزواج لم یعد المستقبل الوحید لھا لتحقیق مكناتھا داخل المجتمع، و لیس الزواج الذي یحقق 

  .لھا الحیاة األفضل

ما كانت سائدة في الوسط عر قیم الزواج في الوسط الحضري نستنتج من كل ھذا تغی - 

  . األسریةر األدوار تغیي التقلیدي ، و ھو مؤشر قوي لالریف
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  :السن المناسب لزواج الشاب إلىنظرة المبحوثین  : 42جدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة

 سنة 20أقل من  00 00%

 سنة 30- 20بین  43 43%

  سنة  30أكثر من   57  57%

 وعـــــــــــــالمجم 100 100%

  
اري ألفراد عینة البحث حسب نظرة المبحوثین للسن التوزیع التكر 24الجدول رقم یبین  - 

       المناسب لزواج الشاب، ومن خالل البیانات الكمیة المبینة في الجدول یمكننا مالحظة 

  :یلي  ما

   .سنة 30من أفراد عینة البحث ترى أن السن المناسب لزواج الشاب ھو أكثر من  57% -  

   سنة 30 و20بین  ن المناسب لزواج الشاب ھو من أفراد عینة البحث ترى أن الس 43% -  

   .سنة 20غیاب فئة المبحوثین الذین یرون أن السن المناسب لزواج الشاب ھو أقل من  - 

  : ھذه البیانات المبینة في الجدول یمكننا مالحظة ما یليمن خالل          

تمثلھ  اج و ھو ماغالبیة المبحوثین داخل الحي محل الدراسة یفضلون تأخیر سن الزو إن - 

 30أكثر من من أفراد عینة البحث الذین یرون أن السن المناسب للزواج یكون  % 57نسبة

زواج لللفئة الثانیة من المبحوثین الذین یرون أن السن المناسب  % 43 سنة ، و كذلك نسبة 

على  المبحوثین إجماعسنة و استنادا لھذه المعطیات یمكننا مالحظة  30- 20الشاب ھي بین 

  .عند الجنسین ذالكضرورة تأخیر سن الزواج و

سیما ال  ول ھذا األمر ھو أن سن الزواج في المجتمع الحضري و ما یمكن مالحظتھ ح       

ي المجتمع ما كانت علیھ فععند الرجال تحدده أساسا الوضعیة المھنیة فتغیر قیمة الزواج 

       عیشیة ، بالوضعیة الم ج أصبح مرتبطاالزوا. االقتصادير البناء التقلیدي ھو نتاج لتغی

البطالة داخل الحي وظروف السكن المتدھورة أصبح لزاما على الشاب  النتشارو نظرا 

  .تأخیر سن زواجھ حتى تتحسن ظروفھ المادیة و المھنیة
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كما تجدر اإلشارة إلى أن االختالف البسیط في نسبة سن الزواج عند الجنسین مرده 

الزواج في المجتمع الجزائري عموما تأتي من الرجل و لھذا ظھر میل الرجل ھو أن مبادرة 

  .أكثر من الفتاة إلى تأخیر سن الزواج

و خالصة لما تقدم یمكننا القول أن سن الزواج داخل الحي لم یعد مرتبطا بالقیم         

وكذا . الجدیدة التقلیدیة التي تحدد الزواج بالسن ، إنما أصبح یتحدد بالوضعیة االقتصادیة

بالمستوى التعلیمي حیث نالحظ تأخر في سن الزواج كلما ارتفع المستوى التعلیمي كما 

مقارنة بالمسنین ) سنة 40أقل من ( لتأخیر سن الزواج عند فئة الشباب نالحظ میال أكبر

والمتعلقین بالسن المناسب لزواج ) 26، 25(وھذا ما یوضحھ الجدولین ) سنة 40أكثر من (

  .تاة والمستوى التعلیمي، والسن المناسب لزواج الفتاة والسنالف
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  المستوى العلمي / 15السن المناسب لزواج الفتاة :  52جدول 

  

 

 سنة 30أكثر من 

 % التكرار   النسبة

 سنة 30 – 20بین  

 %التكرار     النسبة

 سنة 20أقل من  

 %التكرار  لنسبة

  السن المناسب

  الفتاة                 اجلزو 

  المستوى                           

    التعلیــــــمي                      

 عـــــــالي    07 09%    7%

 ثـــــــــــانوي    20 24%  1 %01 21%

 متوســـــــط  04 23%  25 30%    29%

 ابتدائي  03 18%  16 20%    19%

 أمــــــــي  10 59%  14 17%    24%

 المجمـــــــوع 17 100%  82 100%  1 %01 100%

  :السن/  السن المناسب لزواج الفتاة:  26الجدول
    

  سنة 30أكثر من 

 

 سنة 30 – 20من

 

 سنة 20أقل من 

  السن المناسب لزواج 

  البنت 

 السن                               

 سنة 40- 20من  01 45 01 47

 سنة 60- 40من  08 32 00 40

  سنة 60أكثر من   08  05  00  13

 وعــــــــــالمجم 17 82 1 100
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  :عدد األبناء :72جدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة

 أبناء 3 - 1من 39 39%

 // 5 – 3من  21 21%

   //5أكثر من   27  27%

  بدون أبناء  13 13%

 وعــــــــــــالمجم 100 100%

  

ومن . التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب عدد األبناء 27لنا الجدول رقم یبین      

  خالل الجدول المبین أعاله یتضح

  .أبناء 5 – 1من أفراد عینة البحث لدیھم من  %60أن  - 

  أبناء  5من أفراد عینة البحث لدیھم أكثر من  %27أن  - 

  .من أفراد عینة البحث بدون أبناء %13أن  - 

  :ین النتائج المبینة للجدول ما یلي تب      

  .أبناء 5 - 1تمثل عدد األبناء الذي یتراوح بین  %60أن أكبر نسبة و المقدرة   - 

تفسر ھذه النسبة التراجع الملحوظ لحجم األسرة داخل الحي محل الدراسة واستمرار قیمة 

م تعد كما كانت حیث ل ،اإلنجاب غیر أنھ یمكن مالحظة أن ھذه القیمة تغیرت من حیث الكم

المختلفة  اإلحصائیاتسائدة في المجتمع الریفي التقلیدي مرتبطة بالعدد و ھو ما توضحھ 

و ھذا دلیل علي تراجع ھذه القیمة التي لم تعد مرتبطة بخدمة األسرة جم حسب تراجع ح

األرض و استمراریتھا ، كما أن تناقص حجم األسرة داخل الوسط الحضري ،فانتشار 

ضیق المسكن على ایواء العدد العدد الكبیر لألبناء كما ال یساعد  إعالة یساعد على البطالة ال

  .الكبیر ألفراد األسرة 
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  :نظرة المبحوثین لضرورة اإلنجاب  : 82جدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة المئویة

 نعم 98 98%

 ال 02 02%

  وعــــــــــــــالمجم  100  100%

  

عند األسرة داخل الحي  اإلنجابة حسب ألفراد العینیوضح التوزیع التكراري ھذا الجدول  - 

  :محل الدراسة ، فكما توضحھ البیانات في الجدول یمكننا مالحظة ما یلي 

   .عند األسرة داخل الحي اإلنجابتمثل ضرورة  %98نسبة  - 

الرئیسي للزواج بل  ما زال یمثل الھدف اإلنجابفكما كان في المجتمع التقلیدي الریفي فإن  - 

و حمایة القیم و المعاییر الثقافیة استمراریة  فضلھ یمكن الحفاظ علىبیمثل غایة الزواج ، ف

أو تزوجوا  آیة،" صورة الكھف" "المال و البنون زینة الحیاة الدنیا " األسرة التي تتمسك بھا 

  ."حدیث شریف" "الودود الولود

ر الذي طرأ على الكم أي یخص قیمة اإلنجاب ھو التغیفیما  و ما یمكن أن نالحظھ          

 .عدد األبناء و ھذا ما سنوضحھ في الجداول الالحقة
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  :یبین العدد المناسب لألبناء : 29جدول رقم 

 االحتماالت الفئات التكرار  %النسبة المئویة

  أبناء  3- 1من   32 32%

 // 5- 3من  60 %60

 //10   -    05 من   08 08%

  وعـــــــالمجم  100  100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب نظرة المبحوثین للعدد  29یبین الجدول  - 

  :و كما یوضحھ الجدول المبین أعاله نالحظ أن. المناسب لألبناء

  أبناء 05- 03أن العدد المناسب ألبناء ھو بین  وندكؤی عینة البحث دمن أفرا 60% -  

  أبناء  03- 01أن العدد المناسب ألبناء ھو بین  ترى عینة البحث دمن أفرا 32% - 

  أبناء 10- 05رى أن العدد المناسب ألبناء یتراوح بین ت عینة البحث دمن أفرا 08% - 

  :من خالل مالحظاتنا لھذه النسب المختلفة المبینة في الجدول نالحظ ما یلي     

الحضریة تتحكم فیھ الظروف  ھات سكان األوساطفي سلوك و توج اأن ھناك تغیر - 

األسرة یؤكدون على  د حجمدیحتاالقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة فكل الموافقون على 

الظروف االقتصادیة و االجتماعیة القاسیة التي ال تسمح لھم بالتكفل بالعدد الكبیر لألبناء بل 

جال األوسع الذي یمكنھم الذین یملكون المال و المھم  أن األغنیاء"القول  إلىذھب بعضھم 

  ."عدد كبیر من األبناء إنجاب

  ".المادیة لرعایتھم  اإلمكانیاتاألبناء بدون توفرنا على  إنجابحرام علینا " أو 
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  :رأي المبحوثین في الجنس المفضل  : 03جدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة المئویة

 ذكور 10 10%

 إناث 0 0%

  عااالثنین م  90 90%

  وعــــــــــالمجم  100  100%

  

الجنس المفضل، ومن  حسب التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث 30یبین الجدول رقم  - 

  :خالل النتائج الكمیة الموضحة في الجدول نالحظ ما یلي 

  الجنسین  إنجابمن أفراد عینة البحث یفضلون  % 90 - 

   .كورالذ إنجابمن أفراد عینة البحث یفضلون  % 10 - 

  :من خالل ھذه النتائج نالحظ ما یلي         

الوضعیة الصعبة التي یعیشھا سكان الحي من الناحیة االقتصادیة و ظروف  إن        

 إنجابسر في كل قواھا ، و ھو ما تبرزه رغبة األ إلىتجعل األسرة في حاجة  اإلسكان

یت ھي رجاء األم التي تبحث عمن على حد سواء ، فحاجتھم للفتاة داخل الب اإلناثالذكور و 

یؤنسھا و یساعدھا على أشغال البیت ال سیما في غیاب الحماة و أخوات الزوج و ھو ما یدعم 

  .وظیفة البنت داخل البیت

كما أن حاجتھم للولد لمساعدة األسرة من الناحیة المادیة ھي ضرورة تفرضھا الظروف       

  .داخل الحياالقتصادیة الصعبة التي تعیشھا األسر 

ر البنیة االقتصادیة و االجتماعیة للمجتمع فضیل الذكور في اإلنجاب سببھ تغیفتراجع ت        

للحفاظ علیھا من التقسیم و لحاجتھا لسواعد  و التي لم تعد قائمة على ملكیة األرضالحضري 

  .الرجال لخدمتھا كما كان سائدا قدیما
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   :النسل من تنظیم فقالمو:  13جدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة المئویة

 نـــــــعم  56 56%

 ال 44 44%

  وعــــــــــــــالمجم  100 100%

  

  .النسل اد عینة البحث حسب موقفھم من تنظیمالتوزیع التكراري ألفر 31الجدول رقم یبین  - 

  :ا مالحظة ما یلياستنادا لھذه البیانات اإلحصائیة المبینة في الجدول یمكنن         

  النسل  من أفراد عینة البحث حاولوا تنظیم % 56 - 

  النسل  حاولوا تنظیمیمن أفراد عینة البحث لم  44% - 

  :نالحظ من خالل النتائج المبینة ما یلي        

أفراد  إجماعفرغم ) %56(النسل تنظیم إجراء إلى لجئواأن النسبة العالیة من أفراد العینة  - 

 إجاباتحسب ( و ارتباط ھذه القیمة بتأمین الشیخوخة  اإلنجابضرورة  العینة على

  ). المبحوثین 

  )27رقم (أن ما یمكن مالحظتھ ھو كما بیناه في الجدول المتعلق بعدد األبناء إال       

  .من أجل الحد من عدد األبناء اإلجراءھذا  إلى یلجئونأن أغلب المبحوثین 

النسل و أن نسبة كبیرة منھم بررت  تنظیم إلى یلجئواحث لم من أفراد عینة الب %  44نإ - 

لجھلھم أو نقص الوعي لدیھم أو لحداثة زواجھم و قلة األبناء  اإلجراءھذا  إلىعدم  لجوئھم 

  .لدیھم

 اإلجراءھذا  إلىلقد أخطأنا كنا نظن أن اللجوء " وھذا ما توضحھ تبریراتھم المختلفة         

   .یضر بصحتنا
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  : لالنســـ فقة الزوجین على تنظیممدى موا:  23رقم  جدول

 االحتماالت التكرار  %النسبة المئویة

 نـــــــعم  54 98%

 ال 02 02%

  وعــــــــــــــالمجم  56 100%

  
ألفراد عینة البحث حسب مدى موافقة الطرفین عن  التوزیع التكراري 32یبین الجدول رقم 

من أفراد عینة البحث یؤكدون  %98ھ الجدول المبین أعاله النسل وكما یوضح تنظیم إجراء

 تغیر القیم دلیل علي االجنسین، وھذأي  ،بموافقة الطرفین النسل تنظیم إجراء إلىاللجوء 

   .التقلیدیة لدى الجنسین
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خامسلفصل الا  

  

  بیانات خاصة باألشغال المنزلیة : ثالثا 

  

ي تتناول مجتمعنا، تقر أن مكان عمل المرأة ھو أشرنا إلى أن مختلف األدبیات الت         

المجتمعات المعاصرة ، دفعت المرأة إلى الخروج إلى  اھدتھشالمنزل ، لكن التحوالت التي 

العمل خارج المنزل و ما یترتب على ذلك من تغیرات على دورھا و مكانتھا لھذا نحاول في 

  .لیة، التسییر الماليمتغیرات المشاركة في األعمال المنز يھذه الفقرة تقص
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  :من یقوم باألعمال المنزلیة :  33جدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة المئویة

 وحدھا األم 65 65%

 وحده األب 04 04%

  األوالد  11 11%

  األم و األوالد  20 20%

  وعـــــــــــــالمجم  100  100%

  

تكراري ألفراد عینة البحث حسب من یقوم باألشغال التوزیع ال 33یبین الجدول رقم  - 

  :المبینة على الجدول نالحظ ما یلي المنزلیة ومن خالل النتائج 

    .األشغال المنزلیةالتي تقوم ب من أفراد عینة البحث تقول بأن األم ھي 65% - 

    .لمنزلیةألشغال امون باوو األوالد ھم الذین یقمن أفراد عینة البحث تقول بأن األم  20% - 

    .األشغال المنزلیةاألبناء ھم الذین یقومون بأن تؤكد من أفراد عینة البحث  11% - 

    .األشغال المنزلیةیقوم ب بمن أفراد عینة البحث تقول أن األ 04% - 

  :من خالل النتائج المبینة في الجدول نالحظ      

أن وظیفة درجة  إلىالمجال على عكس النمط التقلیدي الذي یتمیز بتخصص دقیق في ھذا  - 

  .التنظیم المنزلي ترتكز أساسا على المرأة و بشكل مطلق

جد داخل الحي الشعبي محل الدراسة أن األشغال المنزلیة لم تعد مبینة على القیم التقلیدیة ن

 %15 نسبة مساھمة األب و األبناء في األشغال المنزلیة و المقدرة بـ المطلقة وھذا ما تبینھ

  .یساھم فیھا األبناء إلى جانب األم %20لألب و األبناء و نسبة  بالنسبة

 إعادةتفسر تغییر نمط توزیع األدوار داخل الوسط الحضري و  اإلحصائیةھذه البیانات * 

  .ر القیم التقلیدیةاألبناء ، وھو مؤشر قوي على تغی المكانات بین اآلباء و األدوار و  توزیع
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خامسلفصل الا  

  .لمبحوثین مساعدة الذكور في األشغال المنزلیةمدى قبول ا:  43جدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %النسبة المئویة

 نـــــــعم  62 62%

 ال 38 38%

  وعـــــــــــــالمجم  100 100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب مدى قبول مساعدة األبناء  34یبین الجدول رقم 

  :یلي خالل البیانات المبینة في الجدول یمكننا مالحظة ما الذكور في األشغال المنزلیة و من

    .األشغال المنزلیة یؤیدون مساھمة الذكور في من أفراد عینة البحث 62% - 

  .  األشغال المنزلیة ال یؤیدون مساھمة الذكور فيمن أفراد عینة البحث  38% - 

  : يمن خالل الجدول المبین أعاله یمكننا مالحظة ما یل           

األسرة توزیع األدوار داخل  إعادةللقیم التقلیدیة المتعلقة بمدى قبول  اكبیر انالحظ تراجع - 

داخل الحي أن النظرة للدور  اإلحصائیةالساكنة في الوسط الحضري حیث تبین البیانات 

 اارتباط االذكور بمساھمتھم في األشغال المنزلیة لم یعد مرتبطالجدید الذي یقوم بھ األبناء 

ؤكده نسبة القبول لمساھمة توھو ما  ،القدیم على تقسیم العمل مطلقا بالقیم التقلیدیة المبنیة

و ھذا یدل على أن األشغال المنزلیة لم تعد حكرا  )%62(األبناء الذكور في األشغال المنزلیة 

م یعد على المرأة و أن مساھمة الرجل سواء األب أو األبناء الذكور لم یعد محل السخریة، و ل

  .كما كان سائدا في المجتمع التقلیدي امھین

الساكنة في الوسط  األسرةما یمكن استخالصھ ھو أن الدور التقلیدي للذكور داخل  -  

الحضري تغیر و ھذا ما یؤكده الجدول المبین لعالقة قبول مساعدة األبناء الذكور في 

فئة الشباب و  دء الذكور تزید عن، حیث یبین أن قبول مساعدة األبناالسن/ األشغال المنزلیة

  .تقل عن فئة المسنین
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خامسلفصل الا  

  السن / مدى قبول مساعدة األبناء الذكور في األشغال المنزلیة :  35جدول رقم 

 

 ال

 

 نعم

  مساعدة مدى قبول

  الذكور في  

 السن                                  األشغال المنزلیة 

 سنة 40- 20من  36 11

 سنة 60- 40من  19 22

  60أكثر من   07  05

 وعـــــــــــــالمجم 62 38

  

  :سبب رفض مساھمة األبناء الذكور في األشغال المنزلیة :  36الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار  %المئویة النسبة

 المنزلیةالذكور لألشغال  إتقانعدم  16 42%
 عمل یخص المرأة  22 58%
  وعـــــــــالمجم  38 100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب سبب رفض مساھمة  36لجدول رقم یبین ا 

األبناء الذكور في األشغال المنزلیة، وكما تبین النتائج الكمیة المبینة في الجدول نالحظ ما 

  :یلي

من أفراد عینة البحث الذین یرفضون مساھمة األبناء الذكور في األشغال  %58أن  - 

  .لخصوصیة األشغال المنزلیة النسویة و یرجعون ذلكالمنزلیة 

مساھمة األبناء الذكور في یرجعون سبب رفضھم لمن أفراد عینة البحث  %42أن  - 

  .لألعمال المنزلیة إتقانھملعدم األشغال المنزلیة 

  :من قراءتنا لھذه النتائج یمكننا استخالص ما یلي * 

شغال المنزلیة لیس تمسكا بالقیم أنھ و في كل األحوال یبدو لنا سبب رفض المساھمة في األ

، بقدر ما ھو واقع جدید یخص تقسیم العمل الجدید الذي ة األسر لتوزیع األدوار داخلالقدیمة 

تفرضھ الوضعیة االقتصادیة داخل الحي و المتمثلة في البطالة المنتشرة خاصة بین فئة 
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ة على التمسك بدورھا في العمل خارج البیت یجعل المرأة مجبر صم فرا، لھذا فانعدالنساء 

القیام باألشغال المنزلیة و ھو دور یفرضھ تقسیم العمل الجدید المتناقض نوعا ما مع البناء 

  .االجتماعي الجدید

  :التسییر المالي :  37جدول 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 األب 70 70%

 األم 16 16%

  األبناء 14 14%

  عوـــــــــــالمجم  100 100%

  

ألفراد عینة البحث حسب التسییر المالي و من  يالتوزیع التكرار 37یبین لنا الجدول رقم 

   :ما یلي ج المبینة في الجدول یمكن مالحظةخالل النتائ

  من أفراد عینة البحث یجیبون بأن األب ھو الذي یقوم بالتسییر المالي  70% - 

  تقوم بالتسییر المالي  من أفراد العائلة یجیبون بأن األم ھي التي 16% - 

  عن التسییر المالي  المسئولونمن أفراد عینة البحث یجیبون بأن األبناء ھم  % 14 - 

  : من خالل ھذه النتائج یمكننا مالحظة ما یلي        

الدور الذي كان یلعبھ رب العائلة التقلیدیة في التسییر المالي تراجع عما كان علیھ قدیما  - 

  .األسرةلألب داخل  تقلیديبالدور ال ا، حیث لم یعد مرتبطداخل الوسط الحضري

األسرة  یبین لنا حصول المرأة و األبناء على نوع من السلطة الجدیدة داخل التراجعو ھذا  - 

وثین عند طرحنا حوھو ما أكده لنا الكثیر من المب .االقتصادیةنظرا لتدھور ظروف الحیاة 

من  الختیارلصعبة التي نعیشھا ال تترك لنا المجال الظروف االقتصادیة ا إن" لھم السؤال 

   ".فعلى كل أفراد األسرة أن یتضامنوا في تسییر ھذه األزمة یقوم بھذا الدور،

بالقیم االجتماعیة القدیمة بل  ا، لم یعد مرتبطاألسریةوھذا دلیل على أن توزیع األدوار  - 

مة المرأة و األبناء في اإلنفاق على فمساھ ،أكثر بالظروف االقتصادیة الجدیدة اأصبح مرتبط

  .األسرة، كل منھم بما یساھم بھ أصبح لھ الحق في التسییر المالي ألسرة
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  .عملھابالمرأة و  بیانات خاصة :رابعا

  

تؤكد مختلف الشواھد الواقعیة أن خروج المرأة إلى العمل قد ارتبط بالتطور الصناعي        

، و ذلك اتھو مصاحبللعمل  خروج المرأة ، ه الفقرةو التحضر السریع، لھذا تتناول ھذ

  .ر الذي لحق بالبناء األسريان مدى و نطاق التغیییغرض تب
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  :قبول الرجال لعمل المرأة  : 83جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نــــعم 24 48%

 ال 26 52%

  وعــــــــــــالمجم  50 100%

  

ول الرجال مدى قبالتوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب  38یبین الجدول رقم          

  :ومن خالل النتائج الكمیة المبینة في الجدول نالحظ ،لعمل المرأة

  .من أفراد عینة البحث ال یقبلون عمل المرأة % 52أن - 

  .من أفراد عینة البحث  یقبلون بعمل المرأة % 48أن - 

  النتائج یمكننا التأكید على أن و على ضوء ھذه 

و ھذا دلیل على تغییر النظرة  ،التقارب الكبیر حول نسب قبول عمل المرأة و عدم قبولھ - 

ر البنیة ورھا داخل األسرة وذلك نظرا لتغیر دو قبولھ لتغی المرأة،یدیة لعمل الرجالیة التقل

قبول  طالریفي، ویرتبیدي االقتصادیة للمجتمع الحضري عما كانت علیھ في المجتمع التقل

اجتماعیة اقتصادیة  كقیمةعمل المرأة بمؤشر المستوى التعلیمي حیث الحظنا أن عمل المرأة 

جدیدة تمیز المجتمع الحضري لھا عالقة بالمستوى التعلیمي، حیث یؤثر المستوى التعلیمي 

  .39و ھو ما یوضحھ الجدول رقم  .الجدیدةھذه القیم  قبلفي ت
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   :المستوى التعلیمي/ مدى قبول عمل المرأة من طرف الرجال :  39رقم  جدول

 نـــعم ال
  المستوى التعلیمي 

  

المرأة               مدى قبول الرجال لعمل                              

 عالي 3 01

 ثانوي 5 05

  متوسط   9 09

  ابتدائي  04  06

  أمي  03  05

  وع ـــــــــــالمجم  24  26

  

   :سبب رفض عمل المرأة 04جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 زلعمل المرأة في المن 14 54%

 و التقالید تالعادا 12 46%

  وعــــــــــــــالمجم  26 100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب رفض الرجال لعمل  40یبین الجدول رقم  - 

  :المرأة و من خالل النتائج الكمیة نالحظ ما یلي

  یعة من أفراد عینة البحث الرافضین لعمل المرأة یرجعون سبب الرفض إلى طب 54% - 
  .عمل المرأة المنزلي

  من أفراد عینة البحث الرافضین لعمل المرأة یرجعون سبب رفضھم لعمل  % 46 - 
  .و التقالید القدیمة تالعادا إلىالمرأة 

أننا نالحظ بعض المقاومة من  إالرغم التغییر الكبیر في نظرة الرجل لقبول عمل المرأة  - 

  ، )39(تبینھ الشواھد الكمیة للجدول  وھذا ما. تجدبعض الفئات االجتماعیة لھذا الواقع المس
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و مھما كان سبب . و التي تبین أن تقبل عمل المرأة مرتبط لذا ھذه الفئات بالمستوى التعلیمي

اش مع التحول االقتصادي و مالرفض لدى ھذه الفئات فإننا نسجل تغییر بطيء ال یت

  .االجتماعي

  
  مكان عمل المرأة  :14جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %ةالنسب

 داخل البیت 06 90%

 خارج البیت 01 10%

  وعـــــــــــالمجم  07 100%

  

فمن التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب مكان عمل المرأة،  41یبین الجدول رقم 

  :خالل النتائج الكمیة یبین لنا ما یلي 

   .من أفراد عینة البحث یعملون داخل البیت 90% - 

  .من أفراد عینة البحث یعملون خارج البیت  10% - 

  :من خالل ھذه النتائج المبینة في الجدول نالحظ ما یلي        

المتعلقة بالعمل داخل الحي و طبیعتھ یتبین لنا أن  اإلحصائیاتمن خالل اطالعنا على  - 

س النساء و بدرجة اقتصادیة مزریة نظرا للبطالة المنتشرة بكثرة التي تم االحي یعیش ظروف

 % 7أقل الرجال و ھو ما توضحھ نتائج استطالعنا داخل الحي حیث تقدر نسبة العامالت بـ

  .من مجموع عینة البحث

و یشتغلن في مھن  نداخل بیوتھ نكما نالحظ أن النسبة العالیة من النساء العامالت یعمل - 

علیھ شيء فإنما یدل على أن  دل إنلتحسین وضعیة األسرة و ھذا  إلیھا یلجئون ،غیر رسمیة

االقتصادیة تدعم بعض األنماط السلوكیة في الوسط الحضري و خاصة تلك  وفھذه الطر

  .التضامن و التعاون –المتعلقة بنمط العالقات االجتماعیة 
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  مساعدة الزوج في األعباء المنزلیة :  24جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

  دائما  10 10%

 أبدا 48 48%

  أحیانا 42 42%

  وعــــــــــــــالمجم  100 100%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب مساعدة الزوج في  42یبین الجدول رقم  - 

  :ومن خالل النتائج الكمیة المبینة في الجدول نالحظ ما یلي . األعباء المنزلیة 

  وج في األعباء المنزلیة ،الممثلة في كد مساعدة الزمن أفراد عینة البحث تؤ% -52 - 

  .%42غیر دائمة و %10المساعدات الدائمة 

  . من أفراد عینة البحث أكدت عدم مساعدة الزوج في األعباء المنزلیة 48% - 

  :من خالل ھذه النتائج یتبین لنا ما یلي - 

ھذا و  خالل تبادل األدوار ، ذلك منوتغییر األدوار داخل األسرة في الوسط الحضري  - 

فإن القیم التقلیدیة كانت  40فكما وضحنا في الجدول رقم . یدل على تغییر القیم التقلیدیة 

 ا، مھین انسائی مبنیة على التخصص في األدوار ، حیث تعتبر األشغال المنزلیة عمال

  .)1('' رافي  القدیم لألعمال واألشیاءخال میسالتقحسب '' ساھموا فیھ و ذلك  إذاللرجال 

ه النتائج تبین كذلك أن الرجال لم یعودوا ملزمین بالخضوع للقیم التقلیدیة في ھذ - 

  .سلوكاتھم و اتجاھاتھم 

لم  ،و یمكننا القول أن في الوسط الحضري و نظرا لتداخل المجالین الرجالي و النسائي - 

و ال مساھمة الزوج في األعباء المنزلیة  البیت،یعد مھینا خروج المرأة للعمل خارج 

  ة الجدیدة حضریفتبادل األدوار و توزیعھا ضرورة تفرضھا ظروف الحیاة ال

  
1- Bourdieu.p, esquise d’une théorie de la pratique, librairie, Droz paris 1972. P.39 
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  :الزوج كافیة  إمكانیاتنضرة النساء للعمل عندما تكون :  34الجدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نعـــــم 33 66%

 ال 17 34%

  وعـــــــــــــالمجم  50 100%

  

موقفھن من  ،نساءالالتوزیع التكراري ألفراد عینة البحث من  43یبین الجدول رقم        

  .الزوج كافیة إمكانیاتالعمل خارج البیت عندما تكون 

  :ومن خالل النتائج الكمیة المبینة في الجدول یتضح لنا ما یلي 

  من أفراد عینة البحث ترى بضرورة عمل المرأة حتى و لو كانت إمكانیات  66% - 

  .الزوج كافیة

كانت إمكانیات الزوج  إذامن أفراد عینة البحث ترى بعدم جدوى الخروج للعمل  34% - 

  .كافیة

  ما یمكننا مالحظتھ من خالل ھذه النتائج التي تعبر عن نظرة النساء        

ھا تؤكد على أن اإلختالف السائد بین أدوار الجنسین في الجانب إلى العمل وھو أن - 

وھذا ماتؤكده النتائج الكمیة  نما بسبب تفشي البطالة ،ھو لیس نتیجة لخیار حر إ. قتصادي اإل

   ا الجدول حیث تظھر میل النساء إلى قبول العمل ، حتى لو كانت إمكانیات الزوج كافیة لھذ

          مكانتھا بالنسبة لھا رمز اإلعتراف من طرف المجتمع ب و أن عمل المرأة أصبح یمثل

 .   و أدوارھا الجدیدة داخلھ
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  : بیانات خاصة بالقرابة : خامســا 

        

للمحافظة  ،الوحدة اجتماعیة متكاملة و متجانسة في نفس الوقت تشكل بدی ،تشكل القرابة      

  .و العون الى كل أفراد األسرة الممتدة على أوصال المودة و تقدیم المساعدة 

كانت القرابة تقوم على رابطة الدم و المودة فإنھا تشھد تحوالت عمیقة بفعل  إذاو        

  .عملیة التحضر و التصنیع 

لھذا نحاول في ھذه الفقرة التعرف على القرابة في الحي الشعبي المدروس ، طبیعة        

  .و التضامن بین األقارب الزیارات و معدلھا ، التعاون
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  :ن في نفس الحيیمیمق اكان للمبحوثین أقارب إذا : 44جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نعـــــم 64 64%

 ال 36 36%

  وعــــــــــــالمجم  100 100%

  

وجود أقارب التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حول مدى  44یبین الجدول رقم  - 

  .للمبحوثین یسكنون في الحي 

  .نة البحث لھم أقارب یسكنون في الحيمن أفراد عی 64% - 

  .لبحث لیس لھم أقارب یسكنون في الحيمن أفراد عینة ا 36% - 

  من %64من النتائج المبینة في الجدول تبین أن نسبة كبیرة من المبحوثین و المقدرة بـ  - 

و ھذا یتناسب مع طبیعة سكان الحي ذو األصل  ،حيمون بالیقی أقاربالعینة لھم أفراد  

  .و الثقافیة االجتماعیةالریفي و تركیبتھم 

األسس،  تغییر إلىالوسط الحضري یؤدي  إلىاالنتقال من الوسط الریفي  إن - 

المرفولوجیة التي تمس بدورھا كل مستویات الحیاة االجتماعیة، فمن زیادة كثافة 

. على البناء  ایر، فضیق المجال المسكون یفرض تغ طتجانس الوس إلىالسكان 

ھذا المسكن  ةلألسریرة جدیدة و تناقضات المسكن الجدیدة یخلق ج فحركیة السكان

الجتماعیة في العالقات ا اللمستوى المعیشي یدخل تمیزا و اختالف االذي یعتبر مؤشر

ة في الجداول وضحھ عند الحدیث عن العالقات االجتماعیو ھذا ما سن. التقلیدیة

  .ةالالحق
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  مدى تبادل الزیارة داخل الحي:  54جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نعـــــم 58 58%

 ال 42 42%

  المجموع  100 100%

  

تبادل الزیارات فمن لتكراري ألفراد عینة البحث حسب التوزیع ا 45یبین الجدول رقم  - 

  :جدول نالحظخالل النتائج المبینة في ال

  من أفراد عینة البحث یؤكدون زیارة األقارب 58% - 

  .   زیارة األقارب لھم من أفراد عینة البحث یؤكدون عدم 42% - 

من خالل ھذه النتائج المحصل علیھا نستخلص أن النسبة الغالبة داخل الحي و المقدرة ب  - 

58%  

  سیما ظروف السكن الدافع  ال ،تؤكد زیارة األقارب و تمثل تشابھ الظروف المعیشیة.

:  األساسي لھذه االتصاالت ، و ھو ما یعبر عنھ أحد المبحوثین عندما طرحنا لھ السؤال قائال 

  ".نحن فقراء األحیاء الشعبیة نسأل عن أحوال بعضنا البعض " 

تبین من و% 42یتبادلون الزیارات و الممثلة في نسبة  ال أما بالنسبة لفئة المبحوثین الذین - 

خالل مالحظتنا و حدیثھم أن ظروف السكن تمثل السبب األساسي في تراخي و انقطاع 

  .ر ظروف السكنحد ما بتغی إلىمرتبطة  ىالعالقات القرابیة ، و لھذا فـإن الزیارات تبق

تطبع ھذه الزیارات حیث تبین ) رجل  – ةامرأ( أن الثنائیة الجنسیة  إلى اإلشارةكما تجدر  - 

من  باألسرة المبحوثین عن السؤال أن النسوة أكثر ارتباطا إجاباتل مالحظتنا من خال

  . الرجال
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  طلب خدمة من األقارب إمكانیةمدى :  64جدول رقم 
 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نعـــــم 59 59%

 ال 41 41%

  وعـــــــــالمجم  100 100%

  

طلب خدمة من  إمكانیةد عینة البحث حسب التوزیع التكراري ألفرا 46یبین الجدول رقم  - 

  :األقارب فمن خالل النتائج المبینة في الجدول یتضح لنا

  .من أفراد عینة البحث أجابوا بإمكانیة طلب خدمة من األقارب 59% - 

  من أفراد عینة البحث أجابوا بعدم إمكانیة طلب خدمة من األقارب 41% - 

  :ائیة ما یلي یتبین لنا من خالل ھذه النتائج اإلحص - 

تبینھ النسبة الموضحة  تآزر بین أفراد العینة مھمة و كثیرة ،و ھو ماالعالقات التعاون و إن - 

، و التي توضح لنا استمرار عالقات التعاون و التضامن بین %59في الجدول و المقدرة بـ 

  .أفراد العائلة الساكنة بالوسط الحضري

طلب الخدمة من  إمكانیةنة البحث الذین أجابوا بعدم كما تبین النسبة المتعلقة بأفراد عی - 

  .األقارب بالتراجع النسبي

إال  ما یمكن استخالصھ من كل ھذا ھو أنھ و رغم استمرار القیم القرابیة في بناء العالقات، - 

 السكني اجعت نوعا ما تاركة المجال لعالقات جدیدة أخرى مبینة على تقاسم المجال أنھا تر

  .یرة و ھو ما سنوضحھ ال حقالجة عموما و الممثلة بعالقات او ظروف الحیا
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  نوع المساعدة التي یقدمھا األقارب : 74جدول رقم 
 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 مساعدة مادیة  20 34%

 مساعدة معنویة 21 36%

  اإلثنین معا  18 30%

  وعــــــــــالمجم  59 % 100

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب نوع المساعدة التي یقدمھا  47یبین الجدول رقم - 

  :األقارب لبعضھم البغض

  :من خالل النتائج المبینة في الجدول أعاله نالحظ - 

من أفراد عینة البحث ِیؤكدون أن الخدمة التي یقدمھا أفراد العائلة تتمثل في  36% - 

  .المعنویة الخدمات

  .ث یِؤكدون أن ھذه الخدمات ھي مساعدات مادیةمن أفراد عینة البح 34% - 

  من افراد عینة البحث یؤكدون على أن ھذه الخدمات ھي بنوعیھا المادیة والمعنویة % 30 - 

  :یتبین من ھذه النتائج الكمیة ما یلي

المساعدة التي یمكن أن تقدم من العائلة ھي الخدمات المعنویة أكثر من الخدمات المادیة مع  - 

و في الحالتین فإن ھذا السلوك التضامني القرابي یتشابھ . طلب الخدمة إمكانیةعلى  إجماعھم

غیر أن الظروف االقتصادیة الجدیدة التي  كثافتھعید بالتضامن التقلیدي في حجمھ و حد ب إلى

یعیشھا السكان داخل الوسط الحضري فرضت نوعا من الحاجات الجدیدة التي أثرت بشكل 

     ات القرابیة و نوعیة التضامن القرابي، رغم استمرار أشكال التعاون ما في طبیعة العالق

  .و التضامن القدیم

  

  

  

  

  



 تحليل و تفسير البيانات

 123

خامسلفصل الا  

  

  :سادسا بیانات خاصة بالجیران و العالقات االجتماعیة

  

 تعتبر الجیرة وحدة اجتماعیة ایكولوجیة ذات تأثیر كبیر على طبیعة وسطھا االجتماعي،     

            یرة من حیث طبیعتھا االجتماعیة جقة إلى دراسة الجیة سبالووبو لقد كانت األنترو

  .األفراد ، بسبب الضغوط و العوامل االجتماعیة المختلفة نو الصراعات التي تنشأ بی

تحوالت كبیرة  إلىیرة مثلھا مثل بقیة الوحدات االجتماعیة الحضریة تعرضت و الج     

  .بفعل الحجم ، الكثافة ، الالتجانس

ن ھذا السیاق تحاول الدراسة الراھنة التعرف على طبیعة الخدمات المتوفرة في مض     

یة قاتالالع الشبكة  یرة ، بناءجاورة اجتماعیة ، التزاور بین الجالحي الشعبي المدروس كم

  خ لا......
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  نوع العالقة مع الجیران:  84جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 جیدة 97 97%

 سیئة 01 01%

  غیر مستقرة  02 02%

  المجمــــوع  100  % 100

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب نوع العالقة مع الجیران  48یبین الجدول رقم - 

  :وكما ھو مبین في الجدول أعاله نالحظ ما یلي

  .من أفراد العینة تؤكد جودة العالقة مع الجیران % 97 - 

  .العینة أكدوا أن العالقات غیر مستقرة من أفراد 02% - 

  .من أفراد العینة أقروا بسوء العالقات بین الجیران 01% - 

النتائج المبینة في الجدول توضح بشكل یكاد یكون مطلقا عن جودة العالقات بین  إن - 

 .%97وھو ما تمثلھ النسبة العالیة لذلك و المقدرة بـ  الجیران،

 : ائج، و ما الحظناه عن عالقات القرابة ما یليیمكننا من خالل ھذه النت - 

من جھة  ،ة نسبیایضیق المجال المسكون و ظروفھ یساعد على تراخي العالقات القراب إن - 

فعالقة الجیرة نظرا لعدة . أخرى یقرب السكان الذین كانوا بعدین عن بعضھم البعض مجالیا

ل السكني ، كما تقرب المرأة بین من بعضھم البعض في المجایظروف تقرب السكان القر

  .العاملة من جیرانھا 
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  مدى استفادة المبحوثین من خدمات الجیران:  49جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 نعــــم 83 83%

 ال 17 17%

  وعــــــــــالمجم  100 100%

  

استفادة المبحوثین من  التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب 49یبین الجدول رقم  - 

  .خدمات الجیران

  :المبینة في الجدول نالحظ ما یلي اإلحصائیةاستنادا للنتائج        

  .الجیرانخدمات  من ممن أفراد عینة البحث یؤكدون استفد اتھ 83% - 

  .الجیران  خدمات من ماتھأفراد عینة البحث یقرون عدم استفارمن  17% - 

  :یتبین لنا ما یلي من خالل ھذه النتائج       

و ھو ما تبینھ النسبة  ،أن أغلب المبحوثین یؤكدون على استفادتھم من خدمات الجیران - 1

و التي أكدت عدم استفادتھم من خدمات الجیران لكن أكدوا  %17،أما نسبة  %83المقدرة بـ 

  .جودة العالقة مع الجیران

 حددتت بأن الجیرة ledrut. Rوضحھ  یرة مباشرة بالحیاة الحضریة فكماجترتبط عالقات ال - 

   تكون مساكنھم قریبة من بعضھم البعض  ذینیرة ھو تجمع األفراد الجبالسكن ، أوال اأساس

  .ھا عالقات التعاون و المعاشرةو تكون فیما بین

.              تون ال یمكننا أن تتصور مقیما بالحي ال یعرف جیرانھیففي الحي الشعبي دیار الز      

ما یقارن بتلك العالقات القرابیة التي كانت سائدة في المجتمع  افالتعاون بین الجیران كثیر

  .الریفي التقلیدي

و أخوات باعتبارھم  إخوةالجیران " المبحوثین عند طرحنا للسؤال إجاباتوھو ما تؤكده      

  ".ا عند الحاجة معنا ، و ھم أول من یساعدن نبین منا ھم الذین یعرفون مشاكلنا و یعیشویقر

منعزلین عن  ون خدمات من الجیران ھم كذلك غیركما نالحظ أن الجیران الذین ال یطلب - 

یتبادلون التجھیزات  جیرانھم،مع  ادون تضامنیب) المآتم و األفراح(الجیران في المناسبات 
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نظرا  والضرورة، حراسة المنزل عند  وباألوالد، أ ءالغذائیة، االعتناالمواد  والمنزلیة، 

  .عدد الذین یؤكدون وجود عالقات جیدة بین الجیران الرتفاع

یمكننا التأكد أن العالقات االجتماعیة داخل الحي عالقات جیدة یسودھا التضامن و التعاون  - 

حد بعید تلك العالقات التي كانت سائدة في المجتمع التقلیدي إال أن ھذه  إلىو ھي تشبھ 

على أساس الجیرة كذلك و ھو ما  إنمانیة على أساس القرابة فقط و العالقات الجدیدة لم تعد مب

  .نوضحھ الحقا

  كم الخدمات في حالة االستفادة :  05جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 دائما 45 45%

 عند الحاجة 38 38%

  وعـــــــــالمجم  83 100%

  
الخدمات التي ألفراد عینة البحث حسب التوزیع التكراري  50یبین الجدول رقم         

  :یستفید منھا البحوث من جیران فمن خالل النتائج المبینة نالحظ

  الدائمة من مساعدة الجیران ماستنفاداتھمن المبحوثین یؤكدون  45% - 

  من مساعدة الجیران عند الحاجة ماستفاداتھمن المبحوثین یؤكدون  38% - 

  :لمبینة في الجدول نالحظ من خالل ھذه النتائج الكمیة ا- - 

یرة المتبادلة بین الجیران تكون أكثر أھمیة عند الفئات البطالة التي إن المساعدات الكث        

كما تكون ذات أھمیة كبیرة كذلك بالنسبة لفئة النساء  ،اقتصادیة صعبة اتعیش ظروف

األوالد في أوقات العامالت حیث تكون المرأة أكثر حاجة لھذه المساعدات مثل االعتناء ب

  .العمل
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  ن من طرف الجیرانومنھا المبحوث یستفیدنوع الخدمات التي :  15جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 خدمة مادیة 47 57%

 مؤازرة معنویة 25 30%

  اإلثنین معا  11  % 13

  

الخدمة التي یقدمھا  نوع التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب 51یبین الجدول رقم  - 

  :في الجدول یتضح لنا  فمن خالل النتائج المبینة ،الجیران

  یؤكدوا على نوع الخدمات المادیة من أفراد عینة البحث 64% - 

  من أفراد عینة البحث أكدوا على نوع الخدمات المعنویة 30% - 

  :استنادا لھذه النتائج یمكننا استخالص ما یلي  - - 

تبرز الخدمات المادیة  ،وعیة الخدمات التي یقدمھا الجیران لبعضھم البعضن أن تبین         

    بنسبة أكثر و ھذا دلیل آخر على حاجة السكان في ھذا الحي لتضامن المادي نظرا للبؤس

و الفقر الذي یعیشونھ ، كما یبرز مؤازرة الجیران لبعضھم و تضامنھم فیھا بینھم في 

  .یم المساعدة المادیةالظروف الصعبة عند عجزھم لتقد

 المؤازرةلیس لدینا ما نقدمھ لبعضنا سوى " بعض المبحوثین  إجابات و ھو ما أكدتھ        

  ".مادیة صعبة االمعنویة ، فكلنا نعیش ظروف
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  القھوة  شرب  دعوة الجیران لتناول الطعام أو:  25جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %النسبة

 اناأحی 48 48%

 أبدا 52 52%

  

التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب دعوة الجیران لتناول  52یبین الجدول رقم 

  .القھوة معا بالطعام أو شر

  :فمن خالل النتائج المبینة في الجدول نالحظ - 

  .لشرب القھوةو لتناول الطعام  من أفراد عینة البحث تؤكد عدم دعوة الجیران  52% -  

  .أحیانا لشرب القھوةلتناول الطعام و  فراد عینة البحث تؤكد  دعوة الجیران من أ 48% - 

  :یمكننا تفسیر ھذه النتائج المبینة في الجدول ما یلي - 

ولنا دراسة العالقات األخویة السائدة بین الجیران و المتعلق بالدعوة اأوال بھذا السؤال ح - 

      التضامن  إبرازذا السلوك من أھمیة في لتناول الطعام أو على األقل شرب القھوة لما لھ

  .بكرم الضیافة في المجتمع التقلیدي  تھلمقارنالعالقات الجیدة بین األفراد و  و

المبحوثین المتقاربة لتؤكد استمرار بعض من القیم القدیمة داخل  إجاباتو قد جاءت          

ات االقتصادیة التي تفرضھا الحیاة الحي محل الدراسة ، و بروز قیم جدیدة مبنیة على المعطی

  .الجدیدة
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  ن من المساعدات متى یستفید المبحوثو:  35جدول رقم 
 االحتماالت التكــــــرار %النسبة 

  فقط المناسباتفي  28 58%

 بدون مناسباتحتى  20 42%

  

بحوثین من تفادات المالتوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب اس 53یبین الجدول رقم 

  .المساعدات 

  :من خالل المعلومات الموضحة في الجدول یتضح لنا ما یلي - 

  .من أفراد عینة البحث أكدوا عن استفادتھم من المساعدات في المناسبات % 28 - 

  .مناسباتدون من أفراد عینة البحث یؤكدون على استفادتھم من المساعدات ب 20% - 

  :الجدول یمكننا مالحظة ما یلي  من خالل ھذه النتائج المبینة في - 

حول العالقات األخویة بواسطة مؤشر دعوة  52التأكید على ما جاء في الجدول رقم * 

الجیران لتناول الطعام و شرب القھوة ،فإجابة المبحوثین في الحالتین تدل على استمرار 

  .ي التقلیديالتضامن بین أفراد عینة البحث الممثلة لسكان الحي الشعبي بطابعھا القیم

كما تدل على أن العالقات االجتماعیة باإلضافة لطابعھا التقلیدي تبنى على قیم             

اجتماعیة اقتصادیة جدیدة ممثلة في الظروف االجتماعیة و االقتصادیة للمجتمع الحضري 

  .الحدیث
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  .أساس بناء العالقات االجتماعیة في الحي الشعبي:  45جدول رقم 

 االحتماالت التكــــــرار %سبةالن

 على أساس القرابة 30 30%

  على أساس الجیرة  38 38%

  على أساس العمل  8 8%

  على أساس المستوى االجتماعي  4 4%

 أسباب أخرى 20 20%

  

العالقات  أسس بناء التوزیع التكراري ألفراد عینة البحث حسب 54یبین الجدول رقم 

  :..مبین أعاله یتضح ما یلي فمن الجدول ال. االجتماعیة 

  من أفراد عینة البحث أكدت أن بناء عالقاتھا االجتماعیة یتم على أساس الجیرة  38% - 

  القرابةعلى أساس  یتم من أفراد عینة البحث أكدت أن بناء عالقاتھا االجتماعیة % 30 - 

  معاییر مختلفة   من أفراد عینة البحث تؤكد بناء عالقاتھا االجتماعیة یتم على أساس 20% - 

  ).الجیرة ، القرابة ،األخالق ، الجیرة و العمل معا( 

  .من أفراد عینة البحث تؤكد  بناء عالقاتھا االجتماعیة على أساس االشتراك في العمل 8% - 

  من أفراد عینة البحث تؤكد على بناء عالقاتھا االجتماعیة على أساس المستوى  % 4 - 

  .االجتماعي

  : مبینة في الجدول نستنتج ما یليمن النتائج ال - 

       تؤكد لنا النسب المختلفة أن العالقات االجتماعیة لم تعد تحددھا قیم المجتمع التقلیدي  - 

و حدھا و المبنیة على التضامن و التعاون القرابي القائم على خدمة األرض المشاعة، بل 

فة تمیز المجتمع الحضري الجدید، أصبحت تبنى على قیم اجتماعیة و اقتصادیة و ثقافیة مختل

حیث تراجعت القیم االجتماعیة التقلیدیة المبنیة على القرابة لصالح قیم اجتماعیة أخرى 

في الجیرة وذلك نظرا للظروف المعیشیة المتشابھة كظروف السكن الذي یقرب  الممثلة
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قات االجتماعیة على و ھذا ما توضحھ لنا النسبة الغالبة في بناء العال. األفراد لبعضھم أكثر

  .أساس الجیرة

العالقات االجتماعیة على أساس العمل و الحیاة االقتصادیة الممیزة للمجتمع  تبنىكما          

  .الحضري

من كل ھذا نستنتج أن تنوع أسس بناء العالقات االجتماعیة یدل على أن العالقات          

یة التقلیدیة و القیم قیم االجتماعاالجتماعیة داخل الوسط الحضري أصبحت تحدده ال

  .للمجتمع الحضري الجدید االقتصادیة
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  :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضیاتھا: أوال
 ,من تحلیل البیانات اإلحصائیة نحاول في ھدا الفصل مناقشة الفروض االنتھاءبعد      

  .وذالك بغرض التأكد من مدى صدقھا

جملة من النتائج التى تعكس طبیعة العالقة بین  إلىالراھنة  أوال توصلت الدراسة

  )عزابة ( األسریة في منطقة دیار الزیتون التحضر و تغیر األدوار 

  .ففي ما یتعلق بالفرضیة الجزئیة األول و التي مفادھا

         حیاء الشعبیة بالقیم األقویة لألسرة الجزائریة الساكنة ب ارتباطتوجد عالقة  ال    

  .و المعاییر التقلیدیة في سلوك أفرادھا و إتجاھاتھم

 :مؤشرات التالیةلیة باو قد عبرنا عن ھذه الفرض    

  الزواج القرابى  - 1

 تعدد الزوجات  - 2

 سن الزواج  - 3

 إختیار األزواج  - 4

 المرأة و خروجھا للعمل  - 5

 النسل  تنظیماألبناء و  - 6
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  :مؤشر الزواج القرابي - 1 

الحظت الدراسة تراجعا كبیرا لھذا النمط الزواجي ذاخل الحي الشعبي حیث        

وھذا دلیل على أن  %34ة بین األزواج تقدر ب ابالقر نسبةأن ) 14(یوضح الجدول 

                              األسرة الجزائریة الساكنة في الحي الشعبي لم تعد قائمة على البناء القرابي كما كانت 

بإعتبارھا لم . التقلیدى و ھذا ما أدى إلى تغیر وظائف األسرة و أدوارھا في المجتمع 

المبني على ملكیة األرض و خدمتھا و بالتالى لم ،مقائمة على البناء اإلقتصادي القدیتعد 

عة لسلطة رب األسرة في توزیع األدوار  و المكانات بل ضتعد ھذه الوحدة األسریة خا

تغیرت بتغیر بناءھا اإلقتصادي و اإلجتماعى فطبیعة الوسط الحضري المتمیز بتفشي 

تركیبة البشریة المتمایزة أدت إلى تغیر القیم القدیمة ال سیما و ضیق السكن و ال،طالة بال

  .قیم الزواج القرابي

أقل (  عند فئة الشباب) القرابى (  يلھذا النمط الزواج اكما الحظت الدراسة تراجع     

   ."15جدول "سنة  40مقارنة بالمسنین أكثر من ) سنة  40من 

 األصل الحضري مقارنة بالسكان دو ون دوتراجع الزواج القرابي عند السكاكما      

  .)16(لریفي و ھذا ما یوضحھ الجدول ااألصل 

ھذه النتائج تدل على أن اإلنتقال من الوسط الریفي التقلیدي إلى الوسط الحضري     

    ،مع البناءات الجدیدة ىیفرض على األفراد و الجماعات أنماط سلوكیة جدیدة تتماش

سلوكات  خالل  ناھا منم و المعاییر التقلیدیة التى الحظى القیو علیھ فإن التراجع عل

   .مؤشر الزواج القرابي صحیحوار أسریة جدیدة و بالتالى فإن األفراد تفسر ظھورا أد

  :ثانیا مؤشر تعدد الزوجات   - 2

 تبینیوضح تعدد الزوجات داخل الحي الشعبي  يالذ) 09(بمالحظة الجدول رقم      

                                                                              رامنتشو الذى كان ) تعدد الزوجات ( سلوكيأن النمط ال لنا

بین الدراسة أن ت ،في المجتمع التقلیدي تراجع كثیرا عما كان علیھ في السابق حیث

وھذا دلیل على  ) %93( یتزوجوا إال مرة واحدةلم  عینة البحثالنسبة الغالبة ألفراد 

أن سلوك األفراد داخل الوسط الحضري لم یعد مرتبطا بالقیم القدیمة وعلیھ فإن ھذا 

 .المؤشر محقق
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   :سن الزواج  مؤشر - 3

بة یتضح أن النس المتعلق بالسن عند الزواج األول 11بمالحظة الجدول رقم       

جوا ثم تلیھا فئة من تزو 30- 20ین سن ین تزوجوا بذال ألولئكاألعلى ھي تلك الممثلة 

   %13بنسبة  30من بعد سن 

السن  /المبحوث عند الزواج األول سن یعبر عن الذيو  13وبمالحظة الجدول رقم      

ھم من فئة  )سنة 20أقل من (مبكرة یتبین أن النسبة الغالبة لمن تزوجوا في سن 

و أن أكبر نسبة منھم ھي فئة ذات ) سنة  40أكثرمن ( المسنین من الفئة العمریة 

   .األصل الریفي

واج تراجع كثیرا زسن ال أن لھذه الشواھد اإلحصائیة توصلت الدراسة إلى استنادا     

        ما كان سائدا في المجتمع التقلیدي و ھو دلیل على تغیر القیم و المعاییر القدیمة ع

  .ن الزواج سو المتعلقة ب

في الجداول           سن المناسب للزواج و المعبر عنھ لرت نتائج الدراسة لكما أظھ     

سنة عند أكبر نسبة من  30أن سن المناسب للزواج ھو أكثر من ) 27.28.29(

أما السن المناسب سنة بالنسبة لبقیة أفراد العینة ، 30 - 20و بین ) %57(المبحوثین 

 .المبحوثین من   %82 بنسبة 30- 20لزواج الفتاة ھو بین 

و على العموم توصلت الدراسة إلى مالحظة التناسب الكبیر بین السن الواقعي     

یر النمط ال سیما عند فئة الشباب منھم و ھذا دلیل على تغ ،للزواج و السن المثالى

البناء األسري و تغیر أنماطھ السلوكیة وعلیھ یمكننا الحكم على الزواجي وبالتالى تغیر 

  .شر تحقق أن ھذا المؤ

   :األزواج  اختیارمؤشر  - 4

اجع نمط كل الشواھد اإلحصائیة لدراسات للحى الشعبي تدل بوضوح على تر    

األزواج و ھى تدل على تراجع القیم القدیمة التى كانت  باختیار السلوك التقلیدي المتعلق

و فرض من  لرب األسرة الحق و السلطة في إختیار ،أسریا اجتماعیاشأنا تعتبر الزواج 

 .األسرةعلى الزوجین إال القبول بھ مادام یخدم مصلحة  ماو ا،یراه مناسب
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إنما أصبح  األب لسلطة اختیار األزواج لم یعد خاضعفنتائج الدراسة تبین أن ا       

تعارض  لوحتى  ،الرغبة الفردیة و للمصلحةخدمة  الزوج و الزوجة یتخذهفردیا  أناش

 .ةاألسریمع مصلحة الجماعة 

) 17(حیث بین الجدول )  19- 18- 17( ھذه الوضعیة الجدیدة توضحھا الجداول      

مع  ،من المبحوثین %47ین تعارفوا فیما بینھم قبل الزواج ھو اللذ نسبة األزواجأن 

 ) سنة  40أقل من ( فئة الشباب  من منھم ھم %30اإلشارة إلى أن نسبة 

ممن  %30أصل المبحوثین أن / األزواج  رختیاو المتعلق با) 19(بین الجدول و    

 .من أصل الریفي  %17تعارفوا قبل الزواج ھم من أصل حضري مقابل 

تغیر األدوار األسریة في الوسط الحضري  بینتإلى ھذا فإن الدراسة  واستنادا     

د لم و ھو دور جدی. ر شریك حیاتھ بحریة ختیاأصبح للزوج القدرة و السلطة في ا حیث

الدور و المكانة التى على دا في المجتمع التقلیدي وھذا الواقع لم یعد غریبا یكن سائ

 .أصبح الفرد یحتلھا داخل المجتمع الحضري

في الوسط ) ختیار الزوج ا(واج وما یؤكد التغیر الذى مس ھذه القیم المرتبطة بالز    

ختیار احول ضرورة التعارف قبل الزواج و ات المبحوثین الحضري ھو نتائج توجھ

مطلقة أن للفتى الحق في التعرف على  بصفةن وحیث یرى المبحوثو،الزوج المناسب 

 ) %91( زوجتھ و كذالك األمر بالنسبة للفتاة لكن بنسبة أقل 

      ھذا المؤشر یدل على أن األنماط السلوكیة الجدیدة السیما داخل الوسط الحضري      

و المعاییر التقلیدیة وذالك مانالحظھ من خالل  لم تعد مرتبطة بالقیم) الحي الشعبي ( 

 .تحقق و علیھ فإن ھذا المؤشر قد،حدة األسریة وداخل ال اتجاھاتھمسلوكات األفراد و
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   :و خروجھا للعمل ةالمرأ مؤشر - 5

بین  ساعدنا في توضیح األدوار اإلقتصادیة) عمل المرأة (لھذا المؤشر  تیارناخا      

  .تجاه العملاالعمل و توجھات الرجال و النساء  تجاهافز النساء االجنسین وكذا حو

ماط األسریة للمجتمعات ر سمة األنیعتبالفصل بین عالم الرجال وعالم النساء إن 

العمل بین  تقسیم  و اإلسالمیة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة وھذا یفسر. التقلیدیة

وبھذا فالمرأة تھتم بكل األعمال  "ساء قوامون على الن "الجنسین على أساس أن الرجال

كما یجب التدكیر بأن تخصص المرأة  ،االقتصادیةالمنزلیة التى تضم بعض األعمال 

في األعمال المنزلیة الداخلیة ھو میزة المرأة الجزائریة التقلیدیة و خاصة تلك الساكنة 

بقیامھا ببعض  ت دوما في الحیاة اإلقتصادیةفي المدینة ألن المرأة في الریف ساھم

لم قتصادي المركزي إال أنھا ورغم قیامھا بھذا الدور اال ،داخل و الخارجالاألعمال في 

یراث األرض  رغم أنھ حق تحتل أبدا مكانة مھمة فقد سلب منھا حتى حقھا في م

  .شرعي 

أظھرت اإلختالف السائد بین ) دیار الزیتون ( دراستنا لعمل المرأة داخل الحي الشعبي 

ساھمة المرأة في المیدان مف ، الفقیروار اإلقتصادیة في الوسط الحضري األد

 07الجدول ) مالت من مجموع أفراد العینة اع 7( اإلقتصادي تعتبر مساھمة محدودة 

و إنما ھو تعبیر عن ،و ھذا ال یعني أنھ خیار حر للمرأة أو ناتج عن اإلرادة الشخصیة 

 ،الكبیر للبطالة داخل الحي الشعبيفي االنتشار قتصادیة و المتمثلة ف االورظھور التد

و لھذا حتى نبین أثر الجانب اإلقتصادي في تغیر أدوار األسرة لجأنا إلى دراسة إتجاه 

ة النتائج الكمی و منھ بینت ) قبول أو رفض عمل المرأة .( األفراد حول عمل المرأة 

دلت النتائج المیدانیة على أن حیث  ,عمل  المرأة  في قیم المبحوثین إتجاه اكبیر اتغیر

إنما القبول بدور إقتصادي  ،التقسیم القدیم للعمل لم یعد سائدا داخل الوسط الحضري

من أفراد عینة البحث الذین  %48و یظھر ھذا من خالل النسبة العالیة ،جدید للمرأة 

ل العالقة بین تقبل عم 39ھر الجدول و یظ)  38الجدول رقم ( لمرأة لیقبلون عمل 

تقبل  زادت درجة إذ تبین أنھ كلما زاد المستوى التعلیمي  ،العلمي ىالمرأة و المستو

عمل المرأة وذالك بسبب إدراك ھذه الفئة المتعلمة بالدور الذى یمكن أن تقدمھ المرأة 
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بأن عمل المرأة أصبح ینظر إلیھ على إعتباره میزة  إدراكھمو  ،االقتصاديفي المجال 

   المجتمعات الحدیثة

  .و على العموم مایمكن إستخالصھ من نتائج حول عمل المرأة داخل الحي  وتقبلھ       

          و تغیر البناء اإلقتصادي ) دیار الزیتون ( ف الحي الشعبي الفقیر ورظھو أن 

لألسرة داخل الوسط الحضري أصبح یفرض على الرجال تقبل أدوار  االجتماعيو 

تقسیم  نظامحیث أصبح في إطار  ،المجتمع التقلیدي الریفيفي جدیدة كان یراھا مھینة 

الجدید یحاول التكیف مع ھذه المعطیات الجدیدة و علیھ یمكننا الحكم على أن ھذا  العمل

   .المؤشر قد تحقق 

  :النسل األبناء و تنظیم مؤشر - 6

لفھم ك جوانب الحیاة اإلجتماعیة وذال حاولنا من خالل ھذا المؤشر دراسة بعض         

 االجتماعیةد فیھا و كذا أشكال التنمیة او مكانة و دور كل األفر ،األسرةأكثر لتنظیم 

رتبطة اسة الھدف من الحیاة األسریة المو قد خصصنا لدر ،األسرة داخلالسائدة 

  .النسل و تنظیم ،باإلنجاب عدد األبناء

األسمى یبقى الھدف  ابفمن خالل تحلیلنا للبیانات الكمیة أتضح لنا أن اإلنج         

وذالك لیس لكونھ العامل الرئیسي في إستمرار األسرة فحسب بل  االجتماعیة للحیاة

  .لكونھ عامل حمایة و تأمین لألسرة

إجماع المبحوثین ) 28(تبین من خالل الجدول ) دیار الزیتون ( فدراستنا للحي الشعبي 

المال و البنون  "القیم اإلسالمیة ة القویة مستمدة من ادرعلى ضرورة اإلنجاب فھذه اإل

   "حدیث شریف" "الودود الولود تزوجوا  "  "آیة" )سورة الكھف( "زینة الحیاة الدنیا 

تشیر ھذه القیم إلى مكانة المرأة داخل األسرة كما تشیر إلى أن مكانة المرأة تزید        

  .حیث یعطونھا المكانة الحقیقیة داخل األسرة  ،بإزدیاد األبناء 

  .وھنا تبدو األم الصورة المثلي للمرأة      

 عماا تشھد تغیرا ھاألبناء فحسب نتائج الدراسة للحي الشعبي فإن دأما فیما یتعلق بعد

كانت خدمة األرض و الحفاظ علیھا  فإذا ،كانت علیھ في المجتمع التقلیدي الریفي

قتصادي الجدید ناء االحاجتھا للسواعد لخدمتھا فإن البلتفرض اإلنجاب بأعداد كبیرة 
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قیم وھذا داخل الوسط الحضري المبني على العمالة و تقسیم العمل لم تعد تفرض تلك ال

  .من عدد األبناء  مایفسر المیل إلى الحد

عدد األبناء الواقعي لألسرة داخل الحي الشعبي حیث  عنھره دراستنا ظت وھذا ما      

بناء لدى فعدد األ ،لمثالي لدى المبحوثینتبین التراجع الكبیر بل تعدى حتى العدد ا

مقسمة بین فئة . من المبحوثین  %60 لـ بالنسبةأبناء  5- 1بین  وحاألسرة المبحوثة یترا

   %21بنسبة ) أبناء  - 5- 3( و فئة  %39أبناء بنسبة  3- 1

عدد المثالي وھو ما یوضحھ الو تبین النتائج أن عدد األبناء الواقعي یقل عن      

  .32الجدول 

نظرا لقلة  ،روف الحیاة داخل الحي ال تشجع على اإلنجابظوھذا یدل على أن      

و بمالحظة .التي ال تساعد على التكفل بالعدد الكبیر لألبناء  ،الموارد و ضیق المسكن

ھذا بدون ( النسل  أفراد عینة البحث لجأوا إلى تنظیممن   %56یتضح أن  -  35الجدول

من أفراد العینة   % 13الدین لم ینجبوا بعد و المقدر عددھم ب إحتساب األزواج الجدد 

النسل كان بموافقة الطرفین  زواج الدین لجأوا إلى إجراء تنظیمكما تشیر إلى أن كل األ

   .)32الجدول ( 

النسل و مؤشر السن  خالل ربط العالقة بین مؤشر تنظیم كما توصلت الدراسة من     

یجة توكد أن النمط السلوكي المرتبط باإلنجاب تغیرأكثر عند نتو المستوى التعلیمي إلى 

ثانوى ( فئة الشباب مقارنة بكبار السن وكذالك بالنسبة لدوى المستوى التعلیمي األكثر 

  )االبتدائي ، األمي( ستوى التعلیمي البسیط مقارنة بدوي الم) جامعي 

النسل  وعدد األبناء وتنظیم من خالل ھذه السلوكات و اإلتجاھات المتعلقة باإلنجاب    

حیث ط الحضري الجدید نسق األسري في الوسیتبین لنا بوضوح التحول الذي عرفھ ال

أصبحت الیوم تتماشى مع مستجدات الحیاة  القدیمة،تغیرت األدوار المرتبطة بالقیم 

   .)الفقر و ضیق المسكن ( الحضریة الجدیدة 

أكثر إستعداد ألخد المبادرة عكس ماكانت علیھ  كما تبدو المرأة من خالل ھذه النتائج    

كما توصلت الدراسة إلى أن تفضیل جنس األبناء لم یعد لدى  ،في المجتمع التقلیدي

عن  كرذل الیتفض(المبحوثین بنفس األھمیة التي كان علیھا في المجتمع التقلیدي 
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األبناء و  من المبحوثین یفضلون إنجاب الجنسین %90بینت النتائج أن و ) األنثى

منھم فقط من یفضلون إنجاب الدكور وھذا التغیر  %10و ) البنات على حد السواء 

الذي ال حضناه من توجھات المبحوثین یبین الدور الجدید في بناء األسرة داخل الوسط 

  .الحضري

البنت أصبح ینظر إلیھ بنفس أھمیة الولد وذالك لما تحتلھ من مكانة ودور  فازدیاد     

حیث أن تراجع . في الحیاة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة داخل األسرة و المجتمع جدید 

و اإلناث األسرة الممتدة و بقاء األم لوحدھا داخل البیت أعطي األبناء الدكور منھم 

إخوة و أخوات  ,الحماة ( م بھا أفراد آخرون وكان یق. وظائف ومسؤلیات جدیدة 

  .في المجتمع القدیم) الزوج

اء على النتائج المتوصل إلیھا حول ھذا المؤشر یمكننا الحكم على أنھ تحقق و بن    

  بنسبة كبیرة 

واستنادا إلى نتائج كل ھذا المؤشرات یمكننا الحكم على أن توقعاتنا كانت صحیحة حیث 

دلت كل ھذه الشواھد الكمیة على أن األدوار األسریة تغیرت داخل الحي الشعبي نظرا 

  .و علیھ فإن فرضیتنا األولى صحیحةطة بالقیم و المعاییر القدیمة ألنھا لم تعد مرتب
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  :مفادھا التى  :نتائج الفرضیة الثانیة 

أن توزیع األدوار و المكانات داخل األسرة الجزائریة الساكنة في األحیاء الشعبیة لم * 

  نا علیھا بالمؤشرات التالیةیعد مرتبط بالسن و الجنس وقد عبر

  شاركة الذكور في األعمال المنزلیة م –أ 

 لألسرة  ر الماليیالتسی –ب 

   : نتائج مؤشر مشاركة الذكور في األشغال المنزلیة -أ*

إلى توزیع أدوار و مكانات الجنسین داخل األسرة وذالك من خالل  فرضیةتشیر ھذه ال

  مؤشر األشغال المنزلیة و التسیر المالى 

النمط األسري التقلیدي یتمیز بتخصص كبیر في ھذا المجال حیث أن التنظیم  إن      

لنا نتائج ھذا  بینتأما في الحي الشعبي محل الدراسة فقد  ،على المرأة  یبنىالمنزلي 

وھو ما أكدتھ لنا النتائج حول . التغیر الكبیر في األدوار األسریة للجنسین  ،المؤشر

حیث  ،و ھو المؤشر لتغیر األدوار داخل األسرة  منزلیة،المشاركة الذكور في األشغال 

من المبحوثین یؤكدون أن  %65المتعلق باألشغال المنزلیة أن  ) 34( بین الجدول 

یقوم بھا األم واألب و   %9 ,یقوم بھا األب   %6و  –األشغال المنزلیة تقوم بھا األم 

    )الدكور و اإلناث معا( اء یقوم بھا األبن %11یقوم بھا األم و األبناء و   18%

كور في األشغال ذمدى قبول المبحوثین لمساعدة األبناء ال 34كما یبین الجدول رقم      

من المبحوثین یقبلون بمساعدة األبناء الدكور في  %62أن  اتضححیث  ،المنزلیة 

ور بین قبول مشاركة األبناء الذكدراسة العالقة األشغال المنزلیة كما تبین نتائج 

عند  بروزاالسن أن التغیر الذي مس ھذا النمط السلوكي ھو أكثر و لألشغال المنزلیة 

بین النتائج أن نسبة من یقبلون بمساعدة الذكور في تحیث ) سنة 40- 20( فئة الشباب 

بینما تقدر العینة التى تقبل بالمساعدة ،  من مجموع أفراد % 36األشغال المنزلیة ھي 

  %7 و %19النسبة األقل و التي تقدر ب ) 60- 40( األكثر سنا  نسبة الفئة العمریة

 .سنة 60بالنسبة للفئة العمریة أكثر من 

أن نسبة كبیرة ممن یرفضون  بسبب الرفضو المتعلق  36كما یبین الجدول رقم       

  .مساعدة الذكورلألشغال المنزلیة یرجعون السبب لعدم إتقان الدكور لألشغال المنزلیة



 مناقشة نتائج الدراسة                                                                                                     

 142

 الفصل السادس
ست رافظة لھذه القیم الجدیدة أو ھذا النمط یھذا یعني أن ھذه الفئة من المبحوثین لو     

 .السلوكي الجدید داخل األسرة 

ول بأن الدراسة داخل الحي الشعبي توصلت إلى التأكد من لكل ھذا یمكن أن نق فاستنادا    

الذى كان ساندا في  تغیر القیم التقلیدیة المرتبطة باألشغال المنزلیة المبنیة على التخصص

في الواقع المعاش أو على مستوى التوجیھات  اءساھمة الذكور سوم و ما ,األعراف التقلیدیة 

الرجل و ال  تقبلھاإال دلیال على ھذا التغیر الدي مس ھذه األدوار حیث أصبحت ھذه األدوار ی

فإن النساء  ثر من ذالك یرى فیھا اإلھانة وال العقدة كما كانت سائدة في المجتمع التقلیدي و أك

  .أصبحن یطالبن الرجال بذالك

لم تعد قائمة على الفصل بین عالم الرجال و عالم  ةالجدید ةروف الحیاة الحضریظف     

تقبلھا من الرجال و مساھمة الرجال داخل  وخارج البیت و أن خروج المرأة للعمل .النساء 

تھا الحیاة الحضریة بكل ماتحملھ من ائف جدیدة فرضظالبیت في األشغال المنزلیة ھي و

 .تناقضات 

    السن  و علیھ یمكننا الحكم على أن األدوار  و المكانات لم تعد تحدد إستننادا للجنس و     

 .و علیھ فإن ھذا المؤشر قد تحقق

   :المالير یمؤشر التسی -ب*

ة لوحده في المجتمع لألسرة مھمة أساسیة كان یقوم بھا رب األسر المالي ریعتبرا لتسی     

  .التقلیدي 

  و في المجتمع الجزائري الجدید یعترف قانون األسرة بنظام الفصل بین حاجات الزوج     

اإلنفاق الشرعي أى إعالة  و الزوجة فالمرأة لھا الحق في تسیر ثروتھا لكن على الزوج

   )1(.األسرة

عن ظروف  ظناهالح الل مافي الحي الشعبي بالدات من خولكن في الوسط الحضري       

سوى  زوج بإعتبار أن المبحوثین لیس لھمالحیاة ال یمكننا الحدیث عن حاجات المرأة أو ال

و أن ثروتھم الوحیدة ھي المتمثلة في األجور القلیلة أو اإلعانات البسیطة  . "تسیر فقرھم"

مساھمة الو األبناء في و لھذا السبب تبرز النتائج الكمیة مسؤولیة األم  ،التى یحصلون علیھا 

                                                
 .70ص  2004ھومة للطباعة و النشر الجزائر  محمد لمین ، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري ،دار لوعیل  -  1
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) رب األسرة ( لألسرة  و أن التسیر المالى لم یعد حكرا على الزوج  یر الماليفي التسی

من الحاالت  %70فدراستنا بینت رغم الدور الذى مازال یلعبھ رب األسرة في التسیر المالى 

األم و األبناء  شھد تغیر مستمر لھذا الدور حیث تراجع دور األب في التسیر لصالحنإال أننا 

   . من الحاالت  %14و كذالك األبناء  %16 ینت أن األم تلعب ھذا الدور الجدیدفدراستنا ب

فكل فرد نشط یسیر . و على العموم ھذا الدور أصبح یقوم بھ أفراد مختلفون داخل األسرة 

  .دائم دخلھ الخاص لتلبیة حاجاتھ األسریة المختلفة ال سیما أن دخل ھؤالء األفراد غیر 

و على العموم توصلت الدراسة إلى أن المسیر المالى لألسرة ھو صاحب الدخل األكثر       

  . ا ، بغض النظر عن الجنس و السن استقرار

تمثلة في التسیر المالى رغم أنھا ا یمكن اإلشارة إلیھ ھو أن ھذه األدوار الجدیدة المو م     

   )1( "د معناھا داخل اإلطار األسريخل األسرة و تأخابوضعیة السلطة د"ترتبط 

یعني أن ) دیار الزیتون ( خل الحي الشعبي اد بناءللمرأة و األ المالي رالتسیییظھر أن      

 .المرأة حصلت على نوع من السلطة و لكن تعني كذالك تضھور الحیاة اإلقتصادیة لألسرة 

ر یعن التسی تخليللسرة مكرھا أ رب األداخل الحي الشعبي یلجفنظرا للبطالة المنتشرة      

و األبناء في التسیر المالى  ة الزوجةو ھو ما یبرر مساھم ،یصبح شاق علیھ  الذي المالي

لوضعیة تأكد و تفسر  ھذه ،ألنھم الضحایا األكثر تضررا من النقص الكبیر لمداخیل الزوج

كد صدق تنبئاتنا أى ا یؤمتغیر األدوار التى لم تعد مرتبطة ال بالسن و ال بالجنس و ھوا 

 .صدق فرضیتنا 

   : لثةالفرضیة الثا -

شعبیة الحیاء األالساكنة بالسائدة بین أفراد األسرة الجزائریة  االجتماعیةتتمیز العالقة "        

  "بوجود مزیج من التضامن العائلي التقلیدي القدیم و التضامن اإلقتصادي الحدیث

األسس إلى الوسط الحضري ترافقھ تحوالت  من الوسط الریفي االنتقالإن        

ة یزید في یفة السكان، فزیادة العدد ، و الكثااالجتماعيمستویات الواقع تمس كل  المرفولوجیة

 األسرة الممتدة لیونة في بناءھا، یفرض على، و ضیق المجال المسكون  ،تباین الوسط 

 لإلجابة على تساؤالتو  "رة یرة لألسج "فحركة السكان و قواعد اإلقامة الجدیدة تخلق 
                                                

1  -  touzard H, Enquêtes psychologique sur les rôles conjugaux  et les structures familiales CNRS Paris 
1971.p21.  
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توجھنا في  ،ا ھذهتنفرضی ارالختبو ، االجتماعیةوالعالقات  ة والجیرةابالدراسة المتعلقة بالقر

یھتم بدراسة العالقة اإلجتماعیة التى كانت سائدة أى  ، الذيالتقلیدياألول نحو اإلتجاه 

بھ دراسة العالقة التي  ينالذي نع ، وثم توجھنا ثانیا نحو اإلتجاه الجدید  قرابیة،لاالعالقات 

   .)عالقات الجیرة ( تنشأ في الوسط الحضري 

بدراستھا في لیس لألسرة من معنى إال ") CHAMBART DE LAW(وكما قال      

   .)1("جزء األكثر أھمیة فیھالإطار البناء اإلجتماعي العام الدى تعتبر 

الدقیق المحكم ، حیث یعیش أفرادھا ، داخل تتمیز األسرة التقلیدیة الجزائریة بنظامھا      

الجماعة ، فالطبیعة االقتصادیة للمجتمع المبنیة على شیوع األرض تفرض التعاون و التآزر 

  .داخل الوحدة األسریة و ھو ما یعطیھا أھمیة كبیرة داخل البناء االجتماعي 

  : عبي كشفت لنا على إن دراستنا للعالقات االجتماعیة داخل الوسط الحضري للحي الش     

عن خاصیة المجتمع الثنائیة ، فمن جھة یتبادل النساء داخل اإلطار القرابي الزیارات  - 1

  .، و من جھة أخرى تتصل النساء فرادى بالجیرة 

ضیق المجال المسكون ساعد من جھة على تراخي العالقات القرابیة القدیمة و من  - 2

 .بعضھم البعض مجالیا جھة أخرى قرب السكان الدین كانوا بعیدین عن

حیث توصلنا إلى أن العالقات القرابیة تراخت نسبیا  49و ھذا ما یوضحھ الجدول رقم 

بالنسبة  %83من أفراد العینة یؤكدون إمكانیة طلب الخدمة من األقارب مقابل  59%

  .للجیران

طبیعة الزیارات األسریة فیما بینھم قائمة على ھویة الظروف السكنیة، و على  - 3

 .الجیرةو ھذا أعطى أھمیة أكثر لعالقات التعاون مع  قاسم،الت

العالقات داخل الحي الشعبي تحمل سمة االنتقائیة حیث تكون أكثر اتساعا عند األسر  - 4

 .مستقراالفقیرة أو عند المرأة العاملة أو عندما ال یكون للزوج عمال 

المعبر عنھا  %83نسبة كما تمتاز عالقات الجیرة بالطابع التضامني و ھذا ما أكدتھ ال - 5

 .49في الجدول 

                                                
1   - CHAMBARTDE LAW, pour une sociologie des aspirations, denoel, Gautier Paris 1969, p.133. 
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نتیجة لھذه الظروف االقتصادیة و االجتماعیة الجدیدة داخل الحي السكني أصبحت          

 54العالقات االجتماعیة تبنى على تقاسم كل ھذه الظروف و ھذا ما یبینھ الجدول رقم 

ترى أن بناء عینة البحث المتعلق بأسس بناء العالقات االجتماعیة حیث أظھر أن أغلب أفراد 

أساس  %30القرابة  %38العالقات االجتماعیة یتم بدرجات متفاوتة على أسس الجیرة 

و تعني بناء العالقات االجتماعیة على ( و أخرى تذكر  %4المستوى االجتماعي  %8العمل 

ة و ھذا یعني أن األسر البحث،من أفراد عینة  %20كل ھذه األسس مجتمعة و تمثل إجابات 

داخل الحي تحاول التوفیق بین التضامن العائلي التقلیدي و التضامن االقتصادي الحدیث في 

   .او ھذا ما یؤكد صدق فرضیتن االجتماعیة،بناء عالقاتھا 
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   : نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة :ثانیا 

التى طرحت جملة من النتائج التى  عرضنا في الفصل الثاني عددا من الدراسات المیدانیة

       و بطبیعة النظریة الموجھة لھا  ،یھفأجریت  لسیاق اإلجتماعى التىترتبط في مجملھا با

 .و تقنیات البحث المیداني ،المنھج كذلكو 

 توصلت إلى عدد من النتائج التى تقترب ھنةاالرأن الدراسة  ىیر إلنشاإلطار  افي ھذ       

ولقد أكدت دراستنا أن . تبتعد في جزء آخر عن نتائج الدراسات السابقةفي جزء منھا و

  .التحضر، قد غیر من بناء األسرة وتغیر أدوارھا

وھذا ما أكدتھ بن قطیب حول البناء األسري، التي أكدت تغیر ھذا البناء، بفعل العدید من 

  :العوامل، نذكر منھا

لوسط الحضري ساعد على تفتیت العائلة تغیر البناء االقتصادي لألسرة الساكنة في ا - 

  .الكبیرة، وبالتالي تقلص حجمھا لتأخذ طابع العائلة النوویة

ة األسرة في فیعلى تغیر وظ ،كما توصلت الدراسة إلى دكر بعد المؤشرات التى ساعدت

 إلخ...........مثل عمل المرأة وضیق المسكن  و التعلیم ،الوسط الحضري

د على التحول الدى عرفتھ األسرة داخل الوسط الحضري یإلى التأككما خلصت الدراسة      

المرتبطة  یةسلوكالمتمثلة في تغیر األنماط ال ،ھذا التحول اتمؤشر إبرازالك من خالل ذو

 .و غیرھا  المالي رالتسییو  ، یةجاالزوبالقیم 

تى أصابت على أن أھم التغیرات ال)  بوتفنوسات مصطفي( كما أكدت دراسة األستاد      

البناء األسري الجزائري تتمثل في تقلص حجم ھذه األسرة داخل الوسط الحضري و قد أكد 

أدى إلى تقلص  ،خر على أن السكن و طبیعة البناء اإلقتصادي الجدید المرتبط باألجر اآل وھ

 .حجم األسرة و ساعد على ظھور أنماط سلوكیة  جدیدة 

ظائف األسرة وعلى بناء و  تز التغیرات التى طرأكما توصلت دراسات مختلفة إلى إبرا   

  .كر من ھده الدراساتنذعند إنتقالھا للعیش في الوسط الحضري و 

ي تقلص أكد على أن ضعف الروابط األسریة یكمن ف الذي Brunnerدراسة برونار   - 

فتوصلت إلى أن تشتت العائلة الممتدة  fisherأما دراسة ،الوضائف التقلیدیة لألسرة

 .زیادة الكثافة داخل المدن ببھس
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 ائف األسرة ظمن وأن نمو حجم المدن یقلص  - 

 .في السلم اإلجتماعى یقلص الروابط األسریة القرابیة االرتقاءو  - 

 و السكن أثرا على توزیع المكانات  االقتصادیة للظروفأما دراستنا فقد توصلت إلى أن      

التغیر و  فعملیة التحضر ،االجتماعیة تنشئةال الالك على أشكذو األدوار داخل األسرة و ك

زادت في تظھور الحیاة ) مكانیات المادیة نقص المجال المسكون و اإل( السریع  ماعيتاالج

 .األسریة 

ر إستعداد للتكیف مع بین أن األسرة أصبحت أكث ،اھرة تقلص حجم األسرةظحیث أن      

 .المبحوثین حول العدد المثالى لعدد األبناء وھذا ما أكدتھ توجھات  الظروف الجدیدةھذه 

األشغال المنزلیة لم تعد مبنیة أن فقد خلصت الدراسة إلى أما في ما یخص توزیع األدوار     

 .على التخصص الجنسي كما كان سائدا في المجتمع التقلیدي 

وحده یتكفل تغیر في األدوار حیث لم یعد الزوج  ،الحظنا ير المالیو في مجال التسی       

المبحوثین عند اإلجابة وھذا ماوضحھ . حتى إن كان دوره اإلقتصادي مھما ،یفة ظبھده الو

لإلنفاق  كافیة كون إمكانیات الزوجالمتعلق بقبول عمل المرأة عندما ت ،30رقم  عن السؤال

اإلجتماعیة فقد توصلت الدراسة إلى أن المجتمع  أما فیما یخص العالقات ،على األسرة

ویساعد على ظھور عالقات مع جماعات ،حوالت في العالقات القرابیة تضري یفرض الح

 .جدیدة كانت في السابق منفصلة مجالیا

 ماعند) le déracinement( حول ) Bourdieu(و ھذه النتیجة أكدھا في دراسة سابقة      

ما ك ،المختلفةالجماعات  قربي إضعاف الروابط العائلیة و یأعتبر أن السكن الفردي یزید ف

  ھشاشة السكن في إضعاف الروابط القدیمة  تزید وسواءا دیریة صروف األحیاء القظتزید 

 .)1(و تؤدي إلى ظھور تظامن من نوع جدید مبني على الجیرة 

إلى أن أسرة األحیاء الشعبیة في إنتقالھا من الوسط  ،العموم توصلت دراستنا و على     

نمط الحدیث كما لل أكثرلنمط التقلیدي و إقتربت ارفت تغیر الریفي إلى الوسط الحضري ع

فاألسرة أصبحت تنظم إنطالقا من الواقع الجدید و تظھر ، د في المجتمعات الصناعیةئساھو 

و عند  ،نوع من الحیویة في التوفیق بین التغیر اإلقتصادي مع البناءات األسریة التقلیدیة

                                                
1- Bourdieu p, le déracinement, les éditions de minuit 1964, p.161.  
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        ر ھذه التغیرات على المستوى األحیاء الشعبیة الجدیدة تظھ االجتماعیةاألنماط ور ظھ

وما یدل على ھذا ھو تراجع الزواج القرابى و الزواج المبكر في الوسط ،القصدیریة  و

    التى تؤكد على أن إحترام القیم  ,الحضري للحي الشعبي كما تبرز النتائج المتوصل إلیھا 

 .و المعاییر التقلیدیة لم یعد سائدا 

لكل حسب الدور و المكانة  ابسیط تفاوتالصت الدراسة إلى التأكید على وجود كما خ     

الدور  حیث أظھرت النتائج أن الفتاة التى ال تملك المبادرة في الزواج و ال ،جنس في الزواج

 و المھني إلى الزواج المبكر )ةقلیل نسبب( في المسؤلیة اإلقتصادیة تمیل أكثر من الشباب 

حمایة و التأمین من مستقبل غامض أكثر لرة و ھنا تكون اإلستمرایة و سیلة لمن طرف األس

   .رخیارا حرا و مقاومة للتغی ھمن
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  :ةــــــــــــــخاتم
  .تشكل العالقات القرابیة في المجتمع الجزائري التقلیدي أساس البناء االجتماعي

ثل فالتنظیم العائلي، وتوزیع األدوار، والمعاییر كلھا مرتبطة بالنظام االقتصادي القدیم، تم

  .دیة فیھاألسرة الممتدة، الوحدة القاع

   توجھ إلیھ كل انشغاالت األفراد،  ماعي الذيھذه األسرة القدیمة تمثل المركز االجت

و الفرد منعزال ال یمثل إال أھمیة ثانویة، ال یلعب دوره االجتماعي إال كفرع من ساللة، 

  .لیس لھ أھمیة إال داخل العشیرة أو القبیلة، أو الفرع ،وكذلك في الریف

نشاط الزراعي تستمد مقوماتھا من ال ،فباعتبار األسرة وحدة إنتاجیة واستھالكیة

  .مشاعا إلبقائھالذي یسعى أفراده  ،التقلیدي

  .حدة ھي سلطة األباأفراد األسرة یعیشون تحت سقف واحد ویخضعون لسلطة و

یمكننا القول أن األسرة التقلیدیة تعرف حسب مفھوم . " ھذا المجتمع كل فرد لھ وظیفةفي 

ت مع دخول عند سكان الریف بدأفعملیة العمالة .... التقابل أو مفھوم التكامل لألدوار

دت إلى أشكال التحضر ظھرت وزادت سرعة النزوح الریفي التي أ االقتصاد الجدید، وھكذا

  .دیریةالمرضي فأعطت انطالقة ظھور األحیاء القص

فاالتجاھات الكبرى لھذا النزوح كانت أوال باتجاه المدن الكبیرة الساحلیة، حیث 

فعرفت ھذه المناطق تزایدا كبیرا للسكان ) عة المصنعةالصنا(تركزت الصناعات الثقیلة 

ھذه العمالة تتكون من معسكرات حول المدینة، فھو " اثر األحیاء القصدیریة والفقیرةوتك

  1."یزید حجم المدینة ویتحداھا في نفس الوقت، یرفض نظامھا ویعید بناءھا

ویلة غیر كاف إلحداث تأثیر االستعمار بقي لمدة ط أن كثیر من الباحثین أشاروا إلى

وأن بعض الجوانب الرمزیة لألسرة ....التغیر على النظام المرجعي للسلوكات االجتماعیة

وھذا لیس خاص بالمجتمع الجزائري وحده ألن . األجنبيتدعمت بفضل ھذا التواصل مع 

عدم المطابقة بین التحوالت التي مست البناءات والتغیر المتأخر الذي مس التنظیمات 

  .جتماعیة لھ خاصیة من خصائص ھذه المجتمعات المفتوحة على تعدد عملیات التغیراال

  
                                                
1 - Berque J. Medinois villes neuves et bidonvilles, dans Maghreb et société, nouvelle collection, 1974. P.159. 
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  .في بحثنا حاولنا معرفة مدى تغیر األدوار األسریة الجزائریة في الوسط الحضري

وقد أنصب خیارنا على األسرة الفقیرة الساكنة في الحي الشعبي، ألن ھذه األسرة ھي 

  ".خالل في التوازن االقتصادي واالضطراب االجتماعياألكثر تقیدا واألكثر تأثرا باإل"

األحیاء الشعبیة في انتقالھا من الوسط الریفي إلى الوسط  أسرةفدراستنا توصلت إلى أن 

ث، كما ھو سائد في لنمط الحدییر للنمط التقلیدي واقتربت أكثر من اعرفت تغ ،الحضري

المجتمعات الصناعیة، فاألسرة أصبحت تنظم انطالقا من الواقع الجدید وتظھر نوع من 

  .الحیویة في التوفیق بین التغیر االقتصادي مع البناءات األسریة التقلیدیة

 األحیاءوعند ظھور األنماط االجتماعیة الجدیدة، تظھر ھذه التغیرات على مستوى 

ففي ما یخص الزواج نالحظ أن الزواج القرابي، الزواج المبكر . ریةالشعبیة، والقصدی

تراجع كثیرا في الوسط الحضري للحي الشعبي عما كان سائدا في المجتمع التقلیدي الریفي 

أن احترام العادات التقلیدیة لم یعد سائدا، بینما الحظنا ...كما نالحظ على مستوى التوجھات

فالفتاة التي ال تملك المبادرة في الزواج وال  ،س في الزواجتفاوتا حسب دور ومكانة كل جن

اب إلى الزواج المبكر، والمھيء من لیة االقتصادیة تمیل أكثر من الشالدور في المسؤو

وھنا تكون االستمراریة وسیلة للحمایة من مستقبل غامض، أكثر منھ خیارا . طرف األسرة

  .حر ومقاومة للتغیر

ي في ھذه تماعیة تظھر دراستنا أن المجتمع الجزائروعلى مستوى الحیاة االج

رض على األسرة الساكنة في األحیاء الشعبیة مشاكل خطیرة، دفعتنا یف) االنتقالیة(المرحلة 

، دفعھا لفقدان وظیفتھا االقتصادیة، حرمانھا من ظروف )النزوح(إلى الحركة الجغرافیة 

  .الحیاة الالئقة

أزمة بطالة، السكن، األمن، وكل " أزمة"حالة  ةاألسرفالمجتمع یفرض عموما على 

  .ھذا یؤدي إلى التأثیر على تماسك األسرة

إلخ یدفع باألسرة إلى توظیف كل ...فعدم االستقرار المھني، قلة التدریب والتأھیل

إلخ وھذا من ...ظھور العمل الغیر رسمي، عمالة األطفال....قواھا لتوفیر متطلبات الحیاة

  .یاء وتعبیرا عن تدھور ظروف الحیاةممیزات ھذه األح
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المجتمع یفرض على األسرة أزمة السكن، فالمضاربة العقاریة، وعلى السكن، ال 

تسمح للسكان الفقراء، الحصول على سكن الئق، وتقلیص المجال المسكون ال یسمح لألسرة 

أھمیتھا، فتندمج  ستمرار العالقات القرابیة لألسرة الممتدة تتالشى وتفقد، واالتقلیدیة البقاء

األسرة في عالقات اجتماعیة جدیدة مبنیة على تقاسم ظروف الحیاة الجدیدة وھو ما تمثلھ 

  . عالقات الجیرة
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