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Résumé :

L’interaction permanente entre l’homme et l’espace qui l’entoure a amené
plusieurs sciences (sociologie, architecture, psychologie…) à s’intéresser aux relations
entre l’homme et son espace habitable. Ces sciences se sont interrogées particulièrement
sur comment cet espace devient-il un espace habitable, et elles ont démontré aussi, qu’il
peut être (l’espace) identifié par des caractéristiques et des fonctions.
A cet effet, nous nous sommes intéressées de notre part, dans le cadre d’une
recherche doctorale en psychologie sociale au thème : « la relation entre l’habitation, la
structure familiale et l’apparition du stress familiale » qui nous a motivé à l’étudier et
essayer de l’interpréter chez un échantillon de familles résidant dans la wilaya d’Alger.
Cette famille, et comme toutes les familles algériennes, vit dans une société qui a connu
beaucoup de changement, particulièrement après l’indépendance, dans le type de
logement. Car on est passé d’un type traditionnel conçu sur la base de la famille étendue,
à un type moderne conçu sur la base de la famille nucléaire. Ajoutant à cela, une crise de
logement aigue, qui pourrait être une source de stress au sein de la famille algérienne.
Pour cela, nous avons formulé une hypothèse générale, qui stipule qu’ « il y a une
relation entre les conditions de l’habitat (la nature du logement, l’organisation de son
espace intérieur, les pratiques familiales au sein du logement, la satisfaction vis-à-vis de
logement) et le stress familial (son type et la manière d’y faire face) selon la structure de la
famille algérienne (sa taille et son type) résidante à la wilaya d’Alger. Cette hypothèse
générale est scindé en quatre sous-hypothèses qui à leurs tours se subdivisent en trois
hypothèses opérationnelles.

Pour tester ces hypothèses, nous avons adopté les procédés suivants :


L’étude de la validité et la fiabilité des outils de collecte des données, à savoir:
o Le test de stress familial de Amani Abd Maksoud et Tahani Othmane, qui a
fait l’objet d’une adaptation sur la société algérienne par la chercheuse.
o Le questionnaire des conditions de l’habitat élaboré par la chercheuse.
L’application de ces outils sur un échantillon de la pré-enquête, constitué de
209 familles de la wilaya d’Alger a démontré qu’ils sont valides et fiables.



Les outils d’investigation ont été appliqués sur un échantillon de 400 familles,
représentées par les mères de familles, choisies parmi 13 circonscriptions de la
wilaya d’Alger, par la méthode des quotas, un des types d’échantillonnage non
probabiliste, comme première étape et en utilisant en deuxième étape la méthode
de « boule de neige » pour choisir les familles de chaque circonscription.



Les données ont été traitées statistiquement après dépouillement, en utilisant « the
statistical program for social sciences (SPSS) » version 8.0. Ce qui nous a permis
d’analyser les données de notre étude par les techniques statistiques suivantes : les
pourcentages, la moyenne, l’écart type et le T-test.
Ces procédés nous ont permis d’obtenir les résultats suivants :


La dimension de la nature du logement est la plus déterminante, comparativement
aux autres dimensions, dans l’apparition de certains aspects du stress familial,
telles que :
o
le stress psychologique au sein de la famille, lorsque la taille de celle-ci
varie de 2 à 10 individus, quelque soit le type de cette famille (nucléaire,
étendue, composée).
o Le stress familial issu des sources externes qui apparait chez les familles
composés.



L’effet de la dimension des pratiques familiales au sein de la famille est moindre
que l’effet de la dimension de la nature du logement, puisque les résultats ont
démontré que cette dimension favorise l’apparition de stress psychologiques au
sein de la famille, lorsque celle-ci est nucléaire et ne possède pas d’espaces
spécifiques aux pratiques familiales dans son logement.



Les pratiques familiales au sein de la famille jouent également un rôle en faisant
face aux stress familial, lorsque la taille de la famille varie entre 2 et 6 individus, et
lorsqu’elle possède des espaces spécifiques aux pratiques familiales dans son
habitation.



L’effet de la dimension de satisfaction vis-à-vis du logement est moindre
comparativement aux deux dimensions précédentes (la dimension de la nature du
logement et la dimension des pratiques familiales au sein du logement), puisque les
résultats ont démontré que cette dimension joue un rôle en faisant face aux stress
familial, lorsque la taille de la famille dépasse les 07 individus, et que celle-ci est
une famille composée et qu’elle est satisfaite de son logement.



La dimension de l’organisation de l’espace intérieur de logement n’a eu aucun effet
dans l’apparition du stress familial tout type confondu (stress psychologique au sein
de la famille, le stress familial de nature interne et le stress familial de nature
externe), et elle n’a eu aucun rôle pour y faire face, et ce quelque soit la taille de
la famille (entre 2 et 6 individus ou entre 7 et 10 individus ou entre 11 individus et
plus) ou son type (nucléaire, étendue ou composée) et qu’elle ait ou non une
organisation de l’espace intérieur de logement.

Ces résultats se limitent à notre échantillon et lieu d’étude et ne peuvent être généralisées à
toutes les familles algéroises. Cependant ils restent comme une piste à d’autres recherches.

Summary :

The permanent interaction, between the man and the space which surrounds him,
led several sciences (sociology, architecture, psychology) to be interested in the relations
between the man and his livable space, and wondered about how it became livable space.
These sciences showed that this space is identifiable by characteristics and functions.
For this purpose, we were interested to do research in social psychology field to
obtain the doctorate diploma, about the topic: “the relation between the residence, the
family structure and the appearance of the family stress” which aroused our interest and
motivated us to study it and try to interpret it concerning the family residing in the district
of Algiers. This, like all the Algerian families, lives in a society which undergoes many
changes in the type of the residence, especially after the independence. The residence
passed from a traditional type conceived on the basis of the extended family, to a modern
type conceived on the basis of nuclear family. Adding to that, we saw an acute crisis of
housing, which could be a source of family stress in Algeria.
Our study started from a general hypothesis, which assume that “there are a
relationship between the conditions of the residence dimension (the nature of the residence,
the organization of its interior space, the family practices within it and the satisfaction
concerning the residence) and the family stress ( types and the manner of coping it),
according to the structure of the Algerian family (its size and its type) residing at the
district of Algiers. This general hypothesis led to four under-hypotheses, each one was
divided into three operational hypotheses.
To test these hypotheses, we pursue the following processes:


study of the validity and the fiability of the collecting data tools, namely:
o The Family Stress Test of Amani Abd Maksoud and Tahani Othmane,
which was adapted to the Algerian society by the researcher.
o The Residence Conditions Questionnaire draw up by the researcher.
The application of these tools to a pre-investigation sample of 209 families
from Algiers district confirms their validity and fiability.



These Tools were applied to a sample of 400 families, represented by the mothers,
chosen among thirteen 13 districts from Algiers, by means of the quotas method
which is a no probabilistic sampling, as the first step, and we used the method of
“snowball” in the second step for choosing families from these thirteen (13)
districts.



The data were treated statistically by « the statistical program for social sciences
(SPSS) » version 8.0. Which enabled us to analyze the data by the following
statistical techniques: percentages, the mean, the standard deviation and the T-test?

These processes led us to the following results:


The residence nature is the most determining dimension, compared to the other
dimensions, in the appearance of the family stress as:
o The psychological family stress, when the size of this one varies from 2 to
10 individuals, however its type (nuclear, extended, combined).
o The family stress, with external sources, which appear at the combined
families.



The effect of the dimension of the family practices is less compared to the
dimension of the residence nature, since the results of our study showed that this
dimension supports the appearance of the psychological family stress, when the
family one is nuclear and does not have specific spaces to the family practices in its
residence.



The family practices within the family participate in facing the family stress, when
the size of the family varies between 2 and 6 individuals, and when it has specific
spaces to the family practices in its residence.



The effect of the dimension of satisfaction concerning the residence is less
compared to two preceding dimensions (the residence nature dimension and the
family practices dimension within the residence), since the results showed that this
dimension has a role in coping the family stress, when the size of the family
exceeds 07 individuals, and that this one is a combined family and is satisfied with
its residence.



The organization of the interior space of the residence dimension did not have any
effect upon the appearance of any type of the family stress (psychological stress,
family stress of internal nature, family stress of external nature), and it did not have
any role to face it, however its size (between 2 and 6 individuals, 7 and 10
individuals or 11 individuals and more) or its type (nuclear, extended or combined)
even it has or not an organization of the interior space of the residence.

These results are limited by our sample and the place of study, and we cannot generalize
these results to all the Algiers families, but they can be a pathway for other research

كلمة شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف المرسلين
من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل.
إن كلمات الشكر واإلمتنان عاجزة عن التعبير عن مدى تقديري واحترامي لشخص
األستاذة المشرفة :األستاذة الدكتورة رواق عبلة على ما بذلتو من جيد
وعلى ما قدمتو لي من رعاية وإىتمام طيلة إنجاز ىذا البحث ،ف لم تبخل علي ال
بتوجيو وال بتشجيع.
ف ألف شكر وألف تقدير

رجاح فريدة /بوروبي

كلمة شكر خاصة

يشرفني أن أتقدم بالشكر الخالص و العميق إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذا العمل.
و اخص بالذكر األستاذ بن نعمان جمال(جامعة بومرداس) واألستاذة عنبر نصيرة(جامعة
تيزي وزو) و األستاذ خليفيو محمد (جامعة الجزائر  )2واألستاذ ايدير عبد الرزاق(جامعة
تيزي وزو)
الذين مدوا لي يد العون للخوض في البحث ف اقول ليم شكرا جزيالً.

و إلى كل من ساعدني من بعيد او قريب في انجاز ىذا العمل
ف اقول لكل واحد باسمو شكرا جزيالً.

رجاح فريدة /بوروبي

إى داء
باسم خالق الكون و الحياة ،باسم خالق الحب و الحنان أىدي ىذا العمل المتواضع إلى :
علي طول حياتي
من علماني ف أحسنا تعليمي وأدباني ف أحسنا تأدبي إلى من سيرا َ

وشجعاني على التحصيل والمعرفة ،وفضليما كبير في تحقيق أحالمي وطموحاتي
إلى روح أبي -رحمو هلل وتغمده برحمتو-
إلى أمي الغالية –حفظيا هلل وأطال في عمرىا-

إلى زوجي المحترم وشريك حياتي بوروبي جمال الذي أشكره جزيل الشكر على وقوفو
بجانبي في كل المصاعب التي صادفتني.
إلى نور بصري إلى حبي األول واألخير إلى رمز األمل في حياتي
إلى أبنائي :مريم وعبد الرؤوف اللذان أتمنى أن يسيرا في نفس الدرب الذي سرت
فيو.
إلى إخواتي و أخواتي( روح فتيحة-رحميا هلل -فوزية ،يوسف ،جمال ،توفيق) الذين
ساندوني طوال حياتي ،وإلى أبنائيم الكبار الذين أثلجوا صدري بنجاحاتيم ،وإلى أبنائيم
الصغار.
و إلى كل أصدق ائي( نصيرة ،سعاد ،أسيا ،حسينة ،نوال)...

إلى كل من يعرفني ويحبني من قريب أو بعيد .إلى كل من نساه لساني ولم ينساه ق لبي.
إلى كل ىؤالء أىدي ثمرة جيدي.

فريدة

أ-

الفـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس
 كممة شكر .
 اإلىداء .
 فيرس الجداول
 فيرس االشكال
مقدمة.......................................................................................

01

اإلشكالية.....................................................................................

05

فرضيات الدراسة............................................................................

41

الجانبالنظري
الفصـــــــلاألول 
الســكـــن
تمييد.........................................................................................

18

 -1-لمحة تاريخية حول تطور السكن وبنائو.................................................

19

 -1-1الثورة الزراعية................................................................

19

 -2-1الثورة الحضرية...............................................................

20

 -3-1الثورة الصناعية...............................................................

20

 -2-تعريف السكن.........................................................................

21

 -1-2التعريف المغوي...............................................................

21

-2-2التعريف االصطالحي...........................................................

22

 -3-السكن وعالقتو ببعض المصطمحات....................................................

26

ب-

 -1-3البيت )....................................................... (Le chez-soi

26

 -2-3المنزل )...................................................... (Le domicile

26

 -3-3الدار)............................................................... (Maison

27

 -4-3المسكن )...................................................... (L'habitation

27

 -5-3الفضاء المنزلي)..................................... (Espace domestique

27

 -4-أبعاد السكن............................................................................

30

 -1-4البعد اليندسي..................................................................

30

 -2-4البعد الشخصي.................................................................

32

 -3-4البعد االجتماعي................................................................

36

 -4-4البعد النفسي....................................................................

40

 -5-4البعد الثقافي....................................................................

44

 -5-ظروف السكن..........................................................................

48

 -1-5طبيعة السكن...................................................................

49

 -2-5التنظيمات )............................................ (Les organisations

56

 -3-5الممارسات ( ..............................................(Les pratiques

64

 -4-5الرضا عن السكن..............................................................

70

 -6-تصنيف السكن................... ....................................................

73

 -1-6المساكن حسب الممكية..........................................................

73

 -1-1-6المساكن الفردية.........................................................

73

 -2-1-6المساكن الجماعية.......................................................

73

 -2-6المساكن حسب النوع ..........................................................

73

 -1-2-6الفيالت.................................................................

73

 -2-2-6الشقق...................................................................

74

 -3-2-6البيوت القصديرية.......................................................

74

 -3-6المساكن حسب تاريخيا.........................................................

75

ج-

 -1-3-6السكن التقميدي..........................................................

75

 -2-3-6السكن الحضري........................................................

75

 -4-6مساكن أخرى مختمفة ..........................................................

76

 -1-4-6المساكن المتحركة.......................................................

76

 -2-4- 6مساكن شاغرة (فارغة) ...............................................

76

 -3-4-6مساكن العمل...........................................................

76

 -7-مبادئ إنشاء السكن.....................................................................

76

 -8-وظائف السكن..........................................................................

76

 -1-8وظيفة اإليواء................................................................. .

77

 -2-8وظيفة الحماية..................................................................

77

 -3-8وظيفة توفير الخصوصية.......................................................

77

-4- 8وظيفة إشباع الحاجات األساسية.................................................

80

 -9-الحق في امتالك مسكن ................................................................

81

 -11-معايير السكن الجيد...................................................................

81

 -1-11عمى المستوى التقني..........................................................

81

 -2-11عمى المستوى الجمالي........................................................

81

-3-11عمى المستوى االجتماعي......................................................

82

 -11-المسكن السيئ وغير الصحي..........................................................

82

 -12-نظريات السكن.......................................................................

85

 -1-12النظرية اإلثيولوجية...........................................................

85

 -2-12النظرية السيكولوجية..........................................................

86

 -3-12نظرية عمم النفس االجتماعي..................................................

86

 -4-12النظرية الظواىرية............................................................

87

 -13-السكن والعائمة........................................................................

88

خالصة الفصل.........................................................................

92

د-

الفصــلالثـــــاني 
الســكنفــيالجـزائــــــــر
تمييد93 ..........................................................................................
 -4-لمحة تاريخية عن السكن في الجزائر....................................................

94

 -1-1السكن قبل الحقبة االستعمارية ..................................................

94

 -2-1السكن خالل الحقبة االستعمارية.................................................

95

 -3-1السكن في مرحمة ما بعد االستقالل...............................................

96

 -2-تصنيف السكن في الجزائر..............................................................

107

 -1-2تصنيف السكن حسب تاريخ البناء...............................................

107

 -2-2تصنيف السكن حسب النوع......................................................

112

 -3-أزمة السكن في الجزائر.................................................................

116

 -1-3تعريف أزمة السكن.............................................................

116

 -2-3طبيعة أزمة السكن..............................................................

116

 -3-3أسباب أزمة السكن في الجزائر.................................................

117

 -4-3آثار أزمة السكن في الجزائر....................................................

118

 -1-4-3اآلثار االجتماعية118 .........................................................
 -2-4-3اآلثار االقتصادية118 .........................................................
 -3-4-3اآلثار السياسية...........................................................

119

 -1-مجيودات الدولة الجزائرية لحل أزمة السكن.............................................

119

 -5-عراقيل بناء السكن في الجزائر..........................................................

125

 -1-5توزيع السكان والنمو الديموغرافي...............................................

125

 -2-5بيع وتأجير المنازل والشقق......................................................

125

 -3-5تمويل السكن....................................................................

125

 -6-إحصائيات السكن في والية الجزائر.....................................................

125

ه-

خالصة الفصل142 ................................................................................

الفــصلالثــالـــث 
تــركيبــةالعـائمــــــةوالعائمةالجزائرية
تمييد143 ..........................................................................................
 -1-مفيوم العائمة............................................................................

144

-1-1تاريخ العائمة......................................................................

144

 -2-1تعريف العائمة...................................................................

148

-1-2-1التعريف المغوي............................................................

148

 -2-2-1التعريف االصطالحي.....................................................

148

 -3-1تحديد بعض المصطمحات التي ليا عالقة بالعائمة152 .................................
-1-3-1مصطمح الجماعة المنزلية..................................................

152

 -2-3-1مصطمح البيت )153 ............................................... (Maison
 -3-3-1مصطمح األسرة )............................................. (Ménage

153

 -4-1العائمة والبحث العممي...........................................................

154

 -5-1خصائص العائمة158 .................................................................
 -6-1وظائف العائمة..................................................................

158

 -1-6-1وظيفة اإلنجاب............................................................

159

 -2-6-1وظيفة إشباع الدوافع الجنسية..............................................

160

 -3-6-1وظيفة التنشئة االجتماعية لألفراد..........................................

160

 -4-6-1وظيفة منح المكانة االجتماعية ألفرادىا....................................

160

 -5-6-1وظيفة الضبط االجتماعي160 ..................................................
 -6-6-1الوظيفة النفسية...........................................................

160

 -7-6-1وظيفة التوريث...........................................................

161

 -7-1نظريات العائمة .................................................................

162

و-

 -1-7-1النظريات القديمة أو التقميدية..............................................

162

 -2-7-1النظريات المعاصرة......................................................

164

 -2-تركيبة العائمة..........................................................................

166

 -1-2نمط العائمة167 ......................................................................
 -1-1-2أنماط العائمة حسب تطور ىذه األخيرة عبر الزمان........................

167

 -2-1-2أنماط العائمة حسب نظام القرابة...........................................

169

 -3-1-2أنماط العائمة حسب عدد أفرادىا...........................................

170

 -2-2حجم العائمة.....................................................................

172

 -3-2القرابة )............................................................. (parenté

174

-4-2العالقات العائمية175 ..................................................................
-5-2األدوار والمكانات في العائمة......................................................

177

 -3-العائمة الجزائرية........................................................................

181

 -1-3تطور العائمة الجزائرية..........................................................

182

 -1-1-3العائمة الجزائرية التقميدية..................................................

182

 -2-1-3العائمة الجزائرية المعاصرة...............................................

187

-2-3خصائص العائمة الجزائرية.......................................................

191

 -4-تركيبة العائمة الجزائرية.................................................................

193

 1-4نمط العائمة الجزائرية............................................................

195

 2-4حجم العائمة الجزائرية.............................................................

197

 3-4نظام القرابة في العائمة الجزائرية..................................................

198

 4-4األدوار والمكانات في العائمة الجزائرية............................................

200

 5-4العالقات العائمية في العائمة الجزائرية..............................................

205

خالصة الفصل211 ................................................................................

ز-

الفصـلالرابــع
الضــغوطاألســــــرية
تمييد 212 .........................................................................................
- Iالضغط ..................................................................................

213

 -1-لمحة تاريخية عن مصطمح الضغط .....................................................

213

 -2-تعريف مفيوم الضغط .................................................................

217

 -1-2التعريف المغوي ................................................................

217

 -2-2التعريف االصطالحي...........................................................

220

 -3-مصادر الضغط ........................................................................

224

 -1-3مصادر البيئة الطبيعية 224 ..........................................................
 -2-3المصادر االجتماعية و االقتصادية 225 ..............................................
 -3-3المصادر المينية225 .................................................................
-4-3المصادر الصحية226 .......................................................................
 -5-3المصادر األسرية......................................................................

227

 -6-3مصادر تتعمق بأحداث الحياة الحادة227 .....................................................
 -7-3المصادر األكاديمية227 ....................................................................
 -4-أنواع الضغوط..........................................................................

228

 -5-العوامل المسببة لمضغوط................................................................

230

 -1-5العوامل المعرفية.......................................................................

230

 -2-5العوامل الجسمية.......................................................................

231

 -3-5العوامل الذاتية.........................................................................

231

 -4-5العوامل النفسية........................................................................

231

 -5-5العوامل االجتماعية....................................................................

233

 -6-5العوامل االقتصادية....................................................................

234

 -7-5العوامل المينية........................................................................

234

ح-

 -6-الفروق الفردية في القابمية لمتعرض لمضغوط.............................................

234

 -7-أعراض الضغط.........................................................................

235

 -1-7األعراض الجسدية.....................................................................

236

 -2-7أعراض انفعالية أو عاطفية............................................................

236

 -3-7أعراض فكرية و ذىنية................................................................

237

 -4-7أعراض خاصة بالعالقات الشخصية....................................................

237

 -8-آثار الضغوط...........................................................................

237

 -1-8اآلثار العقمية238 ...........................................................................
 -2-8اآلثار الفسيولوجية.....................................................................

238

 -3-8اآلثار النفسية و االنفعالية..............................................................

239

 -4-8اآلثار السموكية .......................................................................

240

 -5-8اآلثار المينية 240 .........................................................................
 -6-8اآلثار االجتماعية......................................................................

240

 -9دينامكية حدوث الضغط241 .................................................................. -11-النظريات المفسرة لمضغط.............................................................

241

 -1-11النظرية الفيزيولوجية.................................................................

242

 -2-11نظرية التحميل النفسي................................................................

246

 -3-11النظريات المعرفية...................................................................

247

 -4-11النظرية السموكية.....................................................................

250

 -5-11النظريات النفسية االجتماعية.........................................................

251

 -11-استراتجيات مواجية الضغط...........................................................

255

 -1-11تعريف استراتيجيات مواجية الضغط.................................................

255

 -2-11التناوالت النظرية المفسرة إلستراتيجيات مواجية الضغط ............................

257

 -12عالج الضغط 259 ......................................................................... -1-12العالج الطبي........................................................................

259

ط-

 -2-12العالج النفسي 259 .......................................................................
 -IIالضغوط األسرية........................................................................

262

 -1-تعريف الضغوط األسرية ...............................................................

262

 -2-مصادر الضغوط األسرية ...............................................................

264

 -3-أنواع الضغوط األسرية..................................................................

265

 -1-3التصنيف األول :تصنيف .......................................Berkey & Hanson

265

 -2-3التصنيف الثاني266 ........................................................................
 -2-3التصنيف الثالث267 ........................................................................
 -4-العوامل المؤثرة في الضغوط األسرية ...................................................

270

 -1-4الخصائص الفردية ألفراد األسرة ...............................................

270

 -1-1-4نمط شخصية أفراد األسرة................................................

270

 -2-1-4قمة التحمل271 ................................................................
 -3-1-4السمبية...................................................................

271

 -2-4الخصائص التنظيمية و البنيوية لألسرة...........................................

272

 -3-4طبيعة العالقات بين أفراد األسرة................................................

273

 -4-4إعاقة احد أفراد األسرة..........................................................

273

 -5-آثار الضغوط األسرية عمى أفراد األسرة.................................................

275

 -6-مواجية الضغوط األسرية...............................................................

276

 -1-6المواجية االيجابية لمضغوط األسرية............................................

277

 -1-1-6األساليب االيجابية لمواجية الضغوط األسرية..............................

279

 -2-6المواجية السمبية لمضغوط األسرية...............................................

280

 -1-2-6األساليب السمبية لمواجية الضغوط األسرية................................

281

 -7-عالج الضغوط األسرية.................................................................

282

خالصة الفصل287 ...............................................................................

ي-

الجـانــبالتـطـبـيـقـي 
الفصــلالخامـــــس 
اإلجراءاتالمنهجيةلمجانبالتطبيقي 
تمييد 288 .....................................................................................
 -1-إعادة التذكير بالفرضيات................................................................

289

 -2-الدراسة االستطالعية....................................................................

293

 -1- 2اليدف من الدراسة االستطالعية................................................

293

 -2-2عينة الدراسة االستطالعية......................................................

294

 -3-2الحدود الحغرافية لمدراسة االستطالعية.........................................

295

 -4-2مراحل الدراسة االستطالعية....................................................

295

 -5–2نتائج الدراسة االستطالعية .....................................................

312

 -3-الدراسة األساسية........................................................................

313

 -1-3المعاينة.........................................................................

313

 -1-1-3المجتمع األصمي313 ..........................................................
 -2-1-3العينة……………316 .......................................................
 -3-1-3حجم عينة الدراسة األساسية...............................................

317

 -4-1-3طرق المعاينة......................................... ...................

343

 -5-1-3خصائص عينة الدراسة األساسية .........................................

333

 -2-3منيج الدراسة األساسية..........................................................

332

 -3-3زمان ومكان الدراسة األساسية..................................................

332

 -4-3أدوات الدراسة األساسية.........................................................

333

 -5-3كيفية إجراء الدراسة األساسية...................................................

355

 -6-3األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة األساسية .............................

355

ك-


الفصــلالســــادس 
عـرضوتفســيرالنتــــائج
 -1-عرض وتفسير النتائج ..................................................................

357

 1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية العامة..............................................

357

 1-1-1عرض وتفسيير نتائج الفرضيات الجزئية....................................

357

 -1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى......................

357

 1-1-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى .........................

357

 2-1-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى...........................

369

 2-عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية......................

378

-1-2-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية............................

378

 2-2-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية...........................

390

 3-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة...........................

393

1-3-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة.........................

393

 2-3-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة.........................

406

 4-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة..........................

414

 1-4-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابعة.......................

414

 2-4-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة.......................

426

1-1-1

1-1-1

 -2-مناقشة وتحميل عام لنتائج الدراسة.......................................................

431

 -1-2بعد طبيعة السكن431 .............................................................
 -2-2بعد الممارسات العائمية داخل السكن434 ............................................
 -3-2بعد الرضا عن السكن..........................................................

436

 -4-2بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن437 ................................................

ل-

 -3االستنتاج العام440 ...........................................................................الخاتمة..............................................................................

443

قائمة المراجع........................................................................

113

قائمة المالحق.......................................................................

472

فهرس الجداول
رقم

العنوان

الجدول
01
25
20
20
22
20

يوضح الحد األدنى لمساحة السكن وعناصره حسب حجم العائمة

25

العدد اإلجمالي لمسكن في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني حسب

احصائيات عام (.)5222

توزيع المساكن المشغولة من طرف العائالت في والية الجزائر ،وعمى

المستوى الوطني حسب احصائيات عام (.)5222

معدل إشغال المسكن من طرف العائمة في والية الجزائر وعمى المستوى

الوطني حسب احصائيات عام (.)5222

توزيع المساكن المشغمة وغير المشغمة

في والية الجزائر ،وعمى

المستوى الوطني حسب احصائيات عام (.)5222

توزيع العدد اإلجمالي لممساكن حسب نوعها في والية الجزائر وعمى

المستوى الوطني حسب احصائيات عام (.)5222
توزيع

20

الصفحة

المساكن

حسب

توفرها

عمى

المرافق

022
022
101
020
025

الصحية

الضرورية(حمام،مطبخ ،مرحاض) في والية الجزائر وعمى المستوى

020

الوطني حسب احصائيات عام (.)5222

توزيع المساكن حسب تزويدها بشبكات الكهرباء والغاز والماء والصرف

22

الصحي في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني حسب احصائيات عام

020

(.)5222
20
02
00

توزيع المساكن حسب مصادر استهالك الماء الصالح لمشرب في والية
الجزائر وعمى المستوى الوطني لعام ()5222
توزيع المساكن حسب طريقة الصرف الصحي في والية الجزائر وعمى
المستوى الوطني حسب احصائيات عام (.)5222
توزيع المساكن حسب مصادر التزويد بالكهرباء في والية الجزائر وعمى

المستوى الوطني حسب احصائيات عام (.)5222

022
022
020

05
00
00
02
00
00
02

توزيع المساكن حسب مصادر التزويد بالغاز في والية الجزائر وعمى

المستوى الوطني حسب احصائيات عام (.)5222

020

اإلعانة المالية من الصندوق الوطني لمسكن وفقاً لممدخول.

052

توزيع الحظيرة السكنية ببمديات والية الجزائر حسب احصائيات عام

(.)5222

050

توزيع حالة شغل السكن ومعدل إشغال السكن ببمديات والية الجزائر
حسب احصائيات عام (.)5222

050

توزيع المساكن المشغولة حسب نوع البناية ببمديات والية الجزائر حسب
احصائيات عام (.)5222

005

توزيع المساكن المشغولة حسب عدد الغرف ومعدل إشغال كل غرفة
ببمديات والية الجزائر حسب احصائيات عام (.)5222

002

توزيع بنية المساكن المشغولة حسب تجهيزها بالمرافق الضرورية
ببمديات والية الجزائر حسب احصائيات عام (.)5222

002

00

الخاص بكيفية تقديم أدوات الدراسة األساسية لممحكمين.

502

52
50

قائمة المحكمين ألدوات الدراسة األساسية.

502

الخاص بتعديل بنود مقياس الفرعي األول لمضغوط األسرية.

500

55

الخاص بحذف بنود مقياس الفرعي األول لمضغوط األسرية.

025

50

الخاص بتعديل بنود المقياس الفرعي الثالث لمضغوط األسرية.

020

50

الخاص بتعديل بنود استبيان ظروف السكن.

020

52

الخاص بحذف بنود من استبيان ظروف السكن.

002

26

عدد العائالت في البمديات والمقاطعات االدارية لوالية الجزائر

000

50

توزيع أفراد العينة األساسية حسب السن.

055

52

توزيع أفراد العينة األساسية حسب المستوى التعميمي.

050

50

توزيع أفراد العينة األساسية حسب الحالة المدنية.

050

02

توزيع أفراد العينة األساسية حسب المهنة.

052

00

توزيع أفراد العينة األساسية حسب الدخل الشهري العائمي.

050

05

توزيع أفراد العينة األساسية حسب نوع السكن.

052

00

توزيع أفراد العينة األساسية حسب حجم العائمة.

002

00

توزيع أفراد العينة األساسية حسب نمط العائمة.

000

02

عدد و أرقام بنود بعد طبيعة السكن.

000

00

عدد و أرقام بنود بعد التنظيم الفضاء الداخمي لمسكن.

000

00

عدد و أرقام بنود بعد الممارسات العائمية داخل السكن.

002

02

عدد و أرقام بنود بعد الرضا عن السكن.

000

00

نسبة الموافقة التي تحصل عميها كل بند من بنود استبيان ظروف

000

02

يوضح طريقة تصحيح استبيان ظروف السكن.

00

نسبة الموافقة التي تحصل عميها كل بند من بنود المقياس الفرعي األول

السكن من قبل المحكمين.

لمضغوط األسرية من قبل المحكمين.
05

005
002

نسبة الموافقة التي تحصل عميها كل بند من بنود المقياس الفرعي
الثاني لمضغوط األسرية من قبل المحكمين.

022

00

طريقة تصحيح المقياس الفرعي األول لمقياس الضغوط األسرية.

025

00

طريقة تصحيح المقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية.

020

02

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت القاطنة بمساكن غير

358

الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص الضغوط

األسرية ،وفق حجم العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين(عينة العائالت القاطنة بمساكن غير

359

الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص الضغوط

األسرية ،وفق نمط العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين(عينة العائالت القاطنة بمساكن غير

361

الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص أنواع الضغوط

األسرية ،وفق حجم العائمة.
02

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت القاطنة بمساكن غير

364

الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص أنواع الضغوط

األسرية ،وفق نمط العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت القاطنة بمساكن غير
الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص مواجهة

الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.

367

22

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت القاطنة بمساكن غير

368

الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص مواجهة

الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
20

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم

379

في الفضاء الداخمي لمساكنها  ،وعينة العائالت التي توجد تنظيم في

الفضاء الداخمي لمساكنها) ،فيما بخص الضغوط األسرية ،وفق حجم

العائمة.
25

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم

380

في الفضاء الداخمي لمساكنها ،وعينة العائالت التي يوجد تنظيم في

الفضاء الداخمي لمساكنها) فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق نمط

العائمة.
20

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم

382

في الفضاء الداخمي لمساكنها ،وعينة العائالت التي يوجد تنظيم في

الفضاء الداخمي لمساكنها) فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق

حجم العائمة.
20

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم

385

في الفضاء الداخمي لمساكنها ،وعينة العائالت التي يوجد تنظيم في

الفضاء الداخمي لمساكنها) فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق
نمط العائمة.
22

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم

388

في الفضاء الداخمي لمساكنها ،وعينة العائالت التي يوجد تنظيم في

الفضاء الداخمي لمساكنها) فيما يخص مواجهة الضغوط األسرية ،وفق
حجم العائمة.
20

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم

389

في الفضاء الداخمي لمساكنها ،وعينة العائالت التي يوجد تنظيم في
الفضاء الداخمي لمساكنها) فيما يخص مواجهة الضغوط األسرية ،وفق

نمط العائمة.
20

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت التي ال يوجد في
مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي

394

يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) فيما يخص

الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
22

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت التي ال يوجد في

395

مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) فيما يخص

الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
20

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت التي ال يوجد في

397

مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) فيما يخص

أنواع الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
02

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت التي ال يوجد في

401

مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائالت التي
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) فيما يخص

أنواع الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت التي ال يوجد في

404

مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) فيما يخص

مواجهة الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
05

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت التي ال يوجد في

405

مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائالت التي
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) فيما يخص

مواجهة الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت غير الراضية عن

415

مساكنها وعينة العائالت الراضية عن مساكنها) فيما يخص الضغوط
األسرية ،وفق حجم العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت غير الراضية عن

416

مساكنها وعينة العائالت الراضية عن مساكنها) فيما يخص الضغوط
األسرية ،وفق نمط العائمة.
02

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت غير الراضية عن

418

مساكنها و عينة العائالت الراضية عن مساكنها) فيما يخص أنواع

الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت غير الراضية عن

421

مساكنها وعينة العائالت الراضية عن مساكنها) فيما يخص أنواع

الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
00

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت غير الراضية عن

424

مساكنها و عينة العائالت الراضية عن مساكنها) فيما يخص مواجهة

الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
02

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائالت غير الراضية عن

مساكنها وعينة العائالت الراضية عن مساكنها) فيما يخص مواجهة

الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.

425
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مقدمة

مقدمة:
يتفق أغمب الباحثين عمى أن السكن مفيوماً صعب اإلحاطة بو ،ألنو لغة معمارية
واجتماعية تعبر عن العالقة بين البيئة والمجتمع والثقافة ،ليذا اىتمت بو الكثير من العموم بو كاليندسة
المعمارية والجغرافيا ،واألنثروبولوجيا والتاريخ وعمم االجتماع وعمم النفس.
النفس وعمم العمران واليندسة المعمارية واألنثروبولوجيا ،ظير عمم النفس
ولما التقى عمم ّ
ّ

البيئي الذي يتناول بالبحث والتحميل مختمف العالقات الوظيفية بين السموك والفضاء ،حيث يعتبر العالقة
القائمة بين الفرد وفضائو المسكون عالقة جدلية ،فالفرد يرتبط بالفضاء الذي يعيش فيو بكثير من
الصالت ،فيو الذي يمده بأسباب الحياة المادية والمعنوية ،حيث يوفّر لو المأوى واألمن واالستقرار
ّ
والحماية ،وىذا ما يساعده عمى التكيف مع الحياة االجتماعية من جية  -ألنو ضرورة اجتماعية الندماج

الفرد في مجتمعو -ويساعده في إشباع حاجاتو ودوافعو من جية ثانية.
ليذا حرص اإلنسان عمى امتداد تاريخو الطويل ،ومنذ مراحل تطوره المبكرة عمى توفير المأوى
بعد توفير الغذاء مباشرة ،ألن السكن يمثل بالنسبة إليو العالم الصغير ،الذي يعيش فيو ويجد فيو األمن
والراحة والطمأنينة؛ وىو ليس فقط المكان الذي يمارس فيو نشاطاتو اليومية الضرورية ،كاألكل ،والنوم؛
بل أنو يعكس األفكار والتصورات ومجموع الحاجات واألدوار لمذين يعيشون فيو ،وفيو تتم تنشئتيم وذلك
باكتسابيم لممعايير االجتماعية والثقافية لممجتمع.
مجرد الحماية من الح اررة ،والرطوبة ،والحشرات ،والحيوانات فحسب،
فالسكن إذن ال يمثل ّ

لكون ىذه الحماية يمكن أن توفرىا عدة أماكن أخرى ،فيذا مفيوم ضيق بل السكن يتعدى ىذه الوظائف
إلى إنشاء تمك العالقة الوطيدة بين الفرد ومحيطو ،ألنو ناتج عن تداخل عاممين ىما :اإلنسان( وىو

الطبيعة ،واإلليام ،والتنظيم االجتماعي ،ونظام العيش ،والحاجات النفسية والشخصية والجماعية ،بعاداتو
وتقاليده وحاجاتو الجسمية والتقنيات المتوفرة) ،والمحيط الطبيعي والثقافي ( وال ّذي يتمثل في الجو،
المجال ،المواد المختمفة ،القوانين ،البناء والمناظر) ) .)Bekkar & al,1999 :63
أن لمسكن بعدا نفسيا ،يجب أن يــأخذ بعين
وفي ىذا
ّ
التوجو العممي جاءت دراسات تؤكد ّ

االعتبار ألنو ليس فقط حاجة مادية ،إنما ىو أمر حيوي في تكوين شخصية الفرد ،كما يعتبر أيضاً
عامالً مؤث اًر في صحتو النفسية ،والجسدية .وفيو أيضا تكتمل شخصيتو ،ألن السكن عنصر ميم لمتوازن
-1-

مقدمة
النفسي لمفرد ،فمن خاللو يدرك ذاتو ومشاعره ومظيره وتقبمو االجتماعي .وفيو تتم تسجيل حياة الفرد؛
فممكية سكن واسع أو العيش في الضيق يترك آثار واضحة عمى نفسية الفرد ،ففي حالة ضيق السكن يفقد
الفرد الخصوصية التي ىي أىم وظيفة يقدميا السكن ألن عدم توفرىا يؤدي إلى ظيور الكثير من
االضطرابات النفسية والسموكية .وىذه االضطرابات ال تصيب الفرد لوحده بل تتعداه الى باقي أفراد
عائمتو ،ألن السكن مرتبط بالعائمة منذ القدم ،وال يمكن فيميا اال من خاللو ،ألن كل واحد منيما يدل
عمى اآلخر.
وعميو اكتسى السكن قيمة وأولوية لدى العائمة ،ألنو ىو المكان الطبيعي لمحياة العائمية ،فبالرغم
أن العائمة تقوم بوظائفيا داخمو؛ كما ّأنو المكان الذي يقوم فيو كل فرد منيا
من ّأنو بناء مادي إال ّ

بممارستو اليومية من مأكل ،وغسيل ،نوم ،ولعب .ليذا فمن المفروض أن يكون السكن أكثر استجابة

لمقدرة العائمة عمى التكيف مع الظروف البيئية ،خاصة في عصرنا الحالي الذي يشيد تغيرات سريعة
ومتالحقة شممت التقدم العممي والتقني ،حيث وجدت العائمة نفسيا في محيط من التغيرات الحضارية
المتصارعة ،مما أدى إلى تأثرىا بكل التغيرات االقتصادية واالجتماعية الحادثة .والتي بدورىا ّأدت إلى
تزايد األعباء والمطالب ،وكثرة الواجبات والمسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا ،فأصبحت تعاني من مشاكل
عدة ،مما قد يؤدي بأفرادىا إلى اإلحساس بالتوتّر الدائم والمستمر ،وباألمراض العضوية ،وبالمعاناة .وىذا
يعني أن ىناك ضغوطا تقع عمى العائمة سواء من داخميا أو من خارجيا تؤثر عمى نظاميا وتعرقل
جيودىا في المحافظة عمى بقائيا ،تعرف بالضغوط األسرية التي ترتبط بدورة حياة العائمة ،وبالتالي بدورة
حياة أعضائيا ومراحل نموىم وارتقائيم ،فكل مرحمة تنطوي عمى صعوبات مصدرىا التغيرات الحادثة في
تمك المرحمة ومطالبيا البيئية والثقافية ،ومدى تمبية حاجات كل مرحمة ،وقد يؤدي النقص أو القصور ،أو
اإلىمال في تمبية وتحقيق حاجات المرحمة ومطالب نموىا إلى حدوث أزمة نمائية ،وبالتالي فقد تنطوي كل
مرحمة عمى أزمة محتممة ،قد تتطور إلى أزمة فعمية (فيوال الببالوى.)426 :1002،

ىاماً ،وذلك باعتباره مطمباً أساسيا
ولظيور ىذه الضغوط أو مواجيتيا يمعب السكن دو ار ّ

يوفر األمان والطمأنينة في حياة العائمة ،ويساعد أفرادىا عمى التكيف السميم ،وامكانية مواجية األزمات
التي يمكن أن تعرض ليم ،وىذا ما يجعمو قاد ار عمى إحداث التوازن واالستقرار ،وذلك ألنو المكان الذي
تتكون فيو وتنمو شخصية األفراد واتجاىاتيم ،وأفكارىم ،وتصوراتيم ،وحياتيم النفسية .وىو الممجأ الذي
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مقدمة
يمكن أن ينفرد فيو الشخص ليعيد ترتيب أفكاره وقيمو الخاصة ،والمكتسبة من المحيط االجتماعي ،وحتى
يتميز عن باقي األفراد بشخصيتو ،كما ّأنو يستثمر ظروف ىذا المسكن لينعم بصحة نفسية
ّ
يتسنى لو أن ّ

سميمة ،وألطول مدة من الزمن.

وبغية معرفة دور السكن في ظيور الضغوط األسرية ،أو الحد من سطوتيا ؛ سمط الضوء
في ىذه الدراسة عمى العالقة بين السكن والضغوط األسرية حسب تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية
الجزائر.
بمقدمة
ثم قسمت الدراسة إلى جانبين أساسيين :جانب نظري وآخر
تطبيقي ،وط َء ليما ّ
ومن ّ
ّ
واشكالية وفرضيات.
أما الجانب النظري :فيتضمن الفصل األول الذي جاء لإلحاطة بمفيوم "السكن" ،حيث
حاولنا فيو تسميط الضوء عمى البعد النفسي لو انطالقا من تخصصنا من جية ،ومن جية أخرى لندرة
الدراسات الجزائرية في مجال عمم النفس حول ىذا المفيوم حسب اطالعنا  -ما عدا دراسة الباحثة
النفسانية رواق عبمة.-
و الفصل الثاني الذي يدور ىذا الفصل حول "السكن في الجزائر" حيث حاولنا فيو التطرق الى
وضعية السكن في الجزائر قبل الحقبة االستعمارية ،خالليا ،وفي مرحمة ما بعد االستقالل؛ وذلك
باالستعانة بإحصائيات الخاصة بالسكن ،خاصة آخر إحصائيات ( )1002لمديوان الوطني لإلحصاء.
كما تم التعرض الى أزمة السكن في الجزائر ،ألنيا مصدر لمكثير من المشاكل االجتماعية
والنفسية في العائمة الجزائرية ،والتي منيا الضغوط – خاصة الضغوط األسرية.-
والفصل الثالث الذي جاء ىذا الفصل بعنوان "تركيبة العائمة الجزائرية" لكن قبل التطرق إلييا تم
التعرض الى مفيوم تركيبة العائمة بصفة عامة .اال أن المالحظ أن المقصود بتركيبة العائمة يختمف من
مجتمع آلخر -فيناك من يرى أن تركيبة العائمة يقتصر عمى حجم العائمة مثل المجتمع الفرنسي ،وىناك
من يرى أنيا عبارة عن نمط العائمة ،حجميا ،واألدوار والمكانات فييا.
لكننا ارتأينا في ىذه الدراسة اختيار حجم ونمط العائمة كمتغيرات تدل عمى تركيبة العائمة الجزائرية.
مع العمم أنو قبل التعرض الى تركيبة العائمة الجزائرية،تَـم التطرق إلى مفيوم العائمة والعائمة الجزائرية.
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مقدمة
و الفصل الرابع الذي يندرج تحت عنوان "الضغوط األسرية" حيث تم فيو في البداية التطرق الى مفيوم الضغط_ ألنو ال
يمكن فيم الضغوط األسرية دون التعرض الى مفيوم الضغط_ ،ثم تَـم التركيز عمى مفيوم الضغوط األسرية الذي يعتبر مفيوما
نفسيا اجتماعيا ،بدأ االىتمام بو في الثمانيات من القرن العشرين؛ لما قد يسبب من اختالل توازن النظام األسري؛ ولقد تنتج عنو
آثار مضم ةر ومفككة لمعائمة.
مع العمم أن مفيوم الضغوط األسرية لم يحظى باالىتمام من الباحثين الجزائريين حسب اطالعنا ،ىذا ما دفعنا لدراستو.

أما الجانب التطبيقي :ففيو تمت المعالجة الميدانية بيدف الحصول عمى نتائج تؤكد أو
تنفي فرضيات الدراسة ،وقد احتوى عمى فصمين ىما :الفصل الخامس الذي يعرف باإلجراءات المنيجية
لمجانب التطبيقي الذي تم فيو التعرض إلى الدراسة االستطالعية -التي سمحت بتحديد متغيرات الدراسة
وأدواتيا -ثم تم التطرق لمدراسة األساسية من خالل التطرق إلى المعاينة ،وتم التفصيل في أدوات الدراسة
األساسية ،وليختم الفصل باألساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة.
خصص لعرض ومناقشة النتائج وتفسيرىا ،عمى ضوء حقائق الدراسات
والفصل السادس الذي
ّ

السابقة.
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اإلشكاليـة

 -1-اإلشكاليـة:

الكثير من العموم لبلىتمام
إن التفاعل الدائم بين اإلنسان والفضاء ال ّذي يحيط بو ،دفع
ّ
َ

بالعبلقات التي تربط بين اإلنسان وفضائو المسكون ،وتساءلوا عن كيفية صيرورة ىذا الفضاء مكاناً
وبينوا َّ
أن لممكان خصائص ووظائف يعرف بيا.
ُيـع ُ
ـاش فيوّ ،
فالفضاء إذاً يظير من خبلل تفاعل عناصره واستخدام الفرد لو من أجل ممارسة حياتو ووظائفو
اليومية ليذا يميز من خبلل التنظيم المادي واالجتماعي لمفضاء نوعين منو ىما :الفضاء الخارجي
إن األنا ىو
والفضاء الداخمي المتمثل في السكن ،وىذا ما يؤكده الباحث ( Molesمولز) ال ّذي يقولّ « :
مركز العالم ،فبل يمكن أن يكون ىناك عالم بدوني ،فظاىرة الفضاء مثل ظاىرة الزمن ،تنطمق ابتداء من
جسمي ،و"ىنا" و"اآلن" يعتبران كمركز تبدأ منيما حياتي .وأول شيء يمتمكو الفرد من الفضاء ىو بيتو
ال ّذي يعتبر القشرة األولى التي تحميو من كل المخاطر ،وىكذا تتوالى القشرات وتصبح مشخصة وذات
داللة ،ومن ىنا نتج السكن ،والحي ،والمدينة .فأصبح المقيم )الساكن( ينظر إلى العالم عمى أنو يتكون
منا لو ممكيتو الخاصة في ىذا الفضاء
ابتداء من بيتو وليس العكس .فالجار يعتبر امتدادا لؤلنا ،وكل ّ
وىذا بوضع الحواجز والحدود » (.)Moles & Rohmer, 1998 :3-10

أن الفضاء الداخمي ىو السكن الذي ال يعتبر فضاء معماريا فقط ،بل يبنى لحاجة
وىذا يعني ّ

ولواقع وتاريخ وألسموب معين لمحياة ،فاالجتماعي ىنا ال يخترق اليندسي فقط ،بل يصل إلى اختراق
الذاتي ،ألن العبلقة التي تجمع بين الفرد والمكان عبلقة تواجدية وأمنية وعاطفية (رجاء مكي طبارة،
.)98:9884

كما َّ
أىم الحاجات األساسية لئلنسان ،وعنص اًر ىاماً يحدد نوع الحياة،
أن السكن يعتبر كذلك من ّ

فيو يقدم المأوى ،ويوفّر مختمف اإلمكانيات والتسييبلت التي تضفي عمى الحياة المنزلية الراحة والطمأنينة
واألمان ،وىو كذلك يؤثّر عمى صحة الفرد ،وبالتالي عمى إنتاجو وعمى حالتو النفسية ،وقد يكون الفضاء
كذلك مختمفاً ،غرف البيت كغرفة النوم ،الطعام ،الحمام ،إلى غير ذلك ،وكل منيا فضاء مختمف عن
اآلخر.
لكن العموم االجتماعية أىممت مفيوم السكن وفضاءه الداخمي ،ولم تيتم بو إالّ في الستينيات
ألنيا اىتمت بالفضاء العام وقامت بدراستو واعتبرتو المكان األول لنمو
والسبعينيات من القرن العشرينّ ،

وتطور المجتمع ،في حين اعتبرت السكن المعارض لمعام من اختصاص األنثروبولوجيا ،بالرغم من أن
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اإلشكاليـة
الذي يحدث بداخمو أي خمف العتبات واألبواب والنوافذ من عبلقات عائمية وتنظيمات فضائية ،ميم بنفس
أىمية التركيبات االجتماعية التي تحدث في الفضاء العام ،ويرجع الفضل إلى اإلىتمام بو إلى أعمال
الكثير من الباحثين الذين درسوا السكن وما يحدث في فضائو الداخمي أمثال( Lefébvre :لوفبير)
) (1970و ( Chombart De Lauweشومبار دولو) )(1971

( Rapoportرابوبورت) )(9861

و( Olivierأوليفي) ( )9861و( Halpernىمبرن) ( ) 9884وكذلك ( Leventalلفونتال) ()1002
وغيرىم.
أن الممفت لئلنتباهَّ ،
إالّ َّ
أن مفيوم السكن ،كان أيضاً مركز إىتمام الكثير من الباحثات الميتمات
النسوية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ،حيث ساىمن بأعمالين بتحميمو ودراستو
بالحركة التحريرية
ّ

ومنين( Delphy :دولفي) ( ،)9860حيث قامت بتحميل السكن من خبلل اإلنتاج العائمي ونمط السمطة
األبوية في العائمة .إضافة إلى ( Guillauminغيمومين) ( )9867التي إىتمت بو من خبلل دراستيا

لؤلعمال المنزلية التي تقوم بيا النساء العامبلت وغير العامبلت ،وىناك أيضا ( Mathieuماتيو)
( )9862التي تعرضت لدراسة السكن من خبلل تحديدىا لمفيوم األنوثة والذكورة.
وتعتبر الدراسات األنثروبولوجية من الدراسات األولى التي اىتمت بالسكن وما يحدث في فضائو
الداخمي ،واعتبرتو الوحدة األولية في التنظيم االجتماعي ،وىذا ما يؤكده األنثروبولوجي Strauss
األولية والمعقدة »
(ستروس) حيث يقول « :السكن مركزي ورئيسي لتنظيم الكثير من المجتمعات
ّ

) .(Kellerhals, 1994 :6إضافة إلى َّ
أن الكثير من األنثروبولوجيين ،مثل ( Hallىال) أظيروا من
ويتنوع حسب
أن ىذا األخير ممتمئ بالثقافة،
خبلل مبلحظاتيم لنماذج استعمال الفضاء الداخمي لمسكنّ ،
ّ
المجتمعات ونظام القيم ونوع التنشئة االجتماعية ،واّنو حام ٌل لعناصر الثقافة ).(Fischer, 1981 :21
في حين يشير عمماء اإليثولوجيا إلى َّ
األولي ،ال ّذي يعيش فيو
أن السكن ىو أفضل مثال لمفضاء ّ
أن الفرد يمارس مراقبة عمى فضائو ،وىذا ما يسمح لو
الفرد لوحده ،أو مع عدة أشخاص ،إضافةً إلى ّ
باالنفصال الجسمي والنفسي عن العالم الخارجي ).(Segaud & al, 1998 :376

لكن لم ييتم عمم االجتماع بيذا الموضوع إالّ في الثمانينيات من القرن العشرين ،عندما ظيرت
دراسات حول الحياة اليومية ،وحول تاريخ الحياة الخاصة لؤلفراد (.) Collignon & al, 2004:447
أن عددا من عمماء االجتماع إىتموا بالسكن من خبلل اىتماميم بالعبلقة بين
وتبين القراءات المختمفة ّ

أن كل بيئة فيزيقية ،ىي أيضا بيئة
البيئة والسموك ،ليذا أشار ( Proshanskyبروشانسكي) ،إلى ّ
-6-

اإلشكاليـة
اجتماعية (فرانسيس.ت وماك أندرو .)14 :1001 ،وبيذا أصبح السكن يعني حياة إجتماعية ،ألنو عضو
في بيئة واسعة تتكون من المرافق والخدمات بأنواعيا المختمفة ،وىو قطاع فييا يمثل بنية إجتماعية توجد
وتنمو فييا العبلقات اإلجتماعية ( سناء الخولي.)4 :1001 ،
وىناك إتفاق بين عمماء االجتماع عمى اجتماعية السكن ،وىذه االجتماعية ىي في عبلقة جدلية مع
يخص الحياة اليومية ويرتبط بيا ،بل إ ّنو الوعاء الذي يتّسع ليا ،وال
أن الفضاء
نفسانية األفراد ،حيث ّ
ّ

يمكن رؤية مشاىد ىذه الحياة إالّ عبر الفضاء (مأكل ،مشرب ،)...وىذا ما يؤكده العالم االجتماعي

أن المحتوى االجتماعي لمسكن ىو الذي يحدد نماذج التفاعبلت المرتبطة
( Giddensجيدون) ،الذي يرى ّ
بالمكان (  ،)Kaufmann 9883:91ويوافقو  -في ذلك ( Schoonbrodt -شونبرود) الذي يقول:

ث فيو التفاعبلت االجتماعية » ( .)Schoonbrodt , 1979:49كما
« إ ّن السكن ىو المكان الذي تَ ْح ُد ُ

أراد ( Rapoportرابوبورت)  -من خبلل أعمالو  -إضفاء داللة اجتماعية وتنظيمية وصبغة إنسانية
بالدرجة األولى عمى السكن ،متخذا بعين االعتبار نمط استغبللو وطريقة العيش فيو.
وعمى العموم ال يمكن دراسة السكن بمعزل عن البيئة االجتماعية ،وال البنية النفسية لمقاطنين فيو،
ألن الدراسات النفسية بينت أن السكن ليس مسألة حجز مساحة أو مكان مميز ،واّنما بنية نفسية تُ َعب ُر
عن شخصية صاحبيا ،وىذا ما ذىب إليو الباحث أحمد صبور حيث يقول « :التنظيم والتغيير في

وتصوراتو ولدوره» (أحمد صبور.)51 :9881 ،
السكن ،ما ىو إالّ تنظيم وتغييرات لذات ال ّشخص
ّ
ويؤكد معظم الباحثين النفسانيين عمى دور السكن في تبمور مفيوم الذات لدى الفرد ،فقد كشفت أعمال
بأن ىناك عبلقة بـيـن تـعـبـيـرات الجسد والسكن ،ىذه التعبيرات ترجع لمعبلقة
( Lugassyليقاسي) (ّ )9860
المتبادلة بين مفيوم الذات وبعض تصورات األنا ،وكما تشير بعض الدراسات إلى أن ممكية السكن تعني لمفرد

ألن ىذه األخيرة وحدة حساسة ضعيفة ،وبالتالي َّ
وي ال يمكن التعدي
إثبات الذاتّ ،
يتمنون حمايتيا في مسكن ق ّ
أن السرقة والعنف في
أن كل من ( Korosecكوروزيك) و( Serfatyسيرفاتي) ،يؤكدان عمى ّ
عميو ،حتى ّ

المنزل ،يمكن أن يعتبرىا الفرد كعدوانية لشخصيتو (.)Segaud & al, 1998: 376

حيوياً في تكوين
أن السكن يعد أم اًر ّ
كما تؤكد الدراسات النفسية ومنيا دراسة ( Bryceبريس) عمى ّ

أىم أسباب
شخصية الفرد ،وعامبل مؤث ار عمى صحتو النفسية والجسمية ،و ّ
أن الظروف السكنية السيئة ،ىي من ّ

الخمول وتعكير المزاج ،وىي أيضاً من أسباب اإلدمان ) ،)Bryce, 1970بل قد تؤدي بالفرد إلى المعاناة من
ضغوط كثيرة ،تجعمو غير متوافق؛ وبالتالي يعاني من اضطرابات جسمية ونفسية.
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اإلشكاليـة
إضافة إلى الدراسات النفسية ،فيناك دراسات عمم النفس االجتماعي التي اىتمت بموضوع السكن،
عدد من باحثيو أمثال( Goffman :قوفمان)( Viblen ،فببلن)( Duncan ،دونكان)،
حيث َبـَّيـ َن ٌ

و( Laumanلومان)َّ ،
أن الفرد يختار ويزّين مسكنو بنفسو لتعزيز وتقوية صورتو كفرد من جية،
وكشخص لديو مكانة اجتماعية خاصة من جية أخرى (.)Segaud & al , 1998 :379

ولقد كان السكن ومازال ذا أولوية في حياة العائمة ،األمر الذي دفع الكثير من الباحثين إلى طرح
العبلقة بين العائمة والسكن ،وىذه العبلقة تنطمق من ُم َسمَّ َم ِة الترابط الوثيق القاسم بين ىذين الطرفين؛
فالعائمة كانت ومازالت محور الكثير من الدراسات العممية التي قدمت الكثير من المعارف حوليا،
فالدراسات التاريخية ّبينت أنو ليس ىناك نوع وتنظيم واحد ليا ،واّنما نوعيا وتنظيميا يختمف باختبلف
الزمان والمكان ،أما الدراسات الديموغرافية فقدمت الكثير من المعمومات حاوليا ،بالرغم من أن ىدفيا
األول ىو تعداد األفراد .في حين عممت الدراسات األنثروبولوجية عمى مقارنة العائمة من حيث تركيبيا
وتنظيميا ودورىا في مختمف الثقافات .وىذا ما سمح لمدراسات االجتماعية والنفسية من دراسة العائمة
ضمن ثقافة معينة ،حيث اىتمت الدراسات االجتماعية ببنيتيا وتنظيميا بالدرجة األولى ،في حين اىتمت
الدراسات النفسية واالجتماعية بدراسة العادات والطقوس والسموكات واألدوار والمكانات داخميا ،وبفضل
ىذه الدراسات تطورت المعارف وظيرت النظريات حول العائمة ،وبرز دورىا وتأثيرىا في المجتمع ،كما
يؤثر ىو عمييا ،ألنيا تعكس النمط الثقافي والديني واالقتصادي والسياسي والقضائي والعادات والتقاليد
لممجتمع الذي تعيش فيو ،وتنتمي إليو وتنمو فيو.
إضافة إلى أن العائمة تشكل الوحدة األساسية التي تعمل بنيتيا االجتماعية ونشاطيا االقتصادي
ألن ك ّل نموذج معماري عبارة عن إسقاط
والتجاري والحرفي عمى تحديد الطابع المعماري لمسكنياّ ،

لنموذج ثقافي معين ،تعتبر العائمة إحدى مقوماتو (.)Baduel & al, 1988 :233

وباعتبار العائمة مجموعة تفاعبلت تعبر عن نفسيا عن طريق امتدادىا في الفضاء ،حيث تقيم
السكن لكي يكون أكثر استجابة لنمط معيشتيا؛ مما يجعل السكن بالنسبة ليا حاجة ضرورية مثل
الممبس ،المأكل ،التربية والصحة ،إضافة إلى كونو المأوى والممجأ والمدفأ العاطفي ،ومجال متاح يسمح
ألفرادىا بالتعبير من خبللو عن شخصيتيم.
وىذا ما يجرنا إلى اعتبار َّ
أن السكن ال يقتصر عمى مجرد اإليواء ،بل يسمح ألفراد العائمة أن يمبوا
رغباتيم وحاجياتيم الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية ،ليذا يعتبر المرآة الحقيقية لواقع العائمة االقتصادي
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اإلشكاليـة
واالجتماعي خاصة أن الحياة العائمية ترتكز داخل البيوت ،ليذا يرتبط السكن بالعائمة ارتباطا وثيقا ،حيث
أن السكن ىو وحدة وظيفية ،أين يكون إعداد المكان حسب المعايير الثقافية لممجتمع والزمن ،ولكن أبعاده
وشكمو وتنظيمو ومستوى تجييزه مرتبط أيضا بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لمعائمة
(.)Merlin & Choay , 2000 :465
ليذا يوجد تقارب كبير بين السكن والعائمة ،إلى درجة أنيما في كثير من األحيان يستعمبلن معا
عمى

السواء،

ويظير

جميا

أن
ّ

التكوين

العائمي

وتماسكو

واندماجو

وحجمو

واستم ارره،

كل ذلك يتوقف بدرجة أساسية عمى مسكنيا (.)Benamrane, 1980 : 195
وقد بينت عدة أبحاث منيا أبحاث ( Bonvaletبون فالي) و ( Merlinميرلين) ،أن السكن مرتبط
باستراتيجيات العائمة االجتماعية ،كما َّ
أن موقع المسكن وحجمو ومظيره وتجييزاتو وتأثيثو ونظافتوُ ،يمثل

رمز لتقدير الذات ومكانة العائمة في المجتمع ( .)Bonvalet & Merlin, 1988
لآلباء ًا

كما أ ّكد الكثير من العمماء الباحثين كالمؤرخين لمعائمة ،عمى العبلقة بين تنظيم الفضاء المسكون
وأشكال الحياة العائمية ،ولقد أظيروا بتفوق ووصفوا تطور ىذه العبلقة ،حتى َّ
أن ( Kellerhalsكميراس)
اعتبر السكن كمحمل وكاشف لمعائمة ،ألن بفضل التقسيمات الجدرانية والحدود المكانية يمكن التعرف عمى
أولوياتيا ).)Kellerhals,1994 : 4
وبينت كذلك أعمال ك ّل من ( Clercكبلرك)( Raymond ،ريموند) و Chombart De
( Lauweشومبار دولو) -حول الحياة اليومية لمعائمة خاصة العاممة في إطار فضائيا المسكون -أن
لمسكن أىمية كبيرة ،فيو يعكس المستوى المعيشي لمعائمة ونمط حياتيا وتمبية حاجيات أفرادىا األساسية
الفيزيولوجية والنفسية والثقافية ،ألن العائمة حسب  Chombart De Lauweبحاجة إلى توسيع مسكنيا
وبحاجة إلى امتبلكو وتييئتو ،فالسكن إذا يساعد عمى إشباع ىذه االحتياجات األساسية لمعائمة
(.)Chombart De Lauwe , 1975 :96-97
أن التاريخ العائمي يعرف من خبلل مسار إقامة العائمة ،ألن األماكن المسكونة ليست
إضافة إلى ّ

حيادية ،إنما تعبر عن مشاريع العائمة ونمط معيشتيا (.)Bertaux-Wiame, 1994 :21

عائمياً بامتياز  -ألنو تمك الصورة الظاىرة التي تصف
فضاء
إالّ أن ىذا السكن ،ال ّذي يعتبر
ّ
ً

العائمة ،والعبلقات المختمفة التي تمارسيا في تفاعل تأثير وتأثر بين أفرادىا ،وبين الفضاء العام الخارجي
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اإلشكاليـة
من جوار وأصدقاء ،إلى غير ذلك  -قد يكون مصدر إزعاج وضغط لمعائمة ،خاصة إذا كان غير الئ ٍ
ق
أو ضيقاً أو مكتظاً ،وىذا ما ذىبت إليو عدة دراسات منيا :دراسة

( Loringلورينغ)،

الذي قارن بين نوعين من العائبلت األمريكية ،إحداىا متوافقة واألخرى ليا مشاكل قضائية،
فوجد َّ
أن التّي ليا مشاكل قضائية ،تعيش في مساكن مختمفة تماماً عن مساكن العائبلت المتوافقة،
وذلك

من

حيث

مساحة

السكن،

وعدد

الغرف،

والتدفئة،

والمحيط

السكني

العام.

ٍ
مضطرب ومتوتٍّر،
كما وجد أن النساء القاطنات في مساكن ضيقة ومكتظة ،يعشن في جو عائمي

اح ِب بضغوط عصبية ( .)Loring, 1956إضافة إلى ظاىرة
ص َ
الم َ
ويشتكين من الشعور بالتعب ُ
االكتظاظ داخل السكن التي قد تؤدي إلى اختبلل الصحة الجسدية والنفسية ألفراد العائمة ،ىذا ما بينتو

بعض الدراسات ُمـؤكـدةً عمى وجود عبلقة بين االضطرابات السموكية لؤلطفال

ومشكمة االزدحام داخل

السكن ،حتى أن الباحثة الفرنسية ( Khouriكوري) ،توصمت إلى أنو عندما يزيد عدد األفراد عن  1إلى
عصبياً وعنيفاً.
فان الطفل يصبح
ّ
 1.4في الغرفة الواحدةّ ،

وقد أشار إلى ذلك أيضا Chombart De

( Lauweشومبار دولو) ،عندما بيَّن أن العبلقة بين اآلباء واألبناء تصبح متوتّرة ،وأن اآلباء يصرخون
باستمرار عمى أبنائيم ،عندما يقل مؤشر المساحة السكنية عن  7أو  90متر مربع
(.)Chombart De Lauwe , 1975 :120
كما كشفت إحدى الدراسات المسحية المتعمقة بالسكن ،والتي قامت بيا السمطات الصحية في المدن
أن الحجرة المزدحمة ىي السبب في زيادة نسبة
األمريكية التي يزيد عدد سكانيا عن  100ألف نسمةّ ،
ٍ
وضح أستاذ
وفيات األطفال ،إ ْذ تعتبر عامبل ىاما في انتشار األمراض المعدية .ومن جية أخرىّ ،

الصحة العامة بجامعة كولومبيا ( Amersonأمرسون) أنو من المحتمل أن تكون الحجرة المزدحمة عامبلً
أن التزاحم
يقرر الباحث ( Viellerفيمر)ّ ،
ىاما في انتشار أمراض الجياز التنفسي .وفي السياق نفسو ّ

السكاني لو عبلقة بانتشار األمراض التناسمية ،التي تشكل عامبلً في غاية التأثير عمى المشكبلت
ّ
(السيد عبد
الخصوصية بين أف ارد األسرة
األخبلقية ،المنتشرة في مناطق اإلسكان السيئ ،وذلك النعدام
ّ
ّ

العاطي السيد.)158-157 :9888 ،

وك ّل ما سبق ،يؤ ّك ُد العبلقة الوطيدة بين العائمة ومسكنيا الذي ممكن أن يكون مصد ار لظيور

الضغوط فييا ،خاصة الضغوط األسرية التي ليا آثار خطيرة ،حيث يمكن أن يصبح لكل فرد من أفراد
العائمة ردود فعل شديدة لمضغط ،والى انخفاض مستوى تقدير الذات وعدم االستقرار واإلحساس بالتوتر
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اإلشكاليـة
وعدم الثقة بالنفس ،وعمى مستوى العائمة فان خطر وأثار الضغوط األسرية تؤدي إلى تفككيا
).(Baylis, 2002 :2-4
ومن الضغوط األسرية نجد ضغوط اإلقامة(السكن) التي ممكن أن تكون موقفا ضاغطا بدرجة
شديدة لكل أفراد العائمة .أي أن ظروف السكن السيئة قد تكون مصد ار لكثير من االضطرابات الجسدية
تحوالً معمارّياً ،حيث انتقل
والنفسية وحتى االجتماعية ،خاصة في مجتمع كالمجتمع الجزائري ،الذي عرف ّ
من نمط معماري انطوائي ذي فناء ،إلى نمط متفتح عمى الخارج ،وال ّذي ىو عبارة مجموعة بيوت حول
رواق وتوزيع البيوت يكون بشكل متخصص ( ،)Sidi Boubekeur,1986 :24وذلك راجع لعدة عوامل
واضطرابات لعبت دو اًر ميما في ىذا التغيير ،من بينيا حرب االحتبلل التي دامت من  9720إلى
 ،9843إضافة إلى عممية تقسيم األراضي وتوزيعيا عمى المعمرين من طرف االحتبلل الفرنسي .وقد
كان لك ّل تمك اإلجراءات أثر في تغيير العائمة الجزائرية (حجميا وبنيتيا) ،فبعدما كانت العائمة تسكن
المسكن الذي بناه األجداد في القرية ،اضطرت تحت عامل االنتقال من الريف إلى المدينة أن تسكن شققاً
في عمارات (.)Boutefnouchet, 1980 :193
و التحو ٌل في النمط العمراني خاصة بعد االستقبلل ،من تقميدي مصمم عمى أساس عائمة ممتدة وال ّذي
ي مصمم عمى أساس
مقومات البناء االجتماعي لممجتمع التقميدي الجزائري؛ إلى نمط عصر ّ
يعتبر من ّ
عائمة نووية ،كان من بين المشاكل التي صادفتيا العائمة الجزائرية ،ىذا النمط العمراني الحديث ال ّذي
أضحى غير قادر عمى إيواء العائمة الجزائرية الممتدة ،مما شكل تيديداً لتوازنيا ،وذلك بعدم السماح ليا
بالحفاظ عمى بنيتيا الممتدة ،ويضاف إلى ذلك ،تفاقم أزمة السكن أو عدم استطاعة الكمية الموجودة –
السكنات -تمبية االحتياجات المتزايدة ،وبيذا الوضع وجدت العائمة الجزائرية نفسيا في مواجية
من ّ
مجموعة ضغوط في إطار تكيفيا مع الفضاء المبني الجديد ،وال سيما ،أن ىذا األخير يتطمب مستوى
عال من التكيف سواء من الناحية المادية أو الثقافية ،مما دفعيا إلى محاولة تكييفو حسب بنيتيا وثقافتيا
(.)Sayad, 1980: 27
وىذا ما أثار اىتمام بعض الباحثين الجزائريين من تخصصات مختمفة كاليندسة المعمارية ،عمم
االجتماع وعمم النفس االجتماعي ،أمثال :عبد المالك صياد وفاروق بن عطية ( )9870ودبزي وبن
معطي( ،)9871سيدي بوبكر وجيبللي بن عمران (،)9875

رشيد حميدو ( ،)9878عبمة رواق

( ،)9885حجيج شريفة ( ،)1998ربيعة بكار( )9888ونورة صمود ()1009؛ ال ّذين توصموا من خبلل
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اإلشكاليـة
فإنيا تمجاُ إلى
دراساتيم إلى ّأنو من أجل أن تحقّق العائمة الجزائرية
كنيةّ ،
الس ّ
ّ
التكيف مع فضاءاتيا ّ

إحداث تغييرات عمييا  .وذلك بمجوئيا إلى ممارسات واستراتيجيات تتمثّ ُل في تحويل األروقة الخارجية –

مثبل -أو الحمام ،إلى غرف لزوج جديد في العائمة ،أو أنيا تعطي لغرفة ما من البيت وظائف متعددة
كالنوم ،أو الجموس ،أو اجتماع أفراد العائمة ،أو استقبال الضيوف ،أو مكان مراجعة األطفال ،الخ .وبينوا
أن عامل الديناميكية في حجم وبنية العائمة سبب ىام في إحداث التغير أو التحويل عن طريق التدخل عمى
شكل السكن بتحويل وظائفو ،ألن أغمب غرف المساكن التي بنيت بعد االستقبلل تبمغ غرفتين زائد صالون
وحمام ومطبخ ،وقميبل ما يوجد مساكن ذات األربع غرف ،وفي مقابل ىذا تشغل ىذه المساكن حسب طبيعة
العائمة الجزائرية أكثر من سبعة أفراد ،إذا كانت تتكون من األب واألم واألبناء من جية ،ومن جية أخرى
تتكون من عائمتين أو أكثر .وىذا يد ّل عمى أن درجة إشغال المسكن الواحد عالية ،والذي يعكس الواقع
السكني الذي يؤدي في النياية إلى ازدحام الغرف ،مما يدل عمى حاجة السكان إلى غرف أخرى تقمل من
شدة التزاحم داخل المسكن الواحد ،وحتى داخل الغرفة الواحدة ،مما دفع السكان لتغيير وظائف ومبلمح
مساكنيم وأجزائيا ،كتغيير وظيفة المطبخ وتحويمو إلى غر ٍ
فة لمنوم ،وتغيير وظيفة الحمام وتحويمو إلى
مطبخ ،وتغيير وظيفة الشرفة وتحويميا إلى حمام.
ولكن تبقى دراسة عبمة جنيدي -رواق ( )9885الدراسة النفسية الوحيدة-حسب اطبلعنا -التي
اىتمت بالسكن من المنظور النفسي ،من خبلل تطرقيا إلى "كيفية امتبلك الفضاء السكني بأكبر أحياء
مدينة قسنطينة" ،فتوصمت إلى أن امتبلك السكن يرتبط بشخصية القاطن بو وبثقافتو القاعدية ،ومن
خبلل بعض السموكات السكنية ومختمف الممارسات االجتماعية تتحدد نوع الفئة التي تستثمر ىذا
الفضاء؛ إضافة إلى أنو ينعكس امتبلك السكن وترتيبو وتنظيمو صورة الذات لدى الساكن ،بحيث يمكن
التمييز بين شخصية وأخرى من خبلل مؤشرات ودالالت رمزية تتعمق بخصوصية ثقافة أصحاب المسكن.
وتشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن ىناك طريقتين المتبلك الفضاء السكني ترتبط كل طريقة بفئة اجتماعية
معينة -ىناك الفئة االجتماعية التقميدية التي ينتمي أفرادىا إلى الذين انحدروا من بيوت قصديرية والفئة
االجتماعية الراقية وىي التي ينتمي أفرادىا إلى األشخاص الذين جاءوا من األحياء الراقية .-وبينت ىذه
الدراسة كذلك أن أصحاب الفئة االجتماعية التقميدية يدعمون فضاءاتيم السكنية الجديدة بمكتسباتيم
القديمة ويواصمون عاداتيم السكنية التقميدية –العبلقات الجوارية .-في حين يعتبر الفضاء السكني لمفئة
فضاء شخصيا ال تتحكم فيو العبلقات الجوارية ألنو فضاء مغمق باتجاه الخارج .كما
االجتماعية الراقية
ً
أكدت ىذه الدراسة عمى أن السكن الجماعي يؤدي الى عدم التوافق التام أمام متطمبات مختمف أنواع
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اإلشكاليـة
الطبقات االجتماعية التي يتشكل منيا المجتمع ،بذلك فان السكن الجماعي غير مؤىل الستيعاب كل
الطبقات االجتماعية التي تسكنو ).( Rouag-Djenidi, 1996
فتمجأ العائمة الجزائرية إذاً ليذه التغييرات لتكييف فضائيا المسكون ،إما لحجميا أو إلشباع حاجيات
جديدة ،أو ليتماشى -السكن -مع القيم االجتماعية .ورغم ذلك قد يكون السكن بالنسبة ليا

 -الذي من

المفروض أن يكون مأوى وممجأ وممتقى أو تجمع أفراد العائمة -عامبل ىاما في ظيور االضطرابات
الجسدية والنفسية ألفرادىا ،خاصة إذا كانت ظروف السكن غير مبلئمة ،حيث قد تسبب -ألفراد العائمة-
ما يعرف بالضغوط األسرية.
وعميو ىل فعبل توجد عبلقة بين ظروف السكن (طبيعة السكن ،تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن،
الممارسات العائمية داخل السكن ،الرضا عن السكن) ،وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،
وفق تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر (حجميا ونمطيا) ؟
وبمعنى أدق ىل توجد عبلقة بين طبيعة السكن (سكن غير الئق ،سكن الئق) ،و كلّ من الضغوط
ي حجم ونمط العائمة الجزائرية ؟ وىل توجد عبلقة بين تنظيم
األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق متغير ّ

الفضاء الداخمي لمسكن(ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن ،يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي

ي حجم ونمط العائمة الجزائرية ؟ وىل
لمسكن) ،وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق متغير ّ
توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن(ال يوجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات

العائمية ،يوجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) ،و ك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا
ومواجيتيا ،وفق متغيري حجم ونمط العائمة الجزائرية ؟ وىل توجد عبلقة بين الرضا عن السكن (عائبلت
غير راضية عن السكن ،عائبلت راضية عن السكن) ،و ك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،
وفق متغيري حجم ونمط العائمة؟
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 -2فرضيات الدراسة:الفرضية العامة:
" توجد عبلقة بين ظروف السكن(طبيعة السكن ،تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن ،الممارسات
العائمية داخل السكن ،الرضا عن السكن) وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق
تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر (حجميا ونمطيا) ".
وتتفرع ىذه الفرضية العامة إلى الفرضيات الجزئية التالية:

الفرضية الجزئية األولى:
ي
" توجد عبلقة بين طبيعة السكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق متغير ّ
حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى:
" توجد عبلقة بين طبيعة السكن (سكن غير الئق ،سكن الئق) والضغوط األسرية لدى العائمة
ي حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد ،من 99فرد
الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغير ّ
فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

الفرضية الفرعية الثانية:
" توجد عبلقة بين طبيعة السكن (سكن غير الئق ،سكن الئق) وأنواع الضغوط األسرية(ضغوط
نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) لدى العائمة
ي حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد ،من99
الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغير ّ
فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".

الفرضية الفرعية الثالثة:
" توجد عبلقة بين طبيعة السكن (سكن غير الئق ،سكن الئق) ومواجية الضغوط األسرية لدى
ي حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد،
العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغير ّ

من99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
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اإلشكاليـة
الفرضية الجزئية الثانية:
" توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،
ي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر".
وفق متغير ّ

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية األولى:
" توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن (ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن،
يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن) والضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية
الجزائر ،وفق متغيري حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد ،من99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة
نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
الفرضية الفرعية الثانية:
" توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن (ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن،
يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن) وأنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة،
ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية
ي حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6،أفراد ،من 99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة
الجزائر ،وفق متغير ّ
نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

الفرضية الفرعية الثالثة:
" توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن (ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن،
يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن) ومواجية الضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة
ي حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد ،من 99فرد فأكثر) ونمطيا
بوالية الجزائر ،وفق متغير ّ

(عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

الفرضية الجزئية الثالثة:
" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا
ي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".
ومواجيتيا ،وفق متغير ّ

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية :
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الفرضية الفرعية األولى:
" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن (ال يوجد في السكن فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،يوجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) والضغوط األسرية
ي حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6،أفراد،
لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغير ّ

من 99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
الفرضية الفرعية الثانية:

" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن (ال يوجد في السكن فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،يوجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) وأنواع الضغوط
األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية
ي حجم العائمة ( 5-1أفراد99-6،
المنشأ) لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغير ّ

أفراد ،من 99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
الفرضية الفرعية الثالثة:

" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن (ال يوجد في السكن فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،يوجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) ومواجية الضغوط
األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغيري حجم العائمة ( 5-1أفراد-6،
 99أفراد ،من 99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

الفرضية الجزئية الرابعة:
ي
" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق متغير ّ
حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى:
" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن (عائبلت غير راضية عن السكن ،عائبلت راضية عن
السكن) والضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر،

ي حجم
وفق متغير ّ

العائمة( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد ،من 99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة
مركبة) ".
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الفرضية الفرعية الثانية:
" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن (عائبلت غير راضية عن السكن ،عائبلت راضية عن
السكن) وأنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ،
ضغوط أسرية خارجية المنشأ) لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغيري حجم
العائمة ( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد ،من 99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة
مركبة) ".
الفرضية الفرعية الثالثة:
" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن (عائبلت غير راضية عن السكن ،عائبلت راضية عن
ي
السكن) ومواجية الضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفق متغير ّ

حجم العائمة ( 5-1أفراد 99-6 ،أفراد ،من 99فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة،
عائمة مركبة ) ".
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السكن

الفصل األول

تمهيد:
مميزة ،وأورث حضارتو وثقافتو لمػف
لقد تكاثر اإلنساف وأنتج واستيمؾ وانتظـ في مجتمع ذي مبلمح ّ

ميماً أقامو اإلنساف طمبا
إطار
زماني ومكاني محدد .ويعتبر السكف
تعاقب بعده ،كؿ ذلؾ في إطار
اً
ّ
مكانياً ّ
ّ
لمحماية واألمف واالستقرار ،وىو أحد الحاجات األساسػية لػو ،كمػا يعػد عنصػ اًر ىامػاً يحػدد نػوع الحيػاة ،فيػو
يقػػدـ المػػووو ويػػوفر مإلتمػػؼ اإلمكانيػػات والتسػػييبلت التػػي تض ػ ي عم ػ الحيػػاة المنزليػػة ال ارحػػة والطمونينػػة
واألماف ،كما ّأنو يؤثر عم الصحة الجسدية والن سية.
فالسكف ىو المكاف األنسب الذي يقوـ فيو ال رد بممارستو اليومية مف  ،موكؿ ،نوـ...إضافة إل أنو
ضػػرورة يسػػع إل ػ تػػوفيره ،ألنػػو بحاجػػة إل ػ سػػقؼ يوويػػو ىػػو وأف ػراد عاتمتػػو .إل ػ جانػػب ىػػذا فيػػو مطمػػب
وحؽ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع.
عي ّ
شر ّ
مع العمـ أف لمسكف عدة جوانب ،فيو ذو طابع ىندسي واجتماعي وثقافي ون سي ،ويشكؿ المحيط
بالنسبة لم رد ،فيو أكثر استجابة لمقدرة اإلنساف عم التكيؼ مع ظروؼ البيتة.
وىذا ما نحاوؿ التعرض إليو بالت صيؿ في ىذا ال صؿ.
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السكن

الفصل األول

– –1لمحة تاريخية حول تطور السكن وبنائه:
إف كؿ اإلتراع أو ابتكار توصؿ إليو اإلنساف ،كاف بدافع سد الحاجة وتسييؿ العيش ،فاإلنساف
البداتي كاف بحاجة لبلحتماء مف البرد والحر وكؿ تقمبات المناخ وأإلطار الطبيعة ،فمجو إل

استعماؿ

األشجار ذات األغصاف الكبيرة واألوراؽ الكثي ة القريبة مف األرض لبلحتماء بيا ،بشد أغصانيا المنحنية
وتثبيتيا في األرض بواسطة األحجار والتراب ،ولكف ىذا المووو لـ يصمد أماـ العواصؼ ،وبالتّالي ،ف ّكر
الصإلور تستند عمييا بيدؼ حمايتيا مف الرياح ،مكونة بقطع مف الإلشب،
في إقامة مساكف بجانب ّ
جراء األعاصير ،فمجو إل
ويغطي سق يا بوغصاف األشجار ،لكنيا أيضا لـ تنج مف ّ

البناء عف طريؽ

األحجار ( .)Le Duc, 1986 : 4
وىناؾ ات اؽ عاـ عم

أف اإلنساف قد استإلدـ في البداية أكثر أشكاؿ البيتة المحيطة بو اقترابا

إلقامة مسكنو ،فمنذ العصر الحجري القديـ ،نجد مساكف مبنية مف األإلشاب والطيف ،وبعضيا يستغؿ
انإل اض سطح األرض في صورة ح رة طبيعية ليبني فوقيا سكف ،ثـ ظيرت البيوت المبنية مف الطيف
المقوو بالبوص أو مف المبف (وىو طوب غير محروؽ) أو مف الطوب .ومع ظيور البيوت المستقرة
المبنية بونواع مإلتم ة مف الطوب عند المزارعيف ،تطورت أيضاً مساكف الرعاة ،حيث تكوف مساكنيـ
متنقمة وبذلؾ ظيرت أنواع مف الإليـ تتبايف عف الإليـ الجمدية عند بعض الينود الحمر في أمريكا .وعم
طور إلبللو حضاراتو ومكاف عيشو واقامتو مف مسكف،وال ّذي قد
امتداد تاريخ طويؿ صنعو اإلنساف ،و ّ
يكوف كي اً أو كوإلاً ،إل قرية متماسكة مترابطة يسكنيا عشرات أو متات مف الناس وربما اآلالؼ ،إل
مدف صغيرة متوسطة ثـ كبيرة تحوي بيف ظيرانييا مبلييف مف البشر (فتحي محمد أبو عيانة:2002 ،
.)242
وىكذا تشكمت الظاىرة العمرانية بدءا مف الثورة الزراعية مرو اًر بالثورة الحضارية والصناعية
ووصوالً إل ثورات الحركيات (روبيرت جولي ،دوف تاريخ.)27-66 :
 -1-1الثورة الزراعية:
إف نشوة الظاىرة العمرانية ليا ارتباط وثيؽ بنشوة أول الحضارات ،وبتطور المجتمعات الزراعية،
ّ

حيث تطورت الزراعة ابتداء مف األل ية الثامنة قبؿ الميبلد .وظيرت أوؿ العناصر الحضرية مف طرؽ
وساحات مع األل ية الموالية ،نتيجة لمحاجة إل

عرض وتسويؽ المحاصيؿ المنتجة وتسييؿ التبادؿ

التجاري ليا بيف المناطؽ المإلتم ة ،قد رافؽ ىذا التطور بروز ميارات وعبلمات أإلرو لمحضارة مثؿ:
الحساب والكتابة والتجمعات العمرانية والمناطؽ السكنية .إال أف المساكف كانت عبارة عف أكواخ ،قاـ
- 19 -

السكن

الفصل األول

اإلنساف ببناتيا مف المواد المتوفرة في محيطو كاألحجار وجذور األشجار ،وقاـ بتغطيتيا باألغصاف
وأوراؽ األشجار وبالقش وجمود الحيوانات (رتيؼ مينا و وليد ماجد.)69 :6992 ،

 -2-1الثورة الحضرية:
عرفت العصور القديمة قياـ مدف ليا أىمية كبيرة عم غرار ببلد بابؿ ومصر ،حيث شيدت البيوت
مف الحجارة والطوب المج ؼ بالشمس .و ّبينت بعض الدراسات وجود أكثر مف مميوف نسمة بروما ،وىي
بذلؾ أكبر المدف آنذاؾ .حيث شيدت مساكنيا عم شكؿ فيبلت واسعة ذات جدراف مف الطوب وأسقؼ

مف الببلط ،وزودت بعضيا بنوافذ مف زجاج (الموسوعة العربية العالمية.)2004 ،
و قد أسست مدف الجيؿ األوؿ مع بداية القروف الوسط

انطبلقاً مف القرو الصغيرة واألسواؽ

ومقرات األساق ة (روبيرت جولي ،دوف تاريخ .)66 :لكف المساكف في ذلؾ الوقت تشبو مإلازف الحبوب أو
حظاتر الحيوانات ذات دعامات إلشبية مقوسة ،مع وجود القميؿ مف المساكف الحجرية (الموسوعة العربية
اني غير
العالمية .)2004،أما في أواإلر القروف الوسط فقد أصبحت أنواع المدف عبارة عف تراكـ عمر ّ
محدد الشكؿ ،والمساكف تبن إل جانب بعضيا البعض مع واجية مطمة عم الطريؽ أو الساحة
(روبيرت جولي ،دوف تاريخ.)67 :

 -3-1الثورة الصناعية:
أدت التطورات التقنية المحققة انطبلقا مف القرف الثامف عشر ( )68إل تحوالت أكبر مف التحوالت
تغيير في
التي طرأت إلبلؿ العصور السابقة ،حيث أف الثبلثية (فحـ ،حديد ،آالت بإلارية) أحدثت
اً
الظروؼ وفي مراكز اإلنتاج .األمر الذي أحدث ثورة في ميداف النقؿ وانتشار المساحات التي غطتيا
غير مف صورة المدينة ،وبدأت
السكؾ الحديدية ،ويبدو مف الجانب التاريإلي ،أف تطور ىذه الظاىرة قد ّ
ظاىرة تعدد المدف في تحوؿ مستمر انطبلقا مف العصور الوسط حت بداية العصر الصناعي ،حيث
نجد أف النمط الجديد لتمركز المراكز الصناعية والتجارية ،وحت

قطاع السكف إلارج المدف وبمحاذاة

السكؾ الحديدية ،ورافؽ ىذا التحوؿ تزايد لعدد السكاف في المدف وظيور مدف أإلرو (روبيرت جولي ،دوف
تاريخ .)20 :وبالتالي زاد عدد المساكف ،وعكؼ العمماء والميندسوف عم

إنتاج مواد حديثة ،وأبرزوا

وصمموا المساكف العصرية مستإلدميف في بناتيا ال والذ ،والإلرسانة المسمحة،
أساليب وأنماطا متطورة،
ّ
والبمور والببلستيؾ ،وبيذا ظير نظاـ الوحدات السكنية التي تنجز في وقت قياسي ،إالّ أف األنماط

التقميدية مازالت موجودة .وتت اوت المساكف في الحجـ ،مف كوخ طيني يحتوي عم

غرفة واحدة،إل

قصور متعددة الحجرات .وقد يكوف المسكف بناء مف طابؽ واحد فقط ،أو بناء مف طوابؽ متعددة ،وتوجد
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المساكف في العواصـ والمدف والقرو ،وكذلؾ في ضواحي المدف واألرياؼ .وتإلتمؼ أنماط المساكف تبعا
لحاجة ساكنييا مف جية ،ومدو ثراتيـ مف جية ثانية ،وتبعا لمواد البناء المتوافرة مف جية أإلرو .وتنقسـ
الكثير مف المساكف الضإلمة إل وحدات سكنية ،أو شقؽ لمسكن  .وتعتبر كؿ وحدة سكنية في كؿ طابؽ
مسكنا مستقبل ومكتمبل في حد ذاتو ،أو مساكف صغيرة متكاممة يشغؿ كؿ منيا طابقيف أو أكثر
(الموسوعة العربية العالمية.)2004 ،

– –2تعريف السكن:
-1-2التعريف المغوي:
نجد في المغة العربية أكثر مف عبارة لمداللة عم

السكف مثؿ :الدار ،البيت ،المنزؿ ،المسكف،

وكميا تحمؿ معن اإلقامة في المكاف ،غير أف معظـ القواميس ت تقر لمشرح الدقيؽ ليذه العبارات ،مكت ية
بالمعن العاـ لمّ ظ.
وم ْن ِزالً،
ويقصد بالسكف في معجـ فف المغة ( )6959المنزؿ الذي ىو مكاف النزوؿ ،مف َي ْن ِزُؿ ُن ُزوالً َ

فيو يحؿ عميو ضي اً ،أي يحؿ بالمكاف؛ ومكاف السكف ،وجمعيا :مساكف ،وتعني أف تسكف منزالً أي :تقيـ

ٍ
ٍ
سويةً أي أىؿ الدار الساكنوف
فيو وتتوطف؛ و َسا َك َنوُ وتَ َسا َك َنا يعني :أنو سكف معو في بيت واحد ،فوصبحوا ّ

(أحمد رضا.)638 :6959 ،

بينما في لساف العرب البف منظور ( )6968فاف م يوـ بيت ال يعني فقط السكف ،وانما يشير أيضا
إل التجارة والبيع ،أي إل ال ضاءات العامة ،كما يرمز إل ال ضاء المقدس عندما يتعمؽ األمر بالمساجد
"بيت المّو" .كما يتإلذ م يوـ ال بيت مووو لمبياتـ ،باإلضافة إل أف اسـ بيت يقترف بالمرأة كوف يقاؿ "بيت
الرجاؿ" تارة ،وبشرؼ الرجؿ أو القبيمة كوف يقاؿ "بيت العرب" تارة أإلرو ( Ibn Man zûr, 1968 :
.)215
وكممة السكف في العربية موإلوذة مف سكينة (سبلـ) أي :أنو المكاف الذي يوفر السكينة والسبلـ
لقاطنيو (عبد الحميد دليمي.)39 :2007،
وكممة السكف يقابميا ) (Habitatبالمغة األجنبية ،والتي ىي اسـ مذكر مصدرىا كممة
) (Habitatumالبلتينية ،والتي تشير مف جية إل

المحيط الجغرافي الإلاص بجنس الحيواف أو

نبات ،ومف جية أإلرو إل نمط التنظيـ واإلعمار مف طرؼ اإلنساف ،أو ىو المكاف الذي يعيش فيو،
ويشير أيضا إل مجموع الشروط الإلاصة بالمسكف أو المنزؿ ).)Le Robert, 2005:820
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إذف ميما كاف نوع السكف ،مغارة ،بيت ،شقة أو ناطحة سحاب ،فيناؾ نوع مف الصعوبة في تحديد
معن

لغوي دقيؽ ونياتي لمسكف .ليذا حاوؿ الكثير مف العمماء والباحثيف اإلحاطة بم يوـ السكف،

محاوليف تحديده ،وىذا ما سنتطرؽ إليو في التعريؼ االصطبلحي لو.

 -2-2التعريف االصطالحي:
إف المت ؽ عميو أف السكف يحمي اإلنساف مف عوارض الطبيعة ،وىو الستر الحافظ مف عيوف
المتط ميف وال ضولييف ،وفي نياية األمر ىو حرـ ومكاف مقدس ،ليذا تعددت تعاري و ،حيث نجد منيا:
تعريؼ ( Steliaستيميا) والتي ترو أف السكف يحتوي عم مجموعة مف األفراد ىدفيـ مإلتمؼ،
فيناؾ مف يستعممو كمبن

يقوـ فيو بوعمالو التجارية أو اإلدارية ،أو يستعممو بيدؼ المووو

( .)Chabane &Rahmani,2003 : 38
فيذا التعريؼ يتناوؿ المسكف عم أف لو وظاتؼ عدة ،فيناؾ مف يستعممو كمووو يمجو إليو ويعيش
فيو  ،وىناؾ مف يستعممو كمكاف لمقياـ بوعماؿ إدارية أو تجارية تعود عميو باألرباح وال اتدة العامة
والشإلصية.
ويؤكد كؿ مف ( Shungشنغ ) و ( Achourاشور) و( Le pointeلبوانت) عم ذلؾ ،حيث
يعتبروف السكف فضاء منظما ومسكونا بالمجتمعات اإلنسانية لتنمية إنتاجيـ المادي والثقافي ،والذي بني
في حدود اإلمكاف ،وىو ذو إقامة ممتعة لم رد ،ولو ثبلث وظاتؼ :اإلنتاجية ،ومجاؿ العمؿ ،ومجاؿ الحياة
). (Shung & al, 1981 :73
فيذا التعريؼ يت ؽ مع التعريؼ السابؽ في أف السكف يستإلدـ لعدة وظاتؼ حيوية كالعمؿ
والمعيشة ،إضافة إل أنو يشير ال أف مصطمح السكف يرتبط بالمجتمع ،فبل يمكف تعريؼ السكف دوف
الرجوع إل المجتمع ومبلحظتو وتحميمو ودراسة كؿ جوانبو وسموؾ أفراده.
ويرو كؿ مف ( Merlinمرالف) و ( Choayشوآي) أف السكف ىو وحدة وظي ية أيف يكوف
إعداده حسب المعايير الثقافية لممجتمع ولمحقبة الزمنية ،ولكف أبعاده وشكمو وتنظيمو الداإلمي ومستوو
تجييزه ،مرتبط أيضا بالمستوو االقتصادي واالجتماعي لمعاتمة (.)Merlin & Choay, 2000 : 465
يؤكد ىذا التعريؼ عم أف الوظي ة األساسية لمسكف ىي وظي ة االستعماؿ ،إضافة ال أنو يرتبط
بالجانب االجتماعي والثقافي والتاريإلي لممجتمع ،إلاصة فيما يتعمؽ بتنظيـ فضاءه الداإلمي ،حيث يتجاوز
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ىذا التنظيـ معايير ال رد وحده إل توثير المعايير الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لمعاتمة ،وكذلؾ ربط
ىذا التعريؼ السكف بالعاتمة.
ويشير تعريؼ  ( Segaud & alسيجو) وآإلروف إل العبلقة بيف السكف والعاتمة ،حيث أكدوا عم
ُ

أف السكف ىو مكاف إقامة العاتمة ،ويجتمع فيو عدة أشإلاص يقيموف ويعيشوف كميـ تحت سقؼ واحد،
ويوجيوف مف طرؼ شإلص واحد ).)Segaud & al, 1998 : 28
ّ
فيذا التعريؼ يربط السكف بالعاتمة ،وىذا يت ؽ مع التعريؼ السابؽ ،حيث وضح أف السكف ىو
المكاف الطبيعي لمعاتمة ،ألنو نقطة تجمع وعيش مجموعة مف األفراد تربطيـ صمة قرابة ،وينقادوف لسمطة
رب العاتمة.
شإلص واحد ومعيف منيـ وىو عادة ّ
ويؤكد ( Lefébvreلوفيبر) عم

فضاء
أف السكف ىو
العبلقة بيف السكف والعاتمة ،حيث يرو ّ
ٌ

تنظـ الحياة فيو الإلاصة منيا والعاتمية ،وليس فقط اليندسية).(Lefébvre,1972:110

ؽ ىذا التعريؼ مع التعاريؼ السابقة ،حيث يربط لوفيبر السكف بالعاتمة معطياً مف إلبللو روحاً
ويتّ ُ

فضاء شإلصي وعاتمي ،يعكس أفر ُاد العاتمة
مادياً جامداً فقط ،وانما ىو
لمسكف ،فبل يعتبره ىيكبلً
ىندسياً ّ
ّ
ٌ

ذواتَيـ عميو مف إلبلؿ تنظيميـ لو مف إلبلؿ ممارساتيـ ونشاطاتيـ التي يقوموف بيا فيو.

أف م يوـ السكف عنصر أساسي لتحديد سكف ال رد،
ويشير ( Le Corbusierلوكربيزي) إل ّ

فالسكف  -حسبو  -يشمؿ كؿ المحيط الذي يعيش فيو اإلنساف ،وىو المساحة التي تتطور عبر مجموعة
اجتماعية محددة ،فيو ذو طابع ديناميكي متطور ،يتحدد عبر فعؿ التسكف ( )L'habiterوىو يشمؿ
اإليواء ،والعاتمة التي تممؤه ).)Le Corbusier, 1963 :96
إف ىذا التعريؼ يت ؽ مع التعاريؼ السابقة في كوف السكف يتطور مع التطور االجتماعي ،إضافة
ال أنو ممجو لمعاتمة التي تسكف فيو وتنشط مف إلبللو؛ إالّ أنو أضاؼ شيتاً جديداً عندما اعتبر السكف
ليس فقط البيت الذي يقطف فيو اإلنساف ،بؿ يتعداه إل

ال ضاء الإلارجي أي إل

المحيط.

عتبر
وىذه اإلشارة ميمة جدا ،ألنيا تشير ال عبلقات الجيرة التي تتـ في ىذا المحيط الإلارجي والتّي تُ ُ

امتداداً لمسكف.

أمػا ( Bachelardباشبلر) الذي يعتبر مف األواتؿ الذيف تعرضوا لموضوع السكف ،فيرو أف ىذا
ّ

أف المشاعر واألحبلـ
األإلير ىو المساحة المحببة األول إلينا ،و ّأنو حامي القيـ و
ّ
الحميمية ،واضافة إل ّ
والذكريات تسكف معنا .فمسكف الط ولة ىو مكاف األل ة ومركز تكييؼ الإلياؿ (رجاء مكي طبارة:6995 ،

.)88-87
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فمف إلبلؿ ىذا التعريؼ فالسكف بالنسبة لباشبلر ىو أوؿ فضاء مادي يعرفو اإلنساف ويرتبط بو
ارتباطا وجدانيا .إضافة ال ّأنو المكاف الذي ينمي مف إلبللو مشاعر الحب ويطور فيو إليالو ،ويترؾ

أف ىذا التعريؼ أضاؼ وظي ة
عميو بصمات التجارب والذكريات المعيشة باالحتكاؾ معو .والمبلحظ ّ

جديدة لـ تذكر في التعاريؼ السابقة ،وىي وظي ة حماية الحميمية.

يشير ال أف السكف يشبع حاجات أإلرو ،حيث يرو
وفي ّ
السياؽ ذاتو نػجػد ( Richfieldريش يمد) ُ

أف السكف ىو بالطبع المنزؿ ولكنو أيضا المتسع الذي ينظمو المجتمع ،ليعيش فيو ال رد ويمارس
ٍ
ابتكار فني أو إل
غذاتي ،إل
إنتاج
النشاطات الضرورية لتمبية جميع الحاجيات المادية والروحية ،مف
ٍ
ّ
التضايؼ (بف عمراف جيبللي.)256: 6980 ،
فيذا التعريؼ يضيؼ حاجات جديدة يمبييا السكف ألف ىذا األإلير إضافة ال

بعد
أف لو
ٌ
ّ

ألنو يتصؿ بو يوميا عند ممارستو لوظات و
اجتماعي ،فيو يشبع الحاجات ال يزيولوجية والن سية لم ردّ ،
ثـ فالتعريؼ يضيؼ شيتاً جديداً ،وىو أف السكف يمكف أف يستقبؿ أفراداً إلارج العاتمة،
ونشاطاتو ،ومف ّ

وذلؾ عندما قاؿ :التضايؼ؛ معتب اًر ّإياهُ إشباعاً لحاجة االنتماء ألفراد العاتمة .إضافة ال أنو ساوو بيف

مصطمح السكف ومصطمح المنزؿ.

وتؤكد الموسوعة العالمية عم ما جاءت بو التعاريؼ السابقة ،حيث ال تعتبر السكف ىو المووو،
أو البيت ،أو المنزؿ فقط ،ولكف ىو مجموعة اجتماعية منظمة ،تسمح لم رد بتمبية رغباتو وحاجاتو
ويؤمف ت تحو الحيوي ( Encyclopédie Universalis, 1992 :
ال يزيولوجية ،والن سية ،والعاط ية ،وأف ّ

.)148

افؽ التعاريؼ السابقة ويضيؼ أبعاداً جديدة لمسكف ،غير مقتصر فقط عم البعد
إف ىذا التعريؼ يو ُ

االجتماعي ،بؿ أشار ال البعد ال يزيولوجي والن سي ،وبيذا أ ّكػ َد أف السكف ليس ىو فقط المووو الذي يمجو

إليو ال رد ،بؿ فيو يمبي حاجاتو ال يزيولوجية والن سية ،وفيو يجد راحتو الجسدية والن سية والعاط ية .ولكنو
أىمؿ بعداً لو دور كبير في بناء وامتبلؾ السكف ،أال وىو :البعد الثقافي .إضافة ال
مصطمح السكف ومصطمح البيت والمنزؿ.

ّأنو ساوو بيف

ؼ ( Tomansinتومانسف) السكف بونو عبارة عف ممؾ مادي موجو لتمبية
وفي االتجاه ن سو ُي َعر ُ

حاجات اإلقامة األساسية أو الثانوية لم رد أو العاتمة ،ويمكف أف يكوف حقا لبلمتبلؾ أو حقا لبلست ادة
(.)Segaud & al, 1998 : 239
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لسد حاجاتيـ
ن يـ مف إلبلؿ ىذا التعريؼ أف السكف ىو ذلؾ المكاف المادي الذي يستإلدمو األفراد ّ
عرَج عم تعريؼ السكف مف الجانب
السكنية ،والتي تعتبر ىامة و ّ
أساسية لكؿ مف ال رد والعاتمة .كما ّأنو ّ

القانوني باعتباره حقّاً لبلمتبلؾ واالست ادة ،وبالتالي يمكف اعتباره أداة لبلستثمار .كما أشار ال ظاىرة
اإلقامة األساسية والثانوية غير المنتشرة في المجتمع الجزاتري بسبب أزمة السكف.
وفي ن س سياؽ التعاريؼ السابقة تعرؼ رجاء مكي طبارة السكف عم أنو اإلطار الطبيعي لنمو
واستقرار اإلنساف ،وأنو المووو الذي يمجو إليو إلشباع االحتياجات المادية ،والحاجات ال يزيولوجية
فاف السكف يدإلؿ في صمب المجاؿ الن سي المرتبط حتما بالحقؿ
والعاط ية والثقافية والعاتمية ،وبناء عميو ّ

ال يزياتي الطبيعي (رجاء مكي طبارة.)66: 6995 ،
يؤكد ىذا التعريؼ أيضا عم
يشير ال

أف السكف يمبي كؿ أنواع الحاجات منيا األولية والثانوية ،اال أنو

نقطة ميمة ال يجب إغ اليا ،وىي أف السكف ليس فقط مف اإلتصاص اليندسة المعمارية

ألف ال رد يعكس ذاتو فيو.
باعتباره محيطاً فيزيقياً ،بؿ ىو مف صميـ اىتماـ عمـ الن س ّ
وىذا ما ذىب إليو السويدي محمد في تعري و لمسكف ،حيث اعتبره حاجة ضرورية مثؿ الممبس
والموكؿ والتربية والصحة ،باإلضافة إل أنو مووو يمجو إليو ال رد ليجد الدؼء والعاط ة ،ويتيح لو القدرة
عم

التعبير عف شإلصيتو وميولو بإيجاد أشياء وتشكيميا داإلؿ البيت ،ثـ ترتيبيا وفؽ أسموب إلاص

(السويدي محمد.)24: 6985 ،
رد الراحة
سياً ،حيث يجد ال ُ
فيذا التعريؼ يت ؽ مع التعريؼ السابؽ ألنو يعطي لمسكف بعداً ن ّ

الن سية ،ويحقؽ ذاتو مف إلبلؿ امتبلكو لو ،ومف حيث ّأنو ينظـ ويرتب مسكنو وفؽ شإلصيتو وميولو.

ومف ٍ
جية أإلرو يرو ( Grafimeyerجرافيمير) أف السكف ىو مكاف في غاية الإلصوصية ،ولكف
غالباً ما ي تح أيضاً لؤلفراد الذيف ال ينتموف لممنزؿ ويصبح بعدىا ممتق العبلقات االجتماعية التي تتجاوز
االرتباط الذي يجمع عادة األفراد المتواجديف تحت السقؼ ن سو (.)Segaud & al, 1998 :347
يؤكد ىذا التعريؼ عم

أف السكف ىو مكاف يإلص العاتمة التي ت تح بدورىا مسكنيا ألشإلاص

آإلريف ال ينتموف إلييا ،لكف ليـ صمة قرابة معيا ،وتتـ فيو العبلقات االجتماعية ،وبالتالي الت اعؿ
االجتماعي بيف أفرادىا.
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إف ما يمكف استإلبلصو مف التعاريؼ السابقة كونيا تت ؽ عم أف السكف م يوـ أشمؿ مف مجرد
اإليواء ،وذلؾ الحتواتو عم

أبعاٍد فيزيقية ون سية واجتماعية وثقافية ،فيو البناء المادي الذي ال يقدـ

لئلنساف المووو فقط ،بؿ ىو فضاء يحتويو جسديا ،كما ّأنو يوفر لو األماف والطمونينة والراحة ،وبالتالي

االستقرار الن سي ،إضافة إل أنو الممجو الطبيعي لمعاتمة ،أيف يتـ إشباع حاجات أفرادىا األولية والثانوية.
وىو مسرح الت اعبلت االجتماعية بيف أفراد العاتمة مف جية ،وبينيـ وبيف المحيطيف بيـ مف جية أإلرو.

– –3السكن وعالقته ببعض المصطمحات:
مصطمح السكف غير محدود التعريؼ ،ألنو يرتبط بمصطمحات أإلرو تجعمو أكثر وضوحا.
وىو ينتمي إل

ميداف الجغرافيا ،أيف نجد أف معناه يتإلط

باتساع معن

البيت ،والمنزؿ ،والمووو،

جداً مف الثقافة المادية نظ ار لمعبلقة الوطيدة
السكف عنصر ميـ ّ
أو حت المسكف .فحسب عمـ الجغرافيا ،ف ّ

بينو وبيف نمط التعبير العقمي لمسكاف (.(Segaud & al, 2002 :65
ولمداللة عم السكف تستإلدـ عدة مصطمحات منيا:

 1.3البيت ):(Le chez-soi
اسـ لسقؼ واحد لو دىميز يتإلذ مووو لئلنساف أو البياتـ ،سواء كاف مف حجر أو غيره ،ويوتي
غالبا مركباً مع مصطمح أو اسـ آإلر مثؿ :بيت الديف ،بيت الشباب ،بيت ابؿ ،الخ ،واقترف أيضا اسـ
رمز ليا؛ ولو كذلؾ بعد ديني بحيث تشير إل البيوت المقدسة "كبيت
ألنو
يعتبر اً
البيت بمعن العاتمةّ ،
ُ

اهلل" (أحمد رضا.)638 :6959،

ويعتبر م يوـ ) (Le chez-soiفي المغة ال رنسية أكثر داللة مف المغة االنجميزية )،(Home
بحيث تعبر في ا لمغة ال رنسية عف شإلص الساكف الذي يتحكـ في الداإلؿ وفي الوساتؿ التي يستعمميا
لضماف العيش داإلؿ السكف ،مف إلبلؿ ((Segaud & al, 2002 :68 ( )soi

 2.3المنزل ):(Le domicile
وىو عبارة عف ممكية صادرة عف تقرير شرعي يسمح لم رد بالبقاء فيو وباستعمالو ،وىو مكاف
النزوؿ ،فيو مف َي ْن ِزُؿ ُن ُزوالً و َم ْن ِزالً؛ فيو يحؿ عميو ضي ا أي عم المكاف (أحمد رضا.)638 :6959 ،

ويطمؽ مصطمح منزؿ في المجتمعات األوربية القديمة عم مجموعة أح اد أو أفراد لعاتمة واحدة

مثؿ :المنزؿ األوربي ،المنزؿ النمساوي ،وليس بالضرورة اجتماع ىؤالء األفراد في مكاف واحد .ويعني
المنزؿ في عمـ الطباتع السبللية ( )La Tradition Ethnologiqueأفراد ينتسبوف إل

النسب ن سو،

وليـ مكاف لئلقامة أيف يعيشوف معا ،مثؿ المجتمعات األندونسية ،أيف يعني المنزؿ مكاف لمسكف ،يتـ
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تقسيمو إل غرؼ بطريقة عشواتية ،ويبيف التنظيـ الداإلمي لممنزؿ الطبقة االجتماعية لمعاتمة والمنطقة التي
ينتمي إلييا (.)Merlin & Choay, 2000 : 53

 3.3الدار): (Maison
القرف الكريـ وفي األحاديث النبوية ،وجمعيا دور
كممة دار ليا بعد ديني ،تردد ذكرىا في آ
أو ديار؛ وتستعمؿ بالإلصوص لذكر الداريف الدنيا واآلإلرة ،ونقوؿ دار فبلف يعني بيت فبلف
(رجاء مكي طبارة.)86 :6995 ،

 4.3المسكن ): (L'habitation
مصطمح المسكف عف البناية ويرمز إل القبوؿ واالستقباؿ ,وىو المنزؿ والبيت مكاف السكف
ُي َعب ُر
ُ

وجمعيا مساكف ،أف تسكف منزال ،يعني أف تقيـ فيو وتتوطّنو .ومصطمح المسكف أكثر تحديداً مف مصطمح
السكف الذي يمثؿ وحدة فيزيقية .فيو عبارة عف إطار وظروؼ عيش لمشعب عامة ،ونظاـ تجمع
مؤسسات إنسانية إلاصة (.)Merlin & Choay, 2000 : 387
وما يمكف فيمو أف السكف أشمؿ وأوسع مف المسكف ،وأف المسكف محتوو في السكف ،وأنو يؤثر
بشكؿ مباشر عم نمط ت كير وتعبير األفراد ألنو أحد العناصر البناتية لمثقافة عامة .أي أف المسكف ىو
جزء مف السكف والذي بدوره جزء مف ال ضاء بص ة عامة ،فالمسكف لو حدود ولو وظاتؼ يؤدييا وإلدمات
تقدـ لمساكف والمستإلدـ لو.

 5.3الفضاء المنزلي ): (Espace domestique
مصطمح ال ضاء المنزلي ) (Espace domestiqueمركب مف كممتيف ىما(Domestique) :
الموإلوذة مف كممة ) (Domesticusالبلتينية ،والتي تشير إل المنزؿ وال األعماؿ المنزلية ،أي كؿ ما
يتعمؽ بالسكف (.)Le petit Larousse, 2002
ويقترب مصطمح ) (Domestiqueمف كممة ) (Domicileالموإلوذة مف الكممة )(Domicilium
البلتينية والتي أصميا مف الكممة ) (Domusأي مكاف السكف ،اإلقامة ،البيت ،المنزؿ ).(Larousse, 1997
مبرطورية الرومانية القديمة استعممت لمتعبير عف
وكممة ) (Domusاستعممت منذ القديـ ،ف ي اإل ا
الحياة الشإلصية داإلؿ العبلقات المتبادلة بيف ال ضاءات الإلاصة وال ضاءات العامة داإلؿ المسكف
والمتمركزة عم

يشير إل
العاتمة .ومصطمح ) )Maison-Domusكاف ُ
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بغرؼ المسكف مف إلبلؿ كممة  ،Maisonومف جية ثانية إل

العاتمة مف إلبلؿ كممة )(Domus

).(Thebert, 1985:395
أما كممة ) (Espaceالموإلوذة مف الكممة البلتينية ) ،(Spatiumفتعني المساحة غير المحدودة
التي تحوي وتحيط بكؿ األشياء ).(Larousse ,1999
ولقد تعددت المصطمحات المتعمقة بال ضاء المنزلي في المغة العربية حيث نجد :ال ضاء المسكوف،
ال ضاء السكني ،ال ضاء البيتي ،المجاؿ السكني ،فضاء الدار؛ إلبلفا لمغة ال رنسية التي تت ؽ عم
مصطمح و ٍ
احد ىو )(Espace domestique؛ ذلؾ الذي عرفو ( Fischerفيشر) بطريقة بسيطة حينما
ٍ
يقوؿ « :أف ال ضاء المنزلي ىو محيط وبيتة صغيرة » (.)Fischer, 6986: 28
والمقصود بذلؾ المكاف الإلاص بال رد أو مجموعة أفراد ،أي ىو مكاف السكف.
أف ال ضاء المنزلي يشكؿ المجاؿ الإلاص والمغمؽ ،والمحدود االقتحاـ
وتؤكد ( Coutrasكوت ار) ّ

والدإلوؿ فيو ،والحاوي لمعاتمة بشكؿ أوسع ،بحيث يمنح لمستإلدميو الإلصوصية ،وعدـ االنكشاؼ لممجاؿ
الإلارجي (.)Coutras ,1987:20
ويت ؽ ىذا التعريؼ مع التعريؼ السابؽ حيث يؤكد عم أف ال ضاء المنزلي ي صؿ بيف الداإلؿ
والإلارج ،وفيو تحافظ العاتمة عم إلصوصيتيا.

وحسب  ( Pezu- Massabuauبيزو  -ماسابو) فال ضاء المنزلي ىو الوحدة غير القابمة
لبلن كاؾ لممكاف والحياة ،وىو داإلمي واجتماعي ثقافي ،ألنو وجد مف أجؿ الوحدة العاتمية التي بدونو ال
يمكف معرفتيا(.) Pezeu-Massabuau , 2003 :15
فيذا التعريؼ يربط ال ضاء المنزلي بالعاتمة ألنو وجد مف أجميا ،ويدؿ عمييا.
وحسب عبد القادر لكجع فال ضاء المنزلي ىو فضاء عاتمي ومرجع لمعاتمة ،ومف إلبلؿ تعبيراتيا يتـ
تنظيمو ،ألف ليا دور في التحوالت والتعديبلت التي تحدث فيو (.)Lakjaa , 1997 : 87
يت ؽ ىذا التعريؼ مع التعريؼ السابؽ في جعؿ ال ضاء المنزلي مؤ ّش اًر داالً عم العاتمة ،وىي التي
تنظمو حسب معاييرىا.
محمي في كؿ الثقافات ،وفيو تحدث
ويعرؼ  ( Chatillonشاتيوف) ال ضاء المنزلي بونو مكاف
ّ
طقوس السكف ،وميما تنوع فاف حياة اإلنساف منذ إلمقو مرتبطة بو ،وفيو تدور أحداث الحياة والموت،
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الغن وال قر ،الصحة المرض ،اإلنجاب والعقـ ،الحب والكره ،اإليثار واألنانية ،والتي مف إلبلليا ينتظـ
(رجاء مكي طبارة.)41 : 6995 ،
ويصرح ىذا التعريؼ بوف ال ضاء المنزلي ىو السكف ،فيو المسرح الذي تجري فيو كؿ األحداث
الميمة في حياة اإلنساف ،إالّ أف تنظيمو مرتبط بثقافتو.
ٍ
وفي سيا ٍ
إنساني مميز إلاص
مماثؿ يعتبر ( Staszakستاسزاؾ) ال ضاء المنزلي عبارة عف فضاء
ؽ
ّ

عاتمي وجسدي ،يشكؿ قاعدة أساسية لتعمـ الحياة وقوانينيا (.(Collignon & al, 2002 :33

فيذا التعريؼ يشير ال أف ال ضاء المنزلي مكاف إلاص بالتجمعات اإلنسانية فقط ،والتي تتمثؿ في
العاتمة والتي مف إلبللو تقوـ ىذه األإليرة بتنشتة أفرادىا.
وحسب ( Debannéدوباني) ،فيو فضاء المراقبة ،وفيو أماكف محرمة عم

الغرباء مثؿ غرفة

الزوجيف ،وىناؾ أماكف لمتقارب بيف أفراد العاتمة مف جية ،وبينيـ وبيف اآلإلريف مف جية أإلرو ،كالصالوف
والمطبخ ،فال ضاء المنزلي ىو المكاف الرتيسي لمعاتمة واإلنتاج االجتماعي ،وىو أوؿ رحـ يعطي لم رد إ ْذ يتعمّ ُـ
فيو ىذا األإلير أوؿ إلبراتو ،وفيو يت ؽ االجتماعي مع العاتمي ،وىو الذي ي رؽ بيف تركيبة األماكف الحميمة
وغير حميمية .وىذا ال ضاء ينتج غالبا قواعد تساعد عم تكويف الوعي ،وكؿ فرد فيو ينظر إليو نظرة إلاصة
حسب إلبراتو ،وتإلتمؼ الروابط مع ىذا ال ضاء باإلتبلؼ أدوار األفراد ،فالوالديف ترابطيـ بو قيـ ،في حيف
يمتمؾ األط اؿ ال ضاء بحرية أكثر (.(Collignon & al ,2002 :33
إف ىذا التعريؼ يجمع ويشمؿ كؿ التعاريؼ السابقة ،حيث يعتبر ال ضاء المنزلي مووو لمجسد،
ومعاش لمعاتمة وحافظ لإلصوصية أفرادىا ،لكف في الوقت ن سو،ىو م توح عم غيرىا مف األفراد ،حيث
فيو تستضيؼ أو تستقبؿ الضيوؼ ،ومف إلبللو تدرؾ وجود فضاء عاـ أو عمومي ،رغـ أنو توجد فيو
أركاف أو أماكف إلاصة ،إضافة ال أماكف مشتركة بيف أفرادىا كالحماـ ،المطبخ ،الدرج ...ويرتبط كؿ
فرد مف أفرادىا بو حسب دوره في عاتمتو .ويعني ىذا أف ال ضاء المنزلي ىو السكف ،وىو مقسـ ال
قسميف،قسـ إلاص بالعاتمة ال يإلترقو األجانب عف العاتمة ،وقسـ مشترؾ بيف كؿ أفراد العاتمة وحت
األجانب عنيا.
ألنو مح ّؿ
بناء عم ما سبؽ ،فك ّؿ التعاريؼ السابقة تُ ْج ِمعُ عم أف ال ضاء المنزلي ىو السكفّ ،
و ً
ٍ
ممارسة لمحياة الإلاصة والعاتمية لمساكف.
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وما يمكف أف نستإلمصو مف ىذا العنصر أف ىناؾ مترادفات كثيرة تستعمؿ لمداللة عم

السكف

والتي منيا :البيت ،المنزؿ إلخ ،رغـ وجود بعض ال روؽ فيما بينيا ،إالّ أف مصطمح السكف أوسع
تضم ُف كؿ تمؾ المعاني.
وأشمؿّ ،
ألنو ي ّ
أما في ىذه الدراسة فقد استإلدمت كؿ المصطمحات السابقة كمترادفات لمصطمح السكف ،فتارة
ّ

استإلدـ مصطمح المسكف ،وتارة أإلرو مصطمح السكف ،ال غير ذلؾ.

– –4أبعاد السكن:
لقد بنيت المساكف طيمة عقود مف الزمف دوف أف يؤإلذ بعيف االعتبار العبلقة بيف التنظيـ ال يزيقي
والتنظيـ االجتماعي والثقافي لممجتمع الذي بنيت فيو ،إالّ أف بعض الدراسات والتي منيا:
دراسة ( Lewinلويف)( Hall ،ىاؿ( ،و ( Molesموؿ) أكدت عم أف السكف ليس عنص ار ماديا فقط،
إنما ىو عنصر اجتماعي ،وىو مصدر جميع الت اعبلت التي تحدث بيف ال رد والمحيط الذي يعيش فيو.
ىذا مف جية ومف جية أإلرو ،فإف لمسكف دو ار في استثارة السموؾ اإلنساني ،يعبر مف إلبللو عف انتماتو
وىويتو ،الخ.
وىذا ما يجرنا ال

تناوؿ موضوع السكف مف عدة أوجو ،ومف منظور اليندسة المعمارية ،وعمـ

االجتماع ،وعمـ الن س ،إل غير ذلؾ ،ليذا ينبغي التعرض إل أبعاده والتي منيا ما يمي:

 -1-4البعد الهندسي:
إف المعمارييف ي كروف في تصميماتيـ لممباني بمغة ال راغ والسطوح وال تحات ،فيـ يعتبروف المبن
ّ

فراغا محاطا بالسطوح ،كالجدراف واألرضيات والسقوؼ الداإلمية ،وتضـ ال تحات األبواب والنوافذ والممرات
المعقودة ،وتكوف ميمة المعماري األساسية تشكيؿ ال راغ بطريقة مناسبة وعممية مف إلبلؿ ترتيب ال تحات
والسطوح (الموسوعة العربية.)2004 ،
ويؤكد ( Turnerتورنر) أف لمسكف إلصاتص متعددة ،مف حيث طبيعة األرض والحجـ والمساحة
تبيف نوعية الذوؽ والثقافة اليندسية التي ينتمي إلييا
أما طبيعة مواد البناء ونمط البناء ،ف ّإنيا ّ
والمرافؽّ .

السكف ).(Turner, 1994 :76
صاحب ّ

وعممياً ،فينبغي أف يتوفر
السكف مناسباً
ّ
ومف ىذه المنطمقات ،وحسب المعمارييف ،ولكي يصبح ّ
ٍ
مجموعة مف الشروط منيا( :سموو عثماف الصديقي.)366 :2002 ،
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 اإلضاءة المناسبة.
 اليدوء النسبي ،والبعد عف مصادر الضوضاء بص ة عامة (البعد عف المصانع).
 االتساع النسبي بما يت ؽ وحاجات العاتمة.
 توفر المياه النقية الصالحة لبلستإلداـ اآلدمي والكيرباء.
 توفر أساليب التإلمص مف ال ضبلت بكؿ أنواعيا وبوسموب صحي.
 أف يكوف البناء ن سو مبنيا عم أساس سميـ مثؿ نوعية األرض واألساسات.

 توفر اإلجراءات األمنية مثؿ الوقاية مف الحراتؽ ،الكيرباء والسقوط مف الشرفات والسبللـ.
إضافة إل ذلؾ فنوعية اليواء داإلؿ السكف تعتبر كمحدد ىاـ ،كوف أغمب السكاف يمكثوف أغمب
أوقاتيـ في المنازؿ ،وليس التعرض لمدة طويمة ليذا اليواء تؤثر عم

الماكثيف فيو باستمرار كالنساء،

وانما ىناؾ غازات أإلرو ليا ن س التوثير أو أإلطر ،مثؿ دإلاف السجاتر ،والغازات الناتجة عف آالت
منزلية ،مثؿ :آالت الطبخ والتدفتة ،ورواتح المواد المستعممة لمتنظيؼ ،ومادة ) (L’amianteالمستإلدمة
في العديد مف المنتجات المستعممة يوميا ومواد البناء (.)OMS, 2004 : 05-06
ىذا ما بينو كؿ مف ( Shungشونغ) وآإلروف في كتابيـ " :االقتصاد الحضري " حيث بيىوا أن
السكه حاجة ضرورية لئلنساف يتكوف مف الإلرسانة والحديد والإلشب ،ويمبي مجموعة مف المصالح،
كالنجدة،

والراحة،

والرفاىية،

والسيولة،

وعدد

آإلر

مف

عناصر

رفاىية

ال رد

).(Shung & al, 1981 :73
ولقد عالج الكثير مف عمماء التاريخ واليندسة والعمارة والمعرفة مواضيع اليندسة بعمومية مطمقة،
دوف أف يوإلذوا بعيف االعتبار العبلقة بيف التنظيـ ال يزياتي والتنظيـ االجتماعي لمجتمع ما.
ط األىمية والعناية الكافيتيف ،والمتعمّقة باألنساؽ،
فإف موضوع اليندسة المعمارية لـ ُي ْع َ
ومف ثـّ ،

وبالمعضبلت االجتماعية والثقافية ،فقد حصر عمؿ الميندس بالعمؿ التقني ال ني المحض .صحيح أف
نظر إليو كما ىو الحاؿ في العموـ اإلنسانية (والتي
عمؿ الميندس ىو المجاؿ ) ، (Espaceإال أنو ال ي ُ

ت تّش جاىدة عف رموز األشياء والظاىرات) ،مجاال أنثروبولوجيا يؤلؼ موضوع دراسة ميما ،والمجاؿ
بالنسبة إلييـ ال يعني ال ضاء وال ال راغ ،بؿ يقترب مف المكاف ومف الحيز المنظـ والموجو والحامؿ
لممعن  .ومف ىنا بدأت الدعوة التي بدت متوإلرة بعض الشيء ،لكنيا دعوة فعمية ال

االىتماـ

بسوسيولوجيا ىندسية تدرؾ فيـ لعبة الرموز واألبعاد والدالالت ،وتجمع بيف النظرية والتطبيؽ ل تح المجاؿ
أماـ تجربة جديدة تإلص الحياة اليومية .ويعمؿ حاليا عمماء الن س والتاريخ واالجتماع والعمارة
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واألنثروبولوجيا واليندسة في أوروبا وأميركا في مسيرة متكاممة ومنسجمة لدرس "الحياة اليومية"
" ،"La vie quotidienneحيث يتركز السموؾ اليومي لمبشر والذي يجمع ما بيف العاـ والإلاص ،ما بيف
الذاتي والجماعي (رجاء مكي طبارة.)45: 6995 ،
ألف ىناؾ عبلقة وطيدة بيف ال ضاء المسكوف واألفراد حيث يجري الت اعؿ بيف الطرفيف بالوتيرة
ن سيا وكؿ طرؼ ال يستغني عف اآلإلر وبحاجة إليو في فعالية أإلذ وعطاء وتبادؿ مستمر بكؿ انسجاـ
وىدوء (.)Maltais & al, 2000 :75
وبالتالي فالسكف ىو المساحة اليندسية التي تعمؿ عم

صياغة أشكاؿ ،تعبر ىذه األشكاؿ عف

استعماالت في الحياة اليومية وتعطي لممساحة إلصوصيتيا وحقيقتيا االجتماعية الف الشكؿ ىو اتصاؿ
ولو داللة ،وىو الذي يشغؿ ال ضاء ،ويعبر عف تإليبلت وترتبو مجموعة ما ،وىو مؤشر اجتماعي ،أنو
انعكاس لبنية اجتماعية سواء جاء ىذا الشكؿ ع ويا أو ىندسيا منسجما (رجاء مكي طبارة-53: 6995 ،
.)54
وبناء عميو وحسب ) Baduelبادواؿ( فالميندس المعماري لكي ينتج السكف يقتضي عميو أوال
تييتة العبلقات االجتماعية وتنظيـ األبعاد والمسافات ورسـ الحدود بيف الداإلؿ وإلارج
).)Lakabi ,2002 :26-27
فالسكف مف المنظور اليندسي إذا ىو تمؾ المسافة الموجودة بيف سطح األرض والجدراف والسقؼ،
فحقيقة نشاطو ىو إلمؽ ىذا الوعاء لبلحتواء واعطاتو شكبل ممموسا يصمح مكاف لمعيش ،والمكاف ىو
الوعاء الذي تدور فيو األحداث وتتحرؾ فيو الشإلصيات لتكشؼ لنا حركة الزماف والتغير الذي يط أر عم
األشياء والناس (محمد أيوب.)58: 2005 ،
ويعني ىذا أف السكف ىو فضاء معماري وىو حيز مف ال ضاء العاـ ،الذي يحتوي نشاطا إنسانيا،
ومف شروطو إمكانية السيطرة عميو وتشكيمو بما يتبلءـ ومعطيات النشاط أي أف السكف عنصر مف
عناصر البناء الذي تدور فيو األحداث وتتحرؾ فيو الشإلصيات ،كما يمعب دو ار أساسيا في إظيار
المضموف االجتماعي.

 -2-4البعد الشخصي:
يرتبط البعد الشإلصي لمسكف ارتباطا وثيقا بم يوـ الحيز الشإلصي أو ال ضاء الشإلصي ،وال ي يـ
األوؿ دوف أف ي يـ الثاني .حيث فتحت دراسة ( Hallىاؿ) ( )6966لمسافات الت اعؿ ،المجاؿ لدراسة ما
يعرؼ بالحيز الشإلصي أو ال ضاء الشإلصي ،والذي وص و بال قاعة ) ،(Bulleإذ يعتبر أوؿ مف وجد
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فرضية ال قاعة ،ألف حسبو ال ضاء الشإلصي ي رض وضعية مشتركة لمجميع وىو أف كؿ شإلص يعيش
داإلؿ فقاعة يعيش فييا ويتحرؾ بداإلميا .وىذه ال قاعة تحيط بو لتعزلو عف اآلإلريف (.)Hall, 1971 :150
في حيف سماه ( Molesموؿ) بالقوقعة ) ،(Coquilleحيث أشار ال وجود القشارات المتتالية ،فيناؾ
القشرة الإلاصة بالجسـ أي الجمد ...والقشرة الممتدة وىي المبلبس ...والقشرة المتمثمة ...في المسكف ثـ
الحي ثـ القرية أو المدينة ).)Moles & Rohmer, 1998:83-95
ويعرفو كؿ مف( Sommerسومر) ( )6969و( Haydukىايدوؾ) ( )6983بونو المنطقة أو
المساحة المحيطة بجسـ الشإلص والتي ال يتدإلؿ فييا اآلإلروف دوف استثارة عدـ الراحة ،وىذه المنطقة
مشبعة بشحنة ان عالية ،وىي ليست موقعا جغرافيا ثابتا لكنيا متغيرة بالنسبة لمشإلص ،فتزيد أو تقؿ
حسب الموقؼ .وىي غالبا ما توصؼ ب قاعة ال ضاء ) (Espace Bullالتي تحيط بالشإلص ،ويؤكد
عدة باحثيف أمثاؿ( Sommer :سومر) و( Beckerبيكر) ( ،)6969وكذلؾ كؿ مفBarefoot :
(بارفوت) و( Hoopleىوبؿ) و( McClayماؾ كبلي)

( .)6972وأيضا كؿ مف( Reid :ريد)

و ( Novakنوفاؾ) ( )6975إف الناس يجتنبوف التعدي عم ال ضاء الشإلصي لآلإلريف بقدر اإلمكاف،
ويتـ ت ادي أو تجنب الممس أو التبلمس بيف الغرباء مف الجنس اآلإلر بحرص شديد .وحسب كؿ مف:
( Sommerسومر) و( Fellipفميب) ( )6966و( Barashباراش) ( ،)6973فاف انتياؾ ال ضاء
الشإلصي غالبا ما يجعؿ الناس يتإلموف عف أماكنيـ إل

أي مكاف أإلر ،وىناؾ مف يؤكد أف ىذه

االنتياكات المكانية تزيد مف مستويات االستثارة لدو األشإلاص الذيف تـ التعدي عم فضاتيـ الشإلصي
(فرانسيس ت وماؾ أندور.)684-682 : 2002 ،
يعتمد ال ضاء الشإلصي عم

فكرة أف الجسـ الحي ال يتوقؼ عم

مساحة الجمد فقط بؿ ىو

محاط ب ضاء فوؽ الجسـ ).)Fisher , 1981:3
ومف الباحثيف مف يشير إل أف ال ضاء الشإلصي ىو تمؾ الداترة الإل ية التي نحيط بيا أن سنا،
والتي تحدد المدو الذي نقترب فيو مف اآلإلريف ،والمدو الذي نسمح فيو لآلإلريف باالقتراب منا .ويعتمد
ىذا ال ضاء إل

حد كبير عم

العبلقة التي تربطنا باآلإلريف الذيف نت اعؿ معيـ في الموقؼ المعيف،

وعم المجتمع أو الثقافة التي نشونا بيا ( كوليكاف.ىيو.)236: 2003 ،
ولم ضاء الشإلصي عدة وظاتؼ منيا:
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 الحماية الذاتية:

مف الوظاتؼ الواضحة لم ضاء الشإلصي ىو حماية ال رد مف التيديد ال يزياتي واالن عالي حيث
يكوف ىذا األإلير أكثر استعداد لتجنب الإلطر ال يزيقي أو يإل ؼ مف التيديد االن عالي ،وحسب Evans
(اي انز) و( Howerrdىاوارد) ) (6973فانو يمكف التحكـ في العدواف والتقميؿ مف الضغط أو المشقة
مف إلبلؿ ال ضاء الشإلصي .وتظير الدراسات أف األشإلاص يحت ظوف بمسافات ت اعؿ اكبر في أعقاب
اىانة أو عندما يتمقوف ردا سمبيا ،كما يستإلدـ األشإلاص أيضا مسافات ت اعؿ اكبر في المواقؼ التي
يكوف احتماؿ الحصر فييا قاتما ،ويعتقد كؿ مف ( Edneyايدني) و( Walkerوالكر) وJordan
(جورداف) ( (6976أف مصادر ال ضاء الشإلصي تدؿ عم قدرة ال رد لمح اظ عم السيطرة في المواقؼ
االجتماعية ،وقد أكد كؿ مف ( Strubeستروب) و( Wernerورنر) أ ّف ال ضاء الشإلصي يكوف اكبر

بالنسبة لؤلفراد الذيف لدييـ حاجة مرت عة لمسيطرة ،واألفراد الذيف يواجيوف تيديد سيطرتيـ مف قبؿ اآلإلريف

(فرانسيس ت وماؾ أندور.)686 : 2002 ،
 تعديل المداخالت الحسية أو التوافق معها:
وىذه الوظي ية تنظـ كمية المعمومات الحسية التي يتمقونيا مف اآلإلريف وقد اكتشؼ ذلؾ الباحثاف
( Nesbittنسبت) و( Stevenستي ف) ( ،)6974حيث أف تغير حجـ حيزنا الشإلصي قد يكوف واحدا مف
أساليب كثيرة نستإلدميا عند ما نعدؿ أو نتوافؽ مع كمية اإلثارة الحسية التي نتمقاىا مف بيتتنا (فرانسيس
ت وماؾ أندور.)687 : 2002 ،
 االتصال ونظام المودة:
تشير كممة المودة أو الحميمية بالنسبة لعمماء الن س إل كمية التداإلؿ أو االندماج بيف األفراد ،ويعد
ال ضاء الشإلصي واحد مف أىـ المكونات في نسؽ السموكيات غير الم ظية ،والتي تستإلدـ لمتواصؿ وتنظيـ
كمية التقارب في الت اعؿ بيف شإلصيف .باإلضافة إل المسافة بيف األشإلاص فإنيا تشمؿ عم أشياء مثؿ
االبتسامة واالتصاؿ بالعيف والممس ،وأكثر النظريات شرحا لكي ية عمؿ ىذه السموكيات ىي نظرية
االندماج -الصراع التي قدميا ( Argyleارجيؿ) و( Deanديف) ألنيما اعتقدا أف أي مقابمة بيف
األشإلاص تتضمف كبل مف ميوؿ االقتراب أو التجنب بينيـ ( فرانسيس ت وماؾ اندرو.)688: 2002 ،
ولقد ميز ( Halىاؿ) ( )6966بيف أربعة أنواع مف ال ضاء الشإلصي ،يمكف أف ينقسـ كؿ منيا
إل قسميف :قريب وبعيد ،وىي ( :كوليكاف.ىيو)238: 2003 ،
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 -1المسافة الحميمية:وتتراوح ما بيف  0إل

 45سـ ،وىي المسافة األكثر قربا والتي تتصؿ بوجو عاـ عم

نطاؽ

العبلقات الحميمية ،إال أنيا قد تشمؿ بعض المواقؼ التي تسمح فييا المعايير االجتماعية باالقتراب،
مثمما ىو الحاؿ في رياضة المصارعة مثبل.
 -2المسافة الشخصية:تتراوح بيف  45إل  ،620وىي المنطقة المإلصصة عادة لؤلصدقاء األعزاء ،ويحدد ( Halىاؿ)
مظيريف ليذا الحيز بناء عم مستوو الصداقة ،حيث يإلصص الحيز القريب إل األصدقاء المقربيف جدا
ويترؾ الحيز األبعد مف ىذه الداترة إل المعارؼ واألصدقاء غير المقربيف.
 -3المسافة االجتماعية:وتتراوح بيف  6.2إل

 6.3متر ،وىي المنطقة التي يت اعؿ في نطاقيا الغرباء أو تجري فييا

المعامبلت التجارية ،وتإلصص المسافة القصيرة مف ىذا المدو لؤلشإلاص الذيف حصؿ بينيـ تعارؼ أو
معامبلت غير رسمية ،في حيف تإلصص المسافات البعيدة لممعامبلت الرسمية.
 -4المسافة العامة:وتمتد مف  3.5متر فوكثر ،وتنقسـ بدورىا إل

مستوييف :القريب منيا ،كالمسافة التي تترؾ بيف

الجميور والمتكمـ ،والبعيد منيا كالمسافة التي ت صؿ الجميور عف شإلصية عامة ميمة.
ونستطيع أف نتعرؼ عم ال ضاء الشإلصي في السكف ب ضؿ التقسيمات الجدرانية لمغرؼ والحدود
المكانية ،ومف إلبلؿ األولويات التي تمنحيا العاتمة ألفرادىا ( )Kellerhals,1994 :3ويعني ىذا أنو يمكف
اعتبار السكف بص ة عامة والغرؼ بص ة إلاصة فضاء شإلصي ،حيث يعتبر ( Molesموؿ) السكف القشرة
الثالثة مف القوقعة الشإلصية التي تحيط باإلنساف ليس ألنو فقط مكاف لبلمتبلؾ الشإلصي ،بؿ أنو ممجو
وحصف منيع ،ال يإلترؽ ألنو مغمؽ بم تاح ،وفيو يحاط ال رد بوفراد وأشياء مولوفة لديو والتي يمتمكيا ويتحكـ
فييا ،وفيو تجرو الحياة الإلاصة .والغرفة أيضا ىي إقميـ مغمؽ ممكف اإلحاطة بو عف طريؽ النظر ،أي أف
الغرفة ىي كؿ فضاء ممكف التحكـ فيو عف طريؽ الرؤية ،والسكف ىو أحد القشارات التي تغمؼ اإلنساف والتي
ىي :الجمد ،اليالة المحيطة بو .وىو يرو أيضا أف السكف والغرؼ ىي أماكف محببة لم رد أيف يكوف تمقاتيا في
أقوالو وأفعالو ،وألنيا تحميو مف الغير .بؿ أنو يعتبر السكف ىو القوقعة الحقيقية التي ت صؿ بيف الداإلؿ
والإلارج ).)Moles & Rohmer, 1998:88-91
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وعميو فالسكف سوو سمي قوقعة شإلصية أو حيز شإلصي أو فضاء شإلصي ،فيو المووو الذي
يحمي أفراد العاتمة مف كؿ اعتداء إلارجي ومف كؿ فضولي ومتط ؿ ،ىذا مف جية ومف جية أإلرو فيو
المكاف الذي يعيش فيو ال رد بحريتو ،ويرتاح ويحقؽ فيو ذاتو.
وبينت دراسة ( Caradecكرادؾ) ( )6994التي حاولت معرفة الطريقة التي يستإلدـ بيا األزواج
المتقاعديف ال ضاء الداإلمي لمسكف ،فوجد أف ىناؾ حاجة لؤلزواج المتقاعديف بسبب احتكاكيـ الداتـ
بالبيت ال

فضاء شإلصي ،يمثؿ بالنسبة ليـ االستقبللية والتحرر مف الروتيف الذي ي رضو ال ضاء

المنزلي المشترؾ ).(Caradec ,1994 :83-90
وىذا ال يعني أف ال رد يعيش في مسكنو بمعزؿ عف اآلإلريف ،بؿ أنو ي تح أبوابو لكؿ الت اعبلت
االجتماعية ،وىذا ما نتعرض لو في البعد االجتماعي لمسكف.

 -3-4البعد االجتماعي:
يعتبر سموؾ اإلقامة ضمف السموؾ العاـ الذي يميز الحياة االجتماعية ،وتنظمو كبقية السموكات
لو معايير اجتماعية ثقافية مف النظاـ االجتماعي ،الذي يغرس جذوره في أعماؽ المجتمع وتقاليد إنجاز
األفراد والعاتبلت لمساكنيا واستعماليا لممحيط السكني (بف مشيش بمقاسـ.)40 : 6992 ،
ويقصد بالبعد االجتماعي لمسكف أف ىذا األإلير فضاء اجتماعي ،الذي يعرؼ عم

أنو إنتاج

اجتماعي ومصطمح اإلنتاج تعني الممارسات االجتماعية ،العبلقات االجتماعية بيف الجماعات االجتماعية
وتصورات في التنظيـ االجتماعي وال ضاتي .ويدؿ كذلؾ عم

ال ضاء المسكوف ،عم

المدف التي ىي

فضاء اجتماعي منتج مف المجتمعات وىي مرآة لمنظاـ االجتماعي ،إضافة إل األقاليـ وال ضاء التنظيمي
وال ضاء المنزلي (.)Clavel, 2004 : 30
وعميو ىناؾ ات اؽ عم اجتماعية السكف ألف ىذا األإلير ال يعني ال راغ ،بؿ يقترب مف المكاف ومف
الحيز المنظـ والموجو والحامؿ لممعن  ،حيث يتركز فيو السموؾ اليومي والذي يجمع ما بيف العاـ والإلاص
ومابيف الذاتي والجماعي ،وال ضاء يتإلط المعن الجغرافي ليصؿ إل المعن االجتماعي ،إنو نتاج مادي
أساسا لكنو يدإلؿ في عبلقة مع عناصر معنوية اجتماعية ،ليذا ال تن صؿ وص ة االجتماعي عف ال ضاء
ليذا ال يدرس ىذا األإلير بمعزؿ عف البنية االجتماعية ).)Paul –Lévy & Segaud, 1983:8
ألف السكف ال يعتبر مجرد مساحة أو مكاف مميز فقط بؿ ىو جممة عبلقات وممارسات متواجدة في
إطار ال ضاء االجتماعي العاـ ،ألف كؿ ما يدور داإلمو ،مف إلمؼ الستاتر والنوافذ وأماكف أإلرو فيو ،متعمؽ
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أيضا بالمجاؿ االجتماعي ،كالعبلقات العاتمية والتنظيـ ال ضاتي لممسكف ،وىي أمور تحمؿ معن
االجتماعي المطابؽ لمبناء االجتماعي الذي يتميز بو ال ضاء العاـ ).(Collignon & al, 2004 : 447
والسكف فضاء اجتماعي ألنو الظاىرة االجتماعية الكمية التي تضـ :العناصر البيتية ،وضعية
األفراد (مف نساء ،رجاؿ وأط اؿ) وحركيتيـ ،ممارستيـ اليومية وعاداتيـ وانحرافاتيـ ،نظاميـ ،وإلصوصية
ىذا النظاـ وتشكيمتو المساحاتية ،كؿ ىذا ال يمكف رصده مباشرة بؿ عبر حميمية البن
).(Paul –Lévy & Segaud, 1983 : 30
وقد ساىـ الباحث Rapoport

(رابوبرت) ( )6972في إبراز العبلقة بيف السكف والجانب

االجتماعي ،عندما ربط بيف الشكؿ المبني وبيف طريقة العيش التي تظير داإلؿ السكف ،وحسبو ىي دالة
عم

التنظيـ االجتماعي ،ألف الشكؿ يرتبط بعدة عوامؿ تعكس القيـ االجتماعية لؤلفراد ،إلاصة وأف

السكف ىو مؤسسة وليس شكبل ماديا فقط .إضافة إل أف كؿ مف ( Heideggerىيديغر)Holderlin ،
(ىولدرلف) ،و( Morisموريس) يروا أف السكف ىو جزء مف كؿ واسع ،ىذا ما يعني العيش في حضف
المجتمع والدإلوؿ في المجموعة ،أي أف ال رد لما يسكف فإنو يسكف العالـ الكبير (.)Clavel ,1982 :17
ويعتبر السكف مف ال ضاءات الحيوية التي ىي حصيمة تجمع بيف العناصر ال يزياتية بما فييا مف
تجييزات مادية تؤمف بقاء ال رد ،والعناصر االجتماعية التي تعبر عف العبلقات المعاشة التي تنشو نتيجة
الت اعؿ القاتـ بيف الوسط واإلنساف .حيث يولي عمماء االجتماع اىتماـ كبير بالجانب االجتماعي عند
دراستيـ لم ضاء بص ة عامة والسكف ك ضاء منزلي بص ة إلاصة ،فعادة ما يعرفونو بونو معاش عف طريؽ
العبلقات ،فمف ىؤالء العمماء ( Ledrutلدرو) الذي يرجع إنتاج المجاؿ إل العيش فيو عبر نسيج مف
العبلقات الداإلمية والإلارجية ،وأف استثمار ال رد لم ضاء يوتي نتيجة عبلقة التعايش التي تجمعيا .ويضيؼ
إل

أف توثير العناصر االجتماعية عم

ال ضاء يؤدي إل

إنتاج نسؽ مرجعي مف العبلقات المعاشة

).(Ledrut , 1968 :357
ويؤكد كؿ مف ( Rémyريمي) و( Voyéفوايي) عم أف ىناؾ تركيب متكامؿ لم ضاء المسكوف
مف حيث أنو بناء يجسد الحياة االجتماعية واليومية لؤلفراد كشرط مادي لموجود ،وىذا التركيب ىو بمثابة
ت اعؿ يدإلؿ ضمف تمثيبلت لمحياة االجتماعية (.)Rémy & Voyé,1974 :36-37
ويبادر أفراد الجماعة العاتمية مف منطمؽ ال عؿ االجتماعي في إنتاج العبلقات االجتماعية ضمف مسكنيـ،
حيث يعطوف لم ضاءات التحتية المييتة مسبقا رم از اجتماعيا ).) Zannad- Bouchara, 1995 :163
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وتشمؿ شبكة العبلقات االجتماعية داإلؿ السكف كؿ مف العبلقات المكانية أو كما تسم "االرتباط
بالمكاف" ،العبلقات العاتمية والعبلقات الجوارية التي يؤكد كؿ مف ( Roderickرودريؾ) وMc Kenzie
(ماؾ كانزي) ) (1921عم أنو ال يوجد مصطمح مستعمؿ بطريقة أكثر غموضا وغير محددة أو بمحتوو
متغير غير ثابت أكثر مف مصطمح "الجوار" والذي يعني مف جية العبلقة مع الجوار في معناىا الضيؽ
ويقصد بو العبلقة التي ينشتيا ال رد في شكؿ حوار بسيط ،زيارة أو تبادؿ المساعدات أو الصداقة مع
األفراد المحيطيف بو ،أو الإلبلؼ والصراع مع الجيراف ،ومف جية أإلرو العبلقة مع الجوار في معناىا
الواسع ويقصد بو مإلتمؼ العبلقات العابرة أو الداتمة العشواتية أو المنظمة التي يمارسيا ال رد في محيطو
السكني المتجانس نسبيا ( .)Segaud & al, 2002 :421
ويمكف أف يوصؼ الجوار أو المجاورة في ضوء الإلصاتص ال يزيقية مثؿ نوع السكف الذي تحويو
ونمط الت اعؿ االجتماعي والتنظيـ الذي توفره ،والبيتة العرقية واالجتماعية والديموغرافية لساكنييا .ويعرؼ
( Tuanتواف) ( )6974المجاورة ببساطة بقولو « :إنيا حي (أو مقاطعة) يشعر فيو ال رد أنو في بيتو ».
وقد إلمص بعض الباحثيف ال أف م يوـ المجاورة ليس محددا بدقة وبطريقة مرضية ،وعم الرغـ مف
ىذه الصعوبات يجد معظـ العمماء االجتماعييف أف الم يوـ م يد في وصؼ مستوو مف التنظيـ االجتماعي
ما بيف البيت والمدينة ،والذي يسمح لؤلفراد بتحقيؽ اإلحساس بالمجتمع ،ويربطيـ بالمجتمع الكبير بشكؿ
واضح .وتتطور معايير المجاورة عم نحو ما يشكؿ السموؾ المقبوؿ ،وتوضع ىذه المعايير موضع التن يذ،
فيذا يقمؿ مف احتماؿ حدوث السموؾ الجانح والعصابات غير اليادفة .ويرو ( Warrenوارف) ( )6975أف
ىناؾ ثبلثة أبعاد تميز المجاورات ىي :نوع وحجـ الت اعؿ بيف السكاف ،واإلحساس باليوية لدو السكاف مف
جراء معيشتيـ في المجاورة ،وحجـ االتصاؿ بيف السكاف والعالـ الإلارجي .وقد حدد  Warrenستة أنواع
مف المجاورات التي تعكس ىذه األبعاد وىي المجاورات التكاممية ،والتي تتميز باالىتماـ الكبير باالتصاؿ
المباشر (وجيا لوجو) بيف السكاف .وىي متماسكة ،نشطة وتحافظ أيضا عم

االتصاالت مع المجتمع

الكبير إلارج المجاورة .أما المجاورات األبروشية فيي مرت عة أيضا في الت اعؿ ،ولكنيا تميؿ ال أف تكوف
أقؿ اندماجا مع المجتمع الإلارجي ،ويص يا  Warrenبونيا معزولة وتوفر الحماية ،أما المجاورات الم ككة
فيي ت تقر لمت اعؿ االجتماعي غير الرسمي ،عم الرغـ مف إمكانية وجود التنظيمات الرسمية في المجاورة.
ويت اوت سكاف المجاورة الم ككة في ارتباطاتيـ بالإلارج .وتتولؼ المجاورات الصماء مف أشإلاص والؤىـ
التاـ لمجموعات إلارجية ،ويكوف الت اعؿ بيف سكاف المجاورة الصماء رسميا ،وليس ىناؾ التزاـ نحو
المجاورة .وتتميز المجاورات المؤقتة (أو العابرة) بانإل اض الت اعؿ ،والنقص الكامؿ لميوية .وقد يكوف ىناؾ
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سكاف المجاورات الصماء والمؤقتة راضيف تماما باالتصاالت المحدودة مع الجيراف .أما المجاورات الميميمة
(الشاذة) فيي مكتظة تماما بسكاف ليس لدييـ روابط مع بعضيـ البعض أو مع جماعات إلارجية .وت رض
األنواع المإلتم ة مف المجاورات معن أو إحساسا مإلتم ا تماما بالمجتمع عم ساكنييا .فاإلحساس القوي
بالمجتمع يرتبط ايجابيا بطوؿ فترة السكف ،والرضا عف المجتمع وعدد الجيراف الذيف يمكف أف نعرفيـ باسميـ
األوؿ ،ويمكف أف يجد السكاف في المجاورات المتماسكة نظـ المساندة(التوييد) ،والتعبير االجتماعي
واإلحساس العميؽ باألمف ،ويؤدي التحوؿ وعدـ االستقرار والسكف السيء في المجاورة ال إل ض درجة
االستيطاف ،ورضا السكاف ،ووضوح السيطرة ،وليس مف المستغرب أف سكاف المجاورات التي تتكوف مف
شقؽ متعددة المداإلؿ أقؿ تماسكا ،ولدييـ إحساس ضعيؼ بالمجتمع عف سكاف المجاورات المميتة بمساكف
األسرة الواحدة (فرانسيس ت وماؾ اندرو.)367-365: 2002 ،
ويرو كؿ مف ( Greenbergغرينبرج) و( Roheروىي) ( )6986أف األحياء القديمة التي تسكنيا
األقميات واألحياء ال قيرة تشجع الناس عم االإلتبلط بالجيراف ،وتشجع األط اؿ عم المعب إلارج البيوت
بوماف ،ويميؿ السكاف ألف يعرفوا بعضيـ البعض بشكؿ جيد ،وعم الرغـ مف أف ىؤالء الجيراف فقراء إال
أنيـ يتميزوف بالتمسؾ االجتماعي إل الشعور بالضبط االجتماعي واالعتماد بوف اآلإلريف سوؼ يقدموف
المساعدة عند حدوث مكروه أو مشكمة .وقد أشارت إل ذلؾ مف قبؿ عدة دراسات ،أىميا دراسة Gans
(غنس) ( )6962التي بينت أف األشإلاص الذيف ينتموف إل طبقات اجتماعية-اقتصادية فقيرة يعتمدوف
بوجو إلاص عم

نمو عبلقات شإلصية قوية مع الجيراف ،بالتالي يظيروف ارتباطا قويا بجيرانيـ

(فرانسيس ت وماؾ اندرو.)342: 2002 ،
وحسب ( Doveyدوفي) ( )6985فالسكف ىو الرابطة األولية بيف الشإلص وبقية العالـ .وبالنسبة ل
( Saileساؿ) ( )6985تعتبر طقوس الحضور لمبيت توكيدا وتجديدا لمكاف ال رد وسط أسرتو ،وىي غالبا
العامؿ األساسي في الح اظ عم النسيج االجتماعي لؤلسرة (فرانسيس ت وماؾ اندرو.)345: 2002 ،
اال أف ىناؾ ات اؽ مف طرؼ أغمب الباحثيف عم

أف المسكف قالب مادي لمت اعؿ اإلنساني،

ويتوقؼ ىذا الت اعؿ عم تشكيبلت ىذا اإلطار بما يتضمنو مف مباف وفضاء ومرافؽ ،وإلدمات وشوارع
وحداتؽ وساحات وأماكف لمتسمية ،وأسواؽ ،ما يتيحو مف نماذج بشرية ذات إلم يات ثقافية متعددة .فبقدر
ما يؤثر اإلطار المادي عم
بدورىـ عم

سموؾ وتصرفات الشإلصيات الذيف يشغمونو ،ويؤثر األفراد والجماعات

محيطيما السكني فيشكمونو ،ويإلضعونو لرغباتيـ ومتطمباتيـ .ف ي البيتة السكنية ينشو

األط اؿ وتترعرع الصداقات وتنمو العبلقات وتزدىر ،وتثور الإلبلفات والصراعات والضغاتف ،وينمو
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الشعور باالنتماء واالندماج وتنمو كافة األعراض المرضية مف القمؽ واالنطواء ال

االنحراؼ والعداوة

واإلجراـ (عبد الحميد دليمي.)44 :2007،
إضافة إل أ ّف السكف ىو صورة واضحة وعبلمة بارزة لمتميز بيف الطبقات االجتماعية ألف المسكف

المبني بالحجارة يشير ال رفاىية عالية ويعبر عف نجاح األغنياء .ليذا يقوؿ جيبللي بف عمراف « :إننا
نعطي تعري ا لمطبقات االجتماعية مف إلبلؿ الحوار الذي يدور بيف عامة الناس "فبلف يسكف في حي
قصديري" "فبلف يسكف في عمارة وآإلر في فيبل" « ).(Benamrane, 1980 : 174
وما نستإلمصو أف لمسكف عبلقة وثيقة بالجانب االجتماعي ،بؿ ىو الصورة المصغرة لمحياة
االجتماعية ،ألنو يعكس ما يحدث فييا .فيو مسرح لكؿ الت اعبلت بما فييا ت اعبلت الجيرة ،وحت
الت اعبلت التي تحدث في الحي ،وإلاصة الت اعبلت العاتمية التي بدورىا تإلمؽ جوا ن سيا داإلؿ السكف.
وىذا ما سنحاوؿ التطرؽ إليو في العنصر التالي:

 -4-4البعد النفسي:
مف المعروؼ أف السكف يحمي ال رد مف مإلاطر العالـ الإلارجي وأإلطاره المتنوعة منيا البشرية
كاالنحرافات السموكية والحوادث الطبيعية كتقمبات الجو وقسوة البرد وشدة الحر والعواصؼ ...ألنو ىو
العش والممجو والدرع الواقي والحصيف لم رد عبر مراحؿ حياتو إلاصة في مرحمة الط ولة حيث يمجو إليو
الط ؿ في حالة الإلطر ليجد ن سو محمي عف طريؽ السقؼ والجدراف ،ولكف إذا لزـ األمر فيو يمجو إل
أحضاف األـ لمشعور باألماف واالطمتناف .فالحمايتاف مرتبطتاف ومتكاممتاف وال يمكف فصؿ إحداىما عف
األإلرو (.)Mesmin ,1973: 55
ليذا تكمـ ( Bachelardباشبلر) عف مسكف الط ولة الذي اعتبره مكاف األل ة ومركز تكييؼ الإلياؿ،
وجعمو عضوا حيا ،وىو حسبو المساحة المحببة األول لنا ،انو حامي القيـ والحميمية ،بحيث يترؾ عبره كؿ
الذكريات واألحبلـ التي ترتبط بقيـ داإلمية إلاصة .كما يرو أنو مف المنطقي القوؿ أننا « نق أر بيتا أو نق أر
حجرة » ألف االثنيف رسماف بيانياف سيكولوجياف ،يقوداف الكتاب والشعراء في تحميميـ لؤلل ة .وأضاؼ كذلؾ
أف ال طرة األولية لئلنساف ىي حب الذات ،اإلعجاب بالذات ،البحث عف مكاف يصبح وحدتو المركزة ومووو
ىدوءه وسروره ،المكاف الذي يحتوينا وكؿ ماضينا ،حاضرنا وأحبلمنا المستقبمية ويصبح ىذا المكاف مسكننا
الإلاص ،والذي مف إلبللو نستقر ونثبت في فضاء منزلي واحد في بنية اجتماعية محددة .ولقد أضاؼ
باشبلر أف فعؿ السكف يبدأ مف الشعور بالحماية والمووو واألماف .وأف الساكف يعيش عبلقات حب وكراىية
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اتجاه مسكنو ومف معو في ىذا السكف أو ما يحيط بو .وأف السكف يرتبط بيوية صاحبو الذي يرتبط بدوره
بالجماعة ( .)Pezeu-Massabuau , 2003 :18-19
ويربط السكف بيف الجانب االجتماعي والن سي ألف فيو يقيـ ال رد حدودا مع المساحات تبعا
إلسقاطاتو وحقيقتو الن سية الداإلمية واإلسقاطات ن سيا في عبلقتو مع ال ضاء بشكؿ عاـ بكؿ عناصره
(رجاء مكي طبارة.)56-50 : 6995 ،
ليذا فالسكف مف المنظور الن سي ىو امتزاج ل ضاتييف أحدىما ىو المكاف أو ال ضاء الجغرافي
الواقعي أما الثاني فيو الن سي الإليالي الداإلمي لم رد ،بشكؿ ت اعمي نتيجة فضاء اجتماعي متكامؿ
ومتجانس .ويعتبر السكف مف الناحية الن سية فضاء ن سي ألف ال رد يحس فيو بالراحة واألماف والطمونينة،
وىذا ال ضاء امتداد لنا ،وفي الوقت ن سو موجود فينا ،ويشكؿ عالمنا ال يزياتي ،فنحف جزء مف ال ضاء
وىو جزء منا). (Leonard Michael, 1969
وحسب  ( Freudفرويد) فال رد حيف يبمغ بو اإلجياد البدني والن سي ذروتو في نياية كؿ نيار
يمجو إل

النوـ الذي ىو محاكاة لممرحمة الجنينية طمبا لمراحة ،فيمجو إل

ال راش ويظمـ الحجرة ويتدفو

باألغطية ويمتنع عف الكبلـ ويطمب ممف حولو التزاـ اليدوء واالمتناع عف الضجيج ،ويتقمب في ال راش
بؿ وقد يوإلذ جسمو الييتة المطموبة لجسـ الجنيف فتكوف ركبتو قرب بطنو .ألف المرحمة الجنينية ىي أسعد
مراحؿ النمو لكؿ فرد بدليؿ أنو حيف يبمغ بو التعب مداه ينكص إل تمؾ المرحمة دوف سواىا مف مراحؿ
العمر (نبيؿ عمي محمود.)2006 ،
ولقد حمؿ الكثير مف الباحثيف السكف ك ضاء ن سي باستعماؿ معاني التحميؿ الن سي مثؿ الميندس
المعماري ( Olivierأولي يي) ) (1972و ( Élebإيبلب) ( )6987المذاف يستنداف عم فمس ة وم اىيـ
مدرسة التحميؿ الن سي .حيث استعاف الميندس المعماري  Olivierفي دراستو لمسكف بمبادئ المدرسة
ال رويدية ودراسات ( Kleinكبليف)  ،واطمع عم مبادئ المدرسة اليونغية ،مف أجؿ اإللماـ بالموضوع
بشكؿ أوسع وأدؽ .لذا يرو أف السكف ىو لغة جماعية نكتش يا عبر التحميؿ الن سي ،فركز عم التطور
الن سي لئلنساف مف مبدأ أنو أساس فيـ السكف ،دوف إلغاء أىمية المناخ وباقي العناصر المؤثرة عم
السكف والسكاف بص ة عامة (رجاء مكي طبارة.)94-93 :6995،
ويرو أيضا أف الوالدة ىي عممية استتصاؿ مف بيتة داإلمية مصدرىا األـ ،حيث ال يريد المولود
الإلروج منيا واف إلرج يجد ن سو يصرخ باحثا عف نموذج آإلر وىو المنزؿ أو البيت ،الذي يجب أف يكوف
عبارة جيب يدع "الحوض" .إضافة إل أنو عندما نبني مسكنا فإننا نإلمؽ مكاف آمف تماما كتمؾ الصورة
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التي يعيشيا الط ؿ في بطف األـ ،وركز كذلؾ عم أف فيمنا لمتطور الن سي لم رد ىو أساس فيمنا لمسكف
ولجذوره ،وأف راحة الن س تكوف فيو أي في داإلمو وعبر أجزاتو وعناصره ).)Cousin ,1980:28
وحسب ( Élebإيبلب) فالسكف ىو عممية إلمؽ ،فالشقة التي نزينيا تعبر عنا وعف أن سنا ،فالسكف
ىو مكاف حماية ضد الإلارج ،وىو آلية دفاعية ضد القمؽ ،يقاؿ أنا مرتاح والراحة ىنا راحة جسمية
ون سية ،ألف ال رد يمقي ذاتو في مسكنو،حيث يقترب ويتعرؼ عم

صورتو المثالية وعم

أناه وعم

نرجسيتو ،فالحياة ال يمكف أف تتـ في دار أو في مسكف اآلإلر ،حيث أنو في مسكننا نعبر عف مشاعرنا
الداإلمية وعف أوىامنا وىمومنا الداإلمية .فيظير مكاف العيش إذف كنوع مف السيناريو حيث تظير معو
األبعاد الميبيدية والنزعات الجسدية والجنسية .إضافة ال

أف تحرؾ ال رد داإلؿ مسكنو ما ىو إال نتاج

شإلصي يذىب أبعد مف الظاىر وينبتنا بما ىو ،عف ىويتو).(Éleb, 1987: 36-41
ويتجو بعض العمماء إل رؤية السكف عم أنو عبارة عف عنصر يصقؿ ىوية الساكف فيو ألنو يساىـ
في صقؿ بعض نواحي البناء الن سي الشإلصي ،ألف ىناؾ عدة عوامؿ تدإلؿ في بناء اليوية والشإلصية ومف
بينيا السكف الذي يحولو ال رد إل فضاء منزلي ومساحة شإلصية وذاتية يإلتمؼ مف إلبلليا عف اآلإلريف
وين رد بإلصوصياتو ،وأي فقداف لمسيطرة عم المحيط المنزلي أو صعوبة امتبلكو مادياً وفعمياً أو ن سياً (عدـ
التكيؼ) يؤدي إل ىشاشة وضعؼ بناء ال رد أو العاتمة (.)OMS,2004 : 03-04
وىناؾ مف الباحثيف مف يربط بيف السكف وم يوـ الذات أمثاؿ( Lawrence :لورانس) (،)1987
( Rowlersرولرس) (( Steinfield ،)1983ستن يمد) ( ،)1982و( Beckerبيكر) ( )6977الذي يرو
أف السكف ىو المووو البسيط الذي يصبح بيتاً يصنع ويبني صورة الذات لم رد ،ويساىـ في ارت اع أو
انإل اض تقديره لذاتو .إضافة إل

الباحث ( Rapoportرابوبور) ( )6982الذي يرو أف معن

مكاف

اإلقامة أو السكف يتجسد بواسطة االتصاؿ غير الم ظي ،في حيف أف ( Caouetteكاوات) ( )6995لديو
رأي أكثر ت صيبلً حيث يعتبر التعمؽ بالسكف يظير عم شكؿ ترابط بيف ال رد ومسكنو مف حيث العاط ة
والإلبرات (.)Maltais & al, 2000 : 75
ويعني ىذا أف السكف ىو بنية ن سية تعبر عف شإلصية صاحبيا ،حيث يمكننا القوؿ أف التنظيـ
والتغيير في البناء ما ىو اال تنظيـ وتغير لذات الشإلص ولتصوراتو ولدوره في محيطو (رجاء مكي طبارة،
.)85: 6995
ويمكف أف تدعـ المنازؿ اإلحساس بالذات وتنقؿ إلصاتص مالؾ البيت لؤلشإلاص اآلإلريف ،وتحدد
عضوية الجماعة وتدلؿ المكانة االجتماعية .ونتيجة لذلؾ أصبح المنزؿ رم از لمذات بالنسبة لؤلشإلاص
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الذيف يعيشوف فيو ،وقد يساعد في تشكيؿ األفراد مف إلبلؿ ال رص السموكية التي يوفرىا .وتعد المنازؿ
ومحتوياتيا طبقا لما يراه ( Sadalaساداال) و ( Vershureفارشور) و( Burroughsبورو) ()6987
جزءا مف لغة اإليماءات التي يستإلدميا األفراد لمتإلاطب مع بعضيـ البعض ،ولمتحكـ في كمية ونوع
المعمومات التي يتمقاه اآلإلروف ،ويعمف شكؿ المنزؿ عف شإلصية السكاف ومكانتيـ االجتماعية
االقتصادية ،ويشتري بعض الناس عادة أنواعا معينة مف المنازؿ لكي يدعموا صورتيـ عف أن سيـ.
ويعتبر استإلداـ المنزؿ كوسيمة لمتعبير عف الذات الإلاصية األكثر تميي از لؤلسر ذات الدإلؿ المتوسط أو
فوؽ المتوسط .وبكممات ( Beckerبيكر) ( « :)6977مف الضروري واألول

بالنسبة لمطبقة الوسط

التي تقبؿ المنزؿ مكانا آمنا ،أف تعطي انتباىا أكثر لممنزؿ عم أنو وسيمة لمتعبير عف الذات وتحقيؽ
الذات .واألشإلاص الذيف يزعجيـ البرد والجدراف وال تراف ليس لدييـ رفاىية االنزعاج عم صورة بيوتيـ »
( فرانسيس ت وماؾ اندرو.)349: 2002 ،
ويعتبر أيضا السكف مف الجانب الن سي عبارة عف ت اعؿ بيف العناصر الثبلثة التالية:
 الضمير "أنا" :التي ىي تجسيد لمذات والشإلصية والرغبة في إثبات الوجود.
 العيش بصحة وراحة :أىداؼ ورغبة يسع كؿ فرد إل تحقيقيا.
 الصورة :والتي تكوف بالحمـ أو الإلياؿ أيف لكؿ شيء أبعاد وفقا لما يرغب بو ال رد ن سو ،حيث
تظير أوال صورة السكف في محيطو ومحيطنا االجتماعي بحيث تتصرؼ فييا (الصورة) وتقوـ بالتوثير عمييا
ون رض أن سنا لتجسيد معن "أنا" كي يكوف الناتج ايجابيا مع المسكف بالتكيؼ معو.
مف إلبلؿ ىذا الت اعؿ يصبح السكف مثالي ومناسب لكؿ األفراد والواضح في كؿ أركانو دوف
غموض ميما كاف نوعو معتمدا عم الجانب الن سي نظ ار ألىميتو واالست ادة منو .ويبلحظ أف الذات التي
في جسدنا تسكنو بمعن أف مصطمح السكف يمكف أف يشمؿ الجسد الذي يحتوي الروح .ألنو مف إلبلؿ
الصورة نرو تجسيدا أو تمثيبل لشإلصيتنا وذواتنا ما يسيؿ عمينا تطبيؽ النموذج المتإليؿ عم أرض الواقع
في السكف ( .)Pezeu-Massabuau ,2003 : 19
ونظ ار ألىمية السكف في التعبير عف الذاتية يشرح حسف فتحي في دراستو عف السكف أف التعبير عف
الن س جزء مف طبيعة اإلنساف ،ىذا التعبير عف الن س والذات ناتج مف القدرة عم اتإلاذ الق اررات بمعن آإلر
القدرة عم االإلتيار ،وليكوف المسكف ناجحا البد أف يعبر عف ذاتية وشإلصية قاطنيو ،المسكف صورة ورمز في
تبياف شإلصية العاتمة المميزة ،وىو أىـ مقتنيات اإلنساف المادية ،وبمقدار توافره ومبلءمتو لبلحتياجات واآلماؿ
في مجتمع ما بمقدار ما يتوفر االستقرار االجتماعي ).(Hassan Fathy,1977 :22
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مع أف األمف ونوعية الحياة يتوثراف بالعبلقات التي يقيميا ال رد مع جواره ونوعية العمراف أو المستوو
التدريجي لمسكف بيف الراقي والمتدني .وىذه العوامؿ كميا تحدد توجو نظرة ال رد إل

ن سو وال اآلإلريف،

وبالتالي الشعور بوضعية أو حالة ن سية ناتجة عف ذلؾ ،بحيث أف العوامؿ السابقة يمكف أف تكوف أصبلً في
حالة اضطرابية داتمة لمتواصؿ مع الجوار كالعدوانية واضطرابات تمس ال رد بحد ذاتو ،وال تمس غيره كالقمؽ،
الميوؿ االكتتابية وعدـ االستقرار والتوتر (.)OMS,2004 : 03-04
ولقد بينت دراسة ( Casmanكاسماف) و( Gauthierغوتيي) ( )6994أف ىناؾ عدـ التساوي في
وضعية السكف بيف المبلكيف والمستوجريف يؤدي ال وجود فروؽ ذات داللة إحصاتية بيف أفراد العينتيف
في أبعاد الصحة الن سية والعقمية ).(Casman & Gauthier,1994 :131
وعميو يمعب المحيط ال يزيقي دو ار ميما في إلمؽ اإلحساس بالمعن والتنظيـ في حياتنا ،وليس مف
المستغرب أف يرتبط اإلحساس بالمكاف الذي نعيش فيو تماما بإحساسنا باليوية الشإلصية مادمنا نعتمد
بشكؿ كبير عم المكاف الذي عشنا فيو والإلبرات التي حدثت لنا فيو( فرانسيس وماؾ اندرو2002 ،
.)345:
وما يمكف أف يستنتج أف لمسكف بعدا ن سيا يؤثر عم ساكنيو ،ألنو المووو الذي يوفر لو األمف
واألماف والراحة الن سية .اال أف ىذا ال يتحقؽ اال إذا عاش ىذا الساكف في مسكنو حسب ثقافتو ،وىذا ما
نحاوؿ التعرض إليو في البعد الثقافي لمسكف.

 -5-4البعد الثقافي:
م يوـ الثقافة م يوـ واسع ومتعدد عرؼ عدة تغيرات عم مر العصور ،ظير في فرنسا في القرف
الإلامس عشر في حيف ظير في ألمانيا وانجمت ار في أواإلر القرف الثامف عشر ،كاف يستعمؿ بن س معن
م يوـ الحضارة ،وكاف يدؿ في األوؿ عم
ميبلدي أإلذ م يوـ الحضارة معن
البربرية إل

ال كر والعادات وال نوف والعموـ ،وفي القرف الثامف عشر

آإلر وىو الحركة الجماعية واألصمية التي أإلرجت اإلنسانية مف

حالة مجتمعات متحضرة ،في حيف عرؼ مصطمح الثقافة أيضا تطو ار ألف تكويف محيط

اجتماعي ممزوج بيف التقنيات والثقافة ىو محيط اصطناعي ،يعارض التكويف الطبيعي الذي يعيش فيو
اإلنساف وتحت توثير الحاجات الجديدة لئلنساف يكوف محيطو الثقافي .واقترف م يوـ الثقافة بالحضارة مف
جديد في فرنسا بيف الحربيف فوصبح ليما ن س البعد الجماعي ،لكف الثقافة تقتصر عم األشياء التي ليا
عبلقة بال كر في حيف الحضارة ينظر إلييا كثرات يجب المحافظة عميو ،وفي بداية القرف العشريف قدمت
األنثروبولوجيا رؤية جديدة حاولت مف إلبلليا ت سير الوحدة المكونة لمثقافة والبحث عف االنسجاـ ،ىذا ما
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القوؿ أف الثقافة ال تحدد بعناصر موضوعية ،لكف باتجاىاتيا نحو الحياة وبالسموؾ الوجداني

لؤلفراد المنتميف ليذه الثقافة ،وليذا تحدد شإلصية األفراد في كؿ مجتمع سواء كاف عف وعي أو عف غير
وعي بنظاميـ التربوي ومؤسساتيـ وبنماذجيـ ومعاييرىـ فتتكوف الشإلصية القاعدية بتوثير الثقافة ،ويمكف
فيميا ب يـ النماذج السموكية الإلاصة ألفراد كؿ مجتمع .وبسبب تطور المجتمعات لـ يعد لمثقافة كياف
موحد بؿ تنوعت حت في المجتمع الواحد كما لوحظ أيضا أنو توجد تطبيقات ثقافية مإلتم ة في مجتمعات
ليا ن س الثقافة ،فوصبحت ىناؾ ثقافة شعبية ونإلبوية وثقافة دينية وسياسية وأإلرو عمرانية ،الخ
).(Rouage-Djenidi, 1996 :111-113
ليذا تمعب الثقافة دو ار ىاما في شكؿ السكف وال ضاء المعاش فيو ،وقد الحظ Rapoport
(رابوبور) ( ) 6972أف البيت اليندي يإلتمؼ عف البيت المغربي والبيت الياباني في استعماؿ واستغبلؿ
ال ضاءات ،لي ذا يإلتمؼ شكؿ المنزؿ وتحديد موقعو وتوجيو فتوحاتو حسب االحتياجات العاتمية والعبلقات
االجتماعية ومكانة المرأة ومبدأ الحرمة .وىذا ما أكده عندما ربط بيف الشكؿ المبني وبيف طريقة العيش،
فاألبنية بالنسبة لو ىي نتيجة لمت اعؿ بيف اإلنساف والطبيعة ،والتوزيع الجغرافي ليذه األبنية ما ىو إال
صورة عف الثقافة الإلاصة بكؿ مجتمع ،ألف بناء السكف ىو ظاىرة ثقافية معقدة ،باعتبار الثقافة مجموعة
مف العادات واألفكار والمؤسسات والنشاطات لمجتمع أو لشعب ما ،و أف أىـ ما يميز ىذه الظاىرة
المعكوسة عبر الشكؿ ىي الحاجات األساسية في البناء كإيجاد مطبخ ،حماـ ،مكاف الطعاـ والجموس
والوقوؼ المرايا ،الإلزاتف ،اإلضاءة ،ترجع كميا لعادات الشعوب ،ألف السكف يعكس بالضرورة القيـ
والمشاعر الشعبية (رجاء مكي طبارة.)96 :6995 ،
ف ي االتحاد السوفياتي سابقا بعد الحرب العالمية الثانية ،وبعدما تطورت صناعة المساكف أإلذ
مإلطط التييتة العمرانية ،بإنشاء مدف جديدة صغيرة ومريحة ومييوة بطريقة جيدة لئلطار الحياتي الممتع.
كما اىتـ الإلطط بالناحية االيكولوجية ،وبحجـ األسرة ،بالسف والجنس والعادات والتقاليد ،وأحاسيس وذوؽ
المواطف ).(Cresti ,1982 :86
وقد ميز ( Hallىاؿ) ( )6976عندما درس االإلتبلفات الثقافية في السموؾ المكاني بيف ثقافات
البحر المتوسط التي تشمؿ  :العرب ،جنوب أوروبا ،إضافة إل

أنو يدإلؿ في ىذه المجموعة أمريكا

البلتينية ،ويظير أفراد ىذه المجتمعات كمية كبيرة مف المودة في سموكيـ المكاني ويستإلدموف مسافات
ت اعمية متقاربة جدا .وثقافات شماؿ أوروبا التي تشمؿ :كؿ مف دوؿ شماؿ مثؿ ألمانيا

وانكمت ار إضافة

إل دوؿ شماؿ أمريكا ،وفي ىذه المجتمعات معيار المودة أقؿ استإلداما حيث ي ضموف مسافات الت اعؿ
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الكبيرة وفضاء شإلصيا كبي ار .كما بيف أف العرب تعودوا عم االزدحاـ داإلؿ المسكف ،وفقد وجدوا في
ذاتيـ وليس في مسكنيـ مكانا لمعزلة ( فرانسيس ت وماؾ اندرو.)206: 2002 ،
وحسب عدة باحثيف منيـ( Tagg :تاؽ) ( )6973وكذلؾ كؿ مف ( Canterكانتر) و( Leeليي)
( )6974و( Kentكانت) ( )6984فإف المعيار في البيوت الغربية يإلتمؼ بشدة غالبا عف الموجود في
الدوؿ األإلرو ،فالمناخ والديف يمعباف دو ار كبي ار في بناء وتنظيـ البيوت في الثقافات األإلرو غير الغربية،
ف ي الكثير مف الثقافات الشرقية ال ترتبط الغرؼ داتما بنشاطات محددة كما ىو الحاؿ في الغرب،
واستنتجوا أف درجة تقسيـ البيوت تزداد إل مساحات لوظاتؼ متإلصصة كمما أصبحت المجتمعات أقؿ
بداوة (فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)343: 2002 ،
ويبلحظ أف ىذا االستنتاج عنصري ألنو قمؿ وحكـ عم

الثقافات غير الغربية بالبداوة ،وفرض

النموذج الغربي لمسكف كمعيار ،رغـ أف كؿ األبحاث أكدت عم
امتبلكو ،وحت

أف بناء السكف وتنظيمو وطريقة

الممارسات التي تجرو فيو مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع .وعميو يرتبط السكف

بالتركيبات الثقافية المإلتم ة لم رد والمجتمع والتي تعبر عف ىوية الجماعة التي يدإلؿ ال رد في عبلقة
معيا ،تعطي ىذه العبلقة المعاني لكؿ شيء :لؤلماكف ،لتجييز المسكف وتنظيمو ،لطرؽ امتبلؾ ال ضاء.
ويإلتمؼ استغبلؿ المسكف وحت درجة التعمؽ بو والت اعؿ معو حسب الوظي ة المؤدية فيو و أساسا حسب
الثقافة الساتدة في ذلؾ المجتمع.
وفي ىذا اإلطار حت

الدراسات العربية والجزاترية أشارت ال

ذلؾ ،حيث أكدت عم

أنو رغـ

التغيرات الطارتة عم العاتمة والمجتمع فاف ال رد بحاجة مستمرة إل تقييـ مسكنو وعيشو ،وبناء السكف
يكوف وفؽ المعايير الثقافية الساتدة في المجتمع ،فال رد يض ي عميو بصمتو الإلاصة بشإلصيتو إضافة
إل

ترتيبو وتنظيمو المبلتماف لمعادات االجتماعية والثقافية .ومف ىذه الدراسات نجد دراسة المركز

ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف( )6997أنو يتعارض تصميـ المنازؿ الجديدة في قطاع غزة مع ثقافة المجتمع
ال مسطيني ،فجميع المساكف التي أنشتت تإلمو مف صالة معيشة ،حيث أف المنزؿ مكوف مف غرؼ فقط.
كما أف األسوار الإلارجية ليذه تتكوف مف حديد عم شكؿ شباؾ ،وىذا يإلالؼ الثقافة العربية ال مسطينية،
فالسور بالشكؿ المعموؿ بو يكشؼ المنزؿ مف الداإلؿ وىذا ما ال يرضاه معظـ السكاف الجدد ،وليذا قاـ
الكثير مف أصحاب ىذه المساكف بإغبلؽ السور سواء بالطوب اإلسمنتي أو عبر ألواح أو بقطع كبيرة مف
القماش .وىذا بحد ذاتو أدو ال تشويو المظير الإلارجي .كما أف جميع المنازؿ ممتصقة بعضيا ببعض،
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وال يوجد مسافات مناسبة بيف المنزؿ اآلإلر ،وىذا أيضا يإلالؼ الثقافة العربية ال مسطينية (المركز
ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف.)6997 ،
كما بينت دراسة بكار ربيعة وآإلروف ( )6999والتي كانت تيدؼ ال التعرؼ عم الطرؽ التي
يستعمميا المياجروف المتبلؾ ال ضاء السكني ،ال أف الجانب الداإلمي لمسكف يمثؿ الحماية واعادة بناء
المناخ العاتمي الميدد بالضياع في ببلد الغربة ،أما الجانب الإلارجي فيو مجاؿ التناقضات االجتماعية
لكونو فضاء عاـ تحكمو معايير وقوانيف المجتمع الغربي .أما بالنسبة لؤلبناء فاف الداإلؿ الذي يمثؿ
األصؿ العاتمي والثقافي يعتبر بالنسبة إلييـ ثقبل وحقؿ صراع ،أما الإلارج فيو مجاؿ التحرر مف القيود
العاتمية (.)Bekkar & al, 1999
وتوصمت الدراسات التي أجريت عم

المجتمع الجزاتري ،والتي منيا :دراسة عامر

إسماعيؿ( )6993التي دارت حوؿ العاتمة وتكي يا مع البناء الذاتي الحديث ،ال

أف تكيؼ العاتمة

الجزاترية مع المسكف الحديث تبعا لثقافتيا ،فرغـ اإلتيار نوع اإلطار المبني الحديث ،اال أف ىناؾ داتما
نقؿ لمثقافة التي ت رض ن سيا ،ويظير ذلؾ مف إلبلؿ التعبيرات التي تدإلؿ عم المإلطط المصمـ مف
قبؿ الميندس المعماري ،والتي تؤكد مبدأ االنطواء ،وكذا إدماج عناصر قديمة في البناء الحديث ،كإقامة
نشاطات اقتصادية في الطابؽ األس ؿ مف البناء (عامر إسماعيؿ)6993 ،
وكذلؾ توصمت دراسة التي قامت بيا

عبمة جنيدي -رواؽ ( )6996والتي كانت تيدؼ ال

معرفة طرؽ امتبلؾ ال ضاء السكني بوكبر أحياء مدينة قسنطينة ،ال أف امتبلؾ ال ضاء السكني متعمؽ
بشإلصية مستعممو وبالثقافة القاعدية لمساكف ،فمف إلبلؿ بعض السموكات السكنية ومإلتمؼ الممارسات
االجتماعية تتحدد نوع ال تة االجتماعية التي تستثمر ىذا ال ضاء .ويدعـ أصحاب ال تة التقميدية (الذيف
انحدروا مف بيوت قصديرية) فضاءاتيـ السكنية الجديدة بمكتسباتيـ القديمة ويواصموف عاداتيـ السكنية
التقميدية مثؿ :العبلقات الجوارية .في حيف يعتبر ال ضاء السكني بالنسبة لم تة االجتماعية الراقية (الذيف
انحدروا مف أحياء راقية) فضاء شإلصيا ال تتحكـ فيو العبلقات الجوارية ألنو فضاء مغمؽ باتجاه الإلارج
) .(Rouage-Djenidi, 1996
كما بينت دراسة بف عاشور سياـ ( )2006والتي كانت تيدؼ ال معرفة التكثيؼ الداإلمي لممسكف
وعبلقتو بزواج األبناء مف إلبلؿ كي ية تعديؿ اإلطار المبني لممسكف الجديد وتكيي و ليتبلءـ مع بنية
األسرة بسبب زواج األبناء ،إل معظـ العاتبلت أجرت إجراءات تعديمية لم ضاء السكني الجديد ،مما أدو
ال

التغيير الكمي لمتصميـ اليندسي األول

لمعمارة .وىذا يدؿ عم
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المعماري وثقافة الساكف التي تتبع قيمو الذاتية ،وكذا تصوراتو ال كرية .ويبدو ذلؾ واضحا في أساليب
التغيير المستإلدمة مثؿ :تغطية الشرفات والنوافذ بمإلتمؼ المواد ،قصد الحصوؿ عم
مكشوؼ عف الإلارج ،باإلضافة ال

فضاء حر غير

تسييج مكاف الطوابؽ الس مية بسياج واستعمالو عم

شكؿ حديقة

إلاصة بنشر الغسيؿ أو تج يؼ بعض أنواع األطعمة (بف عاشور سياـ.)2006 ،
كما وجد لكابي محمد سعيد عند دراستو طرؽ امتبلؾ واستعماؿ ال ضاء باألحياء الجديدة لمدينة تيزي
وزو أف ىناؾ درجات مإلتم ة مف االندماج مع السكنات الجديدة التي تعتبر غريبة عف ثقافة الساكف ومجتمعو.
كذلؾ تحوؿ السكاف مف المنزؿ الري ي التقميدي ال المسكف العصري الحديث (شقؽ في عمارات ذات طوابؽ)،
أدو ال إعادة إنتاج بعض األشكاؿ التقميدية في ال ضاء الجديد ).( Lakabi ,2002
ومما سبؽ فإف السكف يكتسي عدة أبعاد منيا :البعد الن سي واالجتماعي والثقافي ،يتجاوز الشكؿ
البناتي الظاىر أي البعد اليندسي ،وىذا يت ؽ مع ما جاء بو ( Turnerجوف ترنر) عندما تكمـ عف
عناصر السكف ،حيث أكد عم أنو مجاؿ الحرية ولو إلصاتص متعددة مف حيث طبيعة األرض والحجـ
والمساحة والمرافؽ (الياتؼ ،الكيرباء ،عزؿ الصوت .)...ويضمف حياة اجتماعية ويسيؿ في المحيط
عبلقات الجيرة ،ويعكس قربو مف التجييزات االجتماعية والثقافية والتجارية .أما طبيعة مواد البناء ونمط
البناء تبيف نوعية الذوؽ والثقافة اليندسية التي ينتمي إلييا صاحبو .إضافة ال

أنو مووو تسمح تييتة

تجييزاتو أف تحافظ عميو مف العدواف الإلارجي .وىو من عة اقتصادية ،وىو تكويف سوسيولوجي ،وتظير
فيو أنماط سموؾ الجيرة .وفي األإلير فيو مجاؿ استثمار مف حيث أنو يسمح بإنتاج إلدمات بيع وتوجير
).(Turner, 1994 :76
في الوقت ن سو يمكف أف يقي السكف ال رد مف التعرض ال االضطرابات واألزمات إلاصة إذا كاف
يقطف بمسكف يتوفر عم الظروؼ السكنية المبلتمة ،وىذا ما سنتطرؽ إليو في العنصر الموالي.

– –5ظروف السكن:
تدؿ ظروؼ السكف عم مدو مبلتمة ىذا األإلير لقاطنيو ،وال يعتبر السكف مبلتما ما لـ تتوفر فيو
شروط الحياة العصرية مف مرافؽ ضرورية ،وتجييزات اجتماعية قريبة منو ،ألنو مصدر السعادة وليس
منبعا لمجريمة واالنحبلؿ واالستغبلؿ .وىو المكاف الذي يعاشره ال رد باستمرار يعمؿ فيو ،يسترجع قواه
لمعمؿ فيو ،وتتكوف فيو العبلقات االجتماعية بيف أعضاء األسرة واألسر األإلرو (عبد الحميد
دليمي.)30-29 :2007،
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ولقد بينت دراسة  ( Casmanكاسماف) و ( Gauthierغوتيي) ( )6994أف الظروؼ السكنية
سببا مباش ار في التوثير عم

صحة الساكف مثؿ :عدـ نظافة الجدراف ،الرطوبة ،سوء اإلنارة وغيرىا

).(Casman & Gauthier,1994 :133
وحسب ( Beauchesneبوشاف) أف الظروؼ السكنية السيتة والمشكبلت اليومية الناتجة عف
ضيؽ فضاء المسكف ،وكذا عدـ توفر المسكف عم

الشروط الصحية البلزمة ال تحقؽ االندماج

االجتماعي لم تة المياجرة في بعض المناطؽ مف بمجيكا ).(Beauchesne,1994 :41
إذف فالسكف المبلتـ ىو مكاف يضمف الظروؼ الضرورية والكافية لمصحة الجسدية ،العقمية،
االجتماعية ،الحماية ،النظافة واحتراـ الإلصوصية .ومما ال شؾ فيو أف السكف غير المبلتـ الذي تنعدـ
فيو النظافة واألمف والحماية ونسبة معينة مف الإلصوصية ،فانو يرتبط بعدة أمراض واضطرابات ن سية.
و لتحميؿ ظروؼ السكف يجب التطرؽ إل عدة عناصر منيا :طبيعة السكف ،والممارسات العاتمية
والتنظيمات التي تجرو داإلؿ السكف وكذا الرضا عف ىذا األإلير .وىذا ما نحاوؿ التعرض إليو بالت صيؿ:

 -1-5طبيعة السكن:
رغـ أف وظي ة السكف األساسية تتمثؿ في تقديـ المووو ،اال أنو يجب أف يوفر مإلتمؼ اإلمكانيات
التي تض ي عم

الحياة المنزلية قد ار معينا مف الراحة والطمونينة واألماف ،ألف المسكف ىو مف أولوية

الحاجات عند األفراد وليس معن ذلؾ أف األفراد واألسر تسكف لمجرد المجوء والحم ألف المسكف يمثؿ
حاجات فيزيولوجية اجتماعية ،سيكولوجية ،ثقافية ،ومف الم روض أف يوفر لكؿ عضو مف أعضاء األسرة
وسيمة االستراحة واالستجماـ ،الراحة الجسدية ،المبلىي الثقافية ،طموحات توسع العاتمة سواء مف حيث
التحسيف المادي أو التنمية ال كرية أو االنشراح العاط ي والروحي (عبد الحميد دليمي.)24 :2007،
وتذىب ( Woodوود) ال أف السكف الجيد يسمح لمعاتمة أف تحقؽ وتصوف الشرؼ وعزة الن س
ويسمح بالتجمع (ال يحتـ االن صاؿ) يمبي جميع األعماؿ اليومية ،بو مجاؿ إضافي يسمح بطموحات
أإلرو )(Schoonbrodt ,1979 :78
ولقد مر مصطمح السكف بعدة مراحؿ تبعا لتطور المجتمعات وطريقة إنتاجيا وتمثيميا وتصورىا
لمعالـ والمجتمعات بحد ذاتيا ،فيو ليس بمجرد مصطمح ذا معن محدود ومرتبط فقط بالعمراف إنما ىو
مصطمح مرتبط أيضا بالمتطمبات ومجموعة مف المعايير التي ينتظرىا منو الساكف ،تشمؿ ىذه المعايير
كؿ الشروط الصحية والظروؼ الجيدة المحيطة بالسكف ،والتي تساىـ في توميف سبلمة الساكف وتحافظ
عم

صحتو الن سية والجسمية واالجتماعية وىي تإلص كؿ التجييزات الصحية )المرحاض ،بيت
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االستحماـ ،المطبخ ،التدفتة ،الكيرباء ،مساحة المسكف ،عدد الغرؼ ،عدد أفراد العاتمة الساكنيف تحت
سقؼ واحد( .كما يجب أف يدإلؿ ضمف البيتة السكنية :الإلصوصية ،اليدوء ال ضاء الم توح ،االستقبللية،
والحرية ،وىذه العناصر ليست عناصر رفاىية ،وانما ىي أساسيات ضرورية في الحياة (حيدر فاروؽ
عباس.)68: 6998 ،
وحددت بعض الدراسات أىـ الشروط والمعايير لمسكف الصحي ،والمتمثمة فيما يمي :التيوية الجيدة
واإلضاءة المناسبة ،اليدوء النسبي واالبتعاد عف مصادر الضوضاء بص ة عامة (المصانع) ،االتساع
النسبي بما يت ؽ وحاجات العاتمة ،توفر المياه النقية الصالحة وبوسموب صحي ،أف يكوف البناء ن سو مبنيا
عم

أساس سميـ (نوعية األرض ،األساسيات) ،توفر اإلجراءات األمنية مثؿ الوقاية مف الحراتؽ ،مف

الكيرباء ،والسقوط مف الشرفات والسبللـ (حيدر فاروؽ عباس.)69: 6998 ،
وبناء عم ما سبؽ نستنتج أف لطبيعة السكف مؤشرات تدؿ عميو ،والتي منيا:
 مساحة المسكن:
ىي مف المعطيات التي نستطيع أف نقيسيا ،فمف الممكف أف نحدد مساحة معينة تستجيب ال
جميع أعضاء األسرة بالمسكف واف لـ تمبييا ستؤدي حتما ال إثارة إلطورة عم الصحة الجسدية وال كرية
ألعضاتيا (عبد الحميد دليمي ،)24 :2007،حيث كش ت الدراسات التي منيا أيضا دراسة Casman
(كسماف) و( Gauthierغوتي) ( )6994التي تؤكد عم دور مساحة السكف في تحقيؽ الراحة والتوازف
لؤلفراد ،كما أظيرت أف عامؿ المساحة يعد مف العوامؿ المباشرة الرت اع عدد المبلكيف لمساكنيـ
).(Casman & Gauthier,1994 :131
وكذلؾ بينت الدراسات أف ىناؾ ارتباطا وثيقا بيف نسبة وفيات األط اؿ وكثافة المسكف ،ومعدالت
التزاحـ السكني ،ولوحظ أف معدالت المرض بيف األحياء ،وانإل اض مستويات اإلنجاب والحيوية ،ذات
صمة وثيقة بتزايد معدالت التزاحـ السكني .وىناؾ ارتباطا وثيؽ بيف طوؿ ووزف الط ؿ وبيف حجـ الغرفة
في المنزؿ ،األمر الذي أدو ال

أف توإلر نمو الط ؿ بسبب عامؿ االزدحاـ والتزاحـ السكني .كما أف

الحجرة المزدحمة تعتبر عامبل ىاما في انتشار األمراض المعدية ،وزيادة نسبة وفيات األط اؿ ،والحجرة
المزدحمة مف أىـ العوامؿ في انتشار أمراض الجياز التن سي ،وأف التزاحـ السكني يرتبط بانتشار
األمراض التناسمية .في الوقت الذي يكوف فيو عامبل أكثر توثي ار في المشكبلت األإلبلقية التي تكشؼ
عنيا مناطؽ اإلسكاف السيء وذلؾ نظ ار النعداـ الإلصوصية بيف أفراد األسرة .وبالمثؿ ترتبط مشكمة
الجريمة واالضطراب عامة بالظروؼ غير المبلتمة لئلسكاف .وقد يرجع عدـ احتراـ القانوف وعدـ احتراـ
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المجتمع ال الذكريات األول لمصبي الط ؿ ،لما كاف ممعبو الوحيد ىو الشارع ومسكنو حجرة مزدحمة أو
مسكف متيالؾ .وىناؾ ارتباطا وثيقا بيف سوء األحواؿ السكنية وبيف ت شي الكثير مف المشاكؿ االقتصادية
واالجتماعية وربما يكوف أسوء التوثيرات الناتجة عف اإلسكاف الرديء في مدينة ما ىو فساد األإلبلؽ
والمعنويات وما ينتج عنو مف انإل اض في قوة اإلنتاج لنسبة كبيرة مف السكاف (عبد الحميد دليمي:2007،
.)27-26
وألىمية مساحة السكف وضعت عدة نماذج مف المساكف بغية توفير المسكف المطابؽ لمتركيبة
األسرية ،لذلؾ حددت المساكف ( ...T1, T2, T3الرقـ الذي يتبع الحرؼ Tمف كممة  ،)typeيدؿ عم
عدد الغرؼ الرتيسية في المسكف ،مع إضافة المطبخ ،مكاف االستحماـ والمرحاض .ومنذ ( )6996حددت
المساحة السكنية الدنيا بحسب النماذج :بػ  68ـ²

بالنسبة  T1ومساحة  46ـ²

بالنسبة ل T2ومساحة

 88ـ ²بالنسبة ل .)Segaud & al, 2002 :328-329 ( T5
مع العمـ أف االكتظاظ داإلؿ السكف ركزت االىتمامات عميو في الوقت الحالي وىو أكثر ما يميز أحياءنا
ومساكننا األمر الذي يمثؿ تيديدا كبي ار لمحالة االجتماعية ،الن سية والجسدية لمسكاف ألف العبلقة بيف مساحة
المسكف وعدد السكاف مباشرة ،وتسبب في ظيور العديد مف اآلفات االجتماعية واالضطرابات الن سية والجسدية.
ولقد توصؿ كؿ مف ( Romdartرومدار) و( Chombart De lauweشومبار دولو) إل إثبات ىذه العبلقة
بيف عدد القاطنيف في السكف ومساحة ىذا األإلير ،حيث أنو كمما زاد عدد األفراد دوف زيادة المساحة ظيرت
آفات اجتماعية كالسرقة ،الجريمة وتدني المستوو التربوي ،والوالدات غير الشرعية وكذلؾ اضطرابات الجسدية
والن سية وانتشار األوبتة واألمراض المعدية ) .(Lakabi ,2002 : 26
وتعد الدراسات التي قاـ بيا ( Chombart De lauweشومبار دولو) ( )6975مف أىـ األبحاث التي
بينت األبعاد الصحية لمسكف ،عندما درس أثر االزدحاـ في المساكف الحضرية ،حيث استنتج أوؿ إحصاء
بياني في ىذا المجاؿ ،بعد أف حصر كؿ المعمومات عف حياة العاتبلت ال رنسية العاممة في األماكف المزدحمة
في المدينة .ثـ استقطب األساسيات المساحية المطموبة لم رد في الوحدة السكنية ،فوجد أنو عندما تقؿ المساحة
المستغمة لم رد في المسكف عف  9.3-7.9ـ ²فإف حالتو االجتماعية والباثولوجية تتوثر كثيرا ،وتتدىور ويكثر
المرض والجريمة نتيجة ليذا الزحاـ ) .(Chambart De lauwe , 1975 :121
واعتبر معيار المساحة الداإلمية لمسكف في غاية األىمية ،وقد حدد عموما بالنظر إل

التكثيؼ

الداإلمي فيو ،بمعن ارت اع عدد أفراد العاتمة في سكف ضيؽ ،ويعبر عنو وفؽ معدليف ىما :معدؿ إشغاؿ
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المسكف ( )Tolوتعني ( ،)Taux d'occupation du logementومعدؿ إشغاؿ الغرفة ( )Topويعني
(.)Taux d'occupation de la pièce
أما بالنسبة لعناصر المسكف فقد حددت مساحة كؿ عنصر كما يمي( :عبلـ أحمد إلالد6998 ،
)209:
 غرفة النوم :المساحة  60ـ ²والعرض  2.70ـ. المطبخ :المساحة  3ـ ²والعرض6.50ـ. الحمام :المساحة  2ـ ²والعرض6.20ـ. المرحاض :المساحة  6ـ ²والعرض 0.80ـ.المناسب لمساحة المسكف وعناصره

وقامت ىيتة األمـ المتحدة بدراسة توضح فييا الحد األدن
حسب حجـ العاتمة .كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي.

الجدوؿ رقـ ( :)06يوضح الحد األدن لمساحة السكف وعناصره حسب حجـ العاتمة( .عبلـ أحمد
إلالد)209 :6998 ،
عناصر الوحدة السكنية
حجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ غرفة النوـ
العاتمة
2
3
4
5
6
7
8
9
60

60
6+60
60+60
6+64+60
60+ 60+60
64+ 60+60
64+ 64+60
66+ 64+60
66+ 66+60

غرف ػ ػ ػ ػػة غرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حماـ
األكؿ

الجموس

5
5.0
5.5
6
6
7
7
5.8
5.5

5.7
5.7
4
4
5.4
5.4
5
5
5.5

مطبخ

سمـ

طرقات

المسػ ػ ػ ػػاحة
الكمية ـ2

5.3
5.3
4
4
5.4
5.4
5
5
5.5

5
5
5
5
6
6
6
6
7

5.2
5.2
5.2
5.2
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
4
4
4
4

35.5
46.5
47.5
52.5
66
69
76
78.5
85

ويعتبر الميندس المعماري ( Le Corbusierلوكوربوزي) أوؿ مف وجد العبلقة بيف القياسات
الجسمية واليندسية ،عندما اكتشؼ مف إلبلؿ دراساتو لممساكف اليونانية والتركية أف ىندسة ىذه المساكف
وظي ية ألنيا استإلدمت عم مستوو اإلنساف ،بحيث كاف يقدر ارت اع ىذه المساكف بػ 2.20متر ،وىو يمثؿ
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طوؿ اإلنساف مع رفع اليد اليسرو ،وحقؽ ما أسماه بالمقياس الذىبي ( ،)Le Modulorالذي حدد عبره
القياس المناسب لئلنساف إلبلؿ التصميـ المعماري (.)Le Corbusier ,1977:52
وقد استعمؿ ىذا المقياس في أرجاء العالـ ،كما نتج عنو عدة أشكاؿ رياضية منحت لم ضاء
السكني ولؤلثاث أشكاال جميمة جدا.
باإلضافة إل

ذلؾ اىتـ الباحثوف بدرجة األقدمية والرداءة والتكثيؼ ،ووجدوا بوف ىذه العناصر

بإمكانيا أف تؤثر عم صحة الساكف ،لذلؾ تـ تحديد مستويات التوثير عبر مؤشريف ىاميف ىما:العتبة
الدنيا التي تمثؿ المستوو الباثولوجي ،والعتبة العميا التي تمثؿ المستوو الحرج؛ فإذا انإل ض المستوو
األوؿ فاف الصحة الجسمية والعقمية لمساكنيف تتعرض الضطرابات شديدة ،في حيف إذا انإل ض المستوو
الثاني عف الحد المطموب فاف ذلؾ يؤدي إل اإلتبلؿ التوازف العاتمي ،وقد تـ تحديد ىذه المستويات مف
إلبلؿ دراسات مكث ة لعينات مف األفراد تنتمي إل عاتبلت سوية وغير سوية ,أما المستوو األفضؿ اليوـ
فيو المحدد بمؤشر المتر المربع لم رد الواحد ،بحيث يتمركز المستوو الباثولوجي مابيف  60-8ـ ، ²أما
المستوو الحرج فيقع بيف  64-62ـ . ²وفيما يتعمؽ باالكتظاظ أو التكثيؼ الداإلمي لمسكف ،فإف المستوو
الباثولوجي يتحدد بػ  5.5فرد في الغرفة ،والمستوو الحرج فيتحدد بػ 2فرد في الغرفة
) .(Chombart De lauwe , 1975 :106
 المرافق الضرورية في السكن:
ولـ ييتـ بيذه المساتؿ (المرافؽ الضرورية في السكف) التي أصبحت تشكؿ نقطة ىامة لتحقيؽ
الراحة في المسكف إال ما بيف ( )6999-6962مف إلبلؿ األبحاث التي قاـ بيا المعيد الوطني ال رنسي
لئلحصاء والدراسات االقتصادية ) (INSEEالذي ميز بيف أنواع مف المساكف تبعا لممعايير الصحية
المتوفرة ،مرك از عم عنصريف أساسييف ىما :النظافة والتدفتة ،ومف أىـ ىذه األنواع نجد :مسكف ال يتوفر
عم ماء ،مسكف يتوفر عم الماء فقط ،مسكف يتوفر عم ماء ومرحاض بدوف تركيب صحي وبدوف
حماـ أو حوض استحماـ ،مسكف يتوفر عم

مرحاض وتجييزات صحية بسيطة مثؿ حماـ أو حوض

استحماـ صغير وعدـ وجود تدفتة مركزية ،ومسكف يتوفر عم

مرحاض وحوض استحماـ كبير وبدوف

تدفتة مركزية ،ومسكف يتوفر عم مرحاض وحوض استحماـ كبير مع وجود تدفتة مركزية .إال أنو عم
العموـ لكي يكوف السكف مبلتـ يجب أف يتوفر عم دور المياه والمرحاض والحماـ وفرة الماء والكيرباء
وباقي المرافؽ (.(Segaud & al, 2002 :86-87
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ولقد ركز بعض الباحثيف عم ضرورة توفير عممية التدفتة داإلؿ المسكف ،عم اعتبار أف اإلنساف
مف المإلموقات ذوات الدـ الحار ،بحيث يصؿ معدؿ ح اررة جسمو إل °37ـ وىي درجة مرت عة نسبيا،
لذلؾ يزود الطعاـ اإلنساف بالوقود البلزـ لح اررة الجسـ ،وعندما درجة الح اررة المحيطة بالجسـ باردة جدا
ي قد الجسـ كثي ار مف ح اررتو ،كما تقمؿ المبلبس مف فقداف الح اررة ،إال أف راحة اإلنساف في المناطؽ
الباردة تقتضي استإلدـ التدفتة الداإلمية ،بحيث يرتاح معظـ األفراد في غرفة تتراوح درجة ح اررتيا بيف
°26ـ ° 26ـ .وتؤثر رطوبة الغرفة عم راحة ال رد كذلؾ ،فإذا تساوت درجات ح اررة غرفتيف واإلتم ت
درجات الرطوبة فييما ،فإف معظـ األفراد سيشعروف بالدؼء في الغرفة ذات الرطوبة األعم  .كما تتراوح
الرطوبة النسبية الداإلمية المثم لراحة ال رد بيف  %30و) %60الموسوعة العربية العالمية.)2004 ،
وأضؼ ال أنو استإلدـ التدفتة والتبريد والحماية مف شدة ح اررة الشمس أو شدة الرياح واألمطار
والغبار والتعديات الإلارجية األإلرو كالحشرات والقوارض ...والطاقة مف أجؿ اإلنارة والتبريد والتدفتة وما
يتعمؽ بالتيوية (.(Segaud & al, 2002 :329
 التجهيزات في المسكن:
يعرؼ ( Maussموس) ( )6947السكف عم أنو أنتج لتحقيؽ الحماية والرفاىية ،ألنو يقدـ أوال
المووو لئلنساف مف مإلتمؼ االعتداءات إلشباع الحاجة لمحماية عنده ،ومع تطور المجتمعات في تصميـ
المساكف ،سمح بتحقيؽ ىذه الحماية بؿ تعداىا ال توفير الرفاىية فيو والراحة .ىذه الرفاىية تغمؼ ال رد
مثؿ جمده ،لكي يتحكـ في التبادالت مع الإلارج ،ىذا مف جية ومف جية أإلرو ليتحكـ في ال ضاء
الداإلمي لمسكف ،وتسيؿ لو القياـ باألعماؿ المنزلية فيو (.(Segaud & al, 2002 :82-83
وتتحقؽ ىذه الرفاىية مف إلبلؿ ثبلث مجاالت ىي.(Segaud & al, 2002 :83( :
في المجال االجتماعي لمسكن :تحقيؽ الرفاىية داإلؿ المسكف وكذلؾ في محيطو ،وذلؾ بتنظيمو
وىذا يعكس الممارسات والتصورات ال ردية والجماعية لقاطني السكف.
في المجال التكنولوجي :وىذا المجاؿ ىو عبارة عف غبلؼ مادي ومجموعة مف التجييزات التقنية
التي تسيؿ القياـ بالنشاطات المنزلية وترضي التوقعات الإلاصة بالحماية وأما األفراد.
في المجال الجمالي :ويقصد بيا مجموعة التجييزات والمعدات البلزمة لمحاجات الجسمية
واالجتماعية مف األرضيات والحواتط والسقوؼ لممساعدة عم التنظيـ البيتي الداإلمي.
ويقصد بالتجييزات األدوات الكيرومنزلية ( التم زة ،الطباإلة ،الثبلجة ،الغسالة )...وكذلؾ األثاث.
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ولذلؾ وصؼ ( Joinerجواني) ( )6976ثبلث إلصاتص أساسية في تحديد نمط الت اعؿ في
الغرفة ىي :المسافة بيف قطع األثاث ،وكمية الديكور الرمزي المستإلدـ .لذلؾ ال بد أف تإلمؽ الغرؼ
االنطباع بونيا كافية ومناسبة لمنشاطات التي سوؼ تحدث فييا .كما يتوثر إدراؾ حجـ الغرفة حسب
( Sadalaساداال) و( Oxleyأوكسمي) ( )6984بالعديد مف األشياء وتبدو الغرؼ المستطيمة أكبر مف
الغرؼ المربعة ،مع أف مساحتيـ واحدة .وحسب( Baumبوـ) و( Davisدافيز) ( )6976فالغرؼ ذات
الطبلء ال اتح أكبر وأكثر سعة مف الغرؼ الداكنة .واحتواء الغرفة حسب ( Samuelsonساميمواسف)
و ( Lindauerالنداور) ( )6976عم الكثير مف األثاث يجعميا تبدو صغيرة الحجـ .واإلتيار األثاث
والديكورات وتزييف السكف ووضع بعض الرموز والعبلمات يعني إض اء الصبغة الشإلصية عم السكف،
تعتبر ذات أىمية في حياة ال رد بحيث بينت بعض الدراسات أف عند انتقاؿ ال رد إل سكف جديد ،فاف
مف بيف األشياء األول

التي يتـ وضعيا ىي الممتمكات الشإلصية جدا أو الديكورات والزينة المرتبطة

بذلؾ ال رد .وقد بيف ( Hansenىانسف) و (Altmanألتماف) ( )6976أف كـ ونوع الديكورات المستإلدمة
في الغرفة ترتبط باحتماؿ ت ضيؿ األفراد لمبقاء في ذلؾ المكاف ،حيث قاما بدراسة تـ فييا قياس حجـ
الديكورات وتـ فحص سبع فتات مف الصبغة الشإلصية ،وقد عكست ىذه ال تات الديكورات المرتبطة
بالعبلقات الشإلصية ،القيـ السياسية والدينية وال مس ية ومجاالت االىتماـ الشإلصي ،والترفييية والديكورات
التجريدية (فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)224-223: 2002 ،
وأوضح ( Greenbaumجرينبوـ) و( Greenbaumجرينبوـ) ( )6986أف مبلؾ المنازؿ يعطوف
صبغة شإلصية ألماكف إقامتيـ عف طريؽ وضع عبلمات أكثر مما ي عمو المستوجروف (Greenbaum
)& Greenbaum, 1981:13
 نواحي متعمقة بالخدمات الخارجية:
لكي يكوف السكف مبلتـ يجب أف تتوفر فيو سيولة الوصوؿ لمطرؽ المميدة والمحبلت التجارية
واألسواؽ والنقؿ ومكاف العمؿ والجيراف والمجتمع المحمي والصحة والتعميـ والمواصبلت )اليواتؼ ،البريد(،
وغير ذلؾ مف الإلدمات لمحماية مف عوامؿ التعدي البيتية الإلارجية بتوفر الجدراف واألسطح والنوافذ ذات
الحجاب السمكي الواقي مف الناموس والذباب واألبواب والشرفات وصرؼ مياه المجاري والتإلمص مف
ال ضبلت )القمامة( ومإلزف أدوات لمعب والعمؿ ومناطؽ الميو والترفيو وبستاف ...وجدراف وأسوار ،حيثما
يتطمب األمر ذلؾ سواء لدواعي األمف البدني أو ألغراض ثقافية (.(Segaud & al, 2002 :329
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وعم العموـ فطبيعة السكف يمكف تمإليصو ال ما أشارت إليو دراسة المركز ال مسطيني لحقوؽ
اإلنساف( )6997لكي يكوف السكف مبلتما يجب أف يعد بشكؿ جيد ،فيجب أف تكوف التشطيبات جيدة،
ويتوفر المسكف عم شروط السبلمة واألمف ،ويكوف مقصور بمادة االسمنت مف الداإلؿ والإلارج .كذلؾ
جميع جدرانو قد تـ طبلتيا بالدىانات المناسبة لتحمييا مف الرطوبة .أضؼ ال

ذلؾ يجب أف تكوف

معظـ النوافذ الإلاصة بالبيوت جيدة ومناسبة لمتيوية وكذلؾ تسمح لدإلوؿ أشعة الشمس .واألىـ مف ذلؾ
أنو يجب أف تكوف جميع البنايات ال تتعدو الثبلثة طوابؽ كحد أقص  ،ومنيا ما يتكوف مف طابقيف أو
طابؽ واحد ،وىذا بحد ذاتو مؤشر جيد .كما يجب أف تقع المنازؿ في مواقع قريبة مف المرافؽ االجتماعية
الحيوية ،سواء كانت تعميمية ،صحية ،اجتماعية( ...المركز ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف.)6997 ،
وقد يكوف لمتنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف دو ار ىاما في جعؿ السكف مبلتما ،مما يسمح لمعاتمة
بالعيش فيو بارتياح ،ليذا سيتـ بالت صيؿ التعرض لعنصر التنظيـ داإلؿ السكف.

 -2-5التنظيمات ):(Les organisations
الحظ الطبيب ( Osmandأوسماند) أف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف ال ضاء المراد تنظيمو والسموؾ
اإلنساني ،فبعض أنواع ال ضاء المراد تنظيمو كقاعات االنتظار ليا توثير عم

االحتكاؾ بيف األفراد

وكذلؾ المقاىي والساحات العامة في حيف أف فضاءات وأماكف أإلرو تحد مف االتصاؿ بيف األفراد
كقاعات االنتظار في المحطات والمطارات أيف الكؿ عم عجمة ).) Lakabi, 2002 :24
أما فيما يإلص السكف فاف تنظيمو الداإلمي يإلضع لنظاـ القيـ واالعتقادات الدينية واإليديولوجية
ويتجاوز تحديد ال رد وحده لو ،إل توثير المعايير االجتماعية ،والشروط االقتصادية إضافة إل القوانيف العقمية
واألفكار ال مس ية ).)Lakabi, 2002 : 34
والكثير مف الدراسات بينت ذلؾ منيا :دراسة بكار ربيعة وآإلروف ( )6999التي كانت تيدؼ ال
التعرؼ عم الطرؽ التي يستعمميا المياجروف المتبلؾ ال ضاء السكني ،ال أف تطبع الثقافة المحمية طريقة
تنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف ،فترتيبو وتجييزه وتوزيع الغرؼ يتـ وفؽ أسموب يعبر عف شإلصية الساكنيف
وثقافتيـ ،كحضور الصالوف العربي بقوة في مساكف المياجريف ب رنسا .كما أف غياب الحماـ العربي يؤدي ال
استإلداـ بيت االستحماـ مف طرؼ أفراد العاتمة إلاصة النساء وال تيات ،بطريقة تقميدية كتسإليف الغرفة
باستعماؿ البإلار ( .)Bekkar & al,1999
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ولقد استنتج ( Chombart De lauweشومبار دولو) ( )6975أف تجييزات السكف
والمشكبلت المتعمقة بالتنظيـ تؤثر عم توازف العاتمة ،فعندما تغيب ىذه التجييزات وينعدـ الترتيب داإلؿ
السكف ،فاف األـ تكوف معرضة لمتعب ،كما أف الط ؿ الذي ي قد أو يكوف محروما مف زاوية داإلمو لتنظيـ
وترتيب أغراضو الشإلصية ،يدإلؿ في صراع مع عاتمتو .بحيث أكدت عدة دراسات لمجماعة اإلثنولوجية
االجتماعية ال رنسية ( )Le groupe d'ethnologie sociale françaisالتي أقيمت عم مساكف جديدة
ب رنسا ،عم ضرورة وجود غرفة لمعب بالنسبة ألط اؿ العاتبلت الكبيرة الحجـ .ويضيؼ (شومبار دولو) أف
تنظيـ الغرؼ وتوزيعيا يجب أف يتـ وفؽ ثبلثة أقساـ ىي :مكاف يحافظ عم الحياة الإلاصة ،مكاف تجمع والتقاء
أفراد العاتمة ،مكاف لمحياة االجتماعية .باإلضافة إل ذلؾ يرو (شومبار دولو) أف المسكف يسمح بعقد عبلقات
معتدلة مع الجيراف وىذا معناه ،عدـ العزلة وعدـ االإلتبلط الداتـ الذي يقضي عم الحميمية داإلؿ السكف ،حت
ال تصؿ إل ضغوطات وتوترات يسمييا المإلتصوف في الطب العقمي "بعاصب األروقة" Névrose de
paliers

)(Chombart De lauwe, 1975 :122

وىناؾ العديد مف الباحثيف الذيف تكمموا عف تنظيـ وتقسيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف حسب األعماؿ
المنوطة فيو كممارسات يومية معموؿ بيا ،مثؿ الباحثة التونسية زناد – بوشارة تراكي التي تربط تنظيـ
السكف مف إلبلؿ التنقؿ الجسمي لممرأة ،وذلؾ بتركيزىا عم

التنظيـ المإلصص لوسط الدار ك ضاء

م ترؽ لم ضاءات األإلرو التي تتوسطو ،حيث تقوؿ أف تنقبلت المرأة ضمف ىذا الوسط تكوف
 Centripeteمقابؿ الرجؿ الذي تكوف نشاطاتو اتجاه ىذا ال ضاء نحو الإلارج ،وتضيؼ إل أف تنظيـ
ال ضاء داإلؿ المنزؿ مرتبط بوظي ة كؿ جانب أو حيز مف ال ضاء ،كمكاف تحضير الطعاـ ،األكؿ ،النوـ،
الغسؿ ،الخ ،كذلؾ ثابت مف حيث االستغبلؿ فن س المكاف أو ال ضاء صالح ألداء وظي ة معينة بص ة
داتمة في إلدمة األفراد ).)Zannad- Bouchara, 1984 :49
والتنظيمات داإلؿ السكف دالة عم

سموؾ اإلقامة لمساكف ،وىي عبارة عف مجمؿ الترتيبات

والتقسيمات والتجييزات التي يقوـ بيا األفراد داإلؿ مسكنيـ ،كتنظيـ الغرؼ وتوثيثيا ،كي ية التوزيع داإلميا،
وغير ذلؾ مف األمور المتعمقة بالتنظيـ الداإلمي لمسكف ،الذي اىتـ الباحثوف بدراستو أمثاؿSebba :
(سيبا) و( Churchmanشورشماف) ( )6983المذاف قاما بإجراء مقاببلت مع  685مف الراشديف واألط اؿ
مف عاتبلت تنتمي لمطبقة المتوسطة وتعيش في عمارات ،ووجدا أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف عم
التقسيمات داإلؿ مساكنيـ (غرفة لمنوـ المطبخ .)...مع العمـ أف بعض ال ضاءات داإلؿ السكف مثؿ
حجرات المعيشة والصاالت والحمامات تعد مناطؽ عامة ألي عضو في العاتمة ،وفي مقابؿ ذلؾ تعد
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غرؼ النوـ والمكاتب مناطؽ فردية تنتمي لشإلص واحد ،ويشعر المالكوف ليذه المناطؽ شعو ار قويا بوف
ىذه األماكف تمثميـ ،ويجمسوف حيث ال يقمقيـ أحد ،ويستإلدـ الجميع المطابخ التي عادة تصن يا العاتمة
عم أنيا تإلص األـ ،ألنيا ىي المسؤولة عما يحدث بيا .كما تؤكد دراسات أإلرو عم أف التقسيمات
لغرؼ السكف تعكس أنماط نشاط أعضاء العاتمة ،وتتوثر ىذه األنماط بعوامؿ أإلرو كالمركز الميني لؤلـ
).)Levine & al, 1989:21
وتعد المناطؽ الداإلمية لمسكف مثؿ غرفة االستقباؿ ) ،)Le salonوغرفة الطعاـ )،(Sale à manger
ذات أىمية كبرو لمعديد مف العاتبلت ،وىي ناد ار ما تستإلدـ مف طرؼ العاتمة في ظؿ الظروؼ العادية،
ألنيا أماكف ال تصمح لمتسمية ألنيا ضعي ة اإلضاءة ،قاتمة األلواف وشديدة االتساع ،فمقد بينت عدة بحوث
عم أف ىذه الغرؼ ىي رمو از لمكانة وقيمة العاتمة ،وأنيا عادة ما تحاط بإطار مف النوافذ المصورة ،ويتـ
الح اظ عمييا لممناسبات الإلاصة .أما الحياة ال عمية فتكوف في غرفة المعيشة والمطبخ الذي لو الدور
األساسي فيو قطب ىاـ والمرأة ىي الشاغرة األول لو واألىـ ،وتؤكد البحوث عم أنو المركز الحقيقي
لنشاط العاتمة ،وىو ال ضاء المشترؾ لكؿ أفرادىا رغـ مكوث المرأة فيو أكبر مدة ممكنة
(.)Barrere-Maurisson,1994 :13
وأشار أيضا ( Mehrabianميربياف) ( )6978إل أف غرفة المعيشة تكوف مميتة بالوساتد واألراتؾ
التي تستإلدـ لكي تكوف المحادثات مريحة .أما الغرؼ األإلرو وإلاصة غرؼ النوـ فيي مناطؽ إلاصة
وتكوف في المناطؽ الإلم ية مف السكف ومحجوبة عف الزوار .وتعتبر الحمامات مناطؽ بينية يمكف لمزوار
استإلدميا في بعض األحياف ،ومع ذلؾ فيي تعتبر مناطؽ شديدة الإلصوصية .بينما الحظ عدد مف
الباحثيف أنو عم

الرغـ مف أىمية الحمامات ،فإف تصميميا ناد ار ما يراع

األماف والراحة الن سية

لمستإلدمييا (فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)352: 2002 ،
وتشكؿ غرفة المعيشة عالما إلاصا داإلؿ منازلنا ،فيي ممجونا اليومي نحو الدؼء العاتمي والراحة
مف ضغوط الحياة اليومية ،وتعتبر غرفة المعيشة مف أىـ غرؼ المنزؿ سواء كاف المنزؿ صغي ار أـ كبيرا،
إال أف ربة المنزؿ تسع إل تإلصيص مكاف لمغرفة بما يتوافؽ والمساحة المتاحة ليا ،ولغرفة المعيشة
شروط إلاصة يجب أف تتوفر بيا لتحقؽ الغرض الذي إلصصت لو وأىـ ىذه الشروط ىي :المساحة،
فإذا كانت غرفة المعيشة تيدؼ إل

جمع أفراد العاتمة في مكاف واحد حيث يتبادلوف أطراؼ الحديث

ويستمتعوف بمشاىدة التم از وسط جو تسوده الراحة ،فإنو مف الميـ اإلتيار مكاف متسع ومريح إلي اء ىذا
الغرض ،فكمما كانت الغرفة متسعة وكبيرة كمما جمعت العاتمة كميا ،وكمما سيؿ التحرؾ بحرية وىدوء
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داإلؿ فضاءىا .ومع اتساع المكاف ومف األفضؿ أف نإلصص ولو ركف صغير لطاولة طعاـ بسيطة
يتناوؿ عمييا أفراد العاتمة طعاـ العشاء أو مقببلت المساء .ولمتم از بما يحيطو مف مكتبة واكسيسوارات
ومزروعات ركنا أيضا ىاما داإلؿ الغرفة لتسييؿ االستمتاع واالبتياج ،فالمكتبة بمحتوياتيا مف أساسيات
ديكور غرفة المعيشة .وفي حالة توفر المساحة يكوف لممكتبة مكاف إلاص ومستقؿ .كما أف المساحة
الصغيرة ليست عقبة في تكويف غرفة معيشة أنيقة ومريحة في ن س الوقت تشتمؿ عم

كؿ المكونات

السابقة ولكف في حدود المحيط والمساحة التي لدينا .اكسيسوارات غرفة المعيشة في األغمب تتسـ
بالبساطة والنعومة لكي ال تشكؿ توت ار وقمقا مف انكسارىا أو إتبلفيا .إف ما تحتاجو كؿ العاتمة ىو تواجد
تمؾ الغرفة لتكوف الحؿ اليومي لمقمؽ والتوتر والج اء العاتمي (ميا محمود الطوإلي.)2007 ،
ليذا تـ تحديد عدد الغرؼ ألوؿ مرة في فرنسا في تعداد ( )6906حيث اعتبرت الغرفة السكنية ىي
كؿ جزء مف السكف قادر عم احتواء سرير .وإلبلؿ سنتي ( )6966إل ( )6926أصبح مف الضروري أف
ت صؿ الغرؼ بحاجز أو جدار يصؿ إل

غاية السقؼ ،لكف المطبخ ومكاف االستحماـ يمكف أف يعتب ار

غرؼ إذا توفرت عم المساحة الكافية الحتواء سرير ( .)Segaud & al, 2002 :328
كما حدد المعيد الوطني ال رنسي لئلحصاء والدراسات االقتصادية ) )INSEEغرؼ المسكف بالطريقة
التالية :غرؼ النوـ ،غرؼ الطعاـ ،غرؼ االستقباؿ ،غرؼ الضيوؼ ،بغض النظر عف مساحة ىذه الغرؼ،
اإلضافة إل غرؼ الإلدـ ،وال تدإلؿ ضمنيا المداإلؿ ) )Entréesوال األروقة وال الحماـ وال حافظة الثياب
) )Penderiesوال القباب ) )Alcôvesوال المراحيض ،وال الغرؼ المإلصصة ألغراض مينية ،أما المطبخ
فيدإلؿ ضمف الغرؼ السكنية إذا قدرت مساحتو بوكثر مف  62م . ²واذا لـ تتوفر بعض المساكف عم جدار
فاصؿ بيف غرفتيف ،ف ي مثؿ ىذه الحالة تعتبر بمثابة غرفتيف إذا كاف ىناؾ حاج از فاصؿ ،بينما تعتبر بغرفة
واحدة فقط إذا انعدـ ىذا الحاجز ( .)Segaud & al, 2002 :329
ويقصد بتنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف بتقسيـ ىذا األإلير إل :
 غرف النوم :تحدد حسب الجنس وكذلؾ العدد حيث كمما كاف عدد األفراد أكبر مف عدد
الغرؼ كاف التقسيـ صعبا ،فنجد غرفة لؤلط اؿ الذكور وأإلرو لئلناث وكذلؾ أإلرو
ألبوييما عم

حد أدن  ،وتتميز الغرفة باستإلداميا لمراحة والنوـ والممارسات الشإلصية

( ،)Bekkar & al, 1999 : 46وتوفير غرفة لمط ؿ يعتبر نوع مف الإلصوصية
واالستقبللية التي يمنحيا الوالديف ألبناتيـ ولكف بشكؿ محدود ميما كانت أعمار ىؤالء
األط اؿ ،إضافة إل

أف االستإلداـ الإلاص لقاعة االستحماـ يدعـ كذلؾ ىوية الغرفة
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ك ضاء ذاتي لمط ؿ وىذا أمر بالغ األىمية في حياة الط ؿ .أي أف وجود حماـ وغرفة
استحماـ تابعة لغرفة الط ؿ ال تعني توفير الشروط المسيمة لمممارسات اليومية لو ،بؿ
يتجاوز دورىا إل

وظي ة رمزية ن سية تتمثؿ في اكتماؿ صورة ال ضاء الإلاص بالط ؿ

وشعوره بامتبلؾ مكاف إلاص يعزز ىوية الغرفة لديو وصورتيا بشكؿ عاـ ويمنحو ثقة
بالن س وقدرة عم بموغ مستوو المقارنة بالكبار وامتبلؾ ن س الحقوؽ معيـ دوف تميز أو
اإلتبلؼ (.)Leger & Decup-Pannier ,1994 :113-114
 غرفة االستقبال أو الصالون :ىي أىـ غرفة أو ركف ومكاف في البيت حيث أنو يستقبؿ
الزوار والضيوؼ ويستإلدـ لممناسبات الميمة ،وأحيانا نجد غرفتيف إحداىما صالوف صغير
فيو تم از لبلستإلداـ اليومي لؤلسرة وأإلر أكبر وأفإلـ وأكثر مبلتمة وتجيي از إلاص فقط
بالمناسبات والضيوؼ (.)Bekkar & al,1999 : 46
جانب قاعة االستقباؿ ،يستعمؿ لمإلتمؼ االستإلدامات

 المطبخ :وىو ثاني أىـ ركف إل

كتحضير األكؿ والشرب ...والمطبخ ىنا يمثؿ ىوية العاتمة ،حيث أف تناوؿ الطعاـ يتـ
بشكؿ عاتمي جماعي وأف كاف األجداد عم قيد الحياة ىـ مف سيإلتار الوجبات واألطباؽ
التقميدية طبعا .ولما يكوف المطبخ مغربي أو جزاتري فاف احتراـ التقاليد يصؿ إل

حد

تناوؿ الطبؽ حيث يتوسط ىذا األإلير الماتدة .ولذلؾ قاؿ ( Taziتازي) « :إف الصحف
المشترؾ رمز اتحاد وتبلحـ العاتمة ،وأنو ال توجد إليانة بيف اآلباء واألبناء »
((Bekkar & al,1999 :62
 الحمام :مكاف ال يإلمو منو أي مسكف وىو مشترؾ لكؿ أفراد العاتمة
)(Bekkar & al,1999 : 63
 المستودع :ىو مكاف تإلزيف المواد والوساتؿ ،السيارة وكذلؾ لعب األط اؿ ،وغالبا ال توجد
بوابة تصمو مباشرة بالمنزؿ ((Bekkar &al, 1999 :143
 هنالك

أنواع

أخرى

من

األركان:

).(Bekkar & al,1999 : 152
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ومف بيف التنظيمات أيضا التي يستإلدميا األفراد تقسيـ الغرؼ حسب إلصوصيتيا كتحديد المناطؽ
الإلاصة ،المساحات ال ردية والمشتركة لمعاتمة ،وىذه التقسيمات كالتالي:
()Stanciulescu,1994 :127-128
 فضاء لألطفال :والذي مف إلبللو يكتسب األط اؿ ميارات المعب والتوجو المكاني
واالحتواء وادراؾ معن

الإلصوصية ...حيث نجد األط اؿ في الطابؽ العموي وقرب

المرحاض في حيف المراىقيف منيـ في الطابؽ الس مي أو غرؼ الطابؽ الس مي ،إضافة
إل تواجد ط ميف أو أكثر داإلؿ ن س الغرفة يوفر ليـ أكثر مف الراحة ألف ذلؾ يسمح ليـ
بالمعب معا وتبادؿ األلعاب وتوفير األنس (االستتناس) بعضيـ.
 فضاء ممنوع نسبيا :ال ضاء الإلاص بالكبار أو بوفراد العاتمة مف جنس آإلر (ذكور أو
إناث) فبل يجب تجاوز حدود ىذا ال ضاء كي ال يكوف انتياؾ لإلصوصية وشإلصية
صاحبو.
 فضاء مشترك مع األولياء :نجد فيو الرقابة الوالدية والتعميمات الصادرة عنيما.
 فضاء أنثوي :فالمرأة ىي العنصر األكثر احتكاكا بالسكف ليذا حسب الثقافة الساتدة يتـ
تصنيؼ ال ضاء جنسيا أي حسب الجنس إل

فضاء إلارجي إلاص بالذكور وفضاء

داإلمي إلاص باإلناث أو النساء.
إف مكاف العيش أو السكف ىو المقر أيف يجد ال رد راحتو إلاصة النساء بمإلتمؼ فتاتيف ساكنات
المدف أو القرو ،العامبلت أو الماكثات في البيت وحت المتزوجات منيف أو العازبات ،ألف المسكف يمثؿ
المساحة التي مف إلبلليا يثبتف قدراتيف وك اءاتيف إضافة إل توفر الإلصوصية فيو والتميز األنثوي ليف
مف إلبللو ويمكنيف مف حسف تسيير واعادة ترتيبو واستإلداـ جميع مرافقو ألنيف األكثر احتكاكا بساتر
أرجاتو وزواياه ،فسرعاف ما يتحوؿ إل لوحة ونموذج حسب ما تتمناه المرأة مقارنة بغيرىا .األمر الذي
جعؿ الباحثيف يتوجيوف إل دراسة السكف وتكيؼ األفراد معو أو مع مرافقو إلاصة منيـ النساء أمثاؿ:
( Coutrasكوتراس)( )6987في كتابيا« Des villes traditionnelles aux nouvelles
 » banlieuesأيف أجرت مجموعة مف التحريات واألبحاث الم توحة والشإلصية والتي سمحت ليا
بالدإلوؿ في الحياة اليومية لئلناث لمتوصؿ إل وقاتع منطقية زمنية ومكانية وفضاتية لمتنظيـ في عبلقتو
مع السكف.
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فيتضح أف المرأة أكثر عناصر العاتمة احتكاكا بالسكف واستإلداما لو وتعمقا بو كونيا ترو ن سيا مف
إلبلؿ المسكف الذي تمارس فيو كؿ جوانب حياتيا وبكؿ طاقتيا في عبلقة ت اعؿ مستمرة وجد وطيدة .ويعتبر
ىذا ال ضاء مف أىـ األنواع التي أجريت عميو الدراسات ،ويقصد بو األماكف التي تحتكرىا المرأة ،وتمارس
نشاطاتيا فييا وتضيؼ صبغتيا الشإلصية عميو ،ومف ىذه األماكف المطبخ الذي يعتبر مركزي وحسب
المؤرإليف ضـ المطبخ إل ال ضاء األنثوي ).(Collignon & al, 2002 : 33
وأشارت عدة دراسات أف أوؿ ما ي كر فيو أفراد العاتمة عند االست ادة مف سكف جديد ويسبقوف في
تطبيقو ىو تقسيـ الغرؼ فيما بيف األولياء؛ األجداد؛ األبناء واألح اد إف وجدوا .والتقسيـ ىنا يإلضع لعدة
معايير وشروط مف بينيا :الجنس :يؤإلذ بعيف االعتبار األفراد كونيـ ذكور أو إناث ،والسف ،ونمط
التصرؼ والعيش (فاألجداد يإلتم وف عف األبناء واألح اد في مإلتمؼ ممارساتيـ) ،األحجاـ :حيث انو
يإلتمؼ عف األط اؿ الصغار في الغرفة ن سيا مقارنة بالمراىقيف أو البالغيف ،وكذلؾ حسب متغير فوؽ
وتحت في حاؿ وجود طوابؽ عدة في المسكف ن سو .إضافة إل أنو يجب أف تتموقع غرفة االستحماـ
والحماـ في السكف .ورغـ ىذا فاف ىذه المعايير يمكف تمإليصيا في أربعة قواعد أساسية وىي:
()Leger & Decup-Pannier ,1994 :103-104
 الغرفة األكبر واألوسع لموالدين :غالبا يإلتار الوالديف الغرفة األوسع واألكبر وإلاصة أف
كانت تحتوي عمي الحماـ
أنيما يحتجاف إل

وحوض االستحماـ بحجة -واف كانت غير أساسية -وىي

مكاف وضع المبلبس ولوازميما واف غرفتيما ذات أثاث إلاص

وممارسات تستوجب التميز كونيما أساس األسرة ونواتيا.
 لكل مراهق غرفة خاصة :ونجد ىنا جانبيف:
أوليما انو امتبلؾ المراىؽ غرفة إلاصة أمر ناتج عف الذات أو إلاص كونو ليس غريب أو
مثير لمدىشة أف تكوف لممراىؽ مساحة إلاصة يست يد منيا ويمارس فييا إلصوصيتو بكؿ
حرية رغـ أف الظروؼ في المساكف ) (HLMال تسمح بذلؾ إال بعد ( )68سنة وقبميا
يتشارؾ المراىؽ الغرفة مع إإلوتو مف الجنس ن سو تحت ضغط الضرورة.
وثانييما الجانبيف أف امتبلؾ المراىؽ غرفة إلاصة ىو نوع مف الطرؽ واالستراتيجيات التي
يتبعيا األولياء لتعويد األبناء عم االستقبللية وتييتتيـ إل االن صاؿ عنيـ في سف الرشد
مستقببل.
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 األطفال الصغار قريبا من األولياء (أو األبوين) :غرؼ األط اؿ تكوف قريبة مف غرفة
الوالديف لمراقبة ومتابعة األبناء.
 أماكن خاصة باإلناث وأماكن خاصة بالذكور :ىنا وحسب الثقافة الساتدة يتـ تصنيؼ
ال ضاء جنسيا أي حسب الجنس إل

فضاء إلارجي إلاص بالذكور وفضاء داإلمي

إلاص باإلناث أو النساء.
وىناؾ مف قسـ ال ضاء الداإلمي لمسكف حسب حاجات البالغيف وتصوراتيـ الستغبللو ،وينقسـ كما
يمي)Stanciulescu ,1994 : 128( :
 أماكن ممنوعة :تتسـ بالإلصوصية كغرفة النوـ.
 أماكن مشتركة :فضاء مشتركة بيف األبناء واآلباء بوجود بنيات تسمطية ومتحكمة في
األمور كقاعة الجموس في البيت.
ويإلتمؼ تنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف عند العاتمة الجزاترية بسبب أزمة السكف ،حسب حجميا
ونمطيا ،مما قد يجعميا تمجو ال القياـ بشيتيف :أولهما قياـ العاتمة باستإلداـ الغرؼ لعدة وظاتؼ ،كالنوـ
واألكؿ ...وثانيهما استغبلؿ ال ضاءات الإلارجية لممسكف ،وىذا ما بينتو دراسة بف عاشور سياـ ()2006
التي توصمت ال أنو ال تتبلءـ عممية تصميـ العمارة الحديثة مع حجـ األسرة ومتطمباتيا ،مما ينجـ عميو
تحويؿ ال راغات اإلضافية لممسكف ال فراغات أساسية مثؿ :غمؽ الشرفات واستعماليا كحماـ أو كمطبخ،
وتحويؿ وظي ة المطبخ ال

غرفة نوـ ،وتقسيـ غرفة الجموس ال

قسميف لمت رقة بيف الجنسيف (بف

عاشور .)2006،وىذا ما أكدتو دراسة لكابي محمد سعيد ( )2002عم وجود تعديبلت لممحيط السكني
التي تعتبر بمثابة إعادة امتبلؾ ال ضاء ،مثؿ التعديبلت المتعمقة بالشرفات ،غمؽ النوافذ بسياج مف حديد،
غمؽ ال ضاء التابع لمطابؽ الس مي واستعمالو ألغراض شإلصية ) .)Lakabi, 2002وىذا ما يت ؽ مع
نتاتج دراسة كوببلجي ىندة ( )2004التي ىدفت لمعرفة المواقؼ البيتية لؤلسرة الجزاترية ضمف مجاليا
السكني ،ال أنو كمما افتقد المسكف لبعض ال ضاءات التحتية ضمف ال ضاء الداإلمي كمما لجوت األسرة
ال استعماؿ ال ضاء الإلارجي لتقوـ فيو بوعماؿ كاف يصعب عمييا القياـ بيا داإلؿ المسكف (كوببلجي
ىندة.)2004 ،
إال أف المبلحظ أنو قد يتـ تنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف حسب الممارسات العاتمية التي تجرو فيو.
وىذه الممارسات سيتـ التطرؽ إلييا في العنصر الموالي.
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-3-5الممارسات ):(Les pratiques

باعتبار السكف جزء مف ال ضاء الحضري فانو ليس ب ضاء شإلصي يحوي النشاطات العاتمية فقط ،بؿ
ىو فضاء لمجموع مف الممارسات تتعمؽ بالمكانات التي يحتميا أعضاء الجماعة العاتمية
) ،)Zannad - Bouchara,1995 :163وعميو فيو ال ضاء المبني المنظـ حسب حاجات ونشاطات
واستعماالت القاطنيف فيو ( ،)Rouag-Djenidi, 1996 :44وتقصده العاتمة لئليواء ولمقياـ بنشاطاتيا اليومية
مف موكؿ ومشرب وراحة وحت

تستطيع تحقيؽ كؿ ىذا وجب أف يكوف مكاف مغمؽ ومغط

(.)ONS, 1998 :3
ولقد بينت دراسة لكجع عبد القادر( )6996أف ىناؾ تصادـ بيف الت كير العاتمي واليندسة
المعمارية ،ويبدو ذلؾ في الممارسات المنزلية المستعممة مف طرؼ الساكنيف كالتعديبلت والتغييرات التي
تط أر عم

المسكف ،بيدؼ تكييؼ اإلطار المبن

مع حاجيات العاتمة ،مثؿ توسيع بعض الغرؼ ،نزع

الشرفات .وحسبو ومف إلبلؿ سموؾ اإلقامة ،يظير الدور الذي تمعبو الممارسات التقميدية التي تظير عبر
رموز واشارات يستإلدميا الساكف لحماية عاتمتو ومسكنو ،دو ار ىاما في طريقة امتبلؾ المسكف .يتجم
عبر االعتقادات الساتدة فيما يتعمؽ بالإلوؼ مف العيف والحسد ،مما يؤدي ال

استعماؿ بعض الرموز

والدالالت داإلؿ المسكف وإلارجو ،أي في عتبة الدار مثؿ وضع "يد الإلامسة" التي يعتقد في أنيا تحمي
المسكف وساكنيو ).(Lakjaa,1996
وينعكس امتبلؾ المسكف وترتيبو وتنظيمو صورة الذات لدو الساكف بحيث يمكف التمييز بيف
شإلصية وأإلرو مف إلبلؿ مؤشرات ودالالت رمزية تتعمؽ بإلصوصية ثقافة أصحاب المسكف ،ألف
امتبلؾ ال ضاء السكني ترتبط بالقاطنيف فيو ،فتإلتمؼ ال تة االجتماعية التقميدية التي ينتمي أفرادىا ال
الذيف انحدروا مف بيوت قصديرية في امتبلكو ،عف ال تة االجتماعية الراقية وىي التي ينتمي أفرادىا ال
األشإلاص الذيف جاءوا مف أحياء راقية ) .(Rouag-Djenidi, 1996
وتتناوؿ الممارسات مجمؿ النشاطات المنزلية ) )Les activités domestiquesالتي يقوـ بيا
األفراد داإلؿ السكف أو في المناطؽ الإلارجية المحيطة بو كالباب والعتبة مثبل .كما تشمؿ مإلتمؼ
األعماؿ المنزلية (كتنظيؼ المسكف ،استعماؿ األدوات الكيرباتية الحديثة كمؤشر عم
العصرية داإلؿ السكف) التي تيدؼ إل

ترسيخ معن

توميف الراحة

النظافة والتنظيـ لدو ال رد ،وقد منحيا

( Bachelardباشبلر) ( )1967تعري ا حيا عندما أعتبر األعماؿ المنزلية نسيجا مف الروابط التي تجمع

- 64 -

السكن

الفصل األول

بيف الماضي القديـ والقريب الجديد ،بحيث توقظ المرأة القاتمة باألعماؿ المنزلية األثاث مف سباتو العميؽ
).(Bachelard, 1967:74
أما االعتناء بالسكف فيتجاوز مجرد التنظيـ أو المياـ العادية بؿ ىو إنشاء عبلقة وطيدة بينو وبيف
ال رد واثبات الذات والميوؿ ورغبة في تثبيت وتوكيد مصطمح الممكية الإلاصة وأنو فعبل(أي ال رد) يسكف
ذلؾ ال ضاء بكؿ زواياه وقادر عم التصرؼ فيو .واالعتناء بالسكف ىي مياـ ألؼ أفراد العاتمة القياـ بيا،
كمياـ التنظيـ والترتيب وغيرىا مف النشاطات المإلتم ة ويكوف ذلؾ تبعا لؤلحكاـ :نظيؼ أو وسخ ،جميؿ
أو بشع ،جيد أو سيئ)Segaud & al, 2002 :144-145 ) ...
ولقد أثبتت دراسات عديدة منيا األنثروبولوجيا أف االعتناء بالسكف وتسييره يرتبط بالدرجة األول
بالجنس ،فالمرأة ىي المسؤوؿ األوؿ عف ذلؾ مف حيث ترتيبو ونظافتو وتحضير طمبات أفراد العاتمة مف
موكؿ وممبس ...الخ ،إل

جانب ىذا يإلضع استعماؿ ال ضاءات داإلؿ السكف لمتسمسؿ الزمني ،فمثبل

غرفة المعيشة تحتضف أفراد العاتمة معظـ ساعات النيار ،ألف بيا أجيزة كالتم زيوف وال يديو وبيا ركف
إلاص بالتثقيؼ (قباؿ فريد.)92 :6998 ،
وبينت دراسات أإلرو أف الممارسات داإلؿ ال ضاء الداإلمي لمسكف تكوف حسب النماذج التالية:
 نموذج الطبقة الشعبية الستخدام الفضاء الداخمي لمسكن:
يتميز ىذا النموذج بكوف ال ضاء المنزلي عبارة عف نشاط ناتج أو ممارس في إطار الحياة اليومية
لمسكف وكذلؾ أف أفراد المجتمع أو الطبقة االجتماعية المقصودة ىنا ىي العاتبلت الشعبية الماكثة في
مساكف ) (HLMذات اإليواء البسيط الضيؽ الذي ال يتسع حت

ألفراده ،ف ي ىذه العاتبلت نجد أف

النساء أقؿ نشاطا وانتاجا إلارج السكف فيي ذات وظاتؼ داإلمو .واالستإلداـ الداإلمي لمسكف ىنا وبمعناه
المحدد متعمؽ بيذا األإلير وبال رد كذلؾ وحت بالركف أو الغرفة ،بحيث أظير

( Haicaultىايكولت)

( )1976أنو في المساكف ) (HLMاستثمار وتسيير المطبخ (أي الركف الذي ىو المطبخ) مثبل يتمحور
في إتماـ وأداء المياـ األساسية في السكف كالطيي ،الغسؿ ،التنظيؼ ،ال غير ذلؾ .وفيو يتـ اجتماع
العاتمة والتعامؿ مع كؿ أفرادىا في كؿ المناسبات فالعاتمة أو األسرة ىنا مقتصرة عم ن سيا ومنحصرة
داإلؿ منزليا ما يجعؿ المطبخ بالغ األىمية ومكاف مركزي في حياة أفرادىا (أي العاتمة) (Barrere-
.)Maurisson,1994 :13
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 نموذج الطبقة الوسطى الستخدام الفضاء الداخمي لمسكن:

ىذا النموذج يتميز بكوف كؿ نشاطاتو مإلتم ة عف األوساط الشعبية ،فوغمب العاتبلت في ىذا
النموذج تقطف مساكف فردية في مناطؽ متوسطة السكاف أي غير مكتظة والنساء ىنا أكثر نشاط مف
سابقاتيا ،فيف نساء مزدوجات النشاط بحيث يمارسف أعماؿ إلارج السكف كوظاتؼ حكومية أو عند
الإلواص ...وفيما يإلص األعماؿ المنزلية نجد أف المرأة تجد طرؽ مإلتم ة مف اجؿ القياـ بكؿ الوظاتؼ
بشكؿ متوازف محاولة سد كؿ التغيرات ،وىنا نجد امتداد الوظاتؼ الذي يصؿ إل

العاتمة بكؿ أفرادىا

وبشكؿ أوسع مف أجؿ المساعدة واالعتناء باألط اؿ حيف غياب األـ ،وكذلؾ يظير تساوي الرجؿ والمرأة
في الوظي ة والمياـ المؤدية .أما السكف فيتسـ بمساحة أكثر اتساعا وتتساوو استإلداـ مإلتمؼ األركاف
الداإلمية واالىتماـ يزداد أكثر الحقيقة الف المسكف غير مغمؽ والحديقة امتدادا لو تستإلدـ أيضا في
استقباؿ أفراد العاتمة عند تبادؿ الزيارات ( .)Barrere-Maurisson, 1994 : 15
 النموذج الطبقة الراقية الستخدام الفضاء الداخمي لمسكن:
ىذا النموذج الثالث ىو نموذج العاتبلت ذات اإلطار الراقي والتي ليا عبلقة أإلرو مإلتم ة عم
باقي النماذج في تعامميا مع ال ضاء المنزلي .أوال فيما يإلص رعاية األبناء عند غياب األـ أو ذىابيا
لمعمؿ نجد أف نظاـ الروضة ىو الذي يحصؿ عم الصدارة وأكثر انتشا ار وىذا راجع إل الجانب المادي
السامح بذلؾ إضافة إل ثقافة ىذه العاتبلت التي ال ت ضؿ أف يكوف االعتناء باألط اؿ مف طرؼ األـ أو
أي فرد مف األقارب أو جوار العاتمة مثؿ ما ىو في النماذج السابقة ما يعني أف ميمة العناية باألط اؿ
تتـ إلارج المجاؿ المنزلي العاتمي .ويمكف لم رد أف يستإلدـ يدا عاممة إلنجاز المياـ والتنظيـ دوف أف
يتدإلؿ ىو شإلصيا إال أنو تبق

داتما العبلقة مع السكف وطيدة جدا وذات أبعاد واسعة

) )Segaud & al, 2002 : 145
وبينت دراسة  ( Ratiuارتييو) ( )6996بوف المستودع الذي مف الم روض أف تصؼ فيو سيارات
في ىذا النوع مف العاتبلت ،عادة ما يستإلدـ لوظاتؼ أإلرو كالتإلزيف ،ومكاف لمغسيؿ ومكاف لمقياـ
باإلصبلحات .وأوضح أفراد عينة الدراسة أنيـ ي ضموف وجود القبو ) ،(caveأحسف مف استعماؿ
المستودع ).)Ratiu, 1991:80
ووجد ( Gauvainقوفف) و( Altmanألتماف) ) (6986أف المناطؽ األمامية لممسكف ت رض عم
الساكف احتراـ معايير المجتمع ،كعدـ النوـ في حجرة الطعاـ ،عدـ االحت اظ باألنواع الضارة مف
الحيوانات داإلؿ البيت ،كما أنيا تعبر عم االىتمامات والقيـ ال ردية ،وقد تحتوي المناطؽ األمامية عادة
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عم
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صور األسرة ،واألعماؿ ال نية واألحواض الماتية ومعروضات أإلرو لمصمحة الزوار (الضيوؼ)،

ويعكس اإلتيار األثاث والديكورات وطرؽ عرضيا عم اآلإلريف ذوؽ صاحب البيت

وقيمو وامكانيتو

المادية .باإلضافة إل ذلؾ يعكس داإلؿ المسكف بشكؿ تقميدي ذوؽ المرأة أو اإلناث بص ة عامة بينما
يتعرض الرجؿ أو الذكور بوجو عاـ إل

الموـ أو التقدير عم

حالة المظير الإلارجي لمسكف .ويركز

الباحثاف عم الوقت والتكاليؼ المذيف ين قيما أصحاب المساكف لممحافظة عم الإلضرة واألشجار وسط
مقدمة المنزؿ ،ألف الواجية األمامية لممسكف بالنسبة لمعظـ الناس ىي المنطقة التي يعبر فييا ال رد
لمجميع عف فرديتو واحترمو لمعايير جيرانو في الذوؽ والمعامبلت االجتماعية .وبيذا يظير استإلداـ أوسع
لم ضاء المنزلي الذي كاف ينحصر عم التسيير والتنظيـ واالعتناء بكؿ زوايا البيت إل اىتمامات أإلرو
وتنقبلت وأنشطة أوسع كعمؿ المرأة أو مزاولتيا ألنشطة ترفييية أإلرو عم

سبيؿ المثاؿ (فرنسيس.ت

وماؾ اندرو.)352-356: 2002 ،
وقد أوضح ( Pennartzبينارتز) ) (1986أف ترتيب الغرؼ والعبلقة بينيا يمكف أف تكوف في
ن س أىمية حجميا وشكميا في تحديد المناخ داإلؿ المبن  .ووجد ( Russellروسؿ) وMehrabian
(ميربياف) ( )6978أف األشإلاص ي ضموف االندماج مع اآلإلريف عندما يكونوف في غرفة يعتقدوف أنيا
جذابة .وفي دراسة أإلرو عرض ( Campbellكامبؿ) ( )6983مجموعة مف الصور لمكاتب الجامعة
عم الطبلب ،ووجد أف النظافة والنظاـ وتزييف الغرفة بالنباتات وأحواض السمؾ واألعماؿ ال نية ،أدت
إل

الشعور الطبلب براحة كبيرة ،مما يجعميـ يشعروف باالنسجاـ مع أساتذتيـ .كما أكد العديد مف

الباحثيف أف ترتيب األثاث يؤثر عم سموؾ األفراد ومشاعرىـ في الغرفة ،واألثاث ىو أحد العوامؿ األولية
أو األساسية التي تيسر المحادثة ،وتؤسس حدود ومسافات الت اعؿ المبلتمة (فرنسيس.ت وماؾ اندرو،
.)343: 2002
وبما أف السكف ىو المكاف الذي يقضي فيو اإلنساف معظـ األوقات ،ومف األىـ مف ىذا فوغمبية
الرىانات العاتمية تعقد فيو ( ،)Hadjij, 1998 :100وعميو يمكف التمييز بيف ال ضاءات التي فييا تتـ
الممارسات العاتمية كما يمي:
 فضاءات خاصة بالممارسات العائمية اليومية :ت ضؿ الكثير مف العاتبلت تناوؿ الوجبات العادية
ك طور الصباح وحت

العشاء في المطبخ إلاصة إذا كاف أط اليا صغار ،وىذا يسمح بترؾ

غرفة المعيشة نظي ة ومرتبة .ولقد بينت دراسة ( Holeىوؿ) و( Attenburrowأتانبورو) أف
أغمبية العاتبلت البريطانية تستعمؿ المطبخ كمكاف لتناوؿ الوجبات الغذاتية فقط إذا كاف مساحتو
- 67 -

السكن

الفصل األول

 6.6ـ ،²أما إذا كانت مساحتو مابيف  9ـ ²أو  66ـ ²فالعاتبلت تستعمؿ المطبخ كمكاف ألإلذ
الوجبات وكغرفة المعيشة) .(Séjourوبينت دراسة ( Bächtoldباشتولد) التي أجراىا عم
العاتبلت السويسرية أنو كمما كبرت مساحة المطبخ ( 6ـ ²ال

أكثر مف 8ـ )²كمما تعددت

نشاطات العاتمة داإلمو ،حيث أف العاتمة تجتمع فيو ألإلذ فطور الصباح والغذاء والعشاء ،إضافة
ال

أف العاتمة تستعممو لمغسيؿ ولمعب ودراسة األط اؿ ،ويستعمؿ كغرفة معيشة أحيانا .وىذه

النتاتج أكدت في فرنسا اال أف النتاتج ال رنسية بينت أف ربة البيت ال تحب تناوؿ الوجبات
الغذاتية في غرفة المعيشة ،ألنو يتطمب منيا جيد وعمؿ كبير إلاصة في مجاؿ التنظيؼ
والصيانة .إضافة ال

أف العاتبلت ذات الدإلؿ الجيد والتي ليس ليا أط اؿ أقؿ مف ثبلثة

عشر( )63سنة والذيف يحبوف مشاىدة التم زيوف أثناء األكؿ ،ي ضموف تناوؿ وجباتيـ في غرفة
المعيشة ،لكف إلروج المرأة لمعمؿ ،وصعوبة الحصوؿ عم إلدـ قمؿ مف ذلؾ عند ىذه العاتبلت
).(Lamure, 1976 :198-200
ليذا أصبح المطبخ ال يعتبر غرفة معزولة ،بؿ فيو تجرو الكثير مف الممارسات العاتمية ،حيث فيو
يشاىد أفراد العاتمة التم زيوف إلاصة أثناء تناوؿ الوجبات ،ليذا الكثير مف الميندسيف المعمارييف ومنيـ
( Le Corbusierلوكوربوزيي) يقترحوف وجود فتحة بيف المطبخ وغرفة المعيشة مف أجؿ االتصاالت
العاتمية ورؤية التم از ،ومراقبة األط اؿ ).(Lamure,1976 : 200
أما النشاطات األإلرو كمعب األط اؿ :فبالنسبة لمصغار فإنيـ يمعبوف قرب مف األـ في غرفة
المعيشة ،أو المطبخ إذا كاف واسع .أما األط اؿ األكبر سنا ( 5ال  64سنة) ف ي العاتبلت التي تنتمي
ال ال تة المينية الموظ ة أو اإلطارات الصغرو ،فإنيا تراقب و تتابع أط اليا دراسيا في المطبخ أو غرفة
المعيشة ،لكف ىذا ممكف أف يؤدي ال مشاكؿ كالصراعات بيف األوالد حوؿ طاولة األكؿ لمعمؿ عمييا؛
ألف المسكف ال يتوفر عم غرؼ أط اؿ واسعة ،تستعمؿ لمنوـ والمعب والدراسة ،ألف لعب األط اؿ يتطمب
غرفة إلاصة بذلؾ مساحتيا  62ـ ²إذا كاف ىناؾ ط ميف .وىذا المطمب الإلاص بالمسافة إضافة ال
مطمب قرب الوالديف مف األبناء لمراقبتيـ ،أدو ال تصميـ مساكف بغرؼ صغيرة لمنوـ وغرفة معيشة
إضافية ،لمعب والدراسة )(Lamure,1976 : 205
أما المناطؽ الإلارجية لمسكف مثؿ الشرفة والحديقة وال ناء تستعمؿ بكثرة لمنشاطات العاتمية اليومية،
ف يما يإلص الشرفة فيي تستعمؿ بكثرة عند العاتبلت ذات المداإليؿ المتواضعة باستعماالت متعددة
مثؿ:وضع النباتات ،لبلسترإلاء ،لمراقبة األط اؿ لما يكونوا في الإلارج ،مكاف لتشمس الكبار والرضع،
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لمتحدث مع الجيراف ،لتج يؼ الغسيؿ ،لعب األط اؿ ،لؤلكؿ فيو ،لوضع األشياء التي ال تحتاجيا العاتمة.
أما ال ناء فيستعمؿ لعدة نشاطات منيا :تج يؼ الغسيؿ ،المعب االسترإلاء القياـ بالعماؿ اليدوية ترتيب
األشياء التي ال تحتاجيا العاتمة ليذا ي ضؿ الميندسوف المعماريوف اف يكوف مساحتو تتراوح ما بيف 30
ال

 40ـ . ²أما حديقة البيت فممكف أف تكوف عاتقا لمراقبة العبلقات ،ووضع سور يجعؿ منيا عاتقا

لعبلقات الجيرة ،لكنيا تجنب ىروب األط اؿ والحيوانات إلاصة إذا كانت مجيزة بالعشب وفييا مكاف
إلاص لمقياـ بغرس النباتات ).(Lamure, 1976 : 210-211


فضاءات خاصة بالترفيه العائمي :بالنسبة لمترفيو العاتمي داإلؿ السكف مثؿ االىتماـ
بالحيوانات األلي ة والنباتات الداإلمية ،وسماع الموسيق

والقياـ باألعماؿ اليدوية ،مشاىدة

الصور ...يتطمب فضاءات إلاصة بذلؾ فالقياـ بوعماؿ الصيانة تتطمب مكاف إلاص
كالمستودع ،أما سماع الموسيق

ممكف القياـ بو في أي مكاف ،أما العزؼ عم

اآلالت

الموسيقية إلاصة البيانو يتطمب فضاء أوسع وأف يكوف المسكف عازؿ .أما تربية الحيوانات
األلي ة يتطمب مإلارج في المسكف سيمة لإلروجيـ ،أو جود شرفة أو لوجيا)(Loggia
).(Lamure, 1976 : 207-208


فضاءات خاصة الممارسات االجتماعية :اف الممارسات العاتمية الرسمية التي منيا استقباؿ
الضيوؼ ،احت االت عاتمية تدؿ عم

المكانة االجتماعية والثقافية لمعاتمة ،حيث أف تناوؿ

الوجبات مع الضيوؼ تغير عبر أجياؿ ،وأصبح يجرو في غرؼ مإلصصة لذلؾ كغرفة
االستقباؿ ) (Salonأو غرفة األكؿ ) ،(Sale à mangerأو قاعة المعيشة ) ،(Séjourأو
المطبخ ) ،(Cuisineحسب قرابة الضيوؼ .ليذا يجب أف ت رؽ ربة البيت بيف دورىا كربة
البيت كالقياـ بالطبخ ودورىا كمضي ة .ليذا حاليا مف المرونة أف يكوف المطبخ واسع يوضع
ركف فيو إلاص باألكؿ )(Lamure, 1976 :201
وىذا ما يجعؿ ىذه ال ضاءات مسرح وألىـ حوادث التي تعيشيا العاتمة كاالإلتتاف والزواج وغير
ذلؾ ،حيث تتجسد ىذه الحوادث في قمب السكف ) .)Zannad - Bouchara, 1984 :49أي أف
استإلداـ ال ضاء الداإلمي لمسكف وتنظيمو مرتبط بشكؿ جذري بالحدث االجتماعي المعاش أو المراد
معايشتو ،فتتـ تييتة ال ضاء بما يتناسب وىذه المناسبة والتكيؼ معيا مثؿ والدة ط ؿ جديد ،األعياد،
الزواج ...كميا مناسبات تستدعي بؿ تستوجب تجييزات مف الوضع أكثر سبلسة وتمي از عف باقي أحداث
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الحياة األإلرو العادية ،ولكؿ مناسبة طقوس يإلضع ليا ال ضاء كما األفراد بالتغيير والتنظيـ والتجديد
).)Lakabi , 2002 :54
باإلضافة إل

ذلؾ تشمؿ الممارسات مإلتمؼ الطقوس والعادات المتعمقة باالحت االت الدينية

وباألعياد واالحت االت العاتمية ،وىي حسب ( Saileساؿ) ( )6985العامؿ األساسي في الح اظ عم
النسيج االجتماعي لمعاتمة ،وفي ىذا الصدد ترو رجاء مكي طبارة ( )6995أف المظاىر الرمزية التي
يعكسيا الديف عم السكف ،تكمف في التوازف الذي يمنحو ،كما أنو يعطي نزعة لمشكؿ ولمتإلطيط ولمتوجو.
كما يعتبر المسكف مكاف مزاولة الطقوس الدينية (رجاء مكي طبارة .)98: 6995 ،وىذا ما أكدتو دراسة
ربيعة بكار وآإلروف حينما وجدت أف المياجريف يحافظوف عم

عاداتيـ وتقاليدىـ إلاصة عندما يتعمؽ

األمر بإحياء الح بلت (زواج ،اإلتتاف )...أو الح بلت الدينية (رمضاف ،عيد )...رغـ المعايير الم روضة
مف طرؼ المجتمع الغربي .وألف األبناء ي ضموف طريقة العيش الغربية نظ ار لمصادقتيـ زمبلء فرنسييف،
مما يإلمؽ لدييـ جو مف الصراعات مع اآلباء ،وي رض نوعا مف الممارسات المنزلية المإلتم ة عف الثقافة
األصمية ،كتزييف غرفيـ بممصقات جدارية ل نانيف الروؾ ،ولوحات اشيارية لبعض أنواع السيارات
ومإلتمؼ األشياء التي تجسد الحياة االجتماعية ،مما يدؿ عم رغبة األبناء في االن صاؿ عف المعايير
العاتمية ( .)Bekkar & al,1999
ويمكف أف تقوـ العاتمة باستإلداـ بعض ال ضاءات ك ضاءات مشتركة مثؿ المطبخ أو غرفة
المعيشة التي قد تستعمؿ لمعب ولمعمؿ الدراسي والستقباؿ الضيوؼ ،ويمكف أف يإلصص فيو كمكاف
لبلسترإلاء لموالديف في الحياة اليومية ).(Lamure, 1976 :198
وما يمكف أف نستإلمصو أنو لما يكوف السكف مبلتما ومنظما أي أف لكؿ غرفة وظي ة إلاصة بيا
حسب تصميمو اليندسي ،يسمح لمعاتمة ممارسة نشاطاتيا فيو ،مما يبعث في أفرادىا اإلحساس بالرضا
عنو ،وىذا ما سيتـ التعرض لو في العنصر الموالي.

 -4-5الرضا عن السكن:
اف السكف ىو لغة الحياة اليومية وأدوات حياتنا الن سية الإل ية ،التي بدونيا ت قد نموذج األل ة .ورغـ
ذلؾ فالساكف يعيش عبلقات حب وكراىية اتجاه مسكنو ومف معو في ىذا المسكف أو مف يحيط بو ،ىذا
المسكف الذي يرتبط بيوية صاحبو الذي يرتبط بدوره بالجماعة .وكـ مف نصوص تحدثت عف أماكف
ألشإلاص معينيف ،أو عبرت عف ص ات أشإلاص سكنوىا .فالعودة لممكاف ىو نموذج مف التعمؽ ال ردي
بالمجاؿ الجماعي (رجاء مكي طبارة.)88-87 :6999،
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وعبلقات الحب التي تربط الساكف بمسكنو مؤش ار ىاما عم رضاه عنو ،ويعتبر الرضا عف المسكف
أم ار شديد األىمية ،ألنو ارتباط وجداني ايجابي بيف األفراد وبيتاتيـ السكنية .وحسب Rivlin

(ري ميف)

) )1982فيذا االرتباط يإلمؽ مشاعر الراحة واألمف ،وتسم حسب ( Taunتوف) ) ) 1974ىذه الرابطة
الوجدانية بيف األفراد واألماكف باسـ "عشؽ المكاف" " ."Topophiliaأي أف األفراد يكونوف ارتباطا
عاط يا وان عاليا قويا جدا بالمكاف الذي يعيشوف فيو ،فعم الرغـ مف أىمية شبكة العبلقات االجتماعية مف
حيث كونيا جزءا مف االرتباط بالمسكف ،فاف ىذه المشاعر ت وؽ االرتباط بوناس آإلريف ،وتمثؿ ارتباطا
وجدانيا حقيقيا بالموقع ال يزيقي ذاتو ،ويعاني األشإلاص شديدو االرتباط بالمكاف بونيـ ممتدو الجذور،
ويكوف ل دييـ دافعية أقؿ إل

البحث عف التغيير ،كما يكونوف أكثر قناعة ورضا بمكاف إقامتيـ

(فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)343-340: 2002 ،
ويؤدي االرتباط القوي بالمكاف إل رضا متزايد بمسكف ال رد وتوقعات كبيرة لبلستقرار في المستقبؿ،
كما يكوف مصحوبا أيضا بمعرفة م صمة بتاريخ وجغ ارفيا المكاف ،واستثمار أكبر لموقت والمصادر
الموجودة في ذلؾ المكاف (فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)346: 2002 ،
ويتوثر ال رد بالمبلمح ال يزيقية كحجـ المسكف ونوعية الجدراف لممكاف الذي يسكف فيو ،كما يتوثر
بالمبلمح غير ال يزيقية مثؿ توفر الإلصوصية ونمط الروابط االجتماعية مع الجيراف .ليذا أكدت عدة
دراسات عم العوامؿ التي تساىـ في الرضا عف المسكف ،فقد وجد ( Zehnerزينر) أف ىناؾ عدة عوامؿ
تنب ء برضا السكاف عف مساكنيـ ،وتشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالضوضاء والإلصوصية والمبلتمة االجتماعية،
ومستوو الصيانة ،ووفرة التسوؽ ووجود المستش يات ،والمدارس والتسييبلت الإلدماتية .وفي دراسة أإلرو
مشابية وجد ( Carpكارب) و ( Zawadskiازوادسكي) و ( Shokrkonشوكركوف) ( )6975أف إنعداـ
الضوضاء ،المظير الجمالي ،واألماف (المرور واألمف مف الجريمة) ،وقابمية الحركة ،وادراكات الجيراف ،كانت
مؤشرات جيدة لمرضا (فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)367: 2002 ،
ونجد أيضاً مف العمماء أمثاؿ( Hawell :ىاوؿ) و( Rowlesرولس) ( )6985المذاف يشيراف إل
أف التعمؽ بالسكف مرتبط بإمكانيات ىذا األإلير مف توفير النمو والتطور ليوية ال رد .وبالنسبة لػ
( Caouetteكاوات) ( )6995لديو رأي أكثر ت صيبلً يعتبر التعمؽ بالمسكف يظير عم شكؿ ترابط بيف
ال رد ومسكنو مف حيث العاط ة والإلبرات (.)Maltais & al, 2000 : 75
في حيف الحظ ( Brownبراوف) ( )6987أف عممية إض اء الصبغة الشإلصية عم مسكف
ال رد قد يزيد مف مشاعر االرتباط بيذا المسكف ).)Brown, 1987 :250
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وتبدو ال ترة الزمنية ميمة وحاسمة في تزايد مشاعر االرتباط ،وعميو مف المستغرب أف األشإلاص
كبار السف ىـ األقوو ارتباطا ببيوتيـ (فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)346: 2002 ،
ويرو ( Rapoportرابوبور) أف مدو الحرية في اإلتيار المسكف قد تـ إغ الو عم الرغـ مف كونو
مكونا ميما في الرضا عف السكف .وقد وجدت دراسة واحدة عم األقؿ أف العاتمة األصغر سنا واألحسف
تعميما واألكثر ثروة ،والتي ي ترض أف لدييا حرية أكبر في االإلتيار ،تميؿ أيضا ألف تكوف األكثر رضا
( .)Rapoport , 1972 :66
وحسب ( Mackintoshماكينتوش) ( )6982اف السكف في الشقؽ يمكف أف يكوف سا ار جدا لو
تـ في ظؿ ظروؼ صحيحة ،وعم الرغـ مف أف التيسيرات الترويحية تضاؼ أيضا لمرضا األىمية .فمقد
لإلص ( Beckerبيكر) ( )6977عددا مف المبلمح المعمارية األإلرو التي تزيد الرغبة في الشقؽ لدو
الناس الذيف ينبغي عمييـ العيش فييا ،وتشمؿ األسطح المظممة(لتجنب مناظر األماكف التجارية) الوحدات
المن صمة والمحددة فرديا ،والشرفات أو البالكونات .ويذكر (بيكر) أيضا أف قدرة األفراد عم جعؿ واجيات
شققيـ قاصرة عمييـ تزيد مف رضاىـ عنيا ،وتقمؿ مع مرور الوقت مف تكاليؼ الصيانة .إضافة ال ذلؾ
فيعتبر الزحاـ في المباني التي تتكوف مف الشقؽ مصد ار رتيسيا لعدـ الرضا (فرنسيس.ت وماؾ اندرو،
.)354-353: 2002
ويقوؿ ( Schulzشولز) « :يجب عند اإلقامة في مكاف ما القياـ بعبلقة ودية مع الموقع أي احتراـ
المكاف » ،ويعتبر موقع السكف الذي يتيح لساكنيو إمكانية االست ادة مف إليارات العمؿ وإلدمات الرعاية
الصحية والمدارس وغير ذلؾ مف المرافؽ االجتماعية الحيوية عامبل ىاما في الرضا عف السكف .في حيف
موقع السكف غير المبلتـ يكمؼ العاتبلت الوقت والجيد ويضيؼ أعباء أإلرو مالية عمييا قد ال تستطيع
ميزانياتيا أف تتحمميا ،وبالتالي قد يقمؿ مف رضاىـ عف السكف (.)Maltais & al, 2000 : 75
ويت ؽ ىذا مع نتاتج دراسة قرار كريـ ( )2003التي دارت حوؿ آثار عممية الترحيؿ عم االندماج
االجتماعي ،بيدؼ معرفة مدو اندماج وتبلؤـ سكاف القصبة المعاد إسكانيـ في مساكف حديثة تإلتمؼ في
شكميا وفضاءىا الداإلمي والإلارجي عف المساكف التقميدية ،ال
التقميدي ال

أنو حقؽ السكاف المرحميف مف السكف

السكف الحديث اندماج جزتي ،ظير مف إلبلؿ رضاىـ عف السكف الجديد ،الذي يتميز

باالتساع ويتوفر عم التجييزات الداإلمية ،عم عكس ما كانوا يعيشونو في القصبة ،أيف كانت كؿ عاتمة
تشغؿ غرفة أو غرفتيف عم األكثر وتتقاسـ فضاءات مشتركة كوسط الدار ،المطبخ والحماـ .وعدـ رضا
السكاف عف الحي الجديد وعف الموقع المتواجد بو ،بسبب عدـ توفره عم المرافؽ الإلدماتية ،عدـ إتماـ
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أعماؿ التييتة بو ،غياب المساحات الإلضراء ،عدـ تعبيد الممرات ،الخ .باإلضافة بعد الموقع عف مركز
المدينة (قرار كريـ.)2003 ،
إذف يمثؿ الرضا عف المسكف عامبل أساسيا في تكويف االرتباط الوجداني ،وىو يقوو مع مرور
الزمف ،ذلؾ ألف مسكف ال رد ىو مكاف لبلرتباط القوي والإلاص لدو معظـ األشإلاص ،ألف البيت يمثؿ
مكانا آمنا يكوف ال رد مالكا ألموره معظـ الوقت.

– –6تصنيف السكن:
يصنؼ السكف إل عدة أنواع تبعا لمعايير مإلتم ة:

 -1-6المساكن حسب الممكية:
 -1-1-6المساكن الفردية:
ىي عبارة عف بناء موجو يسكف أو يشغؿ مف طرؼ فرد أو نظاـ عاتمي أو مؤسسة عاتمية واحدة .كوف
يمتمكو الزوجيف لوحدىما أو الزوجيف برفقة األبناء أو اآلباء ،األبناء واألح اد معاً وىذا النوع مف المساكف ىو
األكثر شيوعاً واألكبر نسبة في الوسط العمراني (.)Merlin & Choay , 2000 :461-462
 -2-1-6مساكن جماعية:
ىي مساكف يتجمع فييا أفراد ال تربطيـ صمة القرابة وبدورىا تنقسـ إل :
(:)Merlin & Choay, 2000 : 448
 مساكف جماعية متعمقة بالمياـ المإلصص فييا فنجد منيا مقر التجمعات الدينية ،الطاقـ الطبي
أو االستش اتي الذي يسكف مباشرة في المستش يات مثؿ المدير ،المسير أو الطبيب ...مؤسسات تعميـ
ال نادؽ.
 مساكف جماعية متعمقة باألفراد الماكثيف فييا فنجد منيا الثكنات السجوف مستش يات الطب
العقمي وكذلؾ مراقد المؤسسات التعميمية ،الخ.

 -2-6المساكن حسب النوع:
ىذا التصنيؼ يعتمد عم رقي السكف ،مساحتو ،عدد الغرؼ فيو والمواد المستعممة في بناتو.
 -1-2-6الفيالت:
عبارة عف بناء يحتوي عم عدة طوابؽ مقسمة حسب االستعماالت ،فالطابؽ األوؿ غالباً ما يتوفر
عم غرفة االستقباؿ المطبخ والحماـ ،أما غرؼ النوـ فنجدىا في الطوابؽ العموية وىذا فيما يإلص التقسيـ
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الداإلمي أما إلارج المنزؿ فنجد المدإلؿ ال ردي وغالبا يحتوي المنزؿ عم

حديقة

وساحة ومستودع

(.)Merlin & Choay , 2000 : 478
 -2-2-6الشقق:
توجد في عمارات مصنوعة باإلسمنت المسمح مص ة واحدة تموو األإلرو عم شكؿ طوابؽ يحتوي
ىذا األإلير عم شقتيف أو أكثر وكؿ شقة تحتوي عم غرفة فوكثر وىذه الغرؼ منظمة عم طوؿ الرواؽ
ليا نوافذ مطمة عم الإلارج ،وشرؼ .وتقسـ الشقؽ إل غرفة استقباؿ ،غرفة واحدة أو عدة غرؼ لمنوـ،
مطبخ ،حماـ ،غير مت رقة فيي عم المستوو ن سو (.)Rouag-Djenidi , 1996 : 148
وتوفر الشقؽ مساحة أقؿ لؤلسرة ،ويؤدي االإلتبلط مف إلبلؿ الحواتط الرقيقة (الإل ي ة) مع الجيراف
فوؽ وتحت ،وفي األماـ ال

انإل اض الإلصوصية السمعية .وعندما تكوف الشقؽ متقاربة جدا ،فاف

اليندسة المعمارية لممبن قد تجعؿ الناس متباعديف بإلمؽ مسافة وظي ية كبيرة .وتشير المسافة الوظي ية
بيف األشإلاص ال احتماؿ قوي بونيـ سوؼ يدإلموف في اتصاالت متكررة مع بعضيـ البعض ،يممييا
عادة الق اررات المعمارية مثؿ أماكف األبواب ،والمصاعد ،والدرج (السمـ) .وليذه المبلح المعمارية آثار
جسيمة عم الحياة االجتماعية لمناس الذيف يعيشوف في شقؽ .واف السكف في الشقؽ يمكف أف يكوف سا ار
جدا لو تـ في ظؿ ظروؼ صحيحة ،ويمكف أف يكوف التقارب مع أشإلاص آإلريف مف الإلم ية ن سيا،
والقرب مف مصادر الجذب الحضري ،والنقص النسبي لبلنزعاج حوؿ أماف ال ناء ،والحماية ال يزيقية كميا
عوامؿ جذابة تماما ما دامت الحاجات األساسية لؤلمف موجودة ،ومثيرات المشقة الحضرية ليست شديدة،
والشقؽ الواسعة والتطويرات في المناطؽ الداإلمية بيا مرغوبة بشكؿ إلاص .وبينت دراسة ( Roheرويي)
و( Burbyبوربي) ( )6988أف غالبية القاطنيف في الشقؽ في أمريكا عاطميف ومنإل ضي الدإلؿ ،وتقع
ىذه الشقؽ عادة بالقرب مف المناطؽ ذات المعدالت المرت عة مف الجراتـ ،كما أف كبر السف واألنوثة
وسواد البشرة ىي الإلصاتص الديموجرافية المرتبطة بالتعرض المرت ع لمجريمة ،وىذا بالضبط ىو التوزيع
الديموجرافي لؤلشإلاص الذيف يحتاجوف ليذا النوع مف السكف (فرنسيس.ت وماؾ اندرو-353: 2002 ،
.)354
 -3-2-6البيوت القصديرية:
لقد ظير ىذا النوع مف السكف مع ظاىرة اليجرة أي مع االنتقاؿ المستمر لم تات االجتماعية نحو
المدف بحثا عف العمؿ واإلقامة فييا ،وأوؿ اتصاؿ يقوـ بو المياجر نحو المدينة ىو مع سكاف األحياء
القصديرية بيدؼ المساعدة في اإلقامة (رابية نادية.)56 :6990 ،
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وكذلؾ يمكف اعتبار المساكف القصديرية كمرض عمراني وىذا حسب ( Juppenlatzجوبانبلتز).
كما نجد عدة تسميات ليذه المساكف مثؿ قوربي ) (Gourbisفي أفريقيا الشمالية،
) (Taudis des squattersفي الدوؿ األنجموسكسونية ،فيذه المساكف اليشة تتواجد في األحياء القديمة
والمساحات السكنية العشواتية في ضواحي المدف أو في األرياؼ ،ومف مميزاتيا أنيا ذاتية البناء وبمواد
عديدة ،أما مف الناحية القانونية فنجدىا متواجدة في أراضي بشكؿ غير قانوني ،حيث أف األفراد الذيف
يعيشوف فييا ضع اء اقتصاديا ومف حيث المرافؽ فنجدىا فقيرة جدا ال تتوفر عم شيكات المياه وقنوات
صرؼ المياه غير الصالحة لشرب (.)Benmatti, 1982 : 66

 -3-6المساكن حسب تاريخها:
ىذا التصنيؼ يركز عم تاريخ بناء المسكف مف حيث الجدة والقدـ وباإلضافة إل إلصاتص البناء
القديـ والمعاصر.
 -1-3-6السكن التقميدي:
يقصد بو المكاف الذي يعيش فيو اإلنساف وىذا يعوض البيت ،وأيضا ال ضاء الذي يحيط بو مف
حيث يتنقؿ ويعمؿ ،وفي عدة مناطؽ مف العالـ يستعمؿ اإلنساف تقنيات البناء ن سيا مف جيؿ آلإلر وىذه
المساكف تحت ظ بالنمط ن سو منذ القروف ما نسميو بالسكف التقميدي .وبمعن

آإلر ىي منازؿ تقميدية

وأصمية رغـ أف ىناؾ اإلتبلؼ بيف المنازؿ الموجودة في المدف واألرياؼ إال أف بناتيا يكوف بن س الطريقة
(.)Rouag-Djenidi, 1996 : 47
وتتميز أيضا باألسوار العالية التي تحيط بيا لتحجب العيف عف الرؤية والتي عبر عنيا Côte
( Marcمارؾ كوت) أنيا أسوار عمياء ،أي أنيا ال تحتوي عم نوافذ (.)Boutefnouchet, 1980 : 40
فالسكف التقميدي عبارة عف مجمع يحتؿ القسـ األكبر منو مإلازف المحصوؿ ومووو الحيوانات،
ومإلزف اآلالت واألدوات المستإلدمة لمزراعة ،أما القسـ األإلر األصغر فيو عبارة عف مووو لمعاتمة
(فتحي محمد أبو عيانة.)242 :2002 ،
 -2-3-6السكن الحضري:
بتطور العمراف ونموه بدأ السكاف يتوجيوف إل

إلارج المدينة وترؾ وسط المدينة لوظاتؼ أإلرو

أكثر أىمية كوظي ة التجارة أو اإلدارة .ومف مميزات السكف الحضري أنو ضيؽ وأقؿ جماالً وتإلتمؼ
المناطؽ السكنية في المدينة باإلتبلؼ سكانيا فيناؾ ال قراء الذيف يعيشوف في أماكف مكتظة بالسكاف إل
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أكبر درجة ،وغالباً ما تكوف بعض أجزاتيا مناطؽ القذارة في المدينة .أما مساكف الطبقة الوسط فتميؿ
إل االبتعاد عف داإلؿ المدينة ،وىناؾ مساكف الطبقة الراقية ذات الدإلؿ المرت ع والتي تتميز بونيا عم
نسؽ شبو موحد إضافة إل

النظافة واليدوء وغالبا ما تكوف قاتمة بم ردىا وإلارج المدينة (فتحي أبو

عيانة.)363 :2002 ،

 -4-6مساكن أخرى مختمفة:
باإلضافة إل ما سبؽ سنتطرؽ فيما يمي إل أنواع أإلرو مإلتم ة وعديدة منيا:
(.)Merlin & Choay , 2000 : 448-461
 -1-4-6المساكن المتحركة:
مثؿ الإليـ والبيوت الإلشبية.
 -2-4-6مساكن شاغرة (فارغة):
وىي مساكف ال تستعمؿ لمسكف الداتـ وال لممؤقت أو االستثمار في حيف نجد ظاىرة المتشرديف
ترت ع لنقص المساكف الكافية إلسكانيـ رغـ تواجدىا في أيدي الإلواص وبدوف استغبلؿ.
 -3-4-6مساكن العمل:
ىي مساكف يقطف فييا العماؿ بداعي ظروؼ العمؿ وبشكؿ مؤقت وغير ثابت.

– –7مبادئ إنشاء السكن:
أنشوت المساكف عم أربعة مبادئ والتي تمثؿ الضماف عم كوف المسكف مبلتما لمحياة ولو بعيدا
عف باقي المرافؽ األإلرو وىي. (Chabane & Rahmani, 2003 : 38):
 /6المسكف واسع ،مريح وكذلؾ رفيع.
 /2المسكف يحترـ ال ردية والإلصوصية ولكنو مستقبؿ لكؿ ال تات الكبار والصغار.
 /3المسكف يوفر كؿ ظروؼ ممارسة الحياة الشإلصية والطقوس ال ردية لمساكف.
 /4ىيئ المسكف ليكوف سيؿ التنظيـ واالعتناء بزواياه وكؿ الوظاتؼ المنزلية وبؿ الشعور
باالستمتاع بوداء ىذه الوظاتؼ.

– –8وظائف السكن:
إف لمسكف عدة وظاتؼ تستجيب لمحاجات الطبيعية لؤلفراد مثؿ :الحاجات ال يزيولوجية
ّ

السيكولوجية ،الثقافية واالجتماعية وفي حالة كوف المنزؿ ال يمبي ىذه الحاجات نشيد تدىور الصحة
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الجسدية والعقمية ،وكذلؾ تدني نوعية العيش الحقيقي أو المرغوب فيو لؤلفراد ،وىذا حسب الدراسات التي
قاـ بيا كؿ مف ( Chombart De lauweشومبار دولو) ( )6965و( Gollantجوالف) ()6984
إضافة إل

ىذه الوظاتؼ نجد وظي ة الحماية مف مإلاطر الطبيعة كالعواصؼ وباقي تقمبات المناخ

والحوادث التي يشكؿ المسكف المكاف األوؿ أمنا منيا ،فالمنزؿ إذف ىو الممجو والمووو األفضؿ لمراحة
( .)Maltais & al, 2000 : 75وعم المسكف أف يعبر عف وظاتؼ محددة مستندة عم ما يحتاجو
ال رد في المجتمع وأف كؿ عنصر مف عناصر اإلطار المبني مف الضروري أف يمبي من عة وكؿ قسـ منو
يمبي وظي ة (عبد الحميد دليمي،)25 :2007،
إضافة إل ما سبؽ ىناؾ ات اؽ بيف الباحثيف عم أف لمسكف عدة وظاتؼ منيا:

 -1-8وظيفة اإليواء:
يعتبر السكف أحد الحاجات األساسية لئلنساف فيو يقدـ لو المووو ،ف ي معظـ المجتمعات يعد كوف
ال رد "ببل بيت" أو "مشردا" أعظـ ببلء قد يصاب بو ،كما أنو يضع ال رد في أس ؿ مدرج السمـ االجتماعي.
حيث الحياة ببل بيت ىي فقد لميوية االجتماعية ،والحياة ببل بيت (ببل مسكف) حدثا حياتيا ان عاليا قويا غير
مريح ،ويؤدي ال صدمة ن سية شديدة ،وطبقا م ( Goodmanجودماف) و( Saxesساكس) وHarvey
(ىارفي) ( )6996فاف األشإلاص الذيف ليس ليـ مووو يظيروف عادة أعراضا تقميدية الضطراب مشقة ما
بعد الصدمة ،كذلؾ تؤدي العزلة االجتماعية واالكتتاب وفقر التغذية التي تصاحب التشرد ال األمراض
العقمية وتعاطي المإلدرات وشرب المسكرات .وتعتبر المترتبات طويمة المدو لمتشرد مدمرة ،ألنيا إلبرة
م جعة )فرنسيس.ت وماؾ اندرو.(345 – 222: 2002،

 -2-8وظيفة الحماية:
يؤكد كؿ مف( Stratton :ستراتوف) و( Duffدوؼ) و( Horowiffzىوروي ز) ( )6964أنو مف
الوظاتؼ األساسية لمسكف ىو حمايتنا مف التيديد ال يزيقي أو االن عالي ،إضافة إل ىذه الوظاتؼ نجد
وظي ة الحماية مف مإلاطر الطبيعة كالعواصؼ وباقي تقمبات المناخ ،والحوادث التي يشكؿ السكف المكاف
األوؿ أمنا منيا ،فيو إذف الممجو والمووو األفضؿ لمراحة (.)Maltais & al, 2000 : 75

 -3-8وظيفة توفير الخصوصية:
تعد الإلصوصية بمثابة حرية التحكـ االنتقاتي في االن راد بالذات أو بالجماعة الإلاصة بال رد ،وىي
العممية التي مف إلبلليا تحدث ىذه الت اعبلت (كوليكاف ىيو.)244 :2003،
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وحسب ( Altmanألتماف) ) (6975الإلصوصية ليست فقط إقصاء اآلإلريف ولكنيا أيضا عممية
تحكـ حدودية مف إلبلليا يسيطر األفراد عم مف يت اعموف معيـ ،ويحددوف كيؼ تحدث الت اعبلت ومت
تحدث .ويعد الح اظ عم درجة معينة مف التحكـ في الت اعبلت مع اآلإلريف ميما لمصحة الن سية لكثير
مف الناس .وتستإلدـ آليات مإلتم ة ليذه الغاية ،حيث يتـ التحكـ في البيتة ال يزياتية باألبواب النوافذ
والحجرات المن صمة والدعاتـ المعمارية األإلرو التي تستإلدـ بمثابة وساتؿ أولية لتنظيـ الإلصوصية
(فرانسيس.ت وماؾ أندور.)260 :2002 ،
وطبقا ( Westinواستف) ( )6967تإلدـ الإلصوصية عددا مف الوظاتؼ فيي ضرورية لبلتصاؿ
الوادي أو الحميـ مع اآلإلريف وتمكف مف الح اظ عم اإلحساس بالسيطرة واالستقبلؿ واليوية الذاتية ،كما
تمكف مف التحرير الوجداني ،وتمعب الإلصاتص الشإلصية مثؿ العمر والجنس دو ار لإلبراتنا في
الإلصوصية في أثناء النمو .وقد سمحت دراسات ( Hallىاؿ) بمعرفة أف ىناؾ اإلتبلؼ في قواعد
الإلصوصية مف مكاف آلإلر ،فقد طورت جميع المجتمعات أعرافا اجتماعية تسمح لؤلفراد بالتحكـ في
االإلتبلء بون سيـ بطريقة ما ،وتعد الإلصوصية وسبلمة ال ضاء الشإلصي ميمة لحياة األفراد .وىناؾ
اإلتبلؼ كبير بيف المجتمعات في درجة الإلصوصية المسموح بيا ،وفي حجـ الإلصوصية التي يحتاجيا
األفراد .وقد بحث ( Hallىاؿ) ( )6966ىذه االإلتبلفات في وص و لثقافات شماؿ أوروبا والبحر
المتوسط .وطبقا لياؿ تمثؿ استجابات األلماف أقص درجات الإلصوصية ،ف ي ألمانيا تعد الإلصوصية
البصرية والسمعية في غاية األىمية ،وناد ار ما تترؾ أبواب المكاتب م توحة مثمما يحدث في أمريكا .أما
في ثقافات البحر المتوسط فيناؾ القميؿ مف الإلصوصية البصرية والسمعية ،ويحدث اتصاؿ بالعيف
والجسـ مع الغرباء بشكؿ متكرر .وحت

مع اإلتبلؼ قواعد الإلصوصية مف مكاف آلإلر .فقد طورت

جميع المجتمعات أعرافا اجتماعية تسمح لؤلفراد في االإلتبلء بون سيـ بطريقة ما ،والتي تمت دراستيا
يعد ىذا حقيقيا في المجتمعات التي
بواسطة ( Pattersonباترسوف) و( Shiswickشيزويؾ) ( )6986و ّ
تسمح ب رص ضتيمة لإلصوصية األفراد مثؿ أبناء قبرص ،وأقزاـ الزتير ،ومف ىذه المجتمعات أيضا أند
ونسيا وماليزيا )فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)263-262: 2002 ،
ويصؼ ( Westinوستيف) ( )6967أربع حاالت مإلتم ة مف الإلصوصية يجب عم
تنظيميا مف وقت آلإلر وىي( :فرانسيس وماؾ أندور.)266 : 2002 ،
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 االنعزال أو العزلة ):(Solitude

وتشير لم كرة الشاتعة عف الإلصوصية بونيا ال رصة لعزؿ الذات عف اآلإلريف ،وأف تكوف بعيدا عف
أف يبلحظؾ اآلإلروف.
 الحميمية:
وتعرؼ كذلؾ بالمودة وىي حرية أف تكوف وحدؾ مع اآلإلريف مثؿ األصدقاء والزوج أو الزوجة أو
مع األحباء ،دوف تدإلؿ مف األشإلاص غير المرغوب فييـ.
 الغفمية:
وتعرؼ كذلؾ بالمجيولية أي أف يكوف الشإلص مجيوؿ مف اآلإلريف ،وتصؼ حرية ال رد عند
وجوده مع الجميور أو العامة ،ولكنو يظؿ غير معروؼ لآلإلريف .وجيؿ الناس بشإلص ما ىو نوع مف
الإلصوصية ،وتجد الشإلصيات البارزة مثؿ الممثميف والسياسييف والرياضييف المحترفيف ،صعوبة كبيرة في
تحقيقيا .وتعني المجيولية ببساطة أف يكوف الشإلص مجيوال مف اآلإلريف.
 التحفظ:
وتعرؼ كذلؾ بالتكتـ ،ويحدث عندما تكوف حاجة ال رد إل الحد مف االتصاؿ بو أو بيا محمية
بواسطة التعاوف مع المحيطيف بو .وحسب ( Molesموؿ) فم يوـ الإلصوصية داإلؿ السكف يرتبط بم يوـ
اإلغبلؽ

(.)Moles & Rohmer, 1998:88-91) (Notion de clôture

ليذا تإلتمؼ في السكف درجة الإلصوصية مف غرفة ألإلرو ،فحسب ( Ekambiاكمبي) و Shmitt
(سميث) فالغرؼ المحاطة بالعناية والبعيدة عف األنظار أي األكثر إلصوصية ىي :غرفة النوـ لمزوجيف،
غرفة األط اؿ ،غرفة األصدقاء ،غرفة الضيوؼ ،ثـ توتي غرفة االستحماـ ،المطبخ وفي األإلير المرحاض.
بينما يبق المدإلؿ ،الصالوف )غرفة االستقباؿ( ك ضاءات عامة (كوليكاف ىيو.)244: 2003،
وتعتبر توفير الإلصوصية مف الوظاتؼ األساسية التي يجب أف يوفرىا المسكف ،لكونيا مطمبا ىاما
في تحقيؽ استقرار ال رد ،حيث يقدـ Lewis

(لويس) ( )6966صورة مؤثرة لمغاية لما يمكف أف تكوف

عميو الحياة مع قميؿ مف الإلصوصية في مؤل و "أط اؿ سنشيز" ويصؼ الكتاب حياة األسر المكسيكية
منإل ضة الدإلؿ ،والذيف يعيشوف في أسر مكونة مف  9إل

 60أفراد في حجرة واحدة ،حيث تصبح

الوظاتؼ البسيطة مثؿ ارتداء المبلبس أو استإلدـ الحماـ ك احا ضد الروتيف اليومي والتي تمميو حاجات
اآلإلريف ) فرنسيس.ت وماؾ اندرو.)262 : 2002 ،
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 -4-8وظيفة إشباع الحاجات األساسية:

إف الحاجات األساسية المطموب مف السكف تمبيتيا ىي واسعة وتشمؿ قاتمة طويمة ):فرنسيس.ت
وماؾ اندرو.)602 : 2002 ،
 السكن يحقق الحاجات الجسمية:
يساعد السكف ال رد عم تحقيؽ حاجاتو الجسمية كاألكؿ والنوـ واالستحماـ وقضاء الحاجة والعديد
مف النشاطات األساسية كالطبخ والغسؿ والكي والتنظيؼ والتإلمص مف ال ضبلت وتإلزيف األغذية/األواني
واألوعية والمبلبس والمعدات الشإلصية والمعدات العمؿ والكتب ،ال غير ذلؾ.
 السكن يحقق الحاجات النفسية واالجتماعية:
يساعد السكف ال رد عم

تحقيؽ حاجاتو الن سية واالجتماعية كالجنس والإلصوصية والتواصؿ

االجتماعي وتبادؿ الحديث والقراءة والممارسات الدينية والرعاية الشإلصية ورعاية الط ؿ واليوايات
اإلبداعية واالتصاالت والميو والترفيو والتسمية ومجمؿ أسباب المتعة الجمالية ممثمة في مكاف اإلقامة
والبيتة المحيطة.
إضافة إل الوظاتؼ السابقة الذكر نجد وظاتؼ أإلرو يقوـ بيا السكف مف بينيا:
()Paul –Lévy & Segaud 1983 :17-18
 تمبية الحاجات األولية األساسية لمعاتمة فيزيولوجية كانت أو ن سية أو ثقافية.
 الراحة واالستقرار.
 االستقبللية عف الجماعة الإلارجية في إطار المسكف.
 الإلصوصية والممكية.
 فصؿ الوظاتؼ مف إلبلؿ التقسيـ المبلتـ لممسكف.
 فرض الذات وتحديد العبلقات االجتماعية الإلارجية.
 المسكف مكاف ممارسة الذات النظـ الداإلمية المحددة.
 مرجع إلدراؾ المسكف في حد ذاتو في داإلمو.
 المكاف األكثر مبلتمة الكتشاؼ والتقرب مف أفراد العاتمة.
إضافة إل

وظي ة الح اظ عم

الثقافة والتي مف بيف عناصرىا المغة األصمية ،العادات

والتقاليد ...مرجع لما بيف الحدود الجدارية وأثاث المنزؿ وأركانو ((Segaud & al, 2002 :67
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إضافة وظي ة القدرة عم التوجو المكاني والح اظ عم العبلقات مع المحيط والجوار عامة ،ووظي ة
ممارسة الحياة االجتماعية واالنطبلؽ إل ال ضاء العاـ (.(Bekkar & al, 1999 :152

– –9الحق في امتالك مسكن:
السكف ىو إذا المكاف األنسب الذي يقوـ فيو ال رد بممارستو اليومية مف موكؿ ،نوـ وضرورة وجود
سقؼ يؤويو وأفراد عاتمتو ،إل جانب ىذا فيو مطمب شرعي وحؽ لكؿ فرد مف المجتمع لتوفير الراحة
الن سية ،الجسمية واألمف.
فالسكف حؽ لكؿ إنساف ألنو يوفر لو ما يمي ).(Segaud & al, 2002:132-133
 المووو والحماية ضد االعتداءات.
 مصدر قوة إثبات الذات واكتساب االحتراـ.
 وسيمة االندماج االجتماعي.
 ال ضاء الوحيد لممارسة الحياة الإلاصة بحرية ونظ ار ألىميتو البالغة في حياة ال رد وكونو حؽ
أساسي ال غن عنو ،أصدرت عدد مواد قانونية توضح ذلؾ وتؤكد أف كؿ فرد ذا مستوو حياة وعيش
معيف لو الحؽ في المسكف ح اظا عم صحتو وكؿ ممارساتو.

– –11معايير السكن الجيد:
وضع ( Loosلوس) المعايير التي مف شونيا أف تؤىؿ اؿ-سكف ألف يكوف جيدا وصحيا منيا:
((Segaud & al, 2002 :83

 -1-11عمى المستوى التقني:
أىـ ما يجب أف يتوفر فيو:
 يجب أف يكوف حاجبا وسات ار وغطاءا ماديا.
 وجود تجييزات ووساتؿ تقنية مسيمة لؤلداء الجسدي لمتطبيقات والمياـ.
 المنزلية ومرضية إلنتظارات األفراد مف حماية ،وقاية وأمف.

 -2-11عمى المستوى الجمالي:
يجب أف يكوف المسكف:
 ذا جودة.
 وجود وساتؿ الترفيو والتسمية وتجييزات لؤلداء التاـ لمنشاطات المإلتم ة والمتنوعة.
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 الشعور بالسعادة والسرور والرغبة في السكف والتمذذ بو.
 وجود عامؿ االمتبلء ،التصرؼ في الراحة والعيش الصحي.

 -3-11عمى المستوى االجتماعي:
يجب أف يتوفر السكف عم :
 التنظيـ وسيولة استغبلؿ أركانو.
 المساحة المنزلية الكافية والمناسبة ألفراد األسرة.
 تقسيـ المسكف بالطريقة المبلتمة حسب المتطمبات والممارسات اليومية والتصورات الشإلصية
والعامة.
وألىمية موضوع السكف فقد ورد في تصريح بعنواف "مسكف" في اسطنبوؿ عاـ ) (6996مجموعة
مف الإلصاتص التي تعد عم سواء مف مميزات السكف المبلتـ والصحي وتتمثؿ في:
()OMS,2004 :01
 ليس فقط امتبلؾ سقؼ يقي الرأس.
 توفير الإلصوصية وحماية مرضية تسمح باالستمتاع بومف السكف.
 واسع بشكؿ كافي يصمو الضوء ،التيوية والدؼء.
 يحتوي عم أدن شروط صرؼ المياه.
 التواجد في محيط مبلتـ مف حيث الطبيعة والمرافؽ العامة.
 أف يكوف بسعر في متناوؿ الجميع أـ عم األقؿ األغمبية.

– –11المسكن السيئ وغير الصحي:
ظيرت منذ عاـ ( )6878محاوالت تعريؼ السكف السيئ وغير الصحي مف طرؼ الطب الشرعي
وممحقات النظافة العامة ،فوضعت لذلؾ معايير يقاس بيا السكف ويحدد فيما بعد ما إذا كاف جيدا أو
سيتا ،صحيا أو غير صحي لمسكف ،ومف بيف ىذه المعايير نجد(Segaud & al,2002 :240-241):
 نقص أو انعداـ التيوية.
 تسرب مياه الصرؼ والمجاري والمواد الضارة.
 سوء حالة األرضية.
 انتشار األوبتة.
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إضافة إل ذلؾ نجد أيضا:

 الضجيج :إف النوـ ضروري لحياة اإلنساف واستعادة توازنو وتحكمو في قدراتو المإلتم ة ،لكف
يمكف أف يضطرب بحدة بسبب الضجيج عمماً أف االضطراب الحاد لمنوـ يمس الحالة العامة لم رد وبدرجة
إلاصة لكؿ فرد ،كما يمس القدرات المعرفية والعقمية كمياً ونوعياً ،فقد أظيرت دراسات Maschle
(ماسؿ) وآإلروف ( )2003أف ضجيج المحيط يعتبر كعدواف يسبب اضطراب النوـ ليبلً ونيا اًر ،ويمكف أف
يسبب لوقت معتبر وطويؿ تدىور الصحة العقمية (.)OMS, 2004 :05
 اإلضاءة غير المالئمة لمغرف :اعتقد الناس عبر التاريخ أف ضوء الشمس يمكف أف يساعد
عم

إل ض مشاعر الإلموؿ واالكتتاب ،وفي الواقع قد أوضحت البحوث الحديثة أف ضوء الشمس

واإلضاءة االصطناعية الساطعة ليا أثر مضاد لبلكتتاب عم األشإلاص الديف يعانوف مف اضطرابات
اكتتابية ،فالتعرض المنتظـ لمضوء لو أىمية لؤلشإلاص الذيف يعانوف مف االضطراب الوجداني الموسمي
وىو صورة مف االكتتاب يحدث في الإلريؼ والشتاء عند تناقص ساعات اإلضاءة في النيار .ولذلؾ فاف
األبنية ال متبلصقة فيما بينيا بشكؿ يحجب اإلنارة أو المسكف التي تتوفر عم نوافذ تؤثر سمبا عم صحة
األفراد (عبد المطيؼ إلمي ة.)663-662 :2002 ،
وفي الصدد ن سو أشار ( Fordفورد) ( )6975أف مؤشرات السكف غير البلتؽ والتي سماىا بػ
"مضار اإلسكاف" ىي :الموقع غير الصحي الذي يشجع عم

انتشار المرض ،نقص اإلمداد بالمياه

النقية ،الغرؼ المظممة ،األزقة القذرة ،األماكف الرطبة ،عدـ ك اءة وساتؿ التإلمص مف ال ضبلت،
األمراض الناجمة عف توالد الحشرات ،ارت اع معدالت التزاحـ واالزدحاـ وانعداـ الحميمية( .السيد عبد
العاطي السيد.)273: 6999،
كما بيف ( Bernardبرنار) ( )2005أنو عندما يكوف السكف متدىو ار فاف الصحة الجسدية لمساكف
تكوف معرضة لمإلطر ،ويقدـ لنا مجموعة مف المشكبلت الناتجة عف الظروؼ السكنية السيتة أىميا تسمـ
بغاز ثاني أوكسيد الكربوف ،حساسية مف جراء الرطوبة ،اضطراب عم الصحة الن سية (انييار ،الإلوؼ
مف األماكف المغمقة ،)...والمشكبلت االجتماعية التي تتإلبط فييا العاتمة بسبب الضيؽ في مساحة
المسكف كالت كؾ العاتمي ،ال غير ذلؾ .كما يرو أف عدـ االستقرار السكني يعتبر عنص ار في غاية القوة
يعمؿ عم إإلبلؿ توازف الإلمية العاتمية ،وبالتالي فاف مشكبلت السكف تعمؿ عم تضإليـ العوامؿ المسببة
لم قر ).(Bernard, 2005:7
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وقد استعمؿ (شومبار دولو) مصطمح "األكواخ القذرة" ) (Taudisإشارة إل المساكف العديمة النظافة،
والتي ال تتوفر عم ماء وال عم قنوات صرؼ صحية ،باإلضافة إل سوء التيوية ،عدـ توفر أشعة الشمس،
أو المساكف القديمة جدا .تعيش في ىذه المساكف عاتبلت ال تستطيع التحكـ في تربية أبناتيا ،مع العمـ أف
رب العاتمة يعمؿ في مينة ذات ك اءة معينة ويرو أف التسمية ن سيا تصدؽ عم مسكف عصري حديث،
مجيز بطريقة مناسبة لكف تسكنو عاتمة منحرفة ،بحيث األب مدمف واألـ معتوىة ،مما ينتج عف إىماليـ
لممسكف تدىور لمحالة لؤلفراد ) .(Chombart De lauwe , 1975 :106
ولقد حدد أيضا المعيد الوطني ال رنسي لمتطيير ) )INHالذي ييتـ بإحصاء المساكف المتدىورة
أنواع المساكف غير البلتقة معتمدا عم

طريقتيف ىما :طريقة ( Auzelleأوزاؿ) ) )6947وطريقة

 ،)6948( Suquet Bounnausفوجد أف أسباب تدىور السكف يرجع إل
).( Segaud & al, 2002:86
 حالة وموقع السكن :ضيؽ الطرقات ،تواجد المصانع ،مساحة البنايات.
 حالة ونوع البناء :تواجد األدراج ،الرطوبة ،الضيؽ.
 نقائص عمى مستوى المسكن :غرؼ صغيرة الحجـ ،عدـ ك اية اتجاه النوافذ ،إضاءة ،تيوية.
 قمة أو نقص التجهيزات الصحية أو وسائل الراحة :ويقصد التجييزات الماء ،الكيرباء،
المراحيض ،القنوات الصرؼ الصحي.
 سوء استغالل السكن :سوء استغبلؿ السكف مف طرؼ المالؾ أو المستوجر.
 االكتظاظ داخل السكن :ويقصد بو أف مساحة السكف ال تتناسب مع عدد القاطنيف فيو ،الذيف
يعيشوف في ازدحاـ فيو.
إضافة إل

أف الوسط ال يزيقي لممحيط السكني يشكؿ دو ار ىاما في تحديد درجة الصحة لم رد،

لكوف الحالة العقمية والن سية الجيدة صعبة لمتحديد مقارنة بالصحة الجسدية ،فإنو بجدر بنا وضع عوامؿ
محددة في عبلقة توثير السكف عم الصحة العقمية والن سية ،ما دفع عدة باحثيف لمقياـ بدراسات مإلتم ة
في الحقؿ الن سي واالجتماعي منيـ( Halpern :ألبرف) و( Gunnغوف) و(بوربس) ()6995
و( Leventalلوفونتاؿ) ()OMS,2004 :3( )2003
وما نستنتجو مما سبؽ أف السكف اآلمف والصحي والمريح وىو "السكف القياسي" الذي يحتوي عم
التدفتة والتيوية ويساىـ في الح اظ عم بقاء قاطنيو في حالة صحية جيدة ،كما يمد كؿ فرد مف أفراد
األسرة بالمساحة الكافية ليشعر بالإلصوصية والحرية .ويحتوي السكف القياسي عم الماء الجاري البارد
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والساإلف ،وجياز معد إلصيصا لمتإلمص مف القاذورات ،باإلضافة لئلضاءة الكيرباتية ليبل وضوء الشمس
نيا ار .أما المساكف ذات البناء والمتيدمة وغير الصحية أو المزدحمة تسم "السكف دوف القياسي" والتي
تكثر في األحياء ال قيرة التي يكوف معظـ ساكنييا مف ذوي الدإلؿ المنإل ض ،تسكف عدة أسر منيـ في
وحدة سكنية واحدة .وتعاني معظـ األحياء ال قيرة مف نسبا مرت عة مف االعتبلؿ الصحي والمرض
والجريمة ،كما أنيا تعاني مف تدني الإلدمات االجتماعية )الموسوعة العربية العالمية.(2004 ،

– –12نظريات السكن:
السكف ىو إلمؽ مساحة يومية واحاطة بسمسمة واسعة مف العبلقات والمشاىد العاتمية ،وبذلؾ فإف
سكاف المنزؿ يكونوف في عبلقتيـ مع نسؽ اجتماعي وأنماط اجتماعية وان عالية،ويرتبطوف فيما بينيـ
وبشكؿ إلاص مع عاتبلتيـ بمركبات عبلتقية وأدبية معينة.
فالسكف مف المواضيع التي تناوليا عمـ الن س البيتي وأثار عدة أبحاث يمكف جمعيا في نظريات
منيا :النظرية اإلثيولوجية ،نظرية عمـ الن س االجتماعي ،نظرية عمـ الن س والنظرية الظواىرية.

 -1-12النظرية اإل ثيولوجية:
عند اإلثيولوجيوف السكف عبارة عف حالة أيف يمارس ال رد المراقبة عم

مكاف إقامتو ،وحسب

( Yvonneأي وف) ( )6993فإننا « :إذا تبنينا مصطمحات اإلثيولوجية ،فالسكف أفضؿ مثاؿ لم ضاء األولي
الذي لو حدود معروفة بوضوح وممؾ ل رد أو مجموعة مف األفراد » (.)Segaud & al, 1998 : 375
فنجد عدة أعماؿ وأبحاث تبيف أف إمكانية ممارسة المراقبة عم فضاء إلاص يعتبر عامؿ حاسـ
لمتوازف واالستقرار الشإلصي ،ومصطمح ) (privacyمترجـ بطريقة غير مثالية لم رنسية بالكممة
) (intimitéحيث يقصد باألوؿ الحياة الإلاصة وبالثانية الحياة الحميمية ،وترجع الإلصوصية إل الحاجة
لضرورة تواجد وتوفر فضاء إلاص وتييتة الوساتؿ التي تسمح لم رد باالن صاؿ الجسمي والن سي عف
العالـ ،ىذا االن صاؿ متعمؽ بحاجة أساسية لئلنساف باالبتعاد عف البيتة الطبيعية واالجتماعية لبعض
الوقت .في حقيقة األمر ما ىو إال توازف معقد بيف الحاجة لبلتصاؿ مع اآلإلريف والحاجة لمحذر منيـ،
ىذا النسؽ يمكف أف يتنوع حسب الإلصاتص ال ردية كالجنس ،العمر ولكف تبعا لمشإلصية ال ردية،
فالإلصوصية ( )privacyترت ع حيف يعمؿ ال رد في منزلو ما يريده كما يريد ومت يريد بكؿ حرية وبعض
عناصر السكف تمعب دور في تحديد المراقبة الإلاصة حيث نجد أف الجدراف تحد مف االتصاؿ في حيف
أف األبواب والنوافذ تعمؿ عم إعادة االتصاؿ (.)Segaud & al, 1998 : 375
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 -2-12النظرية السيكولوجية:
ىناؾ سيكولوجييف يعتبروف السكف كتوسيع لما قبؿ شعور الذات ،أمثاؿ Cooper

(كوبر)

( )6974وآإلروف أكثر حداثة طوروا فكرة كوف المسكف ) (Homeيوفر أولوية اندماج مإلتمؼ أوجو
الشإلصية ،ويسمح باالستقرار الن سي بيف مإلتمؼ مستويات الذات إلصوصاً بيف األنا واألنا األعم .
وامتبلؾ مسكف ىو تقبؿ ال رد لذاتو واثبات وتقوية ىويتو ،وكذلؾ توفير التحكـ في ال ضاء بإعطاتو معن
شإلصي وشعور االمتبلؾ ال يستطيع أف يطوره في المسكف الذي ال يحس فيو ال رد بذاتو ،والعبلقة
العاط ية الضيقة الموجودة بيف المسكف وال رد تظير مف إلبلؿ اإلتياره ليذا األإلير بحيث ىذا االإلتيار
يظير غال با بواسطة ما ينتقيو األشإلاص بون سيـ ،بمعن

الشعور بااللتقاء مع فضاء ممتمؾ ىو الذي

يوجد التواصؿ الشإلصي .فؤلغمبية األفراد الذات وحدة ىشة وضعي ة تتإلذ مف ال ضاء العاتمي والمتيف
غير القابؿ لبلعتداء حماية ليا (.)Segaud & al, 1998 : 375
كما أف الدراسة الجغرافية لممسكف بينت أف ىذا األإلير ال يعتبر مسولة حجز مساحة أو مكاف
مميز فقط ،إنما جممة عبلقات وممارسات وأحبلـ ومشاريع ،وأنيا كذلؾ بنية ن سية تعبر عف شإلصية
صاحبيا حيث يمكف القوؿ أف التنظيـ والتغيير في البناء ما ىو إال تنظيـ وتغيير لذات الشإلص
ولتصوراتو ودوره في مح يطو ،إذ أف كؿ تحرؾ داإلؿ مسكنو ما ىو إال إنتاج شإلص يذىب أبعد مف
الظاىر وينبؤ عف ىويتو (أحمد صبور.)62 : 6992 ،
ولقد قاـ  ( Olivierأولي يو) بدراسات أكد مف إلبلليا وانطبلقاً مف اليندسة المعمارية عم
المسكف لغة اجتماعية ،وركز عم

أف

أف فيمنا لمتطور الن سي لئلنساف ىو أساس فيمنا لممسكف وجذوره

(.)Olivier, 1972 : 81-82

 -3-12نظرية عمم النفس االجتماعي:
إف اإلتيار الترتيبات واألدوات التي تميز السكف تجري غالبا وفؽ نموذج ثقافي بحيث يصبح النظاـ
ّ

المنزلي أداة ووسيمة اتصاؿ اجتماعية فحسب ( Appleyardأبمييار) ( )6979فإف أىـ إشارات أو وساتؿ
لتواصؿ في عبلقة اإلنساف/مسكف ىي التي نبعثيا لذواتنا ولآلإلريف والتي تعود مثميا إلينا مترجمة عبلقة
التوثير والتوثر ،وتحقيقيا عبارة عف تراكـ المتناىي مف الحركة واالستبصار التي تؤكد ،تغير ،تثري وتحوؿ
بطريقتيـ اإلحساس بيوياتنا االجتماعية .وعدة باحثيف أنجموساكسونيوف بينوا أف الكثير مف األفراد
يإلتاروف تنظيـ وتزييف البيت لتقوية صورتيـ وفرديتيـ وكذلؾ كونيـ أفراد بتوجو اجتماعي معيف
(.)Segaud & al, 1998 : 377
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أما ( Duncanدونكاف) في دراسة ميمة أظير أف البناء االجتماعي أحد الم اتيح ل يـ الطريقة
التي يمكف استعماؿ المسكف فييا في إطار التعريؼ وتقديـ الذات .أما بالنسبة ( Viblinفيببلف) فالبنسبة
لو فإنو يوجد عدة نماذج ثقافية تبعاً لمنظاـ الطبقي في المجتمع ،وأف االإلتيار لنموذج معيف يكوف مباشرة
اقتباس لنموذج الطبقة الغنية ،فوصبح ذوي الطبقة األعم

ىـ المتحكموف في أذواؽ نماذج االستيبلؾ

االجتماعي .بينما في دراسة أوسع ارتكزت عم  877مقابمة والتي قاـ بيا ( Laumanلوماف) وHouse
(ىوس) لتوكيد ما توصؿ إليو ( Viblinفيببلف) فوجد أف الواقع أعقد مف ذلؾ حيث أف التقمص ال يمثؿ
فقط رغبة في التشبو بالطبقة الغنية إنما ىو أيضاً وسيمة لبلنتماء إل مجتمع معيف ،وسعياً إل تقبميـ مف
طرؼ ىذا األإلير .ىذا ىو حاؿ األغنياء الجدد األمريكييف ذوي األصؿ األوروبي الذيف تقمصوا نماذج
تنظيـ المساكف والعيش ككؿ ،لكي يقبميـ األغنياء السابقيف في أمريكا وينضموا إلييـ
(.)Segaud & al, 1998 : 378
أما ( Rapportرابوبور) فيربط بيف الشكؿ المبني وطريقة العيش ،وأإلذ ما يظير بوضوح في
المسكف حيث إقامة اإلنساف والداللة عم

التنظيـ االجتماعي فاألبنية ىي نتيجة لمت اعؿ بيف اإلنساف

والطبيعة والتوزيع الجغرافي ليا ما ىو إال صورة عف الثقافة الإلاصة (.)Rapport, 1972 :13
دور في الت سيرات الثقافية لممسكف الذي
ولمجيودات ( Chombart De lauweشومباردولو) ا
اعتبره انعكاساً لتطمعات المجتمع والعاتمة وصورة ليما ،فحسبو ترتبط ت اصيؿ المسكف وحاجاتو بنظرة
األفراد لواقعيـ ولعممية انتماتيـ االجتماعي ). (Chombart De lauwe, 1975 :112

 -4-12النظرية الظواهرية:
ىدؼ الظواىرية كشؼ وت سير العبلقة المتواجدة بيف الكاتنات واألفراد مع محيطيـ االجتماعي
والمادي ،والراتد ليذا االتجاه دوف منازع العالـ ( Bachlardباشبلر) ( ،)6957الذي بالنسبة لو ال تسجؿ
المعرفة كاتجاه حدسي وعبلتقي ،فنجد في ىذا االتجاه
صورة ال ضاء المنزلي إال مف إلبلؿ الظواىرية
ّ

مصطمح ) (La toponalyseالذي يدؿ عم عمـ الن س األماكف في حياتنا الشإلصية ،والذي يجمع في
عبلقة بعض األماكف مع بعض المناطؽ األنا .وحسب باشبلر فإف المنزؿ ومحيطو الإلارجي يتناسب مع
تقسيمو مع التقسيمات األساسية لمجياز الن سي ،فالبيت نوع مف الصورة لم رد بجانب داإلمي شإلصي ،أيف
الذات تكشؼ فقط لمف ىـ أقرب ،وجانب إلارجي عم

شكؿ قناع الذي يإلتار أف يظيره لمغير .ولقد

تشكؿ أساس االتجاه الظواىري مف األماكف المإلبتة مثؿ القبو ) (Caveالعمية ) (Grenierالإلزاتف
المبنية ) .(Placardىكذا يظير كيؼ أف مإلتمؼ األماكف في المنزؿ تشكؿ إلبرة كمية ما يعني تواجد
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حركية ولغة ممارسة حسب اإلتبلؼ النماذج دوف أف يكوف أحد األماكف أكثر أىمية مف اآلإلر .ومف
إلبلؿ تحميؿ الترابط العاط ي لمساكف مع غرفتو الشإلصية حاوؿ العالـ ( Barlyبارلي) ( )6993استيعاب
سيرورة التحوؿ مف فضاء فيزيقي بسيط (الغرفة) ،إل

عالـ عقمي ون سي ،فالمكاف إذف يجمع الوقت

والذكريات الماضية.)Segaud & al, 1998 : 379-380( .

وما نستإلمصو مف ىذه النظريات أف النظرية اإليثيولوجية تعطي لمسكف األىمية بالدرجة التي
أرد ،إضافة إل الحرية
يوفرىا لم رد عم ممارسة الذات واالنعزاؿ عم األفراد المحيطيف بو في أية لحظة ا
المطمقة في إجراء التغييرات والترتيبات التي يراىا الساكف ضرورية وىامة تساعده عم الراحة واالستقرار
واعادة التوازف الداإلمي؛ تعتبر ىذه النظرية السكف ميـ يقدر الإلصوصية التي يوفرىا بالحدود الواضحة،
أيف يمارس الساكف ذاتو بكؿ حرية وفردية .في حيف تعتبره النظرية السيكولوجية عنصر أساسي في
استكماؿ بناء الشإلصية ،وتقوية الجياز الن سي ،واثبات الذات ،فالسكف ىنا ليس مجرد مكاف أو مساحة
إنما مجاؿ واسع ،وامتداد لمحياة الداإلمية لم رد في عبلقة عاط ية تربط ىذا األإلير ب ضاتو المنزلي .أما
نظرية عمـ الن س االجتماعي فتجعؿ مف السكف وسيمة اتصاؿ مع اآلإلريف ،ونموذج تجسيد الذات
االجتماعية لساكنو ،ويوضح االمتياز الثقافي واالجتماعي مف إلبلؿ التنظيـ والترتيبات المجرات عميو فيو
المغة االجتماعية المعبرة عف الجانب الن سي حسب ( Appleyoadأبمييود) .ونجد النظرية الظواىرية
التي تعتبر السكف كؿ ركف مف المنزؿ ،لو معن وجانب يقابمو في ذاتو ون سية ال رد (مثؿ المإلزف يقابمو
البلشعور) حسب باشبلرد.
ورغـ إعطاء كؿ نظرية معن معيف ومإلتمؼ عف اآلإلر لمسكف إال أنيا تشترؾ في اعتباره الحيز
الذي يوفر الراحة ،الإلصوصية ،الذاتية وجوانب الشإلصية لم رد في كؿ وضعياتو وحاالتو الن سية.

– –13السكن والعائمة:
إف السكف والعاتمة مصطمحاف مترابطاف منذ أمد بعيد في تاريخ البشرية ألف السكف ىو الممجو
ّ

الطبيعي الذي ينبغي عم العاتمة أف تكيؼ حياتيا فيو ،لذلؾ يجب أف يتبلءـ البناء ال يزيقي مع حياة
العاتمة وحاجاتيا .وىناؾ مف يربط مصطمح السكف بمصطمح العاتمة ألنو عرؼ في الحضارات القديمة
بونو بناء يووي مجموعة أفراد أو عاتمة ،ومف أجؿ تعريؼ السكف نعرؼ العاتمة ،وكذلؾ يعرؼ السكف
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أنو مجموعة منازؿ أو مساكف تشكؿ وحدة فضاتية إلاصة بوحدة اجتماعية معقدة

).(Chombart De lauwe, 1975 :15
ليذا يرو الكثير مف الباحثيف منيـ رجاء مكي طبارة ( )6995أف نوع العاتمة يعطينا فكرة عف نوع
السكف ،وبالتالي نوع التوازف الجديد لؤلدوار ،ويستند ىذا المتغير عم

عبلقات القرابة (الجدة ،الجد،

الإلاؿ ،العمة ،األقارب عموما) التي تظير نوعية العاتمة وحياتيا اليومية وتوزيعيا وتقسيميا وحميميتيا
واستقبلليتيا ،ودينامية عبلقاتيا الداإلمية (رجاء مكي طبارة)46:6995 ،
فكمما أردنا دراسة العاتمة كاف ذلؾ بشكؿ إجمالي ومف إلبلؿ الوساتؿ المحيطة بيا ،ألنو ال يمكف
فصؿ البنية السوسيولوجية لمعاتمة عف إطارىا المادي ،وىذا يعني بطبيعة الحاؿ وبالدرجة األول السكف
الذي يحتوييا ،لذلؾ يمكف اعتبار دراسة السكف ىي مبلحظة صورة المجتمع المسجمة عم

األرض.

فدراسة مإلطط سكف ما والذي يتـ مف إلبلؿ تحميؿ العاتمة المستإلدمة لو ،ومدو توفيره لوساتؿ الراحة
وتمبية الحاجات بشكؿ عاـ ،فوي تحوؿ لؤلسرة أو بنية العاتمة الكبيرة وبؿ بشكؿ أوسع أي تحوؿ لممجتمع
يسمح مف دراسة تحوؿ السكف ونوعو ).(Chombart De lauwe, 1975 :11
واف لمسكف الذي يعتبر فضاء عاتمي عف امتياز وظي ة أساسية رمزية بالنسبة لتكويف العاتمة وكذلؾ
لتمثيميا حيث أنو يقدـ الصورة العامة عنيا ويجسدىا في إطار معيف مف الناحية الإلارجية ،ويمكف كذلؾ
مبلحظة مف إلبلؿ تناوؿ ال ضاء العاتمي التعبير عف التبادالت األساسية التي تجسد مف إلبلليا العبلقات
األسرية بيف األفراد مف ن س الجنس أو مف كبل الجنسييف والعبلقات بيف األجياؿ وبشكؿ أوسع االتصاالت
والعبلقات االجتماعية بكؿ أنواعيا .أضؼ إل

ذلؾ أنو مف إلبلؿ اكتشاؼ ال ضاء الإلاص الذي ىو

ال ضاء العاتمي الداإلمي نستنتج ونتوصؿ إل معرفة ال ضاء العاـ والإلارجي في إطار الت اعؿ العبلتقي بيف
الداإلمي والإلارجي ()Barrere-Maurisson, 1994 :16-17
فالسكف ليس مجرد ممؾ مادي يستإلدـ لبلستجابة لطمبات مادية محددة إنما ىو روح سكانو وجزء
مف ذاكرتيـ وحياتيـ وعنصر مف عناصر شإلصياتيـ الضرورية الكتماؿ اليوية الذاتية واالجتماعية
لمعاتمة ،إنو وجميع امتداداتو الداإلمية والإلارجية وظي تيف أساسيتيف :إحداىما مادية حيث العاتمة وإلاصة
األـ تجيد ن سيا عم تسييره عم أنو آلة لحماية األماكف وال ضاءات المإلتم ة ،األشياء ،وكؿ أفراد العاتمة
مجبريف عم احتراـ قواعد صارمة سموكية مف أجؿ الح اظ عم النظافة والنظاـ المنزلي .واألإلرو وظي ة
رمزية فيناؾ أبحاث أظيرت أف التاريخ السكني مرتبط باستراتيجيات اجتماعية عاتمية
(.(Merlin & Choay ,2000 : 448-461
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حيث أف السكف وموقعو ،واجيتو ،أبعاده ،كؿ أثاثو ووساتمو وحت نظافتو يمثؿ لؤلولياء رمز تقدير
لمذات وتموضع العاتمة داإلؿ العشيرة التي تنتمي إلييا (.)Stanciulescu, 1994 :123
إضافة إ ل أف العاتمة ترتب مسكنيا مف أجؿ ضماف فضاء أو مكاف لكؿ فرد مف أفرادىا والحرص
عم

إلصوصية كؿ منيا ،وبيذا الشكؿ يكوف لكؿ فرد فضاء إلاص بو وفضاء مشترؾ مع اآلإلريف

يمارس مف إلبللو مإلتمؼ النشاطات الجماعية واالجتماعية .ليذا أصبح السكف أىـ مف ذلؾ المكاف
الإلاص بالنوـ والشرب فقط ،فيو تعبير صريح عف التواجد ال عمي لمعاتمة ولمزوجيف أيف ليما كؿ الحؽ في
الممارسات الشرعية مف تنظيـ داإلمي لمبيت والحياة الشإلصية .بيذا يتجاوز السكف مكانتو مف مجرد
ممكية إلاصة إل كونو امتدادا لمذات وتعبي ار عف الشإلص فبل وجود لمزوجية دوف مسكنيما الإلاص الذي
يمبي كؿ حاجياتيما وحت

كؿ أسباب راحتيما كما لو أنو روح ثبت فييـ

أنو يحتوي عم

(.)Dussart, 1994 :157
ألف بناء العبلقة الزوجية التي تعتبر عماد بناء العاتمة التي بدورىا تمثؿ الإلمية األساسية لممجتمع
أي أف جؿ ما يتعمؽ بتكويف العبلقة الزوجية ضروري في توازنيا والستقرارىا أيف تتجم أىمية "السكف"،
المكاف الذي يحتوييا (العبلقة الزوجية) والذي يتإلذه كؿ مف الزوجيف مكاف عيش وممارسة طقوس الحياة.
فالسكف ىو ال ضاء الذي يمارس مف إلبللو الزوجاف إلصوصياتيما ،فيو الجانب المادي مف حياتيما
والذي عبره ودراستو وطريقة استغبللو يتمكف الزوجاف مف االطبلع عم الحياة االجتماعية ليما واكتساب
إلبرة.)Heinen, 2001 :156( .
ولقد حددت البحوث التي درست سموكيات العاتمة داإلؿ السكف ،الحاجات التي يجب أف يوفرىا ىذا
األإلير والتي تتمثؿ في( :عبد الحميد دليمي)7 :2007،
 الحاجة إل ال ضاء وامتبلكو.
 حاجة أفراد العاتمة إل الشعور باالستقبللية داإلؿ السكف.
 الحاجة إل الراحة داإلؿ السكف.
 الحاجة إل الرفاىية والحرية وازالة العواتؽ المادية داإلؿ السكف.
 الحاجة إل الحياة الإلاصة داإلؿ السكف.
 الحاجة إل مساكف ذات وظاتؼ واضحة.
 الحاجة إل األل ة بيف مجموع أعضاء العاتمة داإلؿ السكف.
 الحاجة إل العبلقات االجتماعية إلارج المسكف.
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في حيف أف المسكف الضيؽ يؤدي إل نشوة التوتر الداتـ بيف أفراد األسرة ،وضيقيـ مف بعضيـ
البعض وزيادة الصراعات ،مما يعرض بناتيـ األسري لمإلطر ويقودىـ إل االنشقاؽ واالنحراؼ (حسيف
عبد الحميد أحمد رشواف.)606 :2002،
وما يمكف أف نستإلمصو أف ىناؾ عبلقة ت اعؿ مستمرة بيف كؿ مف السكف والعاتمة ،حيث تسمح
ىذه العبلقة بدراسة كؿ منيا مف إلبلؿ اآلإلر وتحميؿ ودراسة اآلإلر ألف العبلقة الترابطية بينيما وطيدة
جدا وال يمكف البحث في أحدىما بمعزؿ عف اآلإلر .رغـ فقداف السكف جزء مف وظي تو مسايرة لمتغيرات
المإلتم ة أال أنو يظؿ قاتمة اىتمامات وحاجات المرأة والعاتمة بوكمميا .وبيذا يكوف المسكف أو البيت قد
فقد الوظي ة األساسية التي كاف يؤدييا مف كونو المكاف الوحيد والإلاص لممرأة والعاتمة عم حد السواء.
وعم ما سبؽ فالم يوـ اإلجراتي لمسكف في ىذه الدراسة ىو أبعاد استبياف ظروؼ السكف (استبياف
ظروؼ السكف مف بناء الطالبة ،وىو يمثؿ إحدو أدوات ىذه الدراسة) :طبيعة السكف ،التنظيمات داإلؿ
السكف ،الممارسات العاتمية داإلؿ السكف ،الرضا عف السكف.
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خالصة الفصل:
يحتؿ السكف المرتبة األول

مف حيث اىتمامات اإلنساف ،ال لكونو فقط المووو الذي يحميو مف

األإلطار الطبيعية التي تحيط بو مف كؿ جانب وتيدد حياتو ،وال لكووه الملجأ الذي يمجو إليو ليجد فيو
األمف ،الراحة والحرية في ممارسة نشاطاتو و ىواياتو المتعددة؛ بؿ ألنو مف أىـ الحاجات التي يسع
لتحقيقيا .ون س الوقت فإنو يمبي حاجات متنوعة عند اإلنساف كالحاجات ال يزيولوجية ،االجتماعية،
والسيكولوجية.
اضافة إل أف لو توثير عم الجانب الن سي ،كونو المكاف الذي تتكوف فيو شإلصية ال رد و تنمو
فيو اتجاىاتو ،أفكاره ،تصوراتو و حياتو الن سية  ،حت يتميز عف باقي األفراد بشإلصيتو .و لكونو المرجع
والمستقر الذي يسكف فيو ويقضي فيو معظـ أوقاتو وينعزؿ فيو عم اآلإلريف ،ويإلتمي فيو بوفكاره ليراجع
ن سو ويرتب أفكاره .إذف فيو الممجو الذي ين رد فيو الشإلص ليعيد ترتيب أفكاره و قيمو الإلاصة
والمكتسبة مف المحيط االجتماعي .و كذلؾ بمثابة الممجو الذي يمقي فيو بيمومو واألحماؿ التي تثقؿ
كاىمو ،ويجدد نشاطاتو داإلمو ليواجو الحياة الإلارجية.
فضاء ىندسيا فقط بؿ ىو أيضا مجاالً ن سيا و اجتماعيا وثقافيا ألنو
و عميو فالسكف ليس مجاالً أو
ً
إطا اًر فيزيقيا مشحوف بالمعاني والدالالت ذات المعن الن سي واالجتماعي؛ إضافة ال أنو يعبر عف
العبلقة بيف ال رد ومحيطو ،ليذا يعتبر مكانا قاببل لمتنبؤ بكؿ السموكات االنسانية مف إلبلؿ التنظيمات
التي تقوـ بيا العاتمة فيو؛ ومف إلبلؿ العبلقات التي تحدث بيف أفرادىا مف جية وبيف أفرادىا و الجيراف
مف جية أإلرو؛ إضافة النشاطات التحدث فيو والتي تتمثؿ في مإلتمؼ الممارسات العاتمية.
إال أف السكف الذي يعكس ما يجرو في الحياة العاتمية والذي مف الم روض أيضا أف يوفر لكؿ
عضو مف أعضاء العاتمة الراحة و الصحة الجسدية والن سية السميمة ،واالستراحة واالستجماـ ،ويحقؽ
طموحاتيا ،قد يكوف عاتقا في تحقيؽ ذلؾ إلاصة لما تكوف ظروؼ السكف سيتة .إلاصة في مجتمع
كالمجتمع الجزاتري الذي يعاني فيو قطاع السكف مشاكؿ وأزمات كثيرة ،وىذا ما نحاوؿ التطرؽ إليو في
ال صؿ الموالي.

- 92 -

الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاني
تمهيد

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائر

 -1لمحة تاريخية عن السكن في الجزائر -1-1السكن قبل الحقبة االستعمارية

 -2-1السكن خالل الحقبة االستعمارية
 -3-1السكن في مرحمة ما بعد االستقالل

 -2-تصنيف السكن في الجزائر

 -1-2تصنيف السكن حسب تاريخ البناء

 -2-2تصنيف السكن حسب النوع

 -3-أزمة السكن في الجزائر

 -1-3تعريف أزمة السكن
 -2-3طبيعة أزمة السكن

 -3-3أسباب أزمة السكن في الجزائر
 -4-3آثار أزمة السكن في الجزائر

 -1-4-3اآلثار االجتماعية
 -2-4-3اآلثار االقتصادية
 -3-4-3اآلثار السياسية

 -4مجهودات الدولة الجزائرية لحل أزمة السكن -5-عراقيل بناء السكن في الجزائر

 -1-5توزيع السكان والنمو الديموغرافي
 -2-5بيع وتأجير المنازل والشقق
 -3-5تمويل السكن

 -6إحصائيات السكن في والية الجزائرخالصة الفصل

السكن في الجزائر

الفصل الثاني
تمهيد:

لقد اتسـ السكف في الجزائر بعدة تغيرات تماشيا مع كؿ ما ط أر عمى المجتمع الجزائري ،ألنو ليس
بنية جامدة إذ تغير بتغير األزماف والذىنيات .ويعتبر مف األولويات التي تسعى كؿ عائمة لموصوؿ إلييا،
لكف بسبب أزمة السكف التي لـ تستطيع السياسات المختمفة لمدولة الجزائرية القضاء عمييا حتى اآلف،
اضطررت الكثير مف العائالت الجزائرية إلى المجوء إلى مساكف غير الئقة كالمساكف القصديرية ،أو إلى
إحداث تغييرات في مساكنيا لكي تتالءـ مع حجميا .ليذا سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى لمحة تاريخية
عف السكف في الجزائر ،تصنيؼ السكف في الجزائر ،أزمة السكف في الجزائر ،مجيودات الدولة الجزائرية
لحؿ أزمة السكف ،عراقيؿ بناء السكف في الجزائر ،إحصائيات السكف في والية الجزائر.
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– –1لمحة تاريخية عن السكن في الجزائر:

عرفت الجزائر عدة تحوالت في الميداف االجتماعي واالقتصادي ،خاصة منذ قرنيف مف الزمف،
مما انعكس عمى حظيرتيا السكنية ،ليذا عرؼ السكف تطو ار وفؽ عدة مراحؿ ،يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 -1-1السكن قبل الحقبة االستعمارية:
عرفت الجزائر قبؿ  0721حالة مف الفقر يمكف معرفتيا مف خالؿ نوع االقتصاد الممارس مف
طرؼ الشعب وخاصة القروييف الذيف تـ تصنيفيـ إلى ما يمي(Rouag-Djenidi , 1996 : 127):
 مجتمع القبائؿ المقيميف في الريؼ حيث يمارسوف نشاط الفالحة عمى األرض التي يمتمكونيا.
 البدو الرحؿ الذيف يعيشوف عمى تربية المواشي ،فاألرض تكوف مشتركة بيف جماعة منيـ تحت
شعار أرض العرش ،استقرت ىذه الفئة في السيوؿ الداخمية فكانت تمثؿ آنذاؾ 60%مف
المواطنيف.
واستمدت الجزائر في ىذه الفترة مف الثقافة البربرية المتواجدة والمتطورة بالثقافة التركية المتواجدة في
البالد ،كؿ ىذه العناصر كونت ثقافة عرفت بتماسكيا االجتماعي الذي عرؼ بأركانو المتمثمة في العائمة،
التعاوف ،اإلسالـ .ليذا كاف السكف مساحة مبنية عمى طريقة البناء الخاصة بذلؾ المجتمع ،ففي القرى
وبعض المدف كانت المساكف الموجودة عبارة عف مساكف حضرية ،منغمقة عمى الخارج بواسطة األسوار
فيي ال تحتوي عمى نوافذ ،أما مركز المدينة أو القرية فيو مخصص لمختمؼ النشاطات (السوؽ ،المقاىي،
المساجد ،الحمامات .)...أما اإلقامة فتكوف في ضواحي المدينة فكمما اقتربنا مف المدينة يصبح المكاف
عمومي أكثر ،ورغـ المظير الخارجي المختمؼ لمقرية والمدينة إال أنيا مبنية بنفس اليندسة المعمارية وبنفس
المبادئ االجتماعية واالقتصادية (.)Rouag-Djenidi e, 1996 : 128
وكاف يرتكز السكف في الجزائر قديما عمى مدى استجابة أبعاده اليندسية لمتنظيـ االجتماعي العاـ
الذي كاف يتميز بو المجتمع الجزائري آنذاؾ ،حيث تميزت المدف الجزائرية القديمة بتنظيـ معقد لمبانييا
ومساكنيا وفراغاتيا ،حيث كانت تتشكؿ مف مجموعتيف مف الوحدات المعمارية :المجموعة األولى ذات
أشكاؿ خطية متسمسمة تحتوي عمى الممرات واألسواؽ والمساجد ،وىي مفتوحة نحو الخارج ،أما المجموعة
الثانية فتحتوي عمى المباني السكنية والتي تتمحور عمى فناء مركزي ىو وسط الدار ،وىذا ما يجعميا
منغمقة عمى نفسيا (.)Berardi , 1979 :101
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بينما رأى فييا البعض اآلخر تنظيماً اجتماعياً معمارياً متكامالً النسجاـ مقاييسيا اليندسية بشكؿ
تمقائي ،مع النظاـ االجتماعي العاـ وتالؤـ مبانييا مع متطمبات المكاف وتجمع السكاف وفؽ التقاليد
االجتماعية والثقافية السائدة (بف مشيش بمقاسـ.)12 :0881 ،
وقدر في سنة ( )0678عدد الديار داخؿ أسوار قصبة الجزائر نحو الخمسة أالؼ دار،
وتتألؼ كؿ دار مف مستوييف وسطح أفقي وباب متيف مقوس الجزء العموي ومستطيؿ مف األسفؿ ،يعرؼ
المستوى األوؿ بػ "وسط الدار" وىو محاط بغرؼ في جميع جوانبو وتزينو األعمدة األسطوانية المنحوتة
المصنوعة مف الرخاـ أو الحجر الجيري ،يخصص ىذا المستوى الستقباؿ الضيوؼ وتوجد بو السقيفة وفي
الوسط توجد ساحة مفروشة بالبالط تزينيا نافورة متدفقة المياه .أما المستوى الثاني مف المنزؿ فيو
مخصص لغرؼ النوـ التي تحمؿ الكثير مف اإلبداع كما يضـ غرؼ تعرؼ بالمقصورة تحوي األرائؾ
والزرابي ،ومف ىذا الطابؽ تتصاعد أدراج سمـ مف الرخاـ األبيض أو مف البالط أو الحجر الجيري إلى
سطح الدار الذي يعد مكاف متعدد االستعماالت حيث يستغؿ لنشر األلبسة المغسولة ،مبادلة الحديث مع
الجارات والمسامرة في ليالي الصيؼ .واعتنى سكاف ىذه المنازؿ بتجميؿ منازليـ داخميا عمى الخصوص،
أما مف الخارج فاكتفوا بتبييضيا في أغمب األحياف مما جعميا متشػابية (.)Zaid & al, 2006 :48

 -2-1السكن خالل الحقبة االستعمارية:
عندما استعمرت فرنسا الجزائر ،قامت ىذه األخيرة بتيميش النماذج السكنية القديمة وشجعت المساكف
الغربية ،ولكف ذلؾ التغيير لـ يمس نمط حيازة الجزائرييف لممساكف .كما َّ
أف السكف في الجزائر في ىذه
الحقبة ،لـ يخضع إلى مخططات معمارية مسبقة في عممية إنجازه ،ولـ يتـ تحديد أبعاده اليندسية وأشكاؿ
المباني والمساكف ،ولـ يقدـ الميندس المعماري األوروبي نماذج ىندسية لمسكف والبناء قصد تحقيؽ الحداثة
والتطور كما ادعت النظرة االستعمارية ،بؿ غرس أدوات عمرانية غريبة وعدائية ،لكونيا تتبايف مع التقاليد
االجتماعية المستنزفة لخيرات المجتمع الميدمة لعمرانو وثقافتو (بف مشيش بمقاسـ.)12 :0881 ،
وقد أدى اإلستعمار الفرنسي إلى جعؿ نماذج السكف تبدو في شكميف متعارضيف ىما :
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 مساكن أوروبية:

ىذه األخيرة منجزة وفؽ طرؽ حديثة باستعماؿ االسمنت ،والحجارة والمواد الحمراء التي تكوف
موزعة في حيز وفؽ تنظيـ عمراني متكامؿ ،تتوفر فيو المرافؽ االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية،
ومجيزة بالحاجات األساسية العصرية كالكيرباء ،وقنوات صرؼ المياه ،وشبكات المياه والمساحات الحرة
(بف مشيش بمقاسـ.)12 :0881 ،
 تجمعات سكنية محمية:
المساكف في ىذه التجمعات منجزة بالطيف والصفائح المعدنية ،وبعضيا مف القصدير والبعض األخر
مف الحجارة ،حيث كاف أغمبيا خالياً مف التجييزات األساسية .وىي مخصصة لمجزائرييف – أىؿ البالد
األصمييف  -مع العمـ أف السكف في الجزائر قبؿ االستقالؿ كاف قضية ييتـ بيا األفراد عمى عكس البمداف
األخرى ،أيف نجد التكفؿ بقضية السكف مف مياـ الدولة .إال أنو ابتداء سنة ( ،)0843عند اندالع الثورة بدأت
السمطات االستعمارية تيتـ بيذا القطاع بواسطة مخطط قسنطينة ( )Plan de Constantineوذلؾ بيدؼ
استمالة الجزائرييف وكسب ثقتيـ ،واستغالليـ لحؿ مشاكميـ االقتصادية مقابؿ الرضوخ لالستعمار .وكاف
ىدؼ ىذا المخطط بناء حوالي  111ألؼ مسكف في المدف ،و 001ألؼ مسكف في األرياؼ خالؿ خمس
سنوات ،حيث توصموا إلى إنجاز  041فقط ،وكاف المشروع مموالً مف مختمؼ القطاعات ،إضافة إلى
مساعدات أخرى أثناء عممية البناء .وقد استغ َّؿ ىذا التمويؿ لتحقيؽ أىداؼ محددة لمواجية مشاكؿ مختمفة

آنذاؾ (.)Hamidou, 1989 : 29
وقد تسببت الثورة الجزائرية في اإلنجاز السريع لعدد مف البرامج السكنية ،والدليؿ عمى ذلؾ ،حي
تـ إنجازه سنة ( )0846والذي يحتوي عمى
مناخ فرنسا ( )Climat de Franceبمدينة الجزائر ،والذي َّ
 3411مسكف ،وكانت نسبة  %74مف قاطنيو أوربييف (عمراف محمد.)24 :1110 ،

 -3-1السكن في مرحمة ما بعد االستقالل:
لقد كشؼ التاريخ أف انحطاطاً مريعاً قد وقع في المستوى االقتصادي واالجتماعي لممقيميف في
األوساط الريفية في فترة االستعمار الفرنسي لمجزائر ،مؤدياً إلى تزايد في عدد األكواخ امتداداً نحو
المناطؽ الحضرية ،والى النزوح الريفي أثناء الحرب التحريرية ،األمر الذي نتج عنو تجمع مميوني ساكف
في األ ماكف الحضرية ،فكاف عمى الدولة الجزائرية أف تتخذ تدابير مستعجمة ألجؿ إسكاف ىؤالء القروييف
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في شروط مالئمة وجيدة ،فقررت وضع مخطط يناسب مكانتيـ االقتصادية .أما في المدف؛ كاف مف
الميـ التكفؿ السريع لتنظيـ السكف ،واستعماؿ المساكف غير المستعممة أو التي تـ استخداميا بطريقة غير
كافية .وفي ىذه الظروؼ ،توضح جمياً أف االستدمار الفرنسي لـ يأت بحموؿ عقالنية وكافية لمشكؿ
السكف عموماً،إال فيما يتعمؽ بإسكاف الفرنسييف .لذلؾ تولى الجزائريوف الميمة بأنفسيـ غداة االستقالؿ،
وتحديدا سنة ()0853؛ حيث كانت المساكف المخمفة مف طرؼ الفرنسييف ال تكفي لسد الطمبات المتزايدة
عمى السكف .لذا كاف يجب بناء  64ألؼ مسكف جديد في المدف ،و 54ألؼ مسكف في األرياؼ ،وكاف
ىذا األمر مف الصعوبة بمكاف ،كوف تمويؿ مثؿ ىذه المساكف صعب جدا ،فيي تفوؽ الموارد الوطنية،
إضافة إلى أف عممية البناء -في حد ذاتيا  -صعبة ،فالمجيودات يجب أف تركز عمى إنشاء مخطط
اقتصادي باستخداـ كؿ الوسائؿ ،بما في ذلؾ المساعدات الفردية والجماعية في بناء المساكف ،ىذا مف
جية ،ومف جية أخرى ،كاف لزاماً عمى الدولة أف تسيؿ عممية ممكية السكف بمراعاة الحاجات الفردية
والعائمية ،مما أدى إلى ظيور ما يسمى بإيجار -بيع (Hamidou , 1989 : ( )Location- Vente
.)29-30
وقد تم تطور السكن في الجزائر بعد االستقالل عبر الفترات الزمنية التالية:
 الفترة الممتدة ما بين ( :)1969-1962وتعرؼ بمرحمة المخطط الثالثي ،وفييا قرر فييا
مسؤولو الدولة الجزائرية  -منذ االستقالؿ ،ومف جراء حالة الحظيرة السكنية  -أف يعيدوا البناء،
وىذا عف طريؽ إيجاد حموؿ لممشاكؿ المستعجمة ،مثؿ إيجاد مأوى لممغتربيف ومشاكؿ المناطؽ
المدمرة ،حيث عقد مجموعة مف المختصيف في السكف والتطور الحضاري في الجزائر سنة
( )0851اجتماعاً بطمب مف المستشار االقتصادي واالجتماعي وضحوا فيو أف « :السكف ليس
فقط مأوى ،بؿ يحوي عمى مستوى مف التنظيـ والخدمات التي تربط الشخص وعائمتو بالجماعة،
وىذه األخيرة بالمكاف الذي يتطور فيو ىذا السكف ( .)Hamidou, 1989, p15-17وتـ سنة
) (0854إنشاء لجنة لمسكف ما بيف الو ازرات ،ترأسيا وزير األشغاؿ العمومية والبناء ،ىدفيا األساسي
متابعة كؿ المشاريع المتخمي عنيا سابقا ،والتي تمثؿ حوالي  27ألؼ مسكف حضري و 3آالؼ مسكف
ريفي؛ واستمرت ىذه العممية إلى غاية ) (0860حيث تطمب ذلؾ  411مميوف دينار؛ وفي الوقت نفسو،
تـ بناء حوالي  23ألؼ مسكف في األرياؼ تطمب  171مميوف دينار .ومف بيف ىذه المصاريؼ أكثر
مف  21مميوف دينار وجو لمبناء الذاتي .وىكذا مف خالؿ المخطط الثالثي بدأت السياسية األولى
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لتطوير البرامج الخاصة لمواليات ،والتي تيدؼ إلى تحقيؽ التوازف الجيوي ،وذلؾ مف خالؿ تطوير
وتوسيع مختمؼ مناطؽ الوطف .إذف بصفة عامة ،يمكف القوؿ أف المخطط الثالثي قد توصؿ تقريبا
إلى بناء  5-4آالؼ مسكف حضري وريفي (.)Hamidou , 1989 : 32-33
 الفترة الممتدة ما بين ( :)1973-1971والتي تعرؼ بمرحمة المخطط الرباعي األوؿ ،والذي
كاف ييدؼ تحسيف الظروؼ المعيشية ،وتوفير الحاجات األساسية لممواطنيف في مختمؼ
المجاالت،مثؿ المرافؽ العمومية ،والصحة العامة ،والثقافة،واإلعالـ والسكف ،إذ قِّرر أف تصؿ
الوتيرة السنوية لمتسميـ إلى  10ألؼ مسكف ريفي وحضري ،لكف،ورغـ الجيود المبذولة ،لـ يتوفؽ
في توفير الحاجات المتزايدة لإلسكاف ،أما البناء الذاتي فقد تـ بمشاركة السكاف في المناطؽ الريفية،
وبمواد البناء ،كما دراسات المواقع يكوف مف قبؿ الدولة ،وتحت رقابة مستمرة في كؿ مراحؿ البناء
()Hamidou, 1989 : 37
وفي عاـ ( ،)0861وحتَّى يسمح المسكف بإشباع الحاجات االجتماعية لمساكف ،اقترح مجموعة مف
المختصيف  -كمِّفوا بالبرمجة االجتماعية لمسكف في المناطؽ الحضرية -طريقتيف ميمتيف ىما:
()Hamidou , 1989 :17
 الطريقة المباشرة :إعطاء لكؿ واحد إمكانية تجربة العيش في جماعة في ألفة وراحة اجتماعيةلحمايتو مف العوامؿ الفيزيقية ومف االضطرابات.
 الطريقة غير المباشرة :يتيح االتصاالت الشخصية بفضؿ وجود أماكف لالجتماع والخدماتاالجتماعية مثؿ :التربية (المدرسة) ،وأماكف الترفيو والرياضة.
 الفترة الممتدة ( :)1977-1974والتي تعرؼ بمرحمة المخطط الرباعي الثاني ،وتميزت بتزايد
الحاجة إلى السكف في المدف ،وىذا يعود إلى النمو الديموغرافي المتزايد ،مما دفع السمطات إلى اتخاذ
تدابير مالئمة لمخروج بحموؿ ،لكف واجيتيا صعوبات كثيرة لبناء المساكف في خاصة في المناطؽ
الريفية أكثر مف تمؾ التي في المدف ،وذلؾ راجع إلى لكوف األراضي الريفية جبمية،

كما يصعب

الوصوؿ إلييا ،وايصاؿ مواد البناء .وبالتالي فإنو لـ تحقؽ برامج بناء المساكف حتى بعد األربع
سنوات التي تمت المخطط الرباعي الثاني ،كما أف البرنامج الحضري المقرر كاف ييدؼ إلى بناء
 011ألؼ مسكف جديد ،وتسميـ  81ألؼ مسكف (.)Hamidou, 1989 : 44
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 الفترة الممتدة ما بين ( :)1987-1979والتي تعرؼ بمرحمة ما بيف المخططيف ،أي المخطط
الخماسي األوؿ ( )0868وجزء مف المخطط الخماسي الثاني ،ولقد تـ فييا استيالؾ قرض لبناء
السكف ،وذلؾ مف خالؿ الخزينة المالية لمدولة )(Trésor؛ والصندوؽ الوطني لمتوفير
واالحتياط  CNEPبغض النظر عف التمويالت التي صدرت مف القطاعات األخرى ،والتي قيمتيا
 476563مميوف دينار ،فيذه القيمة تمثؿ  4,19مرة االستيالؾ العاـ لمقرض في المرحمة مف 0856
إلى  0867الذي يتمثؿ في  03مميار دينار ،فخالؿ ىذه المرحمة تـ بناء العديد مف المساكف لسد
الطمب المتزايد عمى السكف وحؿ ىذه المشكمة (.)Hamidou , 1989 : 47
ونجد في ىذه الفترة أف أغمبية المباني تختمؼ كثي اًر عف النموذج التقميدي وذلؾ راجع ألسباب
اقتصادية ،وأيضاً لكوف الحاجة لمسكف في تزايد مستمر .فالمباني العصرية ىي األكثر مالئمة الحتواء
أكبر قدر مف السكاف .أما فيما يخص الفيالت فتبنى عمى أساس توفير كؿ المرافؽ األساسية
والضرورية لتحقيؽ الحياة السيمة والرفاىية ،إلى جانب مراعاة الجانب الجمالي ،ولكف بسبب أزمة السكف
نجد الكثيروف يعيشوف في البيوت القصديرية واألكواخ ،فالدولة تقدـ قروض لمقروييف حتى يتمكنوا مف بناء
مساكنيـ الخاصة ،ولكف غالء اليد العاممة تدفع إلى طريقة أخرى تسمى بالتويزة حيث يتعاونوف كؿ
الجيراف واألصدقاء عمى بناء المسكف .كما نجد بعض الميندسوف مرتبطوف مع األرض ارتباطا وثيقا
ومتعمقوف بالماضي ،فيتمسكوف بالنماذج التقميدية لبناء المساكف وذلؾ بمواد محمية رغـ أنيا غير متوفرة
بشكؿ كافي باإلضافة إلى غالئيا ،ولكف أغمبية المباني ال تكوف مف طرؼ أيادي متخصصة بؿ مف
طرؼ عامة الناس ىـ الذيف يقوموف ببنائيا ،فنجدىا تتناقض تماما مع العمارات التي تمثؿ ثقافات
خارجية غربية ،أما ىذه المساكف التقميدية تحترـ رغبات السكاف المحميوف ،والخصائص الثقافية لكؿ
منطقة ولذلؾ نجدىا تتنوع مف منطقة ألخرى(.)Benmatti, 1982 : 178-179
 الفترة الممتدة ما بين ( )1987إلى يومنا الحالي :تتميز بتزايد مستمر لمطمب عمى السكف
خاصة في شماؿ البالد ،حيث يتمركز  %81مف عدد السكاف في شريط ساحمي بعرض  011كمـ،
وىذا ما أعاؽ مجيودات الدولة في ىذا المجاؿ ،إضافة إلى أف الحظيرة السكنية تعاني مف عدة
مشاكؿ أىميا :أف  %40مف المساكف التي يبمغ عددىا  1175111مميوف مسكف بني قبؿ
االستقالؿ ،حيث بني  741111ألؼ مسكف قبؿ ( ،)0834وبني  841111ألؼ مسكف ما بيف
( ،)0843-0834وبني  037111ألؼ مسكف ما بيف ( )0851-0843أي أنيا تجاوزت  31سنة.
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باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف نسبة تدىور البنيات السكنية تتعدى %14؛ بينما النسبة المقبولة دوليا ال
تتعدى  .%1618ولقد فقدت السكنات التي بنيت خالؿ  11سنة الماضية قيمتيا الحقيقية.
وقدرت الحظيرة السكنية في الجزائر حسب اإلحصاء العاـ لمسكاف (َّ )0887
أف عدد 3170638
مسكف %4631 ،منيا سكف مؤقت (أكثر مف  407111مسكف) ،منيا  141111ألؼ فقط قابؿ
لمترميـ ،وأكثر مف  011111ألؼ سكف قصديري (و ازرة السكف والعمراف.)1111 ،
ويبيف الديواف الوطني لإلحصائيات ( )ONSوضعية الحظيرة السكنية لمجزائر لعاـ ( )1117كما
يمي:
 الجدوؿ رقـ ( :)11العدد اإلجمالي لمسكف في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني حسب
إحصائيات عاـ (.)O N S, 2009) )1117
والية الجزائر
العدد اإلجمالي لمسكف

عمى المستوى الوطني

0887

1117

1117

324514

603690

5478422

الترتيب
0

يبيف الجدوؿ رقـ ( )11وضعية الحظيرة السكنية لوالية الجزائر في عاـ ( ،)1117حيث بمغ عدد
المساكف  603690مسكف ،مقابؿ  435 605مسكف في عاـ ( .)0887ونستنتج أف نمو السكف في والية
الجزائر يقدر  112088مسكف في عاـ ( .)1117وحظيرة السكف في والية الجزائر تمثؿ  %7685مف
حظيرة السكف عمى المستوى الوطني ،والتي تبمغ  5478422مسكف.
وبيذا كانت رتبة والية الجزائر األولى ( )10عمى المستوى الوطني.
 الجدوؿ رقـ ( :)12توزيع المساكف المشغولة مف طرؼ العائالت في والية الجزائر ،وعمى المستوى
الوطني حسب إحصائيات عاـ ((O N S, 2009( )1117
والية الجزائر
العدد اإلجمالي لمسكف

عمى المستوى الوطني

0887

1117

1117

385344

514641

5303954

الترتيب
0

يالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )12أف ىناؾ تزايداً في المساكف المشغولة مف طرؼ العائالت القاطنة
بوالية الجزائر ،حيث بمغت في عاـ ( 403530 )1117مسكف ،مقارنة مع عاـ ( )0887حيث كانت
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 274233مسكف .وبيذا رتبت والية الجزائر األولى ( )0عمى المستوى الوطني الذي بمغت فيو المساكف
المشغمة في عاـ ( 4212843 )1117مسكف.
 الجدوؿ رقـ ( :)13معدؿ إشغاؿ المسكف مف طرؼ العائمة في والية الجزائر وعمى المستوى
الوطني حسب إحصائيات عاـ (( O N S, 2009) )1117
عمى المستوى الوطني

والية الجزائر
معدؿ إشغاؿ المسكف

0887

1117

1117

مف طرؼ العائمة

565

467

563

الترتيب
8

يشير الجدوؿ رقـ ( )13أف ىناؾ تناقصاً في معدؿ إشغاؿ السكف مف طرؼ العائالت القاطنة بوالية
الجزائر حيث بمغ معدؿ اإلشغاؿ في عاـ ( ،467 )1117مقارنة بعاـ ( )0887حيث كاف  565ورغـ ىذا
رتبت والية الجزائر التاسعة( )8عمى المستوى الوطني ،الذي بمغ فيو معدؿ اإلشغاؿ في عاـ ()1117
 .563وىذا يعني أف التكثيؼ الداخمي لمسكف في والية الجزائر قد قػ َّؿ في عاـ ( )1117ويمكف إرجاع ذلؾ
إلى زيادة عدد المساكف المنجزة في ىذه الوالية ،وىذا ما بينو الجدوؿ رقـ ( .)11إضافة إلى تقمص حجـ
العائمة القاطنة بوالية الجزائر حيث كاف متوسط حجـ العائمة في عاـ ( 560 )0887وبمغ  461في عاـ
( )1117حسب المصدر السابؽ.
 الجدوؿ رقـ ( :)14توزيع المساكف المشغمة وغير المشغمة في والية الجزائر وعمى المستوى
الوطني حسب إحصائيات عاـ ((O N S, 2009) )1117
نوع السكف
الوالية

سكف مشغؿ سكف ثانوي

سكف غير سكف لالستعماؿ

المجموع

مشغؿ

الميني

والية الجزائر

403530

25341

52047

01828

603690

المجموع الكمي لكؿ الواليات

4156813

313033

760546

34620

5478422

يوضح الجدوؿ رقـ ( )14أف وضعية الحظيرة السكنية لوالية الجزائر في عاـ ( ،)1117كانت كما
يمي :بمغ عدد المساكف المشغولة في والية الجزائر  403530مسكف ،مقابؿ  4156813مسكف عمى
المستوى الوطني .وبمغ عدد المساكف الثانوية في والية الجزائر  25341مسكف ،مقابؿ  313033مسكف
عمى مستوى الوطني .وقدر عدد المساكف غير المشغولة في والية الجزائر  52047مسكف ،مقابؿ
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 760546يطكٍ عمى المستوى الوطني .ووصؿ عدد المساكف الخاصة باالستعماؿ الميني في والية
الجزائر  01828يطكٍ ،مقابؿ 34620مسكف عمى مستوى الوطني.
 الجدوؿ رقـ ( :)15توزيع العدد اإلجمالي لممساكف حسب نوعيا في والية الجزائر وعمى المستوى
الوطني حسب إحصائيات عاـ ((O N S, 2009) )1117
الوالية

والية الجزائر

ممكية السكف
عمارة
مسكف فردي
مسكف تقميدي
مسكف قصديري
مساكف أخرى
( NDلـ يفصح
الساكف نوع سكنو)
المجموع

المجموع الكمي لكؿ
واليات الجزائر

ت

106247

1309591

%

3661

1969

ت

126727

3766345

%

3964

5762

ت

16577

951855

%

466

1464

ت

28012

234154

%

665

366

ت

10424

86012

%

366

163

ت

51057

241576

%

1161

367

ت

512581

6589533

%

111

111

يالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )15أف عدد كبير مف العائالت تقيـ في المساكف الفردية التي يقدر عددىا
بػ  126727مسكف فردي أي بنسبة  .%2863ثـ يمييا السكف داخؿ العمارات ويقدر عددىا بػ 217358
عمارة أي بنسبة  .%2561ثـ تمييا المساكف القصديرية ويقدر عددىا بػ  39103مسكف قصديري ،أي
بنسبة  .%365ثـ تمييا المساكف التقميدية ويقدر عددىا بػ  27688مسكف تقميدي ،أي بنسبة  .%365بينما
المساكف األخرى مثؿ :الشييالت فيي قميمة جدا مقارنة بالمساكف السابقة الذكر ،ويقدر عددىا بػ21535
مسكف ،أي بنسبة .%265
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ويالحظ الشيء نفسو بالنسبة لممجموع الكمي لواليات الجزائر فإف عدد كبير مف العائالت تقيـ في
المساكف الفردية وذلؾ يقدر بػ  3766345مسكف فردي أي بنسبة .%4661ثـ يمييا السكف في العمارات
ويقدر بػ  1309591عمارة ،أي بنسبة  .%0868إال أف المالحظ أف المساكف التقميدية عددىا أكثر عمى
المستوى الوطني مقارنة بوالية الجزائر ،حيث قدر عددىا بػ  951855مسكف تقميدي ،أي بنسبة .%03.3
بينما المساكف القصديرية فعددىا أقؿ عمى المستوى الوطني مقارنة بوالية الجزائر ،حيث قدر عددىا بػ
 123043مسكف قصديري ،أي بنسبة  .%265أما المساكف األخرى (الشييالت ،الخيـ )...فعددىا أقؿ
عمى المستوى الوطني مقارنة بوالية الجزائر ،حيث قدر عددىا بػ  86012مسكف أي بنسبة . %062
 الجدوؿ رقـ ( :)16توزيع المساكف حسب توفرىا عمى المرافؽ الصحية الضرورية (حماـ ،مطبخ،
مرحاض) في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني حسب إحصائيات عاـ (O N S, ( )1117
.)2009
الوالية
المرافؽ

عمى المستوى الوطني

والية الجزائر

الترتيب

0887

1117

1117

المطبخ

%7460

%8163

%8364

11

غرفة االستحماـ

%4662

%6066

%5461

04

مرحاض

%77

%8168

%8063

16

يشير الجدوؿ رقـ ( )16أف المساكف في والية الجزائر والتي تتوفر عمى مطبخ ارتفعت في عاـ
( )1117حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%81.3مقارنة بعاـ ( )0887حيث كانت نسبتيا تقدر بػ  %74..ورغـ
ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة العشريف ( )11عمى المستوى الوطني .في حيف أف ىناؾ ارتفاعا
ممحوظا لممساكف التي تتوفر عمى غرفة االستحماـ في عاـ ( )1117فقد قدرت نسبتيا بػ ،%6066مقارنة
بعاـ ( )0887حيث كانت نسبتيا تقدر بػ  ،%4662ورغـ ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة الخامسة
عشر ( )04عمى المستوى الوطني .بينما ارتفعت نسبة المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى
المرحاض في عاـ ( )1117بػ ،% 8168مقارنة بعاـ ( )0887حيث كانت نسبتيا تقدر بػ ،%77ورغـ
ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة السابعة وعشريف ( )16عمى المستوى الوطني.
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ويالحظ أنو عمى المستوى الوطني وفي عاـ ( )1117أف غرفة االستحماـ غير متوفرة في كؿ
المساكف حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%5461مقارنة بتوفر المساكف عمى المطبخ والمرحاض فنجد أغمب
المساكف تتوفر عمييا.
 الجدوؿ رقـ ( :)17توزيع المساكف حسب تزويدىا بشبكات الكيرباء والغاز والماء والصرؼ
الصحي في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني حسب إحصائيات عاـ (O N S, ( )1117
.)2009
والية الجزائر

عمى المستوى الوطني

الترتيب

0887

1117

1117

الكيرباء

%7367

%8167

%8364

25

الغاز

%4663

%5064

%3467

7

المياه الصالحة لمشرب

%7064

%7567

%7167

01

شبكة الصرؼ الصحي

%7062

%7562

%6664

01

يوضح الجدوؿ رقـ ( )17أف المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى الكيرباء ارتفعت في عاـ
( )1117حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%8167مقارنة بعاـ ( ،)0887حيث كانت نسبتيا تقدر بػ %7367ورغـ
ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة الستة وثالثوف ( )25عمى المستوى الوطني .في حيف أف ىناؾ
ارتفاعا ممحوظا لممساكف التي تتوفر عمى غاز المدينة في عاـ ( )1117فقد قدرت نسبتيا بػ ،% 5064
مقارنة بعاـ ( )0887حيث كانت نسبتيا تقدر بػ  ،%4663ورغـ ذلؾ رتبت والية الج ازئر في المرتبة
الثامنة ()7عمى المستوى الوطني .بينما ارتفعت نسبة المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى المياه
الصالحة لمشرب في عاـ ( )1117بػ  ،%7567مقارنة بعاـ ( )0887حيث كانت نسبتيا تقدر بػ،%7064
ورغـ ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة العاشرة ( )01عمى المستوى الوطني .بينما ارتفعت نسبة
المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى شبكة الصرؼ الصحي في عاـ ( )1117بػ  ،%75.2مقارنة
بعاـ ( )0887حيث كانت نسبتيا تقدر بػ  ،%7062ورغـ ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة الثانية
عشر( ) 01عمى المستوى الوطني.
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كما يالحظ أنو عمى المستوى الوطني أف غاز المدينة غير متوفر في كؿ المساكف في عاـ
( )1117حيث قدرت نسبتو بػ  ،%3467وىي نسبة ضعيفة مقارنة بتوفر المساكف عمى الكيرباء والمياه
الصالحة لمشرب وشبكة الصرؼ الصحي.
 الجدوؿ رقـ ( :)18توزيع المساكف حسب مصادر استيالؾ الماء الصالح لمشرب في والية
الجزائر وعمى المستوى الوطني حسب إحصائيات عاـ (.(O N S, 2009) )1117
مصادر المياه

الوالية

شبكة الماء

المجموع الكمي لكؿ
واليات الجزائر

أخرى
%266

% 166

%767

%061

بئر

المنبع

%7860

%067

%160

%165

%6468

%561

%263

%366

الصالح لمشرب

والية الجزائر

خزاف

منابع

ND

الماء

يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )18أف معظـ المساكف المشغمة مف طرؼ العائالت في والية
الجزائر تتوفر عمى شبكة مياه صالحة لمشرب والتي تقدر نسبتيا بػ  %7860مسكف ،بينما تتحصؿ نسبة
 %266مف المساكف عمى المياه بطرؽ مختمفة تتمثؿ ىذه الطرؽ في الحنفيات العمومية ،مف المساجد
والمدارس ...وىناؾ نسبة %165مف المساكف تتزود بالمياه مف خزانات الماء .في حيف أف ىناؾ نسبة
 %067مف المساكف تستخرج الماء مف اآلبار .وىناؾ نسبة ضعيفة جدا تقدر بػ  %160تتحصؿ عمى
المياه مف المنابع الطبيعية.
ويالحظ كذلؾ عمى المستوى الوطني أف أغمب المساكف في عاـ ( ،)1117تتوفر عمى شبكة مياه
صالحة لمشرب ،حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%6468وىي نسبة مرتفعة .لكف رغـ ذلؾ مازالت نسبة معتبرة
مف المساكف تتحصؿ عمى المياه عف طريؽ اآلبار وخزانات المياه والمنابع...
 الجدوؿ رقـ ( :)01توزيع المساكف حسب طريقة الصرؼ الصحي في والية الجزائر وعمى المستوى
الوطني حسب إحصائيات عاـ (.(O N S, 2009) )1117
شبكة صرؼ المياه
الوالية

شبكة مجاري اتجاه حفرة (خندؽ)

أماكف
أخرى

ND

والية الجزائر

%7761

%361

%265

362%

المجموع الكمي لكؿ واليات الجزائر

%6561

%0468

%468

%160
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يبيف الجدوؿ رقـ ( )01أف معظـ المساكف المشغولة مف طرؼ العائالت في والية الجزائر تتوفر
عمى شبكة مجار ،والتي تقدر نسبتيا بػ  %7761مسكف ،لكف ىناؾ مساكف تخرج مياه الصرؼ اتجاه حفر
أو خنادؽ ،وتقدر نسبتيا بػ  %361مسكف ،في حيف توجد مساكف تخرج مياه الصرؼ في أماكف أخرى
مثؿ :خارج البناء ،وتقدر نسبتيا بػ  %265مسكف.
ثـ يالحظ عمى المستوى الوطني ،أف شبكة الصرؼ الصحي متوفرة في أغمب المساكف في
ومف َّ
عاـ ( ،)1117حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%6561وىي نسبة مرتفعة.
 الجدوؿ رقـ ( :)00توزيع المساكف حسب مصادر التزويد بالكيرباء في والية الجزائر وعمى المستوى
الوطني حسب إحصائيات عاـ (.(O N S, 2009) )1117
التزويد بالكيرباء
الوالية

شبكة الكيرباء مولد الكيرباء نوع آخر

ND

والية الجزائر

%8063

%061

%263

%361

المجموع الكمي لكؿ واليات الجزائر

%8262

%064

%261

%161

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )00أف معظـ المساكف المشغولة مف طرؼ العائالت في والية الجزائر
تتوفر عمى شبكة الكيرباء ،إذ تقدر نسبتيا بػ  ،%8063وىناؾ مساكف تتحصؿ عمى الكيرباء بواسطة
مولد كيربائي ،وىذه تقدر نسبتيا بػ  ،%0.1في حيف توجد مساكف تتحصؿ عمى الكيرباء بطرؽ أخرى قد
تكوف غير شرعية ،تقدر نسبتيا بػ .%263

ويبيف كذلؾ الجدوؿ رقـ ( )00أف أغمب المساكف عمى المستوى الوطني في عاـ ( )1117مزودة
بشبكة الكيرباء ،حيث قدرت نسبتيا بػ  .%8262وىي نسبة مرتفعة.
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 الجدوؿ رقـ ( :)01توزيع المساكف حسب مصادر التزويد بالغاز في والية الجزائر وعمى المستوى
الوطني حسب إحصائيات عاـ (.(O N S, 2009) )1117
التزويد بالغاز
الوالية

الغاز الطبيعي غاز القارورة نوع آخر

ND

والية الجزائر

%5064

%2267

%163

%362

المجموع الكمي لكؿ واليات الجزائر

%3461

%4068

%061

%161

يشير الجدوؿ رقـ ( )01إلى أف معظـ المساكف المشغولة مف طرؼ العائالت في والية الجزائر
تتوفر عمى شبكة الغاز الطبيعي بنسبة  ،%5064وىناؾ نسبة  %2267مف المساكف تتحصؿ عمى
الغاز بواسطة غاز القارورة ،في حيف توجد مساكف تتحصؿ عمى الغاز بطرؽ أخرى والتي تقدر نسبتيا
بػ  .%1..وتجدر اإلشارة إلى أف نسبة  %4068مف المساكف عمى المستوى الوطني في عاـ ()1117
تتحصؿ عمى الغاز بواسطة غاز القارورة ،مقابؿ نسبة تقدر بػ %3461مف المساكف متوفرة عمى شبكة
الغاز الطبيعي.
نستنتج مف الجداوؿ السابقة ،أف عدد المساكف في والية الجزائر مرتفع ،وكذلؾ عمى المستوى
الوطني في الفترة الممتدة ما بيف  .1117-0887كما نستنتج أف المساكف المشغولة أكثر مف المساكف
كبير مف المساكف المشغولة مف طرؼ العائالت عبارة عف مساكف
اً
غير المشغولة ،إضافة إلى أف عدداً
متصمة بشبكة مياه صالحة لمشرب ،وتتوفر عمى المرافؽ الصحية الضرورية كالمطبخ ،والحماـ
والمرحاض ،وكذا شبكة مجاري صرؼ المياه ،ومزودة بالكيرباء عف طريؽ شبكة الكيرباء ،كما أنيا
مزودة بالغاز عف طريؽ شبكة الغاز.

– –2تصنيف السكن في الجزائر:
يصنؼ السكف في الجزائر إلى عدة أنواع تبعا لمعايير مختمفة منيا:

 -1-2تصنيف السكن حسب تاريخ البناء:
يركز ىذا التصنيؼ عمى تاريخ بناء السكف مف حيث الجدة والقدـ ،إضافة إلى خصائص البناء
القديـ والمعاصر.
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 -1-1-2السكن التقميدي:

يقصد بو المكاف الذي يعيش فيو اإلنساف وىذا يعوض البيت ،وأيضا الفضاء الذي يحيط بو مف
حيث تنقمو وعممو ،وفي عدة مناطؽ مف العالـ يستعمؿ اإلنساف تقنيات البناء نفسيا مف جيؿ آلخر وىذه
المساكف تحتفظ بالنمط نفسو منذ القروف وىو ما نسميو بالسكف التقميدي .وبمعنى آخر ىي منازؿ تقميدية
وأصمية ،رغـ أف ىناؾ اختالفاً بيف المنازؿ الموجودة في المدف واألرياؼ ،إال أف بنائيا يكوف بالطريقة
نفسيا (.)Rouag-Djenidi, 1996 : 47
فالسكف التقميدي عبارة عف مجمع يحتؿ القسـ األكبر منو مخازف المحصوؿ ومأوى الحيوانات،
ومخزف اآلالت واألدوات المستخدمة لمزراعة ،أما القسـ األخر األصغر فيو عبارة عف مأوى لمعائمة
(فتحي محمد أبو عيانة.)131 :1111 ،
ويتميز السكف التقميدي أيضا باألسوار العالية التي تحيط بيا لتحجب العيف عف الرؤية والتي عبر
عنيا ( Côtكوت) أنيا أسوار عمياء ،أي أنيا ال تحتوي عمى نوافذ (.)Boutefnouchet, 1980 : 40

 1 -1-1-2السكن التقميدي في بعض المناطق من الجزائر:
نتطرؽ فيما يمي إلى بعض األمثمة عف مختمؼ أنواع أو عينات تمثؿ المنازؿ التقميدية الجزائرية
التي تختمؼ مف منطقة إلى أخرى.
 1-1 -1-1-2السكن التقميدي في القصبات الجزائرية:
تعني القصبة لغة "جوؼ القصر" وقصبة البمد "مدينتو" ،وقد تـ بنائيا ألغ ارض أمنية .وقد شاع
استعماؿ لفظ القصبة في المغرب العربي كناية عف القمعة التي بيا مقر الحاكـ ،وكانت تبنى في قمب
المدينة لذلؾ عرفت بالنواة .وانتقمت في العصر المرابطي إلى قمة التجمع السكاني ،ثـ استقمت عنو بأسوار
تحمي المدينة اإلدارية والمالية وتضمف وجود األمير في مأمف مف غضب الرعية أو تمرد الجيش
( .)Zaid,2006 :3ونجد القصبة ذات أزقة رئيسية تتصؿ بممرات تؤدي إلى البيوت ،الحمامات ،المساجد
وآبار المياه ،والمساكف منظمة ومعتمدة عمى مبدأيف ىما ،الصداقة واألمف فنجد االحتراـ المتبادؿ بيف
الجيراف .وتختمؼ البيوت حسب عدد األفراد وىي ذات مدخؿ واحد تتوسطيا ساحة مشتركة (وسط الدار)
حيث مف خالليا يتـ المرور إلى الغرؼ التي نجدىا غالباً تتوفر عمى نوافذ تطؿ عمى الساحة المركزية
(وسط الدار) وناد اًر ما تطؿ عمى الخارج (.)Benmatti , 1982 :180
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ويعرؼ ىذا المسكف أيضا بػ "الدار" أو "الدويرة" وعمى العموـ يتكوف مف اثنيف إلى ثالثة مستويات
حوؿ فناء مفتوح ،نجد بالطابؽ األرضي وسط الدار محيط بغرؼ عمى ثالث جيات ،يجاوره مصدر الماء
الوحيد بالمبنى ومرحاض واحد ،في أحد أركاف وسط الدار يوجد سمـ يوصؿ إلى الدور األوؿ الذي يتميز
بنفس نظاـ غرؼ الطابؽ األرضي باإلضافة إلى رواؽ واسع نوعا ما يسيؿ المرور إلى الغرؼ ،ويطؿ
عمى وسط الدار .مف المستوى األوؿ نصعد إلى المستوى الثاني إلى السطح الذي يمتاز بجدرانو العالية
في كؿ الجوانب باستثناء الجانب المطؿ عمى وسط الدار،وذلؾ حتى ال يرى أحد ما تفعمو النساء ألف
وظيفتو األساسية تتمثؿ في استخدامو لنشر الغسيؿ وتجفيؼ المواد الغذائية كالكسكسي ،ويستخدـ لمسير
في ليالي الصيؼ .تأخذ الغرؼ شكال مربعا أو مستطيال .ونجد بالطابؽ األوؿ المقصورة وىي غرفة
مرتفعة قميال ،وبالطابؽ الثاني غرفة تعرؼ بالدكاف تستعمؿ لتخزيف المواد الغذائية .ونجد أيضا عند
الدخوؿ إلى الدار السقيفة وىي فضاء انتقالي لمدخوؿ إلى وسط الدار .وبنيت ىذه الديار عمى أساس
األلفة والطمأنينة واألماف .ويعتبر وسط الدار مركز الحياة اليومية ،وىو منبع الضوء والتيوية لمغرؼ،
والستعمالو يستخدـ نظاما دقيقا ،اتفؽ عميو الجيراف وتسمى "الدالة"أو "الدور" .يخصص لكؿ عائمة يوما
مف أياـ األسبوع الستعماؿ وسط الدار لغسيؿ المالبس وتنظيؼ المسكف .باإلضافة إلى ىذه الصورة
االجتماعية يحافظ الجيراف عمى الحرمة والتحجب ،والنساء ال يقابمف أبدا الرجاؿ في وسط الدار .ولما يريد
جار مف جنس الذكر الدخوؿ إلى الدار يطمب بصوت مرتفع "فسح الطريؽ" والرجؿ ليس لو الحؽ أف
يقضي حاجاتو الطبيعية في المرحاض في النيار ما عدا بالميؿ بيف الساعة الثالثة والرابعة صباحا حتى ال
يراه أحد (عبد الحميد دليمي.)056-055 :1116،

ومازالت القصبة في معظـ المدف الجزائرية إلى يومنا ىذا ممجأ لمسكاف رغـ كونيا مف اآلثار
التاريخية ،فيي ال تتوفر عمى الظروؼ المناسبة لمعيش ،فحالياً أصبحت البيوت التي كانت تأوي عائمة
واحدة في الماضي ،مأوى لعشرة عائالت أو أكثر (.)Benmatti, 1982 :180
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 2-1-1-1-2السكن في منطقة القبائل:

تقع القرية القبائمية إما عمى مرتفع أو سيؿ ،حيث نجد فييا طرؽ تؤدي إلى المساكف التي تتكوف
مف عدة بيوت صغيرة ،تشكؿ المنزؿ الكبير الذي يأوي العائمة الكبيرة .تبنى البيوت بالحجارة مدعمة
بأعمدة توضع عمى الجدار لتسند السقؼ ،النوافذ ال تطؿ عمى الخارج إنما عمى الساحة .كما تتوفر داخؿ
الغرفة عمى مكاف خاص بالماشية حيث تكوف األرضية منخفضة بالنسبة لألرضية األخرى الخاصة
بالبشر ولكف الغرفة مشتركة .والبيت القبائمي ىو وحدة اجتماعية واقتصادية وظيفتو إيواء العائمة والمؤونة
وكذلؾ الحيوانات األليفة وذا تصميـ أو مخطط بسيط وتنظيـ يخضع لعدة عناصر وىي الجانبية (يميف،
يسار) اإلضاءة ،الرطوبة ،الجنس (ذكر ،أنثى) إضافة إلى الطبيعة والجانب الثقافي .ولو خصائص
وحدود ،فنجده يممؾ بابا يفصمو عف الخارج العاـ والداخؿ الخاص ،ليس لو شكؿ ىندسي معيف أو محدد،
توضع فييا الوسائؿ وبعض الحاجيات كالحطب في فصؿ الشتاء ،وحتى المؤونة كونيا امتدادا
لممنزؿ ،ويتوفر عمى المساحة أو الفناء الذي ىو فضاء متعدد االستعماالت

والوظائؼ وىو أكثر

استخداما مف طرؼ النساء مقارنة بالرجاؿ.)Sayad, 1974 : 21( ،
وكذلؾ نموذج البيت القبائمي لو تقسيمو وىو كاآلتي)Sayad, 1974 : 24-25( :
 )0تقاعتس :مساحة كبيرة معتبرة مرتفعة نوعا ما عمى ما يسمى "أداينيف" وىي غالبا خاصة بالرجاؿ
احتراما وتقدي ار ليـ.
 )1أداينيف( :اإلسطبؿ) :مكاف يشكؿ تقريبا ثمث مساحة البيت كمو وفيو تناـ وتبقى الحيوانات في
مأمف عف الذئاب والمصوص.
 )2تعريشت :ىي سقؼ "أداينيف" وليا نفس مساحتو ناد ار ما نجد منازؿ ال تحتوي عميو وتستخدـ
لحفظ المواد واألثاث وكؿ ما ىو غاؿ وثميف.

 3 -1-1-1-2السكن في منطقة بني مزاب:
في ىذه المنطقة تبنى البيوت حوؿ المساجد التي تؤمف الحماية النفسية والجسدية ،بنيت المنازؿ
عمى أساس التفريؽ أو العزؿ بيف جناح النساء وجناح الرجاؿ ولمحماية مف الح اررة حيث أف ىذه البيوت
متصمة بساحة وال تتوفر عمى نوافذ ما عدا الباب الرئيسي .كما نجد مساحة مخصصة لتجفيؼ التمور،
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أما المواد األساسية المستعممة في البناء ىي الحجارة ،الطوب (األجر) المصنوع مف الطيف والخشب،
السقؼ مصنوع بأعمدة خشبية (.)Benmatti, 1982 :181
 4 -1-1-1-2السكن في منطقة الهوقار:
تختمؼ المساكف في ىذه المنطقة ،فمف الناس مف لدييـ خيـ محمية باألعشاب الجافة ،نجد ىذه
الخيـ منتشرة في ضواحي اليوقار ،كما يوجد في وسط المنطقة منازؿ مف الطوب (نوع مف األجور
مصنوع مف الطيف وحده) أو مف الحجارة حيث تتصؿ ببعضيا البعض بواسطة الطيف .أما السقؼ
يستعمؿ لتجفيؼ التمور .ومف الداخؿ مسقؼ بواسطة جذوع النخؿ ،واألرضية مغطاة بحجارة خاصة
تجمب مف الواحات ،والباب مفتوح عمى الجية الغربية ،أما الفتحات الصغيرة فموجية نحو الشرؽ.
كما يوجد في ىذه المنطقة مساكف تحتوي عمى مداخؿ ضيقة جدا وعميقة تغوص في الرماؿ .ىذه المباني
نجدىا ما تزاؿ إلى يومنا ىذا رغـ أنيا ضاربة في التاريخ ،إال أف ىناؾ نماذج عصرية تظير بشكؿ كبير
خاصة في المدف ،وتمتد أيضاً إلى األرياؼ لكونيا أكثر مالئمة لمحياة المريحة ( Benmatti, 1982 :
.)183
 -2-1-2السكنات المتبقية من عهد فرنسا:
يطمؽ عمييا تسمية "ديار وقت فرنسا" أو "ديار الكولوف" وكثيرة االنتشار في مناطؽ الجزائر.
التجمعات السكنية االجتماعية :مبنية في عيد االستعمار ،وأىـ ما نالحظو عدـ توفرىا عمى الشروط
الصحية لمسكف.
 -3-1-2السكن الحضري:
بتطور العمراف ونموه بدأ السكاف يتوجيوف إلى خارج المدينة وترؾ وسط المدينة لوظائؼ أخرى
أكثر أىمية كوظيفة التجارة أو اإلدارة .ومف مميزات المسكف الحضري أنو ضيؽ وأقؿ جماالً وتختمؼ
المناطؽ السكنية في المدينة باختالؼ سكانيا فيناؾ الفقراء الذيف يعيشوف في أماكف مكتظة بالسكاف إلى
أكبر درجة ،وغالباً ما تكوف بعض أجزائيا مناطؽ القذارة في المدينة .أما مساكف الطبقة الوسطى فتميؿ
إلى االبتعاد عف داخؿ المدينة ،وىناؾ مساكف الطبقة الراقية ذات الدخؿ المرتفع والتي تتميز بأنيا عمى
نسؽ شبو موحد إضافة إلى النظافة واليدوء وغالبا ما تكوف قائمة بمفردىا وخارج المدينة (فتحي أبو
عيانة.)252 :1111 ،
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 -2-2تصنيف السكن حسب النوع:

ىذا التصنيؼ يعتمد عمى رقي السكف ،مساحتو ،عدد الغرؼ فيو والمواد المستعممة في بنائو.
 -1-2-2الفيالت:
وىي عبارة عف منشأة أحيانا تكوف غير شرعية ولكف أىـ ما يميزىا ىي مساحتيا الواسعة
وتوفرىا عمى قاعة لالستضافة واسعة (صالوف) ،حديقة ،قبو ،المواد الغالية التي أنجزت بيا وواجيتيا
الفاخرة ،الخ .ظير ىذا النمط في أوروبا وجاء إلى الجزائر عف طريؽ المستعمر الفرنسي وأف أصؿ كممة
فيال تبعث إلى فكرة االصطياؼ وما ىو فاخر لتعريؼ إسكاف مخصص لجماعات اجتماعية مخصوصة
ليا تنظيـ مجالي منظـ ،وىي تعني أيضا البحث عف رفاه برجوازي ،والرغبة في التفاخر والتباىي
بالفخفخة .نالحظ في تاريخ الجزائر مف الناحية المورفولوجيا نمطيف مف الفمؿ تسكنيا الطبقات االجتماعية
المحضوضة ،األولى سمسمة مف الفمؿ المتشابية بنيت في عيد االستعمار مف قبؿ األوروبييف ويسكنيا
اليوـ الجزائرييف والثانية فمؿ بنيت بعد (( )0854عبد الحميد دليمي.)083 :1116 ،
 الفيالت التي بنيت في عهد االستعمار:
يبيف ىذا النوع مف الفيالت الصورة النيائية لحضارة بنيت بالمواد الصمبة ،بالحديد ،بالخرسانة،
الزجاج ،وبالحطب وتتضمف الشرفات ومرآب لمسيارات وحديقة .جميع ىذه العناصر تدؿ عمى نجاح
الطبقة التي تسكنيا .شيد ىذا النمط مف اإلسكاف في الجزائر كنموذج يعبر عف رغبة األوروبيوف في
الوصوؿ إلى المركز االجتماعي الذي يمثؿ البرجوازية الصغيرة ،ويشير ىذا النمط مف اإلسكاف الحضري
إلى تجمع سكاني يشرح وظيفة اجتماعية أخذت بالموز األوروبية وتبيف فييا نجاحيا ،وبعد االستقالؿ
أنعكس ىذا النمط اإلسكاني عمى الممارسات والسموكية والرمزية التي تركيا االستعمار (عبد الحميد
دليمي.)083 :1116 ،
 الفيالت التي بنيت بعد :1965
االستعارة المغوية لكممة فيال مف قبؿ الجزائرييف ال تعني بتاتا األخذ باألسموب األوروبي والرموز
التي تقدميا في البناء أو سموكياتو الجديدة ،وىو ال يعبر عف طبقة اجتماعية أخذت مكانتيا ،في المجتمع
عبر عصور متتالية بحيث أصبحت تمتاز بقيـ حضرية بعيدة كؿ البعد عف التي عرفناىا بالريؼ .تمتاز
ىذه المساكف بخطط ورسوـ وأشكاؿ جديدة مختمفة في بنائيا مع األحياء الحضرية األخرى .وأف كثرة
الطوابؽ إشارة دالة عمى نجاح وثراء ىذه الفئة االجتماعية الجديدة .وفي ىذا النمط مف اإلسكاف أف الكثير
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مف ىذه الفيالت الفاخرة تتضمف العديد مف الغرؼ الشاغرة غير منتفع بيا ،بينما نجد القسـ األكبر مف
سكاف المدينة يعيش في مساكف غير صحية .ولعؿ ىذا يرجع بالدرجة األولى إلى خوؼ ىذه الفئة مف
المجتمع لتأجير الغرؼ الشاغرة ألف القانوف ال يحمي المالؾ وال يعطيو الحؽ أف يطرد المستأجر وال يحدد
ثمف اإليجار (عبد الحميد دليمي.)084-083 :1116 ،
 -2-2-2الشقق:
توجد في عمارات مصنوعة باالسمنت المسمح مصففة واحدة تموى األخرى عمى شكؿ طوابؽ يحتوي
ىذا األخير عمى شقتيف أو أكثر وكؿ شقة تحتوي عمى غرفة فأكثر وىذه الغرؼ منظمة عمى طوؿ الرواؽ
ليا نوافذ مطمة عمى الخارج ،وشرؼ .وتقسـ الشقؽ إلى غرفة استقباؿ ،غرفة واحدة أو عدة غرؼ لمنوـ،
مطبخ ،حماـ ،غير متفرقة فيي عمى المستوى نفسو (6)Rouag-Djenidi, 1996 : 148
مع العمـ أف المطبخ في المسكف الجزائري حديث الوجود نظ ار لكونو ذا نموذج غربي مستوحى مف
الثقافة الغربية تأث ار بثقافة المستعمر الفرنسي الذي أنشأ منازؿ ومستوطنات حسب نماذج المساكف الفرنسية
المعروفة بالمطبخ الواسع والشاغؿ حي از ميما في المنزؿ )6(Bekkar & al, 1999 :140-141
 -3-2-2البيوت التقميدية:
تظير المساكف التقميدية كأنيا بنيت بطريقة فوضوية ولكف عند التمعف فييا نستنتج مف المالحظة
والدراسة أنيا تسير وفؽ نظاـ يعطي أىمية لمتخطيط ،ألف تخطيطيا الفيزيقي ىو صورة معبرة لمنظاـ
االجتماعي السائد .وقبؿ دخوؿ االستعمار الفرنسي كاف ىذا النمط مف البناء األسموب الوحيد في اإلنجاز،
ويتضح ذلؾ مف خالؿ شكمو وىندستو المعمارية ومواد البناء قديمة ،أنيا بنيت بالحجارة والطيف( .عبد
الحميد دليمي.)055 :1116،
يتكوف البيت التقميدي مف اثنيف إلى ثالث مستويات حوؿ فناء مفتوح ،كما سبؽ الذكر اال أف
أسموب تنظيـ الحياة االجتماعية في ىذا النوع مف السكف ،بدأ ينكسر شيئا فشيئا خاصة عندما سكنت
عائالت جديدة ليست ليا أية تجربة حضرية ،مما أدى إلى تجميد النظاـ السائد والصيانة والنظافة التي
فرضت عبر أجياؿ متتالية .وكاف ليذا التغيير انعكاسا كبي ار عمى التوازف الذي كاف سائدا بيف عدد األفراد
وعدد الغرؼ وكما تغير حاؿ السكاف بإحساس جديد مف ضيؽ وعدـ الراحة،ألف الحياة في ىذه الديار
صممت إلطار حياتي يختمؼ تماما عف نمط االكتظاظ .ألف ىذه الديار بنيت أساسا الستقباؿ عائمة كبيرة
مف نفس المقب وليذا نجد معظميا تحمؿ اسـ صاحبيا وتسمى "دار فالف" .لكف بعد االستقالؿ بدأ
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أصحاب المساكف في تأجيرىا لعائالت ىاجرت مف مناطؽ مختمفة .وزعت في األوؿ عمى أساس أف كؿ
أسرة تشغؿ غرفة واحدة الشيء الذي أدى بأف تصبح ىذه الديار مال جيء وارتفعت نسبة كثافة السكاف
في الغرفة الواحدة وتجاوزت عدد الثالث أفراد ووصؿ في بعض األحياف إلى أربعة عشر ( )03شخص.
التحسف المستمر في دخؿ أدى بالسكاف بالعناية بموضوع إعداد الغرؼ باألثاث والتجييزات الكترونية
بيدؼ تسييؿ الحياة بالمنزؿ الشيء الذي زاد مف ضيؽ المكاف وصعوبة الحركة داخمو .مما دفع السكاف
إلى إخراج بعض الوظائؼ خارج الغرفة كالطبيخ في فضاء آخر أماـ الباب في الرواؽ وفي الفناء .ىذا
الوضع الجديد ال يسيؿ التركيز والتأمؿ واالستقاللية والثقة في النفس بؿ يساعد عمى إثارة النرفزة والخموؿ
وعدـ النشاط .ليذا االكتظاظ المزمف أثار سمبية خطيرة عمى حياة الفرد والمجتمع مما يزيد الحياة تعقيدا.
تفتقر ىذه الغرؼ إلى سقيفة -رواؽ -ومرحاض مستقالف األمر الذي يدفع السكاف إلى قضاء حاجاتيـ
مف نظافة خارج الدار في الحمامات والمغاسؿ العامة التي تعتبر إمدادات طبيعة لمدار (عبد الحميد
دليمي.)057-056 :1116 ،
 -4-2-2البيوت القصديرية:
نجد

عدة

تسميات

ليذه

المساكف

مثؿ

قوربي )(Gourbis

في

أفريقيا

الشمالية،

) (Settlements Squattersالتي تعني الجماعات التي تحتؿ أرضا بغير حؽ ،أو يقاؿ ليا أيضا
) (Slumesفي الدوؿ األنجموسكسونية ،وتسمى بالفرنسية ) ،(Les Taudisوباإلسبانية ) (Barriosوفي
الجزائر البرارؾ.)Benmatti, 1982 : 66( .
ولقد بينت عدة دراسات منيا دراسة ( Clivardكميفار) أف األحياء القصديرية ىي أنماط مف
البناءات ليا خصائص معروفة عالميا فييا سكنات غير مناسبة مع المحيط والمخطط الحضري ،تفتقر
إلى التجييزات تمتاز باكتظاظ وازدحاـ كبير ،وىي رمز وتترجـ بعض أنماط الحياة وىي تحمؿ مجموعة
مف القيـ التي تظير في سموكيات صمبة وخشنة ،وال مباالة وخموؿ وعزلة اجتماعية .وتتصؼ بكؿ
مظاىر التخمؼ والفقر وسوء التغذية .وتعتبر مصدر مف مصادر الجريمة و(اإلجراـ) والسرقة والنيب
(عبد الحميد دليمي.)036-035 :1116،
ومف الواضح أف الجماعات ذات الدخؿ المنخفض ليا مستوى معيشي منخفض تمجأ مباشرة إلى
األحياء القصديرية التي تقدـ المأوى الرخيص الثمف لمنازحيف الجدد غير القادريف عمى تحمؿ شراء أو
إيجار وحدة سكنية جديدة أو قديمة ،ىذه الجماعات تعيش في عزلة تامة عف المجتمع المحمي الكبير
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بعاداتيا وعرفيا وتقاليدىا ذات العالقة بالريؼ ،مما نجـ عف ذلؾ ترييؼ المدينة وتشويو منظرىا الحضري
(عبد الحميد دليمي.)032 :1116 ،
وفي الجزائر المساكف القصديرية ليست وليدة التصنيع ،ألنيا أوؿ ما ظيرت في عيد االستعمار
وتحت ضغطو وبالتيديد في سنة ( )0818وىي السنة التي عرفت فييا فرنسا أزمة اقتصادية كبيرة ،وبعد
االستقالؿ وجدت الجزائر مشكمة األحياء القصديرية مف ضمف المشاكؿ األخرى التي خمفيا االستعمار.
وىذه األحياء ال تعطي صورة جميمة لممدينة ،بؿ تقدـ اليامشية االجتماعية بطريقة واضحة ومباشرة.
ولمحي القصديري ميكانيزـ اجتماعي كبير عادة يتكوف ويتوسع لمدفاع عف عادات وتقاليد وعرؼ النازحيف
مف الصعب الحياة بدونيا ،أو تركيا بسيولة ،يتكيفوف معيا ويسيؿ االستقرار والبقاء بوجودىا .ويخمؽ
ساكف الحي نظامو الخاص لممجاؿ ولو شطارة في التصرؼ مستندا في ذلؾ عمى الوسط الريفي المتأصؿ
فيو .ىو ليس دممة يكفي أف نخرقيا فقط وليس نموا شاذا داخؿ النسيج الحضري فيو ظاىرة تعممت
وتوسعت( .عبد الحميد دليمي.)036 :1116 ،
وتتميز األحياء القصديرية في الجزائر بالخصائص التالية( :عبد الحميد دليمي.)044-043 :1116،
 مف الناحية الجغرافية :بنيت عمى ضفاؼ األودية ،فوؽ الروابي ،وبالمناطؽ المرتفعة وبالمنحدرات.
 مف حيث المكاف :صعوبة التنقؿ ،ممرات موزعة توزيعا سيئا ،طرؽ ضيقة وغير معبدة ،وتظير
ىذه األحياء ككتمة متماسكة ومتراصة وعرة االختراؽ والدخوؿ.
 مف الناحية الثقافية :ىناؾ تقارب عقمي وديني وفني بيف القاطنيف في المساكف القصديرية،
إضافة إلى أف المركز والمكانة مورثاف .االستعانة بااللتزامات العرفية في المجتمع المحمي
الصغير ،وكذلؾ االلتزامات عامة وغير محددة’
 مف الناحية االقتصادية :يتميز القاطنيف في المساكف القصديرية باقتصاد العائمة الكبير،معظميـ
يعمموف بالقطاع االقتصادي غير رسمي.
 مف الناحية الفيزيقية :ال توجد م ارفؽ ضرورية وال تجييزات اجتماعية وال مصارؼ مياه وال ماء
وال غاز ،بنيت بالطوب والخشب والقصدير ،فضالت متناثرة في شتى نواحي الحي القصديري.
إضافة كثافة واكتظاظ عالييف.
 مف الناحية االجتماعية :سوء الحالة الصحية والتعميمية ،وارتفاع نسبة األحداث والتشرد والطالؽ.
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وعمى العموـ ،في الجزائر نجد أغمبية المباني تختمؼ كثي اًر عف النموذج التقميدي ،وذلؾ راجع ألسباب
اقتصادية مف جية ،ولكوف الحاجة إلى السكف في تزايد مستمر مف جية ثانية .فالمباني العصرية ىي األكثر
مالءمة الحتواء أكبر قدر مف السكاف .أما فيما يخص الفيالت ،فتبنى عمى أساس توفير كؿ المرافؽ األساسية
والضرورية لتحقيؽ الحياة السيمة والرفاىية ،إلى جانب مراعاة الجانب الجمالي ،ولكف ،وبسبب أزمة السكف
الخانقة يعيش كثير مف الناس في البيوت القصديرية واألكواخ .ومف جية أخرى ،فالدولة تقدـ قروضاً لمقروييف
لتمكينيـ مف بناء مساكنيـ الخاصة ،لكف غالء اليد العاممة تدفع إلى طريقة أخرى تسمى :التويزة؛ حيث
يتعاوف الجيراف واألصدقاء عمى بناء المسكف .كما أف بعض الميندسيف يرتبطوف باألرض ارتباطا وثيقا،
ويتعمقوف بالماضي ،فيتمسكوف بالنماذج التقميدية لبناء المساكف ،وذلؾ بمواد محمية رغـ أنيا غير متوفرة بشكؿ
كاؼ ،باإلضافة إلى غالئيا ،ولكف أغمبية المباني ال تكوف عمى أيادي متخصصة ،بؿ عامة الناس ىـ الذيف
يقوموف ببنائيا ،فنجدىا تتناقض تماما مع العمارات التي تمثؿ ثقافات خارجية غربية ،أما ىذه المساكف
التقميدية تحترـ رغبات السكاف المحميف ،والخصائص الثقافية لكؿ منطقة ،ولذلؾ نجدىا تتنوع مف منطقة إلى
أخرى (.)Benmatti, 1982, p 178-179

– –3أزمة السكن في الجزائر:
 -1-3تعريف أزمة السكن:
يمكف إرجاع أزمة السكف إلى فترة الستينيات .فكانت أوؿ مشكمة شغمت الدولة بعد االستقالؿ ،حيث
ظيرت األحياء القصديرية حوؿ المدف فشوىت منظرىا ،ومما زاد مف تعقدىا وصعوبتيا ىو عدـ توقؼ
ىجرة السكاف القادميف مف المناطؽ الفقيرة ،حيث ارتفع عدد سكاف المدف بشكؿ كبير ،كما أف إىماؿ
الدولة ليذا القطاع مقارنة بالقطاعات األخرى ،كالتصنيع بدرجة أولى ،زاد مف تفاقـ وتعقيد ىذه األزمة إلى
أف أضحى الحؿ األنجع مستحيالً (رابية نادية.)01 :0880 ،

 -2-3طبيعة أزمة السكن:
في كؿ مرة تقوـ الدولة بمخطط إنمائي جديد ،مف أجؿ حؿ بعض المشاكؿ ،وبيدؼ تمبية بعض
الحاجات ،فمف جية تشرع في بناء مساكف بالجممة مف أجؿ توفير مسكنا لكؿ عائمة ،ومف جية أخرى تميؿ
الجانب الكيفي .يرى ( Berouakenبيرواكف) ،أف الدولة تريد أف يحيا كؿ جزائري حياة حسنة مريحة،
ولكنيا ال توفر سوى 61ـ 1مف التراب الحضري ،بينما مف المفروض أف توفر  111ـ 1إلمكانية تحقيؽ
- 116 -

السكن في الجزائر

الفصل الثاني

المعيشة المريحة .ويرى ( Mutinموتف) ،أف طبيعة األزمة تتمثؿ في التفرقة بيف المساكف المبنية ،أي أف
المساكف تبنى حسب الفئات االجتماعية والمينية التي تسكنو (رابية نادية.)05 :0880 ،
زيادة عمى كؿ ىذا تختمؼ طبيعة المشكمة حسب الفئات االجتماعية ،فعند األغنياء تتمثؿ في نقص
المرافؽ االجتماعية ،والتجييزات االقتصادية المحيطة بالمسكف ،باإلضافة إلى عدـ تطابؽ اليندسة
الم عمارية لممسكف مع تصوراتيـ االجتماعية ،بينما عند الفقراء ،فإف طبيعة المشكمة تتمثؿ في عدـ
الحصوؿ عمى مسكف يأوي أسرىـ ،وتتمثؿ كذلؾ في عدـ تالؤـ الساكف مع إطاره المبني،وخاصة بالنسبة
لممجموعات السكنية الجديدة ،والتي كاف ال يزاؿ اليدؼ منيا البناء والتعمير في أقصر مدة ممكنة،
وبالتالي قد نتج عف ىذا مشاكؿ جديدة انعكست عمى المستوى النفسي واالجتماعي ،وفي ىذا الصدد دلت
العديد مف الدراسات التي اىتمت بيذا الجانب ،أف الساكف في مثؿ ىذه األحياء يعاني مف متاعب ،ويجد
صعوبات في اقتناء حاجاتو الضرورية مما يجعمو يرفض االندماج ،ويعبر عف ىذا الرفض بإىمالو لما
يحيط بمسكنو (رابية نادية.)07-06 :0880 ،

 -3-3أسباب أزمة السكن في الجزائر:
إف األسباب التي أدت إلى مشكمة السكف في الجزائر متعددة وكثيرة ،مف أىميا ما يمي:
 السبب األول:
التخمؼ االقتصادي لمبمد ،فالجزائر تعاني مف أزمة السكف كما تعاني منيا الدوؿ األخرى،
لكف بالنسبة لمج زائر ف ذلؾ راجع إلى كونيا بمد متخمؼ أو في طريؽ النمو

( Organisation

.)Nationale de la Recherche Scientifique, 1976 : 63
 السبب الثاني:
يعود ىذا السبب إلى "أسطورة الفراغ" فكرة أف المساكف كانت متوفرة حيث تـ تخزيف الجاىزة منيا بعد
خروج المستعمر األوروبي ،ثـ قاموا بتوزيعيا فيما بينيـ أو بيعيا بثمف مرتفع ،وىذا أدى إلى بقاء الكثير مف
الناس دوف مسكف.)Organisation Nationale de la Recherche Scientifique, 1976 : 63) .
 السبب الثالث:
مرتبط بالسبب الثاني ،فبعد االستقالؿ انشغمت الدولة بإيجاد مناصب العمؿ لألفراد مف أجؿ اإلنتاج
وتطور البالد ،ولذلؾ أىممت ميمة إيجاد المسكف ليـ ،وعمى ىذا األساس فإف التمويؿ كاف موجيا بالدرجة
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األولى إلى بناء الشركات والمصانع ،أما تمويؿ بناء السكف فكاف ناقصاً ،أي ال يكفي لبناء مساكف لكؿ
الناس (.)Organisation Nationale de la Recherche Scientifique, 1976 : 63
 السبب الرابع:
تزداد مدينة الجزائر اتساعاً وكب اًر دوف نظاـ قادر عمى التحكـ في قضاياىا ،فتراكمت أزماتيا الواحدة
تموى األخرى وباستمرار ،فاالنفجار الديموغرافي يتضاعؼ بشكؿ مكثؼ ال يوازي أبدا نمو القدرات
اإلنتاجية والمستوى االقتصادي ،وما زاد مف حدة ىذه المشكمة ىو الزحؼ نحو المدف ،وما ينتج عف
اكتظاظ ىذه األخيرة بالسكاف ،باإلضافة إلى نقص المرافؽ والخدمات العامة التي ال تكفي لسد حاجات
السكاف (رابية نادية.)01 :0880 ،

 -4-3آثار أزمة السكن في الجزائر:
يمثؿ السكف حاجة أساسية لمفرد ،األسرة والمجتمع ،وبحكـ تفاقـ أزمة السكف نجد آثارىا،
ونتائجيا تمس القطاعات المتعددة في الجزائر ،وفيما يمي سنتطرؽ إلى بعض النتائج.
 -1-4-3اآلثار االجتماعية:
ىذه المجموعة مف اآلثار ىي األكثر وضوحاً ،فالعالقة بيف أزمة السكف والمشاكؿ االجتماعية
تعتبر موضوع العديد مف الدراسات ،إلى درجة أف السكف أعتبر غالباً كقضية اجتماعية بالدرجة األولى،
مما نجد آثارىا واضحة عمى الصحة الجسمية ،والنفسية والصحة العامة لممجتمعات ،لكوف المساكف غير
الالئقة ال تتوفر عمى الحاجات الضرورية لممعيشة مثؿ :المياه الصالحة لمشرب ،واليواء النقي ،وقنوات
تصريؼ المياه ،والنظافة واألمف .كما أف العيش خارج البيت أو في الشارع يؤدي إلى التشرد ،ومشكمة
الطالؽ أيضا مف مخمفات األزمة السكنية (.)Benmatti, 1982 : 106-107
 -2-4-3اآلثار االقتصادية:
مف الضروري أوالً التفريؽ بيف النتائج االقتصادية المباشرة ألزمة السكف ،والنتائج المرتبطة بضعؼ
القدرة عمى بناء المسكف ،لكوف بعض اآلثار االقتصادية ىي أيضاً سبب لحدوث األزمة .فيذه األخيرة تمثؿ
عائقاً أماـ التطور االقتصادي ،كما أف عدـ التوازف بيف العرض والطمب عمى المسكف يؤثر عمى االقتصاد،
فنجد ىذا األخير ضعيفاً في البمداف التي تعاني مف أزمة السكف.)Benmatti, 1982 :108( .
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 -3-4-3اآلثار السياسية:

تحت الضغط الذي يولده النمو الديموغرافي المؤثر عمى الموارد الوطنية لمبمداف السائرة في طريؽ
النمو ،فالنتائج مزرية عمى الجانب السياسي ،ومف ثـ يصعب المحافظة عمى السالـ الوطني لكؿ بمد
ولمعالـ ككؿ؛ وأزمة السكف تمعب دو اًر ىاماً في ىذه اإلشكالية فالسكف أصبح ممكا ثمينا ألغمبية السكاف
(.)Benmatti, 1982 :113

– –4مجهودات الدولة الجزائرية لحل أزمة السكن:
 -1-4السكن المدعوم:
 تعريفه:
ىو سكف يتـ الحصوؿ عميو إما عف طريؽ الشراء أو البناء ،وذلؾ بإعانة تمنحيا الدولة وتسمى
اإلعانة لمحصوؿ عمى الممكية ،تطبيقاً لممرسوـ التنفيذي رقـ  217-83المؤرخ في  13أكتوبر ،0883
محددة لقواعد تدخؿ الصندوؽ الوطني لمسكف ) (CNLفي ميداف الدعـ المالي لألسرة ،ويستيدؼ عرض
السكف المدعوـ أساساً طمبات السكف التي تتقدـ بيا الطبقات ذات الدخؿ المتوسط التي ال يمكنيا
الحصوؿ عمى ممكية المسكف دوف ىذه اإلعانة مف الدولة (.)O N S, 1998 : 2
 خصائصه:
يجب أف تبمغ المساحة المادية لممساكف العمومية أو التساىمية حوالي 61ـ 1بيف 41ـ 1و 61ـ 1مسكونة،
كما يمكف إنجازه أو الحصوؿ عميو في إطار برنامج سكف مشترؾ ،نصؼ مشترؾ أو فردي ،وال يجب أف تتعدى
تكمفة السكف مبمغ  065116111دج (.)O N S, 1998 : 2
 اإلعانة:
يتمثؿ الدعـ المادي لألسرة فيما يخص الممكية في إطار بناء أو شراء مسكف عائمي في إعانة مالية
غير قابمة لمتسديد ،تقدميا الدولة إما مباشرة لممستفيديف أو مف خالؿ مؤسسة مالية ،وفي كؿ األحواؿ فعمى
المستفيديف أف يقدموا مسبقاً ما يثػبت توفرىـ عمى الشروط التي تمكنيـ مف الحصوؿ عمى إعانة لدى
الصندوؽ الوطني لمسكف ).)O N S, 1998 : 2( (Caisse Nationale de Logement
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 شروط الترشح لمحصول عمى إعانة:

تمنح اإلعانة لمحصوؿ عمى ممكية لكؿ شخص تتوفر فيو الشروط التالية (:)O N S, 1998 : 2
 ال يمتمؾ بناء خاصا بالسكف. يممؾ دخالً شيرياً أقؿ خمس مرات مف األجر الوطني األدنى المضموف. ال تتعدى تكمفة إنجاز المسكف أربعة مرات المبمغ األقصى لإلعانة المالية. مستوى اإلعانة:
لقد تـ تحديد اإلعانة المالية التي يمنحيا الصندوؽ الوطني لمسكف وفقا لممدخوؿ الخاص بالمستفيد
زيادة عف مدخوؿ الزوج كما يمي ( .)O N S, 1998 :2

جدوؿ

رقـ

(:)02

اإلعانة

المالية

مف

الصندوؽ

الوطني

لمسكف

لممدخوؿ

وفقاً

(.) O N S, 1998 :2
مبمغ اإلعانة

المدخوؿ بالدينار الجزائري

المجموعات

 3116111دج

مدخوؿ >  5,2األجر الوطني األدنى المضموف

I

 2416111دج

>5,2مدخوؿ> 3األجر الوطني األدنى المضموف

II

 2116111دج

 > 3مدخوؿ > 4األجر الوطني األدنى المضموف

III

 النصوص (9)O N S, 1998 : 2
 المرسوـ التشريعي رقـ  12-82المؤرخ في  10مارس  0882المتعمؽ بالنشاط العقاري. المرسوـ التنفيذي رقـ  217-83المؤرخ  13أكتوبر  0883المحدد لقواعد تدخؿ الصندوؽالوطني لمسكف فيما يتعمؽ بالدعـ المالي لألسر.
 القرار الوزاري المشترؾ المقرر في تاريخ  04نوفمبر  1111لكيفيات تطبيؽ الصندوؽ الوطنيلمسكف ( )CNLفيما يتعمؽ بالدعـ المالي لألسر.
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 -2-4سكن البيع باإليجار:
 تعريفه:

يمثؿ ىذا النوع مف السكف جزءاً جديداً مف عرض السكف ،الذي تـ تأسيسو عف طريؽ المرسوـ
التنفيذي رقـ  014-10المؤرخ  12أفريؿ  ،1110والمحدد لكيفيات وشروط الشراء في إطار بيع السكنات
المنجزة مف األمواؿ العمومية عف طريؽ تأجيرىا ،وتعتبر عممية البيع باإليجار طريقة لمحصوؿ عمى
مسكف مع اختيار مسبؽ ألمالكو عند انقضاء مدة إيجار محددة في إطار عقد مكتوب ( O N S,
.)1998 : 4
ويستيدؼ ىذا النوع مف السكف الطبقات المتوسطة مف المواطنيف الذيف ال يتعدى مستوى دخميـ
خمسة مرات األجر الوطني األدنى المضموف ،وبالتالي فيتعمؽ األمر بالمواطنيف (ال سيما إطارات
متوسطة) ال يمكنيـ الحصوؿ عمى السكف االجتماعي المخصص لممعوزيف وال عمى السكف الترقوي
(الرتفاع أسعاره) (.)O N S, 1998 : 4
 خصائصه:
يتكوف كؿ برنامج مف البيع باإليجار عمى 50%مف الشقؽ المتكونة مف 12غرؼ ،و %50مف
الشقؽ المتكونة مف  3غرؼ .ويتـ تحديد مساحة الشقة ب  61ـ 1فيما يخص الشقؽ ذات  2غرؼ ،و74
ـ 1فيما يخص الشقؽ ذات  3غرؼ (.)O N S, 1998 : 4
 شروط الترشح لمحصول عمى سكن لمبيع باإليجار:
يمكف ألي شخص ال يمتمؾ أو لـ يمتمؾ عقا اًر سكنياً ولـ يستفد مف إعانة مالية مف الدولة لمبناء أو
لشراء مسكف ،ولو مدخوؿ ال يتعدى  4مرات األجر الوطني األدنى المضموف أي  316111دج أف
يتحصؿ عمى سكف في إطار البيع باإليجار (.)O N S, 1998 : 4
 ممف الطمب:
يتـ تقديـ طمب شراء المسكف مف خالؿ البيع باإليجار بطريقة فردية لدى وكالة تحسيف السكف وتطوره،
وذلؾ بمؿء استمارة نموذجية ،وعمى الطالب أف يقدـ دفعة مالية أولية تتمثؿ في 25%عمى األقؿ مف ثمف
السكف ،أما الباقي فسيتـ تسديده عف طريؽ دفعات شيرية لمدة ال تتعدى  11سنة (.)O N S, 1998 : 4
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 -3-4السكن االجتماعي:
 تعريفه:

يعتبر سكنا اجتماعيا كؿ سكف مموؿ كميا مف أمواؿ الخزينة العمومية أو مف ميزانية الدولة
(.)O N S, 1998 :5
 خصائصه:
يوجو السكف االجتماعي إلى الطبقات االجتماعية التي تعيش في ظروؼ جد عسيرة ،والتي ال
تسمح ليـ مواردىـ المالية مف دفع إيجار مرتفع أو اقتناء مسكف ،وىو يخضع إلى نمطية معينة فيما
يخص المساحة المكونة  51ـ 1لشقة بثالث غرؼ .يتميز اإليجار المتداوؿ ليذا النوع مف السكف بأسعار
محددة منذ سنة .)O N S, 1998 : 5( 0872
 كيفية الحصول عمى سكن اجتماعي:
لقد تـ تكميؼ لجنة بمدية يترأسيا رئيس المجمس الشعبي البمدي باختيار المستفيديف وتتكوف مف
األعضاء التالييف (:)O N S, 1998 :5
 رئيس المجمس الشعبي البمدي.
 ثالثة أعضاء مف المجمس الشعبي البمدي يرشحيـ زمالؤىـ ،أعضاء.
 ممثؿ مف الوحدة العامة لمعماؿ الجزائرييف ،عضواً.
 ممثؿ عف المنظمة الوطنية ألبناء الشيداء الجزائرييف ،عضواً.
 ممثؿ عف جمعيات أو لجاف األحياء أو القرية ،عضواً.
ويتـ تعييف أعضاء المجنة بقرار مف الوالي المختص ترابيا ،وما عدا رئيس المجمس الشعبي فإنو تـ
تحديد عضوية األعضاء اآلخريف لمدة سنة واحدة ،وتدرس ممفات الطمبات مف طرؼ ىذه المجنة بعد
تحقيؽ ميداني تقوـ بو فرقة تابعة لمبمدية ويشرع في دراسة الممفات ثالثة أشير قبؿ تاريخ استالـ
السكنات ،أما الطالبيف لمسكف ذي الطابع االجتماعي ،والذيف استفادوا مف إعانة مالية مف الدولة القتناء
أو بناء مسكف ،فال يمكنيـ االستفادة مف سكف اجتماعي (.)O N S, 1998 : 5
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 ممف الطمب:

يتـ طمب السكف عف طريؽ مؿء استمارة تعدىا الو ازرة المكمفة بالسكف مرفوقة بالوثائؽ البيانية
التالية (:)O N S, 1998 :5
 بطاقة عائمية أو بطاقة شخصية لمحالة المدنية حسب الحالة.
 شيادة اإلقامة.
 كشؼ الراتب أو شيادة أخرى عف وجود أو عدـ وجود الدخؿ.
 تصريح شرفي عف طريؽ مؿء االستمارة التي تعدىا الو ازرة المكمفة لمسكف ،حيث يعمف فييا
الطالب مطابقتو ألحكاـ المادة  3مف ىذا المرسوـ.
 أي وثيقة أخرى يعتبرىا الطالب ميمة.
يتـ تسجيؿ الطمب حسب تاريخ استالمو عمى سجؿ يرقمو ويوقعو رئيس المحكمة المختص ترابياً،
ويودع طمب السكف لدى البمدية المعنية مقابؿ استالـ وصؿ يحمؿ رقـ وتاريخ التسجيؿ .وتصنؼ ممفات
الطمب حسب سمـ حصص تعطي األولوية فيو لمطالبيف ذوي الدخؿ الضعيؼ الذيف يعيشوف في ظروؼ
متدىورة ،عالوة عمى ذلؾ ،فإف ثمث السكنات التي توزع يتـ تخصيصيا لمذيف يبمغوف  24سنة يوـ إيداع
طمبيـ وتعتبر القوائـ المحددة مف طرؼ لجنة البمدية مؤقتة ،ويتـ نشرىا لمدة ثمانية  7أياـ ليتمكنوا
المواطنوف الذيف يروف إجحافا في حقيـ مف تقديـ طعف لدى المجنة الوالئية .وعمى لجنة الطعف التي
يترأسيا رئيس المجمس الشعبي الوالئي .أف تقرر مف أجؿ أف ال يتعدى  04يوماً أخذ الطعف بعيف
االعتبار فالقوائـ ستغير ،ونظ اًر لطوؿ المدة المستغرقة لدراسة ىذه الطعوف مف طرؼ المجنة المخصصة،
تـ وضع إجراءات تنظيمية عف طريؽ المرسوـ رقـ  ،1111-65وذلؾ بتأسيس لجنة عمى مستوى الدائرة
يترأسيا رئيس الدائرة (.)O N S, 1998 :6
 النصوص الرسمية (:)O N S,1998 :6
 المرسوـ التنفيذي رقـ  31-87المؤرخ في  10فيفري  0887المتعمؽ بشروط وكيفيات منحالسكف العمومي اإليجاري ذو الطابع االجتماعي.
 المرسوـ التنفيذي رقـ  1111-65المؤرخ  05أفريؿ  1111المتمـ لممرسوـ التنفيذي رقـ 31-87المؤرخ  10فيفري .0887
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 القرار رقـ  /SMP/16المؤرخ في  10فيفري  0887المحدد لشروط وسمـ الحصص لمحصوؿعمى سكف عمومي ذو طابع اجتماعي.

 -4-4السكن الترقوي:
 تعريفه:
تيدؼ الترقية العقارية إلى تطوير الحظيرة العقارية الوطنية ،وتتمثؿ في بناء عمارات أو مجمعات
عقارية لالستعماؿ السكني أساساً ،ويمكف أف توجو ىذه العمارات أو ىذه المجمعات العقارية إلى تمبية
حاجيات تخص العائالت أو إلى البيع أو اإليجار (.)O N S, 1998 : 7

 خصائصه:
يجب أف تدعـ عمميات الترقية العقارية السكف مف النوع الجماعي أو نصؼ الجماعي ،خاصة في
المناطؽ الحضرية وتعتبر العمميات الترقوية عمميات تجارية (.)O N S, 1998 :7

 النصوص الرسمية (:)O N S, 1998 :7
 القانوف رقـ  16-75المؤرخ في  13مارس  0875المتعمؽ بالترقية العقارية. المرسوـ التشريعي رقـ  12-82المؤرخ في  10مارس  0882المتعمؽ بالنشاط العقاري. المرسوـ التنفيذي رقـ  217-38المؤرخ في  13أكتوبر  0883المحدد لقواعد تدخؿ الصندوؽالوطني لمسكف فيما يخص الدعـ المالي لألسر.
 القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  04نوفمبر  1111المحدد لكيفيات تطبيؽ المرسوـ التنفيذيرقـ  217-83المؤرخ في  13أكتوبر  0883المحدد لقواعد تدخؿ الصندوؽ الوطني لمسكف فيما
يخص الدعـ المالي لألسر.
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– –5عراقيل بناء السكن في الجزائر:

ىناؾ عدة صعوبات تواجو الدولة عند قياميا بمشاريع بناء السكف ومف بينيا:

 -1-5توزيع السكان والنمو الديموغرافي:
مف المعروؼ أنو بزيادة النمو الديموغرافي تزداد المطالب االجتماعية ،وليذا فإف دراسة دينامية
النمو الديموغرافي في تركيبتو ،وفي توزيعو الجغرافي ،وحجـ الخمية العائمية وتاريخيا ،تعتبر ىامة لتقويـ
الحاجات االجتماعية ،وىذه األخيرة ميمة لتعريؼ سياسة التطور االقتصادي واالجتماعي مف أجؿ
إشباعيا ،وىذا النمو الديموغرافي راجع إلى تحسف الظروؼ المعيشية لمسكاف بعد االستقالؿ ،وتطور
الصناعة ،ولنزوح الريفي ،ورجوع المياجريف إلى أرض الوطف ،وىذا ما أدى إلى ظيور أزمة السكف،
وعدـ إمكانية الدولة مف تغطية حاجات األفراد (.)Hamidou, 1989 : 47

 -2-5بيع وتأجير المنازل والشقق:
إف عدد بناء المساكف الذي يمثؿ % 2ال يغطي النمو الديموغرافي السريع الذي يمثؿ في %3,2
 الفرؽ الشاسع بيف العرض والطمب. إف التوزيع الجيوي لمقوى العامة لالستثمار في قطاع بناء السكف والحاجيات األساسية (الماء،الغاز ،الكيرباء ،النظافة) لـ تكف دائماً متناسبة مع إشباع حاجات العائمة (.)Hamidou, 1989 : 53

 -3-5تمويل السكن:
يعتبر عامؿ التمويؿ ميما كباقي العوامؿ السابقة (النمو الديموغرافي ،بيع وايجار المسكف) ،فيو
عنصر أساسي وميـ لمغاية لكؿ اإلنتاجات في ميداف السكف (.)Hamidou, 1989 : 83

– –6إحصائيات السكن في والية الجزائر:
تتكوف والية الجزائر مف ثالثة عشر( )02مقاطعة إدارية ،وسبع وخمسيف( )46بمدية .وتتوزع
حظيرة السكف في والية الجزائر حسب اإلحصاء العاـ األخير لمسكاف والسكف( )1117كما يمي:
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الجدوؿ رقـ ( :)03توزيع الحظيرة السكنية ببمديات والية الجزائر حسب إحصائيات عاـ (.)1117
Répartition du parc logement total des MOC
( )O N S, 2009
البمدية

المجموع

المنطقة
المبعثرة

تجمع حضري
ثانوي

تجمع حضري
رئيسي

Communes

Total

ZE

AS

ACL

الجزائرالوسطى

20838

0

0

20838

Alger-Centre

سيدي امحمد

15469

0

0

15469

Sidi M'hamed

المدنية

7949

0

0

7949

El Madania

الحامة العناصر

9181

0

0

9181

Hamma Annassers

باب الوادي

13368

0

0

13368

Bab El Oued

بولوغيف

8212

0

0

8212

Bologhine

القصبة

8878

0

0

8878

Casbah

وادي قريش

9227

0

0

9227

Oued Koreiche

بئر مراد رايس

10178

0

0

10178

Bir Mourad Rais

األبيار

10147

0

0

10147

El Biar

بوزريعة

17010

0

0

17010

Bouzereah

بئر خادـ

17534

0

0

17534

Birkhadem

الحراش

9465

0

0

9465

El Harrach

براقي

20187

198

912

19077

Baraki

وادي سمار

6236

0

0

6236

Oued Smar

بوروبة

12084

0

0

12084

Boubouba

حسيف داي

8060

0

0

8060

Hussein Dey

القبة

23082

0

0

23082

Kouba

باش جراح

16352

0

0

16352

Bachdjarah

الدار البيضاء

15803

202

914

14687

Dar El Beida

باب الزوار

22371

0

0

22371

Bab Ezzouar

بف عكنوف

4402

0

0

4402

Ben Aknoun

دالي إبرىيـ

8592

0

0

8592

Dely Ibrahim

الحمامات الرومانية

5031

0

0

5031

Hammamet

الرايس حميدو

5454

0

0

5454

Rais Hamidou

جسر قسنطينة

29326

14

202

29110

Djasr Kasentina

المرادية

4960

0

0

4960

El Mouradia

- 126 -

السكن في الجزائر

الفصل الثاني

Hydra

7929

0

0

7929

حيدرة

Mohammadia

14225

0

0

14225

المحمدية

Bordj El Kiffan

29353

0

0

29353

برج الكيفاف

El Magharia

6319

0

0

6319

المغارية

Beni Messous

4973

3654

7

8634

بني مسوس

Eucalyptus

19161

1907

333

21401

الكاليتوس

Birtouta

3656

2148

435

6239

بئر توتة

Tessala El Merdja

1224

766

423

2413

تسالة المرجى

Ouled Chebel

1143

774

822

2739

أوالد الشبؿ

Sidi Moussa

5086

892

619

6597

سيدي موسى

Ain Taya

6977

0

184

7161

عيف طاية

Bordj El Bahri

12270

0

0

12270

برج البحري

El Marsa

1274

1583

0

2857

المرسى

Harraoua

5351

0

580

5931

اليراوة

Rouiba

9366

2065

854

12285

الرويبة

Reghaia

14418

2020

396

16834

رغاية

Ain Benian

14535

0

366

14901

عيف البنياف

Staoueli

9493

678

214

10385

سطاوالي

Zeralda

4849

4926

439

10214

زرالدة

Mahelma

1557

2724

707

4988

محالمة

Rahmania

458

199

553

1210

الرحمانية

Souidania

2969

742

375

4086

سويدانية

Cheraga

9420

7317

504

17241

الشراقة

Ouled Fayet

5576

1727

230

7533

أوالد فايت

El Achour

9622

98

231

9951

العاشور

Draria

7237

3459

68

10764

د اررية

Douera

10753

1399

630

12782

دويرة

Baba Hassen

5950

0

267

6217

بابا حسف

Khraicia

3434

1713

538

5685

خراسية

Saoula

7825

676

147

8648

سحاولة

Total

573 357

43 495

10 336

603690

المجموع
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يبيف الجدوؿ رقـ ( )03وضعية الحظيرة السكنية لبمديات والية الجزائر في عاـ ( ،)1117حيث
اختمفت عدد المساكف مف بمدية إلى أخرى ،حيث مف البمديات التي تتوفر عمى عدد كبير مف المساكف
نجد :بمدية برج الكيفاف التي يقدر عدد المساكف فييا  29353مسكف ،وبمدية جسر قسنطينة التي يبمغ
عدد المساكف فييا  29326مسكف ،وبمدية القبة التي يقدر عدد المساكف فييا  23082مسكف ،وبمدية
الكاليتوس التي يبمغ عدد المساكف فييا 21401مسكف ،وبمدية الجزائر الوسطى التي يقدر عدد المساكف
فييا  20838مسكف ..وىناؾ بمديات حظيرتيا السكنية صغيرة أي تمتمؾ عدد قميؿ مف المساكف ويمكف
إرجاع ذلؾ إلى أف ىذه البمديات جديدة ،أي أنيا ظيرت مؤخ ار في والية الجزائر ومف ىذه البمديات منيا:
بمدية الرحمانية التي يقدر عدد المساكف فييا 1210مسكف ،وبمدية تسالة المرجى والتي يبمغ عدد المساكف
فييا  2413مسكف ،وبمدية المرسى التي يقدر عدد المساكف فييا 2857مسكف.
والمالحظ أف ىناؾ ثمانية وعشروف ( )17بمدية مف بمديات والية الجزائر تتوزع المساكف فييا عمى
التجمعات الحضرية الرئيسية والتجمعات الحضرية الثانوية والمناطؽ المبعثرة وىي :بمدية براقي
وبمدية الدار البيضاء وبمدية جسر قسنطينة وبمدية بني مسوس وبمدية الكاليتوس وبمدية بئر توتة وبمدية
أوالد الشبؿ وبمدية سيدي موسى وبمدية عيف طاية وبمدية برج البحري وبمدية المرسى وبمدية اليراوة وبمدية
الرويبة وبمدية رغاية وبمدية عيف البنياف وبمدية سطاوالي وبمدية زرالدة
وبمدية سويدانية وبمدية الشراقة وبمدية أوالد فايت وبمدية العاشور
حسف وبمدية خراسية وبمدية سحاولة.
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 توزيع حالة شغؿ السكف ومعدؿ إشغاؿ السكف ببمديات والية الجزائر حسب إحصائيات:)04( الجدوؿ رقـ
.)1117( عاـ

Répartition du parc logement total des MOC
Le statut d'occupation du logement, et le taux d'occupation du logement (TOL)
)O N S, 2009 (
يػغىل

يطكٍ ثبَىي

غبغر

Habité

Logement
secondaire

Inhabité

Alger-Centre

15167

2663

1027

Sidi M'hamed

12585

837

El Madania

7294

Hamma Annassers

ذو اضخعًبل
ًُيه
A usage
professionnel

انًجًىع

نإس

Total

TOL

1981

20838

5,0

انجسائرانىضطى

1095

952

15469

5,4

ضٍدي ايحًد

246

367

42

7949

5,5

انًدٍَت

7705

606

614

256

9181

5,7

انحبيت انعُبصر

Bab El Oued

11515

968

421

464

13368

5,6

ببة انىادي

Bologhine

8028

81

77

26

8212

5,5

ٍٍبىنىغ

Casbah

7090

532

509

747

8878

5,2

انقصبت

Oued Koreiche

8642

336

210

39

9227

5,3

وادي قرٌع

Bir Mourad Rais

8307

678

859

334

10178

5,5

بئر يراد راٌص

El Biar

8837

356

612

342

10147

5,4

األبٍبر

Bouzereah

15143

609

1102

156

17010

5,5

بىزرٌعت

Birkhadem

13434

1035

2862

203

17534

5,8

بئر خبدو

El Harrach

8253

215

657

340

9465

5,9

انحراظ

Baraki

17322

500

2109

256

20187

6,7

ًبراق

Oued Smar

5666

317

217

36

6236

5,7

وادي ضًبر

Boubouba

11130

356

448

150

12084

6,4

بىروبت

Hussein Dey

7099

305

390

266

8060

5,7

حطٍٍ داي

Kouba

19187

1743

1452

700

23082

5,5

انقبت

Bachdjarah

15600

185

409

158

16352

5,9

ببظ جراح

Dar El Beida

13460

1281

892

170

15803

5,9

اندار انبٍضبء

Bab Ezzouar

17442

2787

1673

469

22371

5,5

ببة انسوار

Ben Aknoun

3655

174

454

119

4402

5,2

ٌبٍ عكُى

Dely Ibrahim

6417

1106

841

228

8592

5,5

دانً إبرهٍى

Hammamet

4410

173

430

18

5031

5,4

انحًبيبث انرويبٍَت

Rais Hamidou

5183

53

139

79

5454

5,5

انراٌص حًٍدو

Djasr Kasentina

23580

1974

3493

279

29326

5,7

جطر قطُطٍُت

Communes
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El Mouradia

4365

164

287

144

4960

5,2

انًرادٌت

Hydra

6067

741

637

484

7929

5,1

حٍدرة

Mohammadia

11522

759

1694

250

14225

5,4

انًحًدٌت

Bordj El Kiffan

24496

1219

3249

389

29353

6,2

ٌبرج انكٍفب

El Magharia

5816

274

201

28

6319

5,4

انًغبرٌت

Beni Messous

6554

131

1923

26

8634

5,5

بًُ يطىش

Eucalyptus

17550

872

2656

323

21401

6,6

انكبنٍخىش

Birtouta

4360

239

1568

72

6239

7,0

بئر حىحت

Tessala El Merdja

2160

113

134

6

2413

7,3

حطبنت انًرجى

Ouled Chebel

2612

25

102

0

2739

7,7

أوالد انػبم

Sidi Moussa

5646

157

729

65

6597

7,2

ضٍدي يىضى

Ain Taya

5965

752

405

39

7161

5,8

عٍٍ طبٌت

Bordj El Bahri

9385

981

1812

92

12270

5,6

برج انبحري

El Marsa

2154

194

463

46

2857

5,6

انًرضى

Harraoua

4651

404

868

8

5931

5,9

انهراوة

Rouiba

10560

359

1097

269

12285

5,9

انروٌبت

Reghaia

14110

751

1703

270

16834

6,1

رغبٌت

Ain Benian

12299

1148

1334

120

14901

5,6

ٌعٍٍ انبٍُب

Staoueli

7962

905

1271

247

10385

6,0

ًضطبوان

Zeralda

8257

1054

846

57

10214

6,2

زراندة

Mahelma

3068

250

1531

139

4988

6,8

يحبنًت

Rahmania

1076

11

122

1

1210

6,9

انرحًبٍَت

Souidania

2696

86

1272

32

4086

6,3

ضىٌداٍَت

Cheraga

13862

810

2243

326

17241

5,8

انػراقت

Ouled Fayet

5066

1076

1341

50

7533

5,4

أوالد فبٌج

El Achour

7922

933

986

110

9951

5,2

انعبغىر

Draria

8104

651

1851

158

10764

5,4

درارٌت

Douera

8619

418

3532

213

12782

6,6

دوٌرة

Baba Hassen

4260

272

1635

50

6217

5,6

ٍبببب حط

Khraicia

4313

89

1263

20

5685

6,5

خراضٍت

Saoula

7013

496

1044

95

8648

5,9

ضحبونت

Total

514 641

36 450

63 158

12 939

627 188

5,8

المجموع
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يوضح الجدوؿ رقـ ( )04حالة ومعدؿ إشغاؿ السكف لبمديات والية الجزائر في عاـ ( ،)1117حيث
نجد أف أغمب المساكف مشغولة ،إال أف ىناؾ اختالفات في عدد المساكف المشغولة مف بمدية ألخرى،
حيث نجد بمدية برج الكيفاف األكثر البمديات التي مساكنيا مشغولة مف طرؼ العائالت حيث قدر عددىا بػ
 13385مسكف مشغوؿ ،ثـ تمييا بمدية جسر قسنطينة بػ  12471مسكف مشغوؿ ،ثـ تمييا بمدية الكاليتوس
بػ  06441مسكف مشغوؿ ...أما البمدية التي تحتوي عمى عدد أقؿ مف المساكف المشغولة ىي بمدية
الرحمانية التي يقدر عدد ىذه المساكف فييا بػ  0165مسكف مشغوؿ.
لكف معدؿ اإلشغاؿ نجده مرتفعا في البمديات التي فييا عدد المساكف المشغولة قميمة مقارنة
بالبمديات المذكورة وىذه البمديات وىي :بمدية أوالد الشبؿ التي معدؿ اإلشغاؿ فييا ىو ،666وتمييا بمدية
تسالة المرجى التي معدؿ اإلشغاؿ فييا  ،662ثـ تمييا بمدية بئر توتة التي معدؿ اإلشغاؿ فييا  .661أما
البمدية التي معدؿ إشغاؿ السكف فييا ضعيؼ ىي بمدية الجزائر الوسطى حيث يقدر بػ .4
أما عدد المساكف الثانوية فيو أقؿ بالنسبة لممساكف المشغولة ،ويختمؼ باختالؼ البمديات حيث
نجد أف بمدية باب الزوار ىي أكثر البمديات التي فييا المساكف الثانوية ،حيث بمغ عددىا  1676مسكف
ثانوي ،ثـ تمييا بمدية الجزائر الوسطى بػ  1552مسكف ثانوي ،ثـ تمييا بمدية القبة بػ  0632مسكف
ثانوي ...أما البمدية التي تحتوي عمى عدد أقؿ مف المساكف الثانوية ىي بمدية الرحمانية التي يقدر عدد
ىذه المساكف فييا بػ 00مسكف.
ويختمؼ عدد المساكف الشاغرة في والية الجزائر مف بمدية ألخرى ،حيث نجد أف بمدية دويرة ىي
األكثر البمديات التي توجد فييا المساكف الشاغرة والتي يبمغ عددىا  2421مسكف شاغر ،ثـ تمييا بمدية
جسر قسنطينة بػ 2382مسكف شاغر ،ثـ تمييا بمدية برج الكيفاف بػ 2138مسكف شاغر ،ثى حهٍهب بهدٌت
الكاليتوس بػ  1545مسكف شاغر ...أما البمدية التي فييا عدد قميؿ مف المساكف الشاغرة فيي بمدية
بولوغيف بػ  66مسكف شاغر.
في حيف أف المساكف ذات االستعماؿ الميني فيي قميمة في والية الجزائر حيث قدر عددىا
بػ ،01828وتتوزع عمى مختمؼ البمديات ،فنجد بمدية الجزائر الوسطى ىي التي تحتوي عمى كبير منيا
حيث قدر بػ  0870مسكف ذي االستعماؿ الميني ،اال أف المالحظ أف بمدية أوالد الشبؿ ال يوجد بيا أي
مسكف ذو االستعماؿ الميني.
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 توزيع المساكف المشغولة حسب نوع البناية ببمديات والية الجزائر حسب إحصائيات:)05( الجدوؿ رقـ

.)1117( عاـ
)O N S, 2009 (Répartition des logements habités selon le type de construction
َىع انبُبٌت

Type de construction

Communes

عًبرة
Immeub
le

ٍيطك
فردي

يطكٍ حقهٍدي

Maison
Maison
traditionnel
individu
le
elle

ٍيطك
آخر
Autre
ordinai
re

بُبٌت
قصدٌرٌت
Const.
Précaire

ND

غو

انًجًىع
انبهدٌت
Total

Alger-Centre

11315

2400

103

163

48

1138

15167

انجسائر انىضطى

Sidi M'hamed

9569

1409

178

236

245

948

12585

ضٍدي ايحًد

El Madania

3923

1808

553

196

490

324

7294

انًدٍَت

Hamma
Annassers

4854

1416

745

58

177

454

7705

انحبيت انعُبصر

Bab El Oued

9170

1278

134

135

40

757

11515

ببة انىادي

Bologhine

1616

4110

870

106

852

474

8028

ٍٍبىنىغ

Casbah

3758

282

2488

153

87

322

7090

انقصبت

Oued Koreiche

2756

3009

596

50

1575

656

8642

وادي قرٌع

Bir Mourad Rais

4329

2422

634

60

418

443

8307

بئر يراد راٌص

El Biar

3435

4010

246

95

575

477

8837

األبٍبر

Bouzereah

3535

8126

939

64

2002

478

15143

بىزرٌعت

Birkhadem

2812

7631

1297

156

1148

389

13434

بئر خبدو

El Harrach

2705

3604

490

341

886

226

8253

انحراظ

Baraki

2701

11552

889

347

1351

481

17322

ًبراق

Oued Smar

1357

2663

103

106

1277

160

5666

وادي ضًبر

Boubouba

3463

5468

390

245

1210

354

11130

بىروبت

Hussein Dey

3933

2161

429

80

5

491

7099

حطٍٍ داي

Kouba

10379

6261

609

96

445

1397

19187

انقبت

Bachdjarah

5989

6942

716

56

1086

811

15600

ببظ جراح

Dar El Beida

3293

8255

234

109

1246

324

13460

اندار انبٍضبء

Bab Ezzouar

13431

2386

222

179

379

845

17442

ببة انسوار

Ben Aknoun

2138

1035

76

135

37

234

3655

ٌبٍ عكُى

Dely Ibrahim

3061

2813

52

60

67

364

6417

دانً إبرهٍى

Hammamet

2055

1370

507

118

196

164

4410

انحًبيبث انرويبٍَت

Rais Hamidou

899

3337

322

43

447

135

5183

انراٌص حًٍدو
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Djasr Kasentina

11955

3895

178

114

6406

1032

23580

جطر قطُطٍُت

El Mouradia

1255

2342

543

51

0

173

4365

انًرادٌت

Hydra

2593

2096

164

32

947

235

6067

حٍدرة

Mohammadia

6956

2816

260

38

368

1084

11522

انًحًدٌت

Bordj El Kiffan

5935

11244

1471

1637

3383

826

24496

ٌبرج انكٍفب

El Magharia

2131

1998

741

34

746

166

5816

انًغبرٌت

Beni Messous

2112

3043

148

53

1004

193

6554

بًُ يطىش

Eucalyptus

3974

10457

811

753

914

641

17550

انكهٍخىش

Birtouta

1233

2352

328

17

306

125

4360

بئر حىحت

Tessala El
Merdja

125

1467

79

18

441

29

2160

حطبنت انًرجى

Ouled Chebel

181

1284

892

20

145

89

2612

أوالد انػبم

Sidi Moussa

1299

3464

481

14

259

130

5646

ضٍدي يىضى

Ain Taya

1174

3810

173

143

443

222

5965

عٍٍ طبٌت

Bordj El Bahri

1425

4281

361

1860

1192

265

9385

برج انبحري

El Marsa

239

1360

57

115

338

46

2154

انًرضى

Harraoua

905

1978

594

333

764

77

4651

انهراوة

Rouiba

2623

3851

1059

428

2295

304

10560

انروٌبت

Reghaia

4858

5823

543

595

1446

845

14110

رغبٌت

Ain Benian

3542

5421

1009

394

1479

454

12299

ٌعٍٍ انبٍُب

Staoueli

1121

4332

1119

111

1031

247

7962

ًضطبوان

Zeralda

3173

3271

272

153

1126

262

8257

زراندة

Mahelma

476

1871

415

31

145

130

3068

يحبنًت

Rahmania

52

566

128

3

314

13

1076

انرحًبٍَت

Souidania

421

1436

311

11

471

46

2696

ضىٌداٍَت

Cheraga

3212

6825

1195

127

1901

602

13862

انػراقت

Ouled Fayet

1776

2026

759

16

340

148

5066

أوالد فبٌج

El Achour

3292

3308

499

20

481

322

7922

انعبغىر

Draria

2073

5047

268

337

113

267

8104

درارٌت

Douera

985

5503

1240

36

691

163

8619

دوٌرة

Baba Hassen

561

2915

396

3

273

111

4260

ٍبببب حط

Khraicia

92

3378

382

14

360

87

4313

خراضٍت

Saoula

1105

3997

1059

23

674

155

7013

ضحبونت

Total

189 334

213 208

31 755

10 921

47 087

22
336

514 641
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يالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )05أف عدد كبير مف العائالت في والية الجزائر تقيـ في المساكف الفردية
وذلؾ يقدر بػ  102117مسكف فردي وىذه المساكف تختمؼ مف بمدية ألخرى ،حيث نجد بمدية براقً أكثر
البمديات احتواء عمى المساكف الفردية حيث قدرت بػ  11552مسكف فردي ،ثـ تمييا بمدية الكاليتوس بػ
 ،10457ثـ تمييا بمدية برج الكيفاف بػ  ...11244الخ.
أما المساكف داخؿ العمارات فيقدر عددىا بػ  078223عمارة ،وبمدية باب الزوار أكثر البمديات احتواء
عمى العمارات حيث وصؿ عددىا إلى  13431عمارة .ثـ تمييا بمدية جسر قسنطينة بػ  11955عمارة ،ثـ
بمدية الجزائر الوسطى بػ 11315عمارة...
والمالحظ أف المساكف القصديرية موجودة بكثرة مقارنة بالمساكف التقميدية ،ويقدر عددىا بػ 36176
مسكف قصديري وبمدية جسر قسنطينة أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا
 6406مسكف قصديري ،ثـ تمييا بمدية برج الكيفاف بػ  3383مسكف قصديري ،ثـ تمييا بمدية الرويبة بػ
 2295مسكف قصديري ...الخ .أما البمدية التي ال تحتوي عمى المساكف القصديرية ىي بمدية المردية.
في حيف يقدر عدد المساكف التقميدية في والية الجزائر بػ  20644مسكف تقميدي ،وبمدية القصبة
أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا  2488مسكف تقميدي ،ثـ تمييا بمدية
برج الكيفاف بػ  1471مسكف تقميدي ،ثـ تمييا بمدية بئر خادـ بػ  1297مسكف تقميدي ...الخ .أما البمدية
التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف المساكف التقميدية ىي بمدية دالي إبراىيـ.
بينما قدر عدد المساكف األخرى (الشييالت )...بػ  01810مسكف ،وىي قميمة جدا مقارنة بالمساكف
السابقة الذكر ،وبمدية برج البحري أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا 1860
مسكف ،ثـ تمييا بمدية برج الكيفاف بػ  1637مسكف تقميدي ،ثـ تمييا بمدية رغاية بػ  595مسكف...
أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف ىذه المساكف ىي كؿ مف بمدية رغاية وبمدية بابا حسف.
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الجدوؿ رقـ ( :)06توزيع المساكف المشغولة حسب عدد الغرؼ ومعدؿ إشغاؿ كؿ غرفة ببمديات والية
الجزائر حسب احصائيات عاـ (.)1117
Répartition des logements habités selon le nombre de pièce
( )O N S, 2009
عدد انغرف

TOP

انًجًىع
Total

ND

Nombre de Pièces
Communes

&6
+

5

4

3

2

1

الجزائر الوسطى

1,8

15167

303

518

1096

3048

5288

3508

1405

Alger-Centre

سيدي امحمد

2,1

12585

628

224

510

1938

4332

3824

1130

Sidi M'hamed

المدنية

2,8

7294

549

96

112

514

1645

2371

2005

El Madania

الحامة العناصر

2,3

7705

231

122

156

948

2700

2444

1104

Hamma
Annassers

باب الوادي

2,2

11515

239

105

265

1551

4388

3748

1221

Bab El Oued

بولوغيف

2,4

8028

439

341

297

938

2092

2417

1506

Bologhine

القصبة

2,7

7090

159

123

220

674

1538

1842

2535

Casbah

وادي قريش

2,9

8642

367

151

131

498

1816

3004

2675

Oued Koreiche

بئر مراد رايس

1,9

8307

594

441

509

1931

2837

1313

682

Bir Mourad Rais

األبيار

2,0

8837

286

588

468

1506

2647

2200

1142

El Biar

بوزريعة

2,1

15143

826

827

866

2758

4107

3588

2171

Bouzereah

بئر خادـ

2,0

13434

590

1192

838

2317

4200

2877

1421

Birkhadem

الحراش

2,3

8253

518

405

289

1316

2569

2059

1097

El Harrach

براقي

2,4

17322

895

991

795

3016

4843

4247

2536

Baraki

وادي سمار

2,3

5666

517

227

248

904

1607

1112

1050

Oued Smar

بوروبة

2,3

11130

245

703

568

1140

3767

3124

1584

Boubouba

حسيف داي

2,1

7099

272

273

320

1077

2781

1746

631

Hussein Dey

القبة

1,8

19187

1316

1042

945

3899

8371

2571

1044

Kouba

باش جراح

2,6

15600

1139

330

619

1282

5045

3889

3295

Bachdjarah

الدار البيضاء

2,0

13460

502

1143

973

2901

4551

2212

1179

Dar El Beida

باب الزوار

1,8

17442

374

355

1210

3903

8926

1930

745

Bab Ezzouar

بف عكنوف

1,7

3655

560

241

237

800

1078

536

203

Ben Aknoun

دالي إبرىيـ

1,5

6417

333

866

511

1638

2260

601

209

Dely Ibrahim

الحمامات الرومانية

2,0

4410

562

220

346

630

1459

860

334

Hammamet

الرايس حميدو

2,4

5183

361

185

183

637

1382

1419

1016

Rais Hamidou

جسر قسنطينة

2,3

23580

1044

486

1078

3838

9911

3300

3924

Djasr Kasentina

المرادية

2,0

4365

211

261

270

760

1260

990

613

El Mouradia
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Hydra

732

987

1928

1165

481

574

201

6067

1,8

حيدرة

Mohammadia

359

1422

5221

3097

593

449

380

11522

1,7

المحمدية

Bordj El Kiffan

3206

5619

7799

3848

1207

1584

1232

24496

2,2

ٌبرج انكٍفب

El Magharia

1403

1555

1608

740

191

133

186

5816

2,5

انًغبرٌت

Beni Messous

825

1502

2347

752

352

348

428

6554

2,1

بًُ يطىش

Eucalyptus

2229

4315

5467

2680

1012

1069

779

17550

2,3

انكبنٍخىش

Birtouta

281

941

1422

774

254

448

240

4360

2,1

بئر حىحت

Tessala El
Merdja

348

536

717

330

79

83

67

2160

2,7

حطبنت انًرجى

Ouled Chebel

205

512

739

550

224

259

123

2612

2,2

أوالد انػبم

Sidi Moussa

421

1179

1851

984

401

436

374

5646

2,1

ضٍدي يىضى

Ain Taya

639

1319

1927

1019

364

432

265

5965

2,1

عٍٍ طبٌت

Bordj El Bahri

1069

3403

2192

1413

459

520

330

9385

2,2

برج انبحري

El Marsa

309

639

533

283

118

137

136

2154

2,2

انًرضى

Harraoua

582

1311

1155

814

283

235

271

4651

2,2

انهراوة

Rouiba

1494

2443

3147

1868

625

609

374

10560

2,2

انروٌبت

Reghaia

1291

2842

4642

2535

937

746

1117

14110

2,1

رغبٌت

Ain Benian

1534

3010

4209

1905

609

631

402

12299

2,1

ٌعٍٍ انبٍُب

Staoueli

1166

1833

2434

1253

420

449

406

7962

2,2

ًضطبوان

Zeralda

830

1485

2816

1683

432

506

504

8257

2,0

زراندة

Mahelma

401

658

936

606

208

154

106

3068

2,2

يحبنًت

Rahmania

218

286

308

155

46

46

17

1076

2,6

انرحًبٍَت

Souidania

365

734

798

383

180

165

72

2696

2,3

ضىٌداٍَت

Cheraga

1511

2422

3678

3124

1336

1294

497

13862

1,9

انػراقت

Ouled Fayet

499

809

1753

1190

328

422

65

5066

1,9

أوالد فبٌج

El Achour

631

995

2567

2343

691

552

143

7922

1,7

انعبغىر

Draria

794

1390

2554

1646

513

813

395

8104

1,8

درارٌت

Douera

1011

1999

2443

1626

569

600

369

8619

2,3

دوٌرة

Baba Hassen

367

869

967

882

442

632

100

4260

1,8

ٍبببب حط

Khraicia

436

994

1103

808

317

369

287

4313

2,2

خراضٍت

Saoula

799

1673

2287

1307

434

348

165

7013

2,2

ضحبونت

Total

64
413

113
414

168
945

88
120

28
164

27
494

24
092

514
641

2,1
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يشير الجدوؿ رقـ ( )06أف أكثر المساكف في بمديات والية الجزائر تتكوف مف ثالث ( )2غرؼ
ويقدر عددىا  057834مسكف ،وبمدية باب الزوار أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ
عددىا  8926مسكف ،ثـ تمييا بمدية برج الكيفاف بػ  7799مسكف ،ثـ تمييا بمدية الكاليتوس بػ 5467
مسكف ،ثـ تمييا بمدية الجزائر الوسطى بػ  5288مسكف ،ثـ تمييا بمدية باب الوادي بػ  4388مسكف ،الخ.
أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف المساكف ذات ثالث غرؼ ىي بمدية الرحمانية.
في حيف تقدر المساكف ذات  11غرؼ بػ  002303مسكف ،وبمدية برج الكيفاف أكثر البمديات
احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا  5619مسكف ،ثـ تمييا بمدية براقي بػ 4247مسكف،
ثـ تمييا بمدية الكاليتوس بػ  4315مسكف ،ثـ تمييا بمدية باش جراح بػ 3889مسكف ،ثـ تمييا بمدية سيدي
أمحمد بػ  3824مسكف ...أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف ىذه المساكف ىي بمدية الرحمانية.
وتقدر المساكف ذات  13غرؼ بػ  88 120مسكف ،وبمدية باب الزوار أكثر البمديات احتواء عمى
ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا  3903مسكف ،ثـ تمييا بمدية القبة بػ  3899مسكف ،ثـ تمييا بمدية
برج الكيفاف بػ  3848مسكف ،ثـ تمييا بمدية الجزائر الوسطى بػ  3048مسكف ...أما البمدية التي تحتوي
عمى عدد قميؿ مف ىذه المساكف ىي بمدية الرحمانية.
وبمغ عدد المساكف ذات  10غرؼ  53302مسكف ،وبمدية باش جراح أكثر البمديات احتواء عمى
ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا  3295مسكف ،ثـ تمييا بمدية براقي بػ  2536مسكف ،ثـ تمييا بمدية
القصبة بػ  2535مسكف ،الخ .أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف ىذه المساكف ىي بمدية بف
عكنوف.
بينما يقدر عدد المساكف ذات  14غرؼ بػ  28 164مسكف ،وبمدية الشراقة أكثر البمديات احتواء
عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا  1336مسكف ،ثـ تمييا بمدية برج الكيفاف بػ 1207مسكف ،ثـ
تمييا بمدية الجزائر الوسطى بػ  1096مسكف ...أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف ىذه المساكف
ىي الرحمانية.
في حيف وصؿ عدد المساكف ذات  15غرؼ إلى  27 494مسكف ،وىي قميمة مقارنة األنواع
السابقة الذكر ،وبمدية برج الكيفاف أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا
 1584مسكف ،ثـ تمييا بمدية الشراقة بػ  1294مسكف ،ثـ تمييا بمدية بئر خادـ بػ  1192مسكف...
البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف ىذه المساكف ىي بمدية الرحمانية.
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أما فيما يخص معدؿ إشغاؿ الغرفة في بمديات والية الجزائر يختمؼ مف بمدية إلى أخرى ،حيث نجد
بمدية وادي قريش ىي أوؿ البمديات التي معدؿ إشغاؿ الغرفة فييا مرتفع حيث قدر بػ ،2,9وتمييا بمدية
المدنية بمعدؿ  ،2,8وتمييا بمدية القصبة بمعدؿ  ،2,7وتمييا بمدية باش جراح بمعدؿ  .2,6أما البمدية
التي معدؿ إشغاؿ الغرفة فييا منخفض ىي بمدية دالي إبراىيـ حيث قدر بػ .1,5
الجدوؿ رقـ ( :)07توزيع بنية المساكف المشغولة حسب تجييزىا بالمرافؽ الضرورية ببمديات والية الجزائر
حسب إحصائيات عاـ (.)1117
Structure des logements habités disposant de commodités
()O N S, 2009 :
%En
بـ %
غبكت
صرف
انًٍبِ
Réseau
d'égout

انغبز
انطبٍعً

غبكت
انكهرببء

Gaz
naturel

Réseau
électrique

Toilettes

انجسائر انىضطى

96,0

98,1

92,5

98,0

94,8

76,3

ضٍدي ايحًد

93,6

96,8

90,2

96,3

93,9

69,8

94,3

انًدٍَت

89,9

94,3

79,8

94,8

93,7

40,8

89,6

El Madania

انحبيت انعُبصر

92,4

95,1

78,1

96,4

87,3

53,2

91,3

Hamma
Annassers

ببة انىادي

96,6

98,3

92,8

97,4

94,1

50,2

94,6

Bab El Oued

بىنىغٍٍ

88,0

92,1

71,0

93,4

87,2

56,3

88,2

Bologhine

انقصبت

91,8

94,6

45,5

96,4

67,6

22,9

73,2

Casbah

وادي قرٌع

90,4

89,3

53,6

89,7

87,7

29,3

83,1

Oued Koreiche

بئر يراد راٌص

88,0

88,7

77,6

89,8

88,5

79,2

88,8

Bir Mourad
Rais

األبٍبر

93,4

95,7

83,0

94,6

90,9

77,0

91,7

El Biar

بىزرٌعت

82,7

80,4

66,9

88,9

91,6

70,4

90,5

Bouzereah

بئر خبدو

86,4

88,7

59,4

94,3

91,7

78,1

91,7

Birkhadem

انحراظ

90,1

92,0

56,9

92,8

87,4

68,2

89,4

El Harrach

براقً

83,2

87,2

36,2

90,0

90,7

73,4

88,8

Baraki

وادي ضًبر

81,7

79,9

66,1

84,8

88,6

67,7

87,2

Oued Smar

بىروبت

91,7

91,6

66,9

94,3

90,2

48,1

88,4

Boubouba

حطٍٍ داي

95,4

97,4

87,3

97,3

92,1

74,1

94,1

Hussein Dey

انقبت

89,5

93,2

86,8

94,2

90,6

78,1

90,1

Kouba

انبهدٌت

غبكت بًٍبِ
انػرة
Réseau
AEP

- 138 -

انًرحبض

انحًبو

انًطبخ

Sale de
Bain

Cuisine
94,9

Alger-Centre
Sidi M'hamed

Communes

السكن في الجزائر

الفصل الثاني

Bachdjarah

78,9

52,0

82,6

90,3

54,4

90,1

87,7

ببظ جراح

Dar El Beida

94,0

84,6

95,0

95,1

63,6

90,8

83,5

اندار انبٍضبء

Bab Ezzouar

96,6

92,5

95,6

97,9

89,5

96,8

94,7

ببة انسوار

Ben Aknoun

77,6

75,0

78,4

85,6

76,0

84,7

82,5

ٌبٍ عكُى

Dely Ibrahim

93,6

90,7

93,1

94,6

91,0

95,3

92,3

دانً إبرهٍى

Hammamet

85,2

76,1

85,7

86,0

72,0

84,7

83,6

انحًبيبث انرويبٍَت

Rais Hamidou

89,7

61,2

90,2

91,5

47,4

76,8

86,5

انراٌص حًٍدو

Djasr Kasentina

92,9

69,5

93,4

87,6

60,1

82,1

81,5

جطر قطُطٍُت

El Mouradia

92,9

79,1

92,7

96,7

89,9

96,1

93,5

انًرادٌت

Hydra

94,3

82,3

94,3

96,0

77,8

93,1

93,2

حٍدرة

Mohammadia

95,8

92,3

95,6

97,4

86,9

95,6

95,0

انًحًدٌت

Bordj El Kiffan

91,5

73,4

91,9

91,5

43,8

68,1

81,5

ٌبرج انكٍفب

El Magharia

87,7

54,1

85,3

95,0

48,9

87,8

87,9

انًغبرٌت

Beni Messous

91,9

72,5

92,3

83,6

63,4

81,5

77,2

بًُ يطىش

Eucalyptus

88,0

75,2

90,3

91,4

43,8

87,6

83,1

انكهٍخىش

Birtouta

92,2

79,5

93,6

94,8

37,7

90,2

91,0

بئر حىحت

Tessala El
Merdja

82,0

58,1

87,7

94,2

27,0

88,2

87,8

حطبنت انًرجى

Ouled Chebel

88,7

74,4

89,4

92,7

14,5

77,6

78,2

أوالد انػبم

Sidi Moussa

89,7

79,6

91,8

87,1

49,7

82,1

74,3

ضٍدي يىضى

Ain Taya

90,7

78,5

91,5

92,2

55,3

82,0

87,5

عٍٍ طبٌت

Bordj El Bahri

94,2

82,1

92,0

92,1

42,8

84,9

86,7

برج انبحري

El Marsa

83,8

67,5

80,2

93,1

48,8

82,6

80,4

انًرضى

Harraoua

88,7

70,3

89,2

92,0

46,8

70,5

78,0

انهراوة

Rouiba

88,3

70,8

89,1

85,3

34,4

72,7

75,0

انروٌبت

Reghaia

88,3

76,0

89,5

89,7

44,8

77,7

78,5

رغبٌت

Ain Benian

92,6

71,7

92,9

95,2

54,9

81,9

85,0

ٌعٍٍ انبٍُب

Staoueli

88,0

70,9

91,0

90,2

38,9

66,0

74,8

ًضطبوان

Zeralda

89,1

75,1

90,8

89,2

40,3

83,4

81,6

زراندة

Mahelma

90,1

69,2

93,8

91,3

3,5

81,1

89,2

يحبنًت

Rahmania

86,0

49,3

94,3

92,7

2,1

71,9

79,0

انرحًبٍَت

Souidania

90,5

71,4

91,3

95,1

24,5

86,8

88,2

ضىٌداٍَت

Cheraga

92,1

78,7

92,6

95,4

62,6

85,1

87,7

انػراقت

Ouled Fayet

94,7

81,1

95,1

94,9

64,6

81,8

90,9

أوالد فبٌج

El Achour

95,5

85,7

94,8

96,0

80,5

91,1

92,6

انعبغىر
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درارٌت

88,4

89,7

70,9

95,0

88,1

85,5

89,7

Draria

دوٌرة

82,4

58,9

31,2

91,4

92,6

75,2

89,8

Douera

بببب حطٍ

86,0

91,6

73,9

97,3

87,1

85,8

94,5

Baba Hassen

خراضٍت

82,6

71,5

21,0

91,0

91,1

78,8

90,3

Khraicia

ضحبونت

84,6

73,7

31,1

95,0

94,1

77,5

90,5

Saoula

المجموع

86,8

86,2

61,5

92,8

90,9

71,7

90,4

Total

يالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )07أف نسبة  %8163مف المساكف في والية الجزائر تتوفر عمى مطبخ ،إال
أنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة بيف بمديات والية الجزائر فيما يخص ذلؾ ،حيث نجد بمدية المحمدية أكثر
البمديات التي مساكنيا بيا مطابخ حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%8467ثـ تمييا بمدية العاشور التي وصمت النسبة
فييا إلى  ،%1464ثـ بمدية الجزائر الوسطى التي بمغت النسبة فييا  ،%8368الخ .أما البمدية األقؿ توفر
مساكنيا عمى مطبخ ىي بمدية القصبة حيث قدرت النسبة فييا بػ .%6662
في حيف أنو قدرت نسبة المساكف التي تتوفر عمى غرفة االستحماـ في والية الجزائر بػ ،%6066إال
أف ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى في نسب توفر المساكف عمى غرفة االستحماـ ،حيث نجد بمدية
باب الزوار أكثر البمديات التي مساكنيا بيا غرؼ االستحماـ حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%8164ثـ تمييا بمدية
المحمدية التي بمغت النسبة فييا  ،%8162ثـ بمدية العاشور بنسبة  ...%7466الخ .أما البمدية األقؿ توفر
مساكنيا عمى غرؼ االستحماـ ىي بمدية القصبة حيث قدرت النسبة فييا بػ .%22,9
بينما وصمت نسبة المساكف التي تتوفر عمى المراحيض في والية الجزائر إلى  ،%8168إال أف
المالحظ أنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى في نسب توفر المساكف عمى ىذا المرفؽ حيث
نجد كؿ مف بمدية باب الزوار وبمدية المحمدية أكثر البمديات التي مساكنيا بيا مراحيض حيث قدرت
نسبتيما بػ ،% 8465ثـ تمييا بمدية الدار البيضاء التي وصمت النسبة فييا  ،%8461ثـ كؿ مف بمدية
الج ازئر الوسطى وبمدية العاشور التي بمغت النسب فييما  ،%8367الخ .أما البمدية األقؿ توفر مساكنيا
عمى المراحيض ىي بمدية القصبة حيث قدرت النسبة فييا بػ .%67,6
وفيما يخص نسبة المساكف التي تتوفر عمى الكيرباء في والية الجزائر فيي  ،%8167إال أف
المالحظ أنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى ،حيث نجد بمدية الجزائر الوسطى أكثر البمديات
التي مساكنيا مزودة بشبكة الكيرباء حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%8761ثـ تمييا بمدية باب الزوار بنسبة
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 ،%8668ثـ بمدية المحمدية التي بمغت النسبة فييا  ...%8663أما البمدية األقؿ توفر مساكنيا عمى
الكيرباء ىي بمدية بني مسوس حيث قدرت النسبة فييا بػ .%7265
أما نسبة المساكف التي تتوفر عمى الغاز في والية الجزائر ىي  ،%5064إال أف المالحظ أف ىناؾ
اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى في نسب توفر المساكف عمى شبكة الغاز ،حيث نجد بمدية باب الوادي
أكثر البمديات التي مساكنيا مزودة بشبكة الغاز حيث قدرت نسبتيا بػ  ،%81.7ثـ تمييا بمدية الجزائر
الوسطى بػ  ،%81.4ثـ تمييا بمدية دالي إبراىيـ التي وصمت النسبة فييا  ،%8061ثـ بمدية سيدي أمحمد
التي بمغت النسبة فييما  ،%8161الخ .أما البمدية األقؿ توفر مساكنيا عمى الغاز ىي بمدية الرحمانية
حيث قدرت النسبة فييا بػ .%2,1
بينما قدرت نسبة المساكف التي تتوفر عمى شبكة الصرؼ الصحي في والية الجزائر بػ  ،%7561إال
أف المالحظ أنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى في نسب توفر المساكف عمى شبكة الصرؼ
الصحي ،حيث نجد بمدية باب الوادي أكثر البمديات التي مساكنيا مزودة بشبكة الصرؼ الصحي حيث
قدرت نسبتيا بػ  ،%8762ثـ تمييا بمدية الجزائر الوسطى التي وصمت النسبة فييا %8760ثـ بمدية حسيف
داي بػ  ،% 8663ثـ كؿ مف بمدية باب الزوار وبمدية سيدي أمحمد التي بمغت النسبة فييما ...%8567
أما البمدية األقؿ توفر مساكنيا عمى شبكة الصرؼ الصحي ىي بمدية دويرة حيث قدرت النسبة فييا
بػ.%4768
في حيف أف نسبة المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى المياه الصالحة لمشرب ىي ،%7567
ويالحظ أنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى في نسب توفر المساكف عمى شبكة المياه
الصالحة لمشرب ،حيث نجد بمدية باب الوادي أكثر البمديات التي مساكنيا مزودة بشبكة المياه الصالحة
لمشرب حيث قدرت نسبتيا بػ ،%8565ثـ تمييا بمدية الجزائر الوسطى التي وصمت النسبة فييا %8561ثـ
بمدية حسيف داي بػ  ،%8463ثـ بمدية المحمدية التي بمغت النسبة فييا ،%8461الخ .أما البمدية األقؿ
توفر مساكنيا عمى شبكة المياه الصالحة لمشرب ىي بمدية سيدي موسى حيث قدرت النسبة فييا بػ
.%6362
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خالصة الفصل:

بحكـ الحقبات التاريخية التي مرت عمى الجزائر ،فإف السكف فييا اختمؼ عبر األزماف فط أرت عميو
عدة تغيرات وتحوالت ،حيث تركت مختمؼ الحضارات التي عرفتيا الجزائر عبر التاريخ بصماتيا عميو،
فنتج ما يعرؼ بالمسكف التقميدي ،الذي احتوى العائمة الجزائرية الممتدة والكبيرة الحجـ لعيود طويمة ،لكف
االستعمار الفرنسي بمجرد دخولو قاـ بيدـ األغمبية منيا بيدؼ القضاء عمى عمراف وثقافة المجتمع
الجزائري ،وأدخؿ النمط الغربي ،الذي ىو السكف الجماعي المتمثؿ في العمارات المتكوف مف عدة شقؽ،
والذي يتالءـ مع العائمة النووية ،التي لـ يعرفيا المجتمع الجزائري مف قبؿ.
ولقي ىذا النمط رواجا بعد االستقالؿ ،وحتى اآلف ،حيث لجأت إليو الدولة الجزائرية بسبب النمو
الديموغرافي وكذا النزوح الريفي الذي أدى إلى ظيور األزمة السكنية ،والتي لـ يستطع قطاع السكف
تخطييا حتى يومنا الحالي ،رغـ ناقوس الخطر الذي د َّ
ؽ منذ سنوات عدة.
رغـ أف لمسألة السكف مكانة في النصوص اإليديولوجية لمدولة الجزائرية ،حيث نص الميثاؽ
الوطني ( )0865عمى إقامة نسيج عمراني حديث يستجيب لمتطمبات السكف الضخمة والمتزايدة لممجتمع
الجزائري ،وعمى عدالة التوزيع والتخطيط لبناء المساكف لمفئات الشعبية الواسعة واصالح البيانات السكنية
القديمة ،حيث أكد عمى إدماج المسكف ضمف السياسية الثورية .أما طبيعة أو مواصفات ىذا السكف ،فيي
ميمة ممقاة عمى عاتؽ الميندسيف المعمارييف والفنييف ،إذ ليـ حرية اختيار نماذج مالئمة لمعائمة الجزائرية
(الميثاؽ الوطني .)165 :0865 ،أما الميثاؽ الوطني لسنة ( )0875فنص عمى إدماج السكف ضمف
تطور تنموي شامؿ ،يتجو فيو الحرص أكثر مف أي وقت مضى عمى المشاكؿ االقتصادية والعمرانية التي
يطرحيا الطمب المتزايد عمى السكف ،كالفوضى في استعماؿ األراضي بشكؿ عشوائي ،والمضاربة في مواد
البناء والمساكف الجاىزة (الميثاؽ الوطني.)071 : 0875 ،
والمالحظ ،أف النصوص اإليديولوجية لمدولة الجزائرية فيما يخص السكف ،لـ تقدـ المواصفات
المعمارية واالجتماعية والثقافية لممسكف الجزائري ،لذا نجد اآلف في الجزائر نسيجاً عمرانياً غير منسجـ،
تكيفت معو العائمة الجزائرية بإحداث تغيرات تتالءـ مع تركيبتيا.
وعميو ،يجب معرفة تركيبة العائمة الجزائرية قبؿ التخطيط لبناء المساكف ،وىذا ما سيحاوؿ الفصؿ
الموالي تجميتو.
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تمييد:
ليست العائمة نظاماً ثابتاً ،فمقد تغيرت كثي ار عبر التاريخ ،وتغيرىا يتفؽ عميو الباحثوف
والمتخصصوف في الدراسات االجتماعية وغيرىا.
ومف ثـ ،فالعائمة تتعرض لتحوالت مطابقة لمتحوالت االجتماعية واالقتصادية المختمفة التي طرأت
عمى المجتمعات اإلنسانية ،وىي تمر اآلف بتغيرات ناتجة عف التصنيع والتحضر ،مست تركيبتيا أو
بنيتيا ،والعائمة الجزائرية ليست بمنأى عف كؿ ذلؾ ،ألف التغيرات التي طرأت عمى المجتمع الجزائري ،قد
مست العائمة نتيجة تحويؿ نشاطيا مف نشاط فبلحي إلى عمؿ مأجور في المدينة ،وأيضاً تبنييا
لبلستيبلؾ الحديث ،فترتب عف ذلؾ ضعؼ في الروابط العائمية والقرابية ،وتغير في نمطيا وتقمص في
حجميا.
وىذا ما نحاوؿ التعرض لو بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ.
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قبؿ التطرؽ إلى مفيوـ تركيبة العائمة يجب التطرؽ إلى مفيوـ العائمة.

– –1مفيوم العائمة:
 -1-1تاريخ العائمة:
كاف اإلنساف يعيش في بدايتو عمى ما تنتجو الطبيعة دوف مجيود منو ،فثمار األشجار والنباتات
والحيوانات كانت معاشا بيف جميع الناس ،وكذا العبلقات الجنسية ،حيث كاف الرجاؿ والنساء يمارسوف
الجنس دوف قيود زواجية (مصطفى الخشاب.)601 66522 ،
وانبثؽ عف نظاـ المشاعة الجنسية ( )promiscuitéالذي تكمـ عنو ( Morgan.مورغاف) والذي
اعتبره نتيجة حتمية في المجتمعات اإلنسانية األولى ،ألف ىذه األخيرة تقوـ عمى نظاـ القرابة األموي ،ىذا
ما دفع ىذه المجتمعات إلى اعتبار األـ وحدىا ىي محور القرابة (عادؿ أحمد سركبيس ،بدوف تاريخ:
.)00
وتتمثؿ األشكاؿ العائمية التي انبثقت عنو في :العائمة الدموية ( )Famille consanguineالتي
تعتبر الشكؿ األوؿ الذي عرفو المجتمع اإلنساني ،أيف كانت عبلقة األخ بأختو تشمؿ ممارسة العبلقات
الجنسية ،لكف ال يحدث ىذا بيف اآلباء واألبناء ،ثـ بعد ذلؾ ظير شكؿ العائمة البونالوانية ( Famille
 )punaluenneالتي تعد أعمى صور النظاـ الزواج الجماعي ،وىي الخطوة األولى لمتنظيـ العائمي
ونصت ىذه األخيرة عمى منع ممارسة العبلقات الجنسية بيف األخوة واألخوات في أي مجتمع ،ثـ بعد ذلؾ
شكؿ العائمة ( )Syndyasmiqueأيف يعيش الرجؿ مع امرأة واحدة ،بالرغـ أف لو حؽ تعدد الزوجات،
وحسب Morgan

فيذا الشكؿ ىو أصؿ الزواج األحادي ( )Monogamieفي الوقت المعاصر

).(Michel ,1972 :30-31
وغالبا ما كانت المرأة في ىذا الشكؿ مف العائمة ،ىي العنصر البارز وىي المحور الذي تدور حولو
القرابة ،أي أف األطفاؿ ينسبوف إلى األـ ،وذلؾ لخروج الرجؿ لرحبلت الصيد (أحمد عادؿ سركبيس ،بدوف
تاريخ.)04 :
وأكد بعض العمماء أف بعض الشعوب البدائية كانت كبيرة الحجـ ،ألنيا تتطابؽ مع نظاـ العشيرة
حتى أنيا عرفت بالعائمة العشيرة ( ،)Famille clanوىي ال تقوـ عمى روابط الدـ ،وانما عمى أساس
قرابة الطوطـ ( )Totemحيث أف كؿ أفرادىا ينتموف إلى طوطـ واحد الذي ىو رمز ليا ولقبا لجميع
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مظير طبيعياً،و ىذا الشكؿ مف العائمة يتكوف مف
أعضائيا ،سواء كاف ىذا الطوطـ حيواناً أو نباتاً أو
اً
عدة خبليا أسرية ،ويحرـ في ىذا الشكؿ الزواج الداخمي (السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ.)40 66546 ،
وانتقؿ المجتمع اإلنساني فيما بعد إلى مرحمة أكثر تعقيداً ،حيث أف نطاؽ العائمة في المجتمعات
القديمة أخذ يضيؽ عما كاف عميو في العائمة الطوطمية ،ورب العائمة ىو الذي يحدد نطاقيا ،ويعطي لو
المجتمع مطمؽ السمطة وكؿ عضو فييا خاضع لو ،حيث لو الحؽ أف يضيؼ مف يشاء مف األفراد وحتى
واف لـ يكونوا مف أصبلبو وىذا الشكؿ يعرؼ بالعائمة األبوية الكبيرة .وكاف ىذا النوع منتش ار عند اليوناف
والروماف والقبائؿ العبرية القديمة ،وبيذا انتقمت العائمة مف نظاـ أموي ( )Matriarcalإلى نظاـ أبوي
نظ ار لمظروؼ الطبيعية واالقتصادية ،التي دفعت إلى توطيد سمطة األب الذي يستمد سمطاتو مف كونو
الوصي عمى أمبلؾ العائمة والكاىف الذي يقوـ بإبراـ زواج األبناء والبنات دوف األخذ بعيف االعتبار
رغباتيـ .ومع تطور الوضع االجتماعي لممرأة التي كانت ميمشة وظيفتيا اإلنجاب والخدمة في البيوت،
نشأ نظاـ البائنة أو الدوطنة الذي بموجبو يعطى األب البنتو مبمغا مف الماؿ مقابؿ حقيا في اإلرث الذي
تفقده بمجرد زواجيا  ،إضافة إلى أف العائمة اليونانية القديمة كانت تتميز بوحدانية القريف والقرينة لكف
انتشر بينيـ نظاـ التسري (مصطفى الخشاب.)10 66522 ،
أما المجتمع الروماني فكاف يسوده نظاـ القبيمة ،وكاف رب العائمة ىو رئيسيا الديني وحاكميا السياسي

ومديرىا االقتصادي ،فإليو ترجع الحقوؽ كميا فيو الذي يممؾ ويبيع ويشتري ،والمرأة لـ تكف ليا أىمية قانونية
فكانت ممكا لو .وانتشر نظاـ التسري مع زيادة األسرى مف النساء باتساع رقعة اإلمبراطورية الرومانية،
وظيرت العزوبة بسبب ذلؾ  ،وكاف يحرـ في ىذا المجتمع عمى الزوج قتؿ أوالده أو بيعيـ أو اعتبارىـ رىائف،
ولقدت قيدت سمطة رب األسرة خاصة في االدعاء والتبني األمر الذي قوى مف روابط الدـ ،وكاف يشترط في
الزوجة أف تكوف مف أصؿ روماني واال اعتبر أوالدىا أوالد سفاح وأحؿ دميـ ،وكاف يحرـ عمى الشخص أف
يتزوج مف أصولو وفروعو (سعيد حسني العزة.)651 64000 ،
أما العائمة عند عرب الجاىمية ،فكانت في إطار القبيمة التي تتكوف مف مجموعة عشائر وليا سيد،
وبالتالي العائمة كذلؾ تتكوف مف رب العائمة وزوجاتو وأبناءه المتزوجيف والغير متزوجيف وأحفاده ،ولرب
العائمة السمطة التامة عمى الجميع وحؽ الممكية الكاممة عمى جميع ما في حوزة أفراد عائمتو ،وذلؾ في
العائمة البدوية التي ال يكوف كياف أي فرد فييا منفصؿ عف كياف العشيرة أو القبيمة ،أما العائمة الحضرية
في العصر الجاىمي فكانت أكثر استقبللية حيث أنيا تسكف في بيوت مف تراب وتقوـ بوظائؼ كثيرة تشبو
وظائؼ العشيرة ،إال أف في كمتا العائمتيف البدوية والحضرية الزواج وسيمة وليس غاية ،ألف الغاية ىي
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اإلنجاب لتقوية القبيمة وحفظ الممكية بالتوارث والزواج فييما منحصر عمى دوائر اختيار مغمقة ال يمكف

اختراقيا (سعيد حسني العزة.)651 :4000 ،
وأخذ نطاؽ العائمة يضيؽ شيئا فشيئا بعد تطور اإلنسانية ،وعند ما لـ يعد مف حؽ رب العائمة أف
يدخؿ فييا مف يشاء ،بؿ أصبح مقصو ار عمى نسائو وأوالده الذيف مف فراش صحيح أو عف طريؽ التبني.
تطورت في عدة مناطؽ مف العالـ ابتداء مف القرف السادس عشر (،)62
ا
كما عرفت العائمة

وحتى

يومنا الحالي ،ففي أوروبا استطاع المؤرخوف ،ومنيـ المؤرخ االنجميزي ( Flinفبلف) ( ،)6546وبفضؿ
سجبلت واحصاءات الزواج التي كانت موجودة في أغمب كنائس بمداف أوروبا منذ القرف الخامس عشر
( ،)61أف يقدموا معمومات دقيقة حوؿ العائمة ،والتي منيا أف متوسط سف الزواج بالنسبة لمذكور كاف ما
متأخر مقارنة بالعصر الوسيط ،وىذا
بيف  10-45سنة والبنات ما بيف  42-41سنة ،وكاف سف الزواج
اً
التأخير راجع إلى تقميص فترة اإلنجاب ،وبالتالي التقميؿ مف الوالدات وحتى الرضاعة عف طريؽ الثدي
كانت مانعاً مف الحمؿ ،وليذا كاف متوسط عمر األـ في آخر والدة ليا ىو  00سنة ( & Bruguière
.)al ,1986 :18
وأكدت الدراسات التاريخية في مجاؿ العائمة ،وخاصة دراسة ( Laslettالسبلت) ( ،)6534أف
العائمة النووية منتشرة وشائعة في أوروبا ،خاصة الغربية منذ العصور الوسطى ،عكس ما كاف يعتقد أف
العائمة في أوروبا قبؿ الثورة الصناعية كانت ممتدة أو مركبة ،ليذا فاألرجح أف أسباب انتشار العائمة
النووية في أوروبا الغربية مقارنة بالشرقية ،يرجع إلى تأخير سف الزواج وعدـ وجود فرؽ في السف بيف
الزوجيف ،وكذلؾ إلى وجود ظاىرة دورة الخدـ ( )le cycle servantالتي أشار إلييا الباحث Hajmal
(حاجماؿ) ( )6541والتي تعني وضع أطفاؿ مف الجنسييف يبمغ أعمارىـ  64إلى  60سنة وبعض
األحياف حتى  61سنة ،في عائبلت غنية لتوظيفيـ كخدـ ،مما أدى بيـ إلى الحصوؿ عمى استقبللية
أكثر .وعميو نجد في غرب أوروبا أف أغمب العائبلت نووية ،والزواج فييا متأخر واإلقامة في مكاف
الميبلد نفسو ،ويوضع األطفاؿ كخدـ في عائبلت غنية ألف ظاىرة ) (le cycle servantتسمح لمعائمة
مف التخمي عمى عضو منيا ،وفي الوقت نفسو الحصوؿ عمى مصدر مالي جديد ،وتدريب ىؤالء األطفاؿ
عمى ميف وتعمميـ فف التعامؿ االجتماعي ،واالعتماد عمى النفس وبالتالي اكتساب االستقبللية
(.)Bruguière & al ,1986 :42
وشيدت العائمة في العصر الحديث تغيرات مف حيث تغير أنماطيا وبنائيا الداخمي عمى مستوى
المجتمعات اإلنسانية بصفة عامة ،وخبلؿ العقود األخيرة عمى وجو الخصوص ،حيث أصبح نمط العائمة
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النووية ىو النمط السائد والشائع ،بينما تراجع دور وأىمية العائمة الممتدة في كثير مف المجتمعات ،وذلؾ
تحت تأثير التغيرات المجتمعية الشاممة التي تعرضت ليا المجتمعات الحديثة نتيجة لعدة عوامؿ كالتحضر
والتطور الصناعي .فميس ثمة شؾ في أف الوظائؼ التقميدية قد تعرضت ىي األخرى لتغيرات ىامة ،فظيور
المؤسسات الحديثة التي أفرزتيا التحوالت البنائية التي تعرضت ليا المجتمعات الحديثة قد أثر بشكؿ واضح
عمى ىذه الوظائؼ التقميدية المتعددة التي كانت تؤدييا العائمة في ظؿ النظـ التقميدية (سعيد الكبيسى
وآخروف.)61 :4000 ،
وتتكوف العائمة في الغرب مف الزوج والزوجة واألوالد المباشريف ،وتقوـ بأدوار كثيرة ومتعاقبة وتقوـ
بوظائؼ اجتماعية متعددة وتمتاز بما يمي( :سعيد حسني العزة)655-653 :4000 ،
 امتازت العائمة بصغر حجميا حيث أنيا أصبحت تتكوف مف الزوج والزوجة واألبناء
المباشريف ،وبالنادر أف تحتوي عمى بعض ذوي القربى ويرتبط أفرادىا برابطة قرابة مزدوجة
بمعنى أف األوالد ينسبوف إلى كؿ مف عائبلتي األب واألـ مع تفضيؿ عائمة األب بوصفيا
صاحبة العصب.
 تمتع أفرادىا بالحريات الفردية العامة بمعنى أف لكؿ فرد كيانو الذاتي وشخصيتو القانونية
خاصة إذا بمغ السف الذي يمنح بموجبو القانوف مثؿ تمؾ الحقوؽ.
 تغير المركز االجتماعي لعناصر العائمة فقد تغير مركز المرأة االجتماعي تغي ار سريعا
وممحوظا بشكؿ واضح في أغمب المجتمعات المعاصرة ،حيث التحقت المرأة بسوؽ العمؿ
وأصبحت مستقمة اقتصاديا عف الرجؿ ،حيث أصبح ليا الحؽ في اختيار زوجيا وليا الحؽ في
رسـ خطوط حياتيا الزوجية وأصبحت تنازع الرجؿ عمى سيادة العائمة.
 لـ تعد العائمة خاضعة لمرجؿ تماما بؿ أصبحت خمية لبلستمتاع وممارسة قيـ الحياة
االجتماعية ،فمقد سارت روح الديمقراطية العائمية وأصبح يسودىا جوا مف الصراحة والتفاىـ.
في حيف تعد العائمة العربية مف أكثر النظـ االجتماعية تأثر بالتحضر حيث ثمة تحوالت وتغيرات
تعرضت ليا عمى مستوى شكميا وحجميا وأنماط العبلقات االجتماعية والقيـ االجتماعية والثقافية ،فضبل
عف تأثير الحياة الحضرية العائمية فيما يتعمؽ بممارسة الضبط االجتماعي ،إلى جانب تغير أنماط السمطة
واتخاذ القرار .ناىيؾ عف التغيرات التي تعرضت ليا فيما يتعمؽ بوظائفيا التقميدية ،وتقمص ىذه الوظائؼ
وظيور وظائؼ جديدة (سعيد الكبيسى وآخروف.)44-46 :4000 ،
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ومف التغيرات التي طرأت عمى العائمة العربية نجد( :سعيد حسني العزة.)655 :4000 ،

 حمت العائمة النواة مكاف العائمة الممتدة.
 تزايد الحرية في اختيار شريؾ الحياة.
 المجوء إلى المباعدة بيف الوالدات والحد مف حجـ العائمة.
 ارتفاع معدالت الطبلؽ نتيجة المشكبلت العائمية.
 تزايد إسياـ المرأة في النشاط االقتصادي خارج المنزؿ وظيور النزاع بيف الزوجيف وتقمص
السمطة األبوية نتيجة الطابع الديمقراطي الجديد.
 تزايد اليجرة مف الريؼ إلى المدينة ومف ثـ غياب األب عف البيت لوقت طويؿ.
 حصوؿ األبناء عمى مزيد مف االستقبلؿ الذاتي في مجاؿ المعرفة والدراسة والمينة.
 ظيور الفجوة الفكرية بيف األجياؿ واختبلؼ فيـ األبناء عف فيـ اآلباء.
 اختبلؼ األدوار االجتماعية التقميدية في العائمة العربية والمتمثمة في اإلنتاج.
 ازداد نفوذ األـ في البيت وازدادت أىمية األب واألـ عمى حساب دور األقارب مف األصوؿ
والفروع.

 -2-1تعريف العائمة:
-1-2-1التعريف المغوي:
كممة عائمة في المغة العربية مشتقة مف الفعؿ "عاؿ" يعيؿ ،ويقصد بيا مجموعة أفراد يعيميـ معيؿ
أي يتكفؿ بيـ رب العائمة الذي ىو معيؿ وباقي األفراد عياؿ (زىير حطب.)01 :6535 ،
وتشتؽ كممة ) (Familleفي المغة الفرنسية مف األصؿ البلتيني وىو ) (Familiaويقصد بيا
مجموعة عناصر أو أشخاص تربطيـ مميزات مشتركة (.)Petit Larousse,2002
ويشير مصطمح العائمة إلى األىؿ واآلؿ والعشيرة والسبللة (.)Bellot classique, 1986
 -2-2-1التعريف االصطالحي:
 تعاريف عامة لمعائمة:
تعرؼ العائمة عمى أنيا جماعة أفراد تقيم في مسكن واحد وتتكون من الزوج والزوجة وأوالدىما
وغيرىم من األقارب كالعم والعمة ...وىؤالء األفراد يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة تحت
إشراف رئيس العائمة (غيث محمد عاطؼ ،بدوف تاريخ.)601 :
-148-

تركيبة العائلة والعائلة الجزائرية

الفصل الثالث

يبيف ىذا التعريؼ أف العائمة عبارة عف مجموعة أشخاص تربطيـ روابط قرابة ويتقاسموف إقامة

واحدة ويقوموف بنشاطات اقتصادية واجتماعية مشتركة ،لكف تحت إشراؼ رب العائمة .إال أف ىذا
التعريؼ اقتصر عمى شكؿ معيف مف أشكاؿ العائمة وىو العائمة الممتدة المعروفة في المجتمعات التقميدية
الذي فييا عدد كبير مف األفراد تجمعيـ روابط القرابة ،وليـ إنتاج اقتصادي ،ورب العائمة ىو المشرؼ
والمسير ليا.
وتعرؼ العائمة كذلؾ عمى أنيا مجموعة أفراد متكافمين في بيئة شكمية خاصة بيم تربطيم معا
عالقات بيولوجية ونفسية وعاطفية واجتماعية واقتصادية وشرعية (المنتصر الكتاني فاطمة.)04 :4000 ،
يشير ىذا التعريؼ إلى أف العائمة مجموعة أشخاص تجمعيـ عبلقات قرابة عف طريؽ الجانب
البيولوجي وعبلقات شرعية عف طريؽ الزواج ،وأف ىؤالء األفراد متآزريف نفسيا واقتصاديا ويعيشوف في
وسط خاص بيـ.
وىناؾ مف يرى أف العائمة عبارة عن تجمع قانوني ألفراد اتحدوا بروابط الزواج والقرابة أو روابط
التبني ،وىم في الغالب يشاركون بعضيم البعض في منزل واحد ويتفاعمون تفاعال متبادال طبقا ألدوار
اجتماعية محددة تحديدا دقيقا وتدعميا ثقافة عامة (زيداف عبد الباقي.)3 66540 ،
يشترؾ ىذا التعريؼ مع التعاريؼ السابقة في كوف العائمة تجمع مجموعة أفراد تربطيا روابط قرابة
دموية وروابط نسب عف طريؽ الزواج الذي يعطييا الشرعية القانونية داخؿ المجتمع ،وأف ىذه المجموعة
تجتمع في إقامة مشتركة إال أف ىذا التعريؼ آتى بالجديد والمتمثؿ أف روابط التبني ممكف أف تكوف
العائمة إضافة إلى أنو أشار إشارة ميمة إلى أف التفاعؿ بيف أفراد العائمة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا يكوف
عف طريؽ أدوار أفراد العائمة (أب ،أـ )...التي تحدد بدقة حسب معايير وقيـ وثقافة المجتمع.
وتعرؼ العائمة كذلؾ عمى أنيا جماعة من األفراد تتميز باإلقامة المشتركة وبالتعاون المشترك
بين الراشدين من الجنسين واألطفال سواء آتوا عن طريق اإلنجاب أو عن طريق التبني إضافة إلى أن
العائمة أشكال اختمفت عبر التاريخ منيا ممتدة ونووية ...إضافة إلى أن العائمة أساس تكوينيا ىو
الزواج ،وأن ليا عدة وظائف (.)Boudon & al, 1990 :88-89
ويعد ىذا التعريؼ أشمؿ ألنو أشار إلى أساس تكويف العائمة وىو الزواج ،وأشار إلى تركيبة العائمة
التي تتمثؿ في روابط القرابة الدموية وروابط النسب وروابط التبني ،وتطرؽ إلى أشكاؿ العائمة الممثمة في
النووية والممتدة والمركبة ...وتطرؽ أيضا إلى أف لمعائمة وظائؼ وذكر مميزات العائمة المتمثمة في اإلقامة
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المشتركة أي السكف ،وفي التعاوف بيف أفرادىا وىنا إشارة غير مباشرة إلى األدوار خاصة بيف الجنسيف،

إضافة إلى أنو ذكر أف العائمة ظاىرة عالمية عرفتيا اإلنسانية منذ القديـ.
وما يمكف استخبلصو مف ىذه التعاريؼ أف العائمة تجمع خاص بالكائف البشري ،لو شرعية
اجتماعية وقانونية وفي إطاره يتـ إشباع الحاجات البيولوجية االجتماعية ،أي أف العائمة ىي الوسط الذي
اصطمح عميو المجتمع وأعطى لو الشرعية لكي يشبع في إطاره األفراد غرائزىـ ودوافعيـ الطبيعية
واالجتماعية التي منيا إشباع الغرائز الجنسية وغرائز األمومة واألبوة واألخوة ...الخ واشباع دوافع األمف
واالنتماء وتأكيد وتحقيؽ ذات كؿ فرد منيا .وأف ليذا التجمع (العائمة) أشكاؿ تختمؼ باختبلؼ المكاف
والزماف والمعايير والقيـ االجتماعية والثقافية التي تعيش فييا العائمة ،إضافة إلى أف ليا وظائؼ تقوـ بيا
في إطار المجتمع .وتتفؽ كؿ التعاريؼ السابقة عمى أف لمعائمة بعد فضائي ىو سبب وجودىا واستمرارىا،
ويتمثؿ ىذا البعد في السكف أو اإلقامة أو المنزؿ المشترؾ الذي يعتبر مف أىـ مميزات تكويف العائمة.

 تعاريف بعض العمماء لمعائمة:
 تعريف  ( Leplayلوبالي( (:)1875يعرؼ ) Leplayلوببلي( العائمة عمى أنيا الخمية األساسية لممجتمع والتي عن طريقيا يمكن
المحافظة عمى النظام االجتماعي وذلك بإعادة سمطة األب عمى الزوجة واألبناء (.)Michel, 1972 :29
ما يمكف استخبلصو مف ىذا التعريؼ أف ( Leplayلوببلي) ينظر إلى العائمة مف منظور
اجتماعي محض حيث اعتبرىا الرحـ االجتماعي األوؿ وبنجاحيا ينجح المجتمع ككؿ ،ألف بالنسبة إليو
العائمة ىي الوحدة األساسية لتكويف المجتمع وىي أساس استقرار البنياف االجتماعي وىي حجر الزاوية
فيو ،واف لسمطة األب عمى أفراد عائمتو دو ار في ذلؾ .إال أنو أىمؿ تحديد تركيبات وأشكاؿ ومميزات
ووظائؼ العائمة.
 تعريف ( Durkheimدوركايم) (:)1888عرؼ دوركايـ في كتابو « »Introduction à la sociologie de la familleالعائمة عمى أنيا
ناتجة عن التنظيم االجتماعي الذي بفضمو تم تنظيم روابط القرابة التي حددت العواطف المتبادلة لآلباء
واألبناء ،وليست ناتجة عن ميول بيولوجية أو نفسية (.)Michel, 1972 :48
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يتضح مف ىذا التعريؼ أف لمباحث ( Durkheimدوركايـ) نفس توجو  Leplayإذ يعتبر العائمة

ناتج مف نواتج المجتمع ،وىو الذي ينظـ روابط القرابة فييا ،وبيذا ركز Durkheimعمى تكويف العائمة
والتي أكد عمى أنيا تنظيـ اجتماعي.
 تعريف ( Burgessبرجس) ):(1928يرى ( Burgessبرجس) أن العائمة ىي مجموعة من األشخاص ارتبطوا بروابط الزواج والدم
واالصطفاء أو التبني مكونين حياة معيشية مستقمة ومتفاعمة ويتقاسمون الحياة االجتماعية كل مع
األخر ،ولكل من أفرادىا الزوج والزوجة واألم واألب واالبن والبنت دو ار اجتماعيا خاص بو وليم ثقافاتيم
المشتركة (زيداف عبد الباقي.)65 :6540 ،
وعميو يرى  Burgessانطبلقا مف انتمائو لمتيار التفاعمي أف أفراد العائمة مستقموف في حياتيـ إال
أنيـ يعيشوف في تفاعؿ فيما بينيـ حيث أف ىذا األخير يتـ حسب دور كؿ فرد مف العائمة ،وتحدد ىذه
األدوار حسب المعايير والقيـ االجتماعية والثقافية لممحيط الذي تعيش فيو العائمة .واضافة إلى أنو أشار
إلى أف أسس تكويف العائمة ىي العبلقات الدموية ،وعف طريؽ الزواج والتبني وحتى االصطفاء والذي
يعني االختيار ،وىذه النقطة لـ يشار إلييا مف قبؿ.
 تعريف ( Rivereريفير) ):(1995تعد العائمة حسب ( Rivereريفير) عبارة عن مجموعة أقارب يعيشون تحت سقف واحد ،وليا
عدة أشكال نووية أو زواجية أو ممتدة ،وليا تركيبو إضافة إلى أن ليا عدة وظائف منيا :الحفاظ عمى
النسل والتربية والتنشئة االجتماعية ،إضافة إلى أن ليا وظيفة اقتصادية .وزد عمى ذلك فإنيا تعطي
المركز االجتماعي ألفرادىا ).) Deliége, 1996 : 35
يبيف تعريؼ  Rivereأف العائمة ىي ىيئة اجتماعية متخصصة تؤثر عمى المجتمع ككؿ وبيذا
يعتبر ىذا التعريؼ أشمؿ وأوسع ألنو حدد طبيعة العائمة التي ىي تجمع مجموعة أقارب ،وذكر مميزاتيا
األساسية التي ىي اإلقامة المشتركة ،وعدد أشكاليا ووظائفيا بدقة.
يمكف أف يستنتج مف خبلؿ التعاريؼ السابقة أف كؿ باحث حاوؿ تعريؼ العائمة حسب التيار
العممي الذي ينتمي إليو .إال أف ىناؾ إجماع بيف الباحثيف عمى أف العائمة مؤسسة اجتماعية ألف الروابط
الدموية الناتجة عف االلتقاء البيولوجي بيف الزوجيف ليست الشرط الوحيد والضروري لوجود العائمة ،وانما
المعطيات االجتماعية ىي التي تحدد العبلقات القرابية داخؿ العائمة وتنظميا ،ألف الجانب البيولوجي ال
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ينتج حياة اجتماعية ولو كاف كذلؾ لكاف لمحيوانات حياة اجتماعية ،إال أف اإلنساف الكائف الوحيد الذي

يسعى لتنظيـ وتركيب محيطو حسب معايير اجتماعية ودينية وثقافية وال يعيش حسب غرائزه .إضافة إلى
أنيـ يؤكدوف عمى أف العائمة في مفيوميا األوسع أو بنية العائمة في مفيوميا الواسع تتمحور في السكف
الذي يحوي كؿ األصوؿ اإلنسانية لممجتمع في إطار فضائي محدد األبعاد ،ليذا ال يمكف دراستيا إال مف
خبلؿ دراسة الفضاء الذي تعيش فيو ،أال وىو السكف أو البيت ،أيف تمارس العائمة فيو مختمؼ نشاطاتيا.

 -3-1تحديد بعض المصطمحات التي ليا عالقة بالعائمة:
 -1-3-1مصطمح الجماعة المنزلية( :)Groupe domestique
ال يمكف كذلؾ التطرؽ لمعائمة دوف التطرؽ لمفيوـ الجماعة المنزلية ()Groupe domestique
الذي ىو أضيؽ مف مفيوـ القرابة ويقصد بالجماعة المنزلية حسب ( Walواؿ) و( Laslettالسبلت)
( )6534مجموعة أفراد يتقاسموف مجاؿ حياتي مشترؾ ،وفي األغمب األحياف ىذا المجاؿ ىو مجاؿ عمؿ
(.)Bruguière & al ,1986 :25
ويعني ىذا أف الجماعة المنزلية ىي مجموعة أشخاص يعيشوف في مكاف واحد ويعمموف مع
بعضيـ البعض ،إال أف  Walو Laslettلـ يحددا نوع الروابط التي تجمع ىؤالء األشخاص ىؿ ىي
روابط دموية أو روابط زواج أو غيره.
وحسب ( Segalenسوجبلف) الجماعة المنزلية ىي مجموعة أشخاص يعيشوف في نفس الفضاء
المكاني ،وىذه المجموعة تتكوف إما مف عائمة كبيرة واحدة بيا آباء وأبناء وأحفاد أو تتكوف مف تجمع
مجموعة مف األسر الصغيرة كالزوجيف وأبنائيما القصر أو مف مجموعة لؤلخوة وأخوات ،إال أف الجماعة
المنزلية ليست تجمع ألشخاص ليـ عبلقة دموية أو نسب فقط ،فقد يشتركوف في النشاط اإلنتاجي نفسو
كالخدـ أو ال يشتركوف في أي نشاط إنتاجي كمجموعة أشخاص يقيموف في السكف نفسو عف طريؽ الكراء
(.)Segalen, 1981 :15
ونستنتج مما سبؽ أف الجماعة المنزلية ليا عبلقة بمفيوـ العائمة ألنيا تتكوف مف عائمة كبيرة أو مف
عائبلت متعددة صغيرة .وبيذا الجماعة المنزلية أوسع وأشمؿ مف مفيوـ العائمة.
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 -2-3-1مصطمح البيت (:)Maison

يعد كذلؾ مصطمح البيت أضيؽ مف مصطمح الجماعة المنزلية ،ويشير مصطمح البيت الذي ىو
بالفرنسية ) (Maisonnéeوباالنجميزية ) (House Houldإلى تجمع مجموعة أشخاص تحت سقؼ
واحد مع العمـ أنيـ يستيمكوف ما ينتجوف ( .)Segalen,1981 :15
وأكدت الدراسات التاريخية حوؿ المجتمعات األوروبية التقميدية ( )Ancien régimeأف ىذا
المصطمح يطمؽ عمى مجموعة أطفاؿ وأحفاد (خمؼ) لرجؿ نبيؿ مف الطبقة األرستقراطية ،فعوض أف
يقوؿ عائمتي يقوؿ بيتي .وحسب ( Lévi-Straussلفي ستروس) نجد معنى لمعائمة بمعنى البيت في
المجتمعات األرستقراطية .ويستعمؿ ىذا المصطمح في المغرب العربي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة
خاصة لئلشارة إلى العائمة فيقاؿ بيت فبلف أو دار فبلف وذلؾ بذكر اسـ الجد األكبر أو الشيير بأعماؿ
معينة في وسطو االجتماعي ويبقى األبناء واألحفاد ينادوف باسمو ( .)Borrmans, 1977 :615-616
والمبلحظ أف مصطمح بيت أوسع مف مصطمح العائمة ألنو يعبر عف فضاء مكاني منظـ حيث كؿ
عضو مف أفراد ىذا البيت لو مساحة مكانية خاصة بو ولو وظيفتو ومكانتو داخؿ ىذا البيت ،الذي يشمؿ
أفراد تربطيـ عبلقات قرابة دموية ونسب ،إضافة إلى أشخاص آخريف ليس ليـ ىذه العبلقات وىـ الخدـ.
 -3-3-1مصطمح األسرة (:)Ménage
اقتصر مصطمح األسرة بالمعنى العممي وحسب الدراسات االجتماعية واألنثروبولوجيا واالقتصادية
عمى العائمة الزواجية ( )Famille conjugaleوما تنطوي عميو مف اعتبارات متعمقة بنطاقيا ومحور
القرابة فييا ،باإلضافة إلى أف ىذه األشكاؿ الزواجية تحددىا الحقوؽ والواجبات المتبادلة بيف عناصرىا
(مصطفى الخشاب.)00 :6522 ،
ويعني ىذا أف األسرة ىي تجمع صغير لمجموعة أشخاص تربطيـ عبلقة قرابة ويعيشوف تحت
سقؼ واحد وليـ حقوؽ وواجبات ،أي أف كؿ فرد يعرؼ ما لو وما عميو .أي أف األسرة تشير إلى الصمة
البيولوجية أو صمة القرابة والدـ.
ويستعمؿ حاليا مصطمح األسرة خاصة في الدراسات االقتصادية اإلحصائية ليذا فيي تعد وحدة
لقياس استيبلؾ األفراد وعميو فيي تجمع مجموعة مف األفراد تحت سقؼ واحد تعيش وتحضر وتأخذ
الواجبات الرئيسية مع بعضيا البعض وتربطيا روابط دموية أو زوجية ولؤلسرة مسئوؿ سواء كاف رجؿ أو
امرأة يدير شؤونيا بصفة دائمة ولو الصبلحية أخذ الق اررات خاصة باستعماؿ المدخوؿ في مجاؿ
االستيبلؾ (.)ONS ,1999 :3
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ويعني ىذا أف األسرة وحدة اقتصادية ،وحدة إنتاجية ووحدة استيبلكية مف خبلؿ العبلقات المتبادلة

مع عناصرىا ومف خبلؿ الدور الديموغرافي ،االجتماعي والثقافي الذي تؤديو ،أي أنو عف طريؽ األسرة
يمكف قياس استيبلؾ أفرادىا ألنيا ىي المكاف الوحيد الذي يمتقي فيو األفراد ويعيشوف مع بعضيـ
البعض.
وما يمكف أف نستنتجو أف مصطمح األسرة أضيؽ مف مصطمح العائمة ،إال أنو يستعمبلف في أغمب
األحياف كمترادفات.
في ىذا البحث كذلؾ استعمؿ مصطمح األسرة ومصطمح العائمة كمترادفاف.

 -4-1العائمة والبحث العممي:
يعد موضوع العائمة مف المواضيع ذات األىمية الكبيرة في وقتنا الراىف ،ويرجع ذلؾ إلمكانياتيا
الكثيرة في التأثير اجتماعيا وتربويا عمى األجياؿ الصاعدة التي تمثؿ أصؿ كؿ أمة مف األمـ ،ليذا استرع
موضوع العائمة انتباه الباحثيف في مختمؼ المجتمعات وحظي باالىتماـ مف طرؼ عدة تخصصات،
وأصبح في مفترؽ الطرؽ بيف عدة عموـ مثؿ :عمـ االجتماع واألنثروبولوجيا والديموغرافيا وعمـ النفس
والحقوؽ والتاريخ والفمسفة ،حيث أف ىذه األخيرة تطرقت إلييا منذ العصر اليوناني حتى اآلف عمى يد كؿ
مف أرسطو الذي يعتبرىا أوؿ اجتماع لمتناسؿ مف أجؿ الحفاظ عمى النوع ،وأشار إلى تنظيميا والى سف
الزواج الذي حدده  64سنة لمنساء وأقؿ مف  10سنة لمرجاؿ .وعمى يد أفبلطوف الذي أشار إلييا لما تكمـ
عف الحب والعدالة ،وأفكاره ىذه فتحت المجاؿ لكؿ مف ( Comteكونت) و( Prondsonبروندسف)
لمتعرض إلييا .وتناولتيا الديموغرافيا التي تعتبر أوؿ تخصص درس العائمة حيث اىتـ بوظيفة اإلنجاب
فييا ،وذلؾ مف خبلؿ أعماؿ ( Dupaquierديباكيي) وأعماؿ ( Henryىنري) الذي وضع بطاقات
عائمية تقيس شدة وتنوع اإلنجاب).(Soufi,1998 :109
واىتـ رجاؿ االقتصاد بيا كذلؾ ،وخاصة باالستيبلؾ فييا ،إال أف المبلحظ أنو ىناؾ اتفاؽ بيف
الديمغرافيوف واالقتصاديوف عمى أنو ليس لمعائمة مظير إنتاجي ،أي أنيا وحدة استيبلؾ فقط
)(Michel ,1972 : 11
وتناوؿ اإلنثروبولوجيوف وعمى رأسيـ اإلثنولوجيوف موضوع العائمة ،وكانت دراساتيـ مف أشير
الدراسات ،حيث درسوا القرابة ،فوصفوىا وحددوا تركيباتيا عند المجتمعات اإلنسانية األولى حتى اآلف
وبالتالي درسوا تركيبات وأشكاؿ العائمة وذلؾ مف خبلؿ أعماؿ ( Morganمورغاف) وMalinowski
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(مالينو وسكي) و( Riversريفير) و( Evans-Pritchardايفانس بريتشارد) و( Meillassouxميبلسو)
و( Godelierجودليي) و ( Leachليش) و( Spiroسبيرو) و( Heritierىيرتيي) و( Testarlتستارؿ)
و( Cuisenierكوزينيي) وخاصة ( Lévi-Straussليفي ستروس).
وقد أخذ عمماء االجتماع الصدارة في دراسة العائمة ،حيث أكدوا عمى أنيا مؤسسة اجتماعية ليا
وظائؼ داخؿ المجتمع ،ومف ىؤالء العمماء ( Durkheimدوركايـ) و( parrsonzبارسونز)

Leplay

(لوببلي) و( Tonniesتونيي) و( Bachofenباشوفف) و(Bourdieuبورديو) و( Engelsاونجؿ)
).(Michel, 1972 : 11
كما أثار موضوع العائمة اىتماـ رجاؿ الحقوؽ حيث درسوا القوانيف المتعمقة (زواج ،طبلؽ ،ارث،)...
إضافة إلى أنيـ بحثوا عف مظاىر وأسباب اإلجراـ في العائمة منذ القديـ وذلؾ مف خبلؿ أعماؿ كؿ مف:
( Costanكوستاف) و( Collonpكولونب) و( Cloverieكموفيري) ( Lamaisonالميزوف)
(.)Bruguière & al ,1986 :52
ويعد التاريخ آخر العموـ الذي اىتـ بموضوع العائمة ،وذلؾ بعد تفتحو عمى العموـ االجتماعية ،فمنذ
الس بعينات مف القرف العشريف بدأ المؤرخوف يؤرخوف لمعائمة حيث وصفوا أشكاليا وتركيباتيا

ونمط

الزواج فييا عبر القروف وذلؾ بفضؿ أعماؿ كؿ مف:
Ariés

(آريي)

وBurguiére

(بورجيار)

وLaslett

(السمت)

وDubry

(دوبري)

و( Shorterشورتر) و( Stoneستوف) و( Klopishكموبيش) و( Lebrumلوبريـ) و( Perrotبيرو)
و( Goodyجودي) و( Le Roiلوروا) و( Ladurieالدوري) ).(Soufi, 1998 :109
وأصبحت العائمة موضوعاً لمبحث العممي انطبلقا مف منتصؼ القرف التاسع عشر ()65
وذلؾ بظيور عدة تيارات عممية تناولتيا حسب منظورىا ويعد اإلطار المؤسساتي )(Institutionnel
أوؿ مف درس العائمة مرك از في ذلؾ عمى الدراسات التاريخية ،ويرى ىذا التيار أف العائمة مؤسسة منظمة
مف أىـ المؤسسات في المجتمع ومف رواده( Marx :ماركس) و( Anglesانجمز)

وMorgan

(مورغاف) و( Maussموس) و( Durkheimدوركايـ) .ويمثؿ كؿ مف ( Zummermenزومرماف)
و( Sussmanسيسماف) و( Sirjankiسيرجانكي) ،وكؿ مف ( Bourdieuبورديو) و( Konigكونيغ)
ىذا التيار في أوربا .ثـ اىتـ التيار التفاعمي ) (Interactionnelبدراسة العائمة بعد الحرب العالمية
األولى عمى يد المدرسة التفاعمية بشيكاغو تحت إشراؼ ( Burgessبرجس) والتي حددت العائمة كوحدة
أشخاص يتفاعموف فيما بينيـ ،ولكؿ واحد منيـ وضعية وىذه األخيرة تعرؼ بعدد مف األدوار ،وتطور ىذا
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التيار مف طرؼ كؿ مف ( Bossardبوسار) وطبلبو مف جامعة بنسمفانيا ،ومف طرؼ كؿ مف Booker

(بوكر) و( Wrightرايت) مف جامعة كانساس .وتطور في أوروبا عمى يد كؿ مف ( Mogyموغي)
و( Willnotويمنو) و( Youngيونغ) في انجمترا ،وكؿ مف ( Chombart de lauweشومباردو لو) في
فرنسا ). (Michel, 1972 : 22-23
واستخدمت عدة طرؽ لدراسة العائمة منيا :التجريبية التي استخدمت لدراسة التفاعؿ بيف الزوجيف
وبيف األجياؿ في العائمة ،وقد قاـ بيا ( Murrayموراي) و ( Irirngtalmanارينرتمماف) مف جامعة
مينسوتا ،وقد أبدع التجريبيوف في وضع ألعاب سمحت بمبلحظة مباشرة لمعائبلت وبالتالي سمحت بقياس
بطريقة دقيقة توزيع الق اررات بيف الزوجيف واألجياؿ ،وكذلؾ قياس التشجيعات واالتصاالت داخؿ الشبكات
العائمية .واستخدمت كذلؾ الطريقة الطولية لدراسة العائمة حيث تـ دراسة مجموعة أطفاؿ مف ميبلدىـ
حتى زواجيـ وحياتيـ العائمية وكذلؾ مف طرؼ جامعة كاليفورنيا تحت إشراؼ ( Bayباي) وذلؾ في عاـ
(. (Michel ,1972 :14-17) )6544
واستعممت كذلؾ الطريقة العرضية في دراسة العائمة ،حيث تـ دراسة ثبلث أجياؿ مف عائمة واحدة
لمعرفة التغير العائمي ،وبالتالي االجتماعي وتحديد األدوار وكيفية تطورىا وذلؾ مف خبلؿ أعماؿ كؿ مف
( Hillىيؿ) و) Vebynduvalفبيندوفاؿ( ).(Michel, 1972 :24-25
ويجد المتتبع لمدراسات حوؿ العائمة أف ىناؾ اختبلفات فييا حسب البمد الذي تمت فيو الدراسة ،ففي
الواليات المتحدة األمريكية كاف دراسة العائمة امبريقية ( )Empiriqueخاصة عمى يد ( Burgessبرجس) ،أما
في فرنسا فكانت دراستيا ديموغرافيا واثنولوجيا خاصة عمى يد ( Lévi-Straussليفي ستروس) ،واتجيت
انجمت ار واسكندنافيا اتجاه الواليات المتحدة في دراسة العائمة .لكف في نياية الستينات مف القرف العشريف
ظير اتجاه مشترؾ بيف الدوؿ الغربية في دراسة العائمة حيث درسوىا مف عدة جوانب منيا :الجانب
الفمسفي وذلؾ عمى يد ( Horkheinonىوركينوف) في ألمانيا .ومف الجانب التاريخي بفضؿ أعماؿ كؿ
مف ( Laslettالسبلت) و( Davidoffدافيدوؼ) ( Rowbothanروبوتف) في انجمترا ،وفي فرنسا
بفضؿ أعماؿ ( Burguiéreبورجيار) و( Flandفبلند) .ومف الجانب الطب العقمي نجد أف كؿ
(Cooperكوبر) و( Laingلينغ) و ( Reichريش) ،أعطوا نظريات حوؿ عبلقة العائمة بالمرض العقمي.
والممفت لبلنتباه في دراسة العائمة أف في السبعينات مف القرف العشريف ( )40ظيرت مختصات في عمـ
االجتماع ،درسف العائمة أكاديميا وكانت ىذه الدراسات عميقة ودقيقة ،ومف ىذه المختصات نجد :مف أمريكا
كؿ مف ( Rowbothanروبوتف) و( Fivestoneفايفستوف) ،ومف كندا ( Smithسميث) ،وفي انجمت ار كؿ
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مف( Mitchell :ميتشاؿ) و( Barkerباركر) و( Benstonبانستوف) ،وفي فرنسا نجد ( Delphyدالفي)
).(Michel ,1972 : 11
ويمكف تمخيص المراحؿ التي مرت بيا دراسة العائمة في( :إجبلؿ حممي)12-02 66546 ،
 المرحمة األولى:
وقد عرفت بمرحمة "ما قبؿ البحث العممي" وتمتد حتى حوالي منتصؼ القرف التاسع عشر وتضـ ىذه
المرحمة الفكر العاطفي -الخرافي والتأممي -كما تتمثؿ في التراث الشعبي ،وكتابات األدباء والتأمبلت الفمسفية.
وبالرجوع إلى دراسات أصحاب ىذه المرحمة عف العائمة ونظاميا وحاليا في عيودىـ ،يبلحظ أنيـ اتخذوا خطا
فكريا معينا يرتكز عمى الوضع والفكر السائد آنذاؾ ،وعمى نمط تفكيرىـ القائـ في معظمو عمى التأمؿ الفمسفي
والبحث في األخبلقيات ،ولقد أخذ عمى مفكري ىذه المرحمة بأنيـ لـ يدرسوا العائمة لذاتيا وانما درسوىا في ثنايا
دراستيـ لشؤوف الدولة ،كما كانت دراساتيـ شخصية مستمدة مف آرائيـ ،لذا فقد جاءت بحوثيـ قريبة إلى حد
كبير مف الوصايا والحكـ والتأمبلت الفمسفية.
 المرحمة الثانية:
وقد عرفت "بالداروينية الجديدة" وممتدة منذ منتصؼ القرف التاسع عشر وحتى أوائؿ القرف العشريف،
وتضـ جيود العمماء بيدؼ تطبيؽ الفكرة التطورية عمى ميداف العائمة والزواج .ومف أبرز الدراسات التي طبقت
الفكرة التطورية عمى العائمة دراسات( Morgan :مورغاف) و( Bachofenباشوفاف) و( Engelsاونجؿ).
 المرحمة الثالثة:
وقد عرفت بمرحمة "نشأة العمـ" وتمتد ىذه المرحمة خمسيف عاما حتى منتصؼ القرف العشريف،
وفييا انتقمت الدراسة مف الماضي إلى الحاضر ،ومف البحوث غير المحددة والواسعة النطاؽ إلى
اصطناع المناىج العممية في تناوؿ مشكبلت أكثر تحديدا .وركزت ىذه المرحمة عمى دراسة العبلقات
الداخمية بيف أفراد األسرة متأثرة بعمـ النفس االجتماعي .ومف أىـ دراسات ىذه المرحمة مؤلفات Cooly
(كولي)( Thomas ،توماس)( Park ،بارؾ)Burgess،

(بورجاس)( Frued ،فرويد) ،وAdler

(آدلر) ،الخ.
 المرحمة الرابعة:
وتبتدئ مف عاـ ( )6510وما تزاؿ مستمرة وفي تطور حتى اليوـ ،وتتميز عما قبميا باىتماميا
بوضع النظرية وفيو استمرت الدراسات الكمية ولكف بمنيجية أكثر ،وتتميز ىذه المرحمة بمحاوالت جادة
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لتجميع وتقييـ البحوث التي جرت في الماضي ،وتحديد لممدارس الفكرية المختمفة واإلطارات المرجعية
النظرية في دراسة األسرة ،واالىتماـ بالجانب اإلمبيريقي ،فأصبحت الدراسات تعتمد عمى الشواىد الميدانية

مبتعدة عف األحكاـ القيمية ،أو الدراسات الوصفية السطحية.

 -5-1خصائص العائمة:
تتميز العائمة بعدة خصائص منيا( :مصطفى الخشاب)41 66522 ،
 اإلقامة المشتركة :تعتبر ىذه الخاصية مف أىـ الخصائص التي تميز العائمة حيث أف الفضاء
المكاني ىو الذي يعطي حدود لمعائمة.
 التمتع بالحريات الفردية :لكؿ فرد كيانو الذاتي وشخصيتو القانونية ولكؿ فرد حؽ التممؾ ولكؿ
واحد حرية تصرؼ في إطار عائمتو.
 تقوم العائمة عمى أساس رابطة زواجية :بيف رجؿ وامرأة يصطمح ويتعارؼ عمييا في الشرع
والقانوف.
 تضم إلى جانب الزوجين أفراد آخرين :أبناء أو أقارب ،وتمعب المصاىرة والصبلت بالدـ دو ار
في تكوينيا.
 قياميا عمى أسس :منيا االلتزاـ والمسؤولية ،والتعاوف والتعاطؼ واألماف.
 قياميا عمى أساس من التفاعل :التفاعؿ المتبادؿ بيف أعضائيا بعضيـ البعض وبينيـ المجتمع
المحيط بيـ.
 ليا نظام اقتصادي :ىذا النظاـ متعارؼ ومتفؽ عميو في إطارىا.

 -6-1وظائف العائمة:
عندما نستعرض حياة العائمة عبر تاريخ المجتمعات اإلنسانية نجد تحوالت وتغيرات في وظائفيا مسايرة
لتحوالت المجتمع الذي تعيش فيو ،ففي المراحؿ التطورية األولى لممجتمع اإلنساني كانت تقوـ العائمة فييا
بإشباع معظـ حاجات أفرادىا الصحية واالجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية (معف خميؿ عمر66550 ،
 .)60حيث قبؿ ظيور العائمة-العشيرة ( )Famille clanكانت العائمة البسيطة تتحمؿ مسؤولية توفير
الحاجيات الضرورية ألفرادىا مف مأكؿ ومأوى وتوفير األدوات األولية البسيطة لمصيد والدفاع ،وبظيور
العائمة -العشيرة تحددت الوظائؼ العائمية بشكؿ واضح نسبيا ألف العشيرة وحدة اجتماعية تقوـ بوظائؼ
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اقتصادية وسياسية وتشريعية ودفاعية باإلضافة لمسؤولياتيا التربوية والدينية حياؿ أعضائيا وتنظيـ سموكاتيـ
وتحديد أسموب عمميـ وطريقة حياتيـ (فادية عمر الجوالني.)21 66551 ،
وقد استمرت العائمة محتفظة بيذه الوظائؼ في الحضارات القديمة ومنيا الحضارة الرومانية حيث
كاف عميدىا -رئيس العائمة -يفصؿ في الخبلفات بيف أفرادىا وكانت لو سمطة قضائية واسعة منحيا لو
المجتمع وكاف لو مطمؽ السمطة في ىذا المجاؿ ،حيث كاف لو حؽ إعداـ أي عضو مف عائمتو ،وكانت لو
كذلؾ سمطة دينية حيث إلى جانب الديانة العامة التي تشترؾ فييا العائبلت الرومانية لكف احتفظت كؿ
عائمة بشعائر الدينية الخاصة بيا حسب اآللية التي تعتقد فييا ،إضافة إلى ذلؾ قامت العائمة الرومانية
بالوظيفة التعميمية عمى أساس نظميا ومعتقداتيا دوف تدخؿ المجتمع ،باإلضافة إلى قياميا بالوظيفة
االقتصادية التي كاف يشرؼ عمييا رب العائمة (السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ.)43 66546 ،
ومع نمو المجتمع وتعقد بنائو وظيور تنظيمات اجتماعية متخصصة ،فقدت العائمة الكثير مف
وظائفيا وألحقت ىذه األخيرة بييئات متخصصة ،فالوظائؼ التشريعية صارت مف حؽ الدولة والوظائؼ
التنفيذية تولتيا الحكومات وتولت الوظائؼ الدينية دور العبادة والييئات الدينية ،أما الوظائؼ التربوية
والتعميمية فقد تولتيا المؤسسات التربوية المتخصصة ،وصارت العائمة خاضعة لمنظـ التعميمية التي
يفرضيا المجتمع .وانتزعت مف العائمة كذلؾ الوظائؼ االقتصادية التي قامت بيا ىيئات اقتصادية
متخصصة كالبنوؾ والشركات والمصانع (السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ.)44 :6546 ،
وينظر عمماء االجتماع إلى العائمة بعد تقمص وظائفيا عمى أنيا خمية اجتماعية أو وحدة
اجتماعية ألف حجميا تضائؿ وأصبحت وظائفيا محدودة ونقص تأثيرىا عمى المجتمع ،بدؿ مصطمح
المؤسسة االجتماعية التي فقدتو بفقداف أغمب وظائفيا (معف خميؿ عمر.)66 66550 ،
لكف رغـ انكماش وظائؼ العائمة إال أنيا مازالت عبارة عف تنظيما أساسيا لو وظائفو الخطيرة
واليامة والمتمثؿ في سبعة وظائؼ وىي:
 -1-6-1وظيفة اإلنجاب:
وتتمثؿ في وظيفة المحافظة عمى النوع وذلؾ عف طريؽ اإلنجاب ،إذ تيدؼ ىذه العممية إلى إمداد
المجتمع بأفراد جدد يضمنوف استمرار النوع البشري ويحافظوف عمى ديمومة الحياة ،وأنو يجب عمى
العائمة لكي يكوف ليا مستوى اقتصادي واجتماعي ونفسي الئؽ يجب أف تنظـ نسميا ،وىذا األخير يساعد
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عمى تكويف أفراد متزنيف وفعاليف وذو كفاءة ،ألف تربية األطفاؿ يعني توفير الكثير مف المتطمبات المادية

والمعنوية (محمود حسف.)66 :6546 ،
 -2-6-1وظيفة إشباع الدوافع الجنسية:
تعتبر مف الوظائؼ األساسية لمعائمة حيث تنظـ وتشبع الدوافع الجنسية لمزوجيف ،فيي تمكنيا مف
الممارسة الجنسية عمى أسس شرعية اصطمح عمييا المجتمع ،حيث أنيا تمثؿ الوسط العادي لتحقيؽ
الغرائز والدوافع الطبيعية( .محمود حسف)64 :6546 ،
 -3-6-1وظيفة التنشئة االجتماعية لؤلفراد:
إذ تقوـ العائمة بتعميـ الفرد لغة الجماعة التي ينتمي إلييا وعاداتيا وتقاليدىا وآدابيا وتعمؿ عمى
تدريبو عمى كيفية التعامؿ مع اآلخريف ،الشيء الذي يسمح لو بممارسة حياة اجتماعية وأداء دور
اجتماعي يتفؽ مع قيـ مجتمعة ويتناسب مع البيئة التي يعيش فييا (محمود حسف.)41 :6546 ،
 -4-6-1وظيفة منح المكانة االجتماعية ألفرادىا:
تمنح العائمة المكانة االجتماعية ،حيث تنتقؿ ىذه األخيرة بصورة آلية إلى األفراد مف أعضائيا وىذا
يحدد المكانة األولى لمفرد ويعامؿ األفراد وينتظر منيـ سموؾ تبلؤـ مكانة عائمتيـ ،وىذه المكانة أيضا
تحدد الطريقة التي يسمؾ بيا اآلخروف نحو الفرد حتى يغير أو يدعـ مكانتو الخاصة عف طريؽ أعمالو
الذاتية (محمود حسف.)41 :6546 ،
 -5-6-1وظيفة الضبط االجتماعي:
تمارس العائمة عمى أفرادىا ضبطا اجتماعيا يكوف بمثابة الدليؿ الذي يوجو ويحدد مختمؼ سموكاتيـ
وتفاعبلتيـ ،وذلؾ بإقامة قواعد وقوانيف اجتماعية تظير عمى شكؿ نظاـ اجتماعي مرجعي ال يمكف ألحد
أف يتجاوزه أو يناقضو واذا حدث ذلؾ فاف العقاب يكوف نوع مف الضبط (محمود حسف.)40 66546 ،
 -6-6-1الوظيفة النفسية:
تؤكد االتجاىات العامة في وضوح قاطع لؤلىمية النفسية لمعائمة بالنسبة ألعضائيا ،ألف العائمة
تمعب دو ار بار از في نمو الذات وتحافظ عمى قوتيا إذا توفر بناء محددا لمذات ومف ثمة تسمح ليا بدراؾ
الواقع والتنبؤ بالسموؾ في المواقؼ المختمفة( .محمود حسف.)40 66546 ،
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وتعتبر العائمة المصدر الرئيسي لئلشباع العاطفي لكؿ أعضائيا خاصة األطفاؿ الذيف توفر ليـ

أكبر قدر مف الحناف والعطؼ وذلؾ يتوقؼ عمى قدر كبير مف التكامؿ االنفعالي (محمد أحمد محمد
بيومي وعفاؼ عبد العميـ الناصر.)426 4001 ،
 -7-6-1وظيفة التوريث:
كؿ إنساف لو دافعا لمتممؾ والتمميؾ ألبنائو مف بعده ،وتوريثيـ الممتمكات الخاصة ،الوجو
االجتماعي ليذا الدافع ىي عادة اجتماعية لدى كؿ منا تدفعو إلى أف يرث ما كاف في حوزة أبيو وأف
يورث ممتمكاتو ألبنائو (محمود حسف.)41 :6546 ،
وعمى العموـ تعتبر العائمة النظاـ اإلنساني األوؿ ومف وظائفيا األساسية استمرار النوع والمحافظة
عميو ،إضافة إلى القياـ بالنشاط االقتصادي والضبط االجتماعي والتربية والديف والترويح وغير ذلؾ مف
األنماط الخاصة بالسموؾ االجتماعي التي كاف أوؿ ظيور ليا في إطار العائمة (حسف محمود:6546 ،
.)05
وقد كشفت الدراسات أف ىناؾ تغي ار ممحوظا في وظائؼ العائمة تحت تأثير العوامؿ الحضارية
والصناعية ،فمقد فقدت العائمة الكثير مف وظائفيا التقميدية مثؿ التعميـ ،والوظيفة الدينية واالقتصادية
والترفييية،و انتقمت معظـ ىذه الوظائؼ إلى مؤسسات أخرى تتمثؿ في المجتمع والمدرسة والمصنع ودور
الحضانة ودور الترفيو ،الخ (محمد أحمد محمد بيومي وعفاؼ عبد العميـ ناصر.)31 64001 ،
ىذا ما جعؿ الكثير مف العمماء االجتماع يروف أف العائمة قد أصابيا التفكؾ بعد أف فقدت وظائفيا
وىذا ما يؤكده ( Ogburnأوجبرف) الذي يرى أف مأساة العائمة الحديثة تكمف في فقدانيا ألغمب الوظائؼ
التي كانت تقوـ بيا كالوظيفة االقتصادية والتعميمية ووظيفة الحماية ووظيفة منح المكانة والوظيفة الدينية
والوظائؼ الترفييية (محمد أحمد محمد بيومي وعفاؼ عبد العميـ ناصر.)403 :4001 ،
واقتصرت وظائؼ العائمة الحديثة بعدما انكمشت وظائفيا التقميدية عمى الناحية التربوية بؿ حتى أف
ىذه الوظيفة اقتصرت عمى رعاية األطفاؿ وتنشئتيـ حتى سف معيف ثـ تتولى الدولة بعد ذلؾ تربيتيـ
وتعميميـ وفقا ألىدافيا ومثميا األعمى باإلضافة إلى قياـ العائمة الحديثة بالوظائؼ األساسية التي تعمؿ
عمى الحفاظ عمى استمرار الحياة االجتماعية (محمد أحمد محمد بيومي وعفاؼ عبد العميـ ناصر،
.)400 :4001
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وتعد بيذا العائمة الشرط الضروري لكؿ نمو إنساني طبيعي ولكؿ تكويف تربوي واجتماعي سميـ ألف

بدونيا ال يستطيع اإلنساف أف يكتسب إنسانية وال أف يكوف شخصيتو في مختمؼ جوانب الحياة ،فميذا
فممعائمة نفوذ ودو ار اجتماعيا وثقافيا جد حيوي في المجتمع.

 -7-1نظريات العائمة:
قدمت عدة عموـ وتخصصات وتيارات عممية نظريات حوؿ العائمة والتي تنقسـ إلى قسميف:
نظريات قديمة أو تقميدية ،وأخرى معاصرة.
 -1-7-1النظريات القديمة أو التقميدية:
تعتبر مف النظريات األولى والكبيرة التي تناولت العائمة واعتمدوا أصحابيا عمى الجانب التاريخي
واالجتماعي لمقارنة مختمؼ التجمعات العائمية عبر مختمؼ العصور ونجد منيا النظريات التالية:
 النظرية التطورية:
يعد كؿ مف ( Morgan,مورغاف) و( Engelsاونجؿ) مف رواد ىذه النظرية ،ويرجع الفضؿ إلى
 Morganلئلشارة إلى أىمية العائمة وقدرة المجتمع في تأثير في شكميا وتركيباتيا .وحسبو مرت العائمة
مف شكؿ أدنى إلى شكؿ أعمى حسب درجة تطور المجتمع وتقدمو التقني واالقتصادي .وعمى ىذا
األساس تكمـ عمى عدة أشكاؿ لمعائمة والتي منيا العائمة الدموية والعائمة البونالوانية والعائمة
) (Syndyasmiqueالذي انتشر فييا الزواج األحادي بالرغـ مف وجود تعدد الزوجات ،ويعتبره
 Morganأساس وأصؿ الزواج في الوقت المعاصر ،ودليمو في ذلؾ أف ىناؾ مقابر لعصور غابرة يدفف
فييا الزوجيف معا .ويركز  Morganعمى أف كؿ مرحمة مف تطور البشرية يؤدي إلى ظيور شكؿ
وتركيبة معينة لمعائمة ففي المرحمة التي كاف يعتمد فييا اإلنساف عمى جني الثمار كانت حياتيـ جماعية
والمشاعة الجنسية ( )Promiscuitéمنتشرة والقرابة تقوـ عمى األـ ألف األبوة غير محددة ،ثـ تطور
اإلنساف إلى م رحمة أرقى حيث امتيف الزراعة وتربية المواشي واختراع الطيف والنسيج ،والمرأة ىي التي
تخصصت في ىذه االختراعات ،أما الرجؿ فيذىب إلى الصيد وبذلؾ أصبحت المرأة ىي التي تمقف
وتوريث المعرفة ألبنائيا وبيذا أصبحت األـ ىي محور القرابة وليذا كانت السيطرة أنثوية  .وحدثت ما بيف
 200إلى  100قبؿ الميبلد ثورة صناعية ثانية في تاريخ البشرية والتي تميزت في اختراع العربات والسفف
واكتشاؼ المعادف واألجور والعمراف وبالتالي أخذ الرجؿ مكاف المرأة كتعامؿ إنتاج في الجانب الزراعي
وبالموازي أصبح نظاـ القرابة أبوي ( )Patrilinوبيذا فقدت المرأة مكانتيا وأخذىا الرجؿ الذي أصبح
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األب

دوره

عف

طريؽ

التحكـ

في االقتصاد ،وذىب ( Morquموركو) إلى أف ىذه التركيبة مف العائمة ىي التي حددت األدوار بيف
الجنسيف مف قبؿ تاريخ إلى حد اآلف (.)Michel, 1972 : 10
وعميو العائمة ىي ناتج مف نظاـ اجتماعي وىي تعكس حالة تطوره وىي ظاىرة تاريخية ويتغير
شكميا حسب المرحمة التي يتطور فييا المجتمع.
 النظرية االجتماعية:
يعتبر ( Maussموس) و( Durkheimدوركايـ) ،مف أىـ رواد ىذه النظرية حيث ال يعد
 Durkheimالعائمة كتجمع طبيعي ،بؿ يعتبرىا مؤسسة اجتماعية نتجت عف األسباب االجتماعية.
وأشار إلى أف العائمة تطورت في ستة أشكاؿ حسب المحيط االجتماعي الذي كانت تنتمي إليو ،ففي
المجتمعات اإلنسانية األولى كانت العائمة العشيرة أو الطوطمية ىي المنتشرة ،وىذه العائمة ال ترتكز عمى
روابط دموية وانما الطوطـ ىو الذي يجمعيا وينتقؿ مف األـ إلى األطفاؿ والعشيرة ىي الوحدة االجتماعية
األولية؛ أما الشكؿ الثاني فيو العائمة اآلموسية وتدور حوؿ األـ؛ ويعرؼ الشكؿ الثالث بالعائمة األبوية
المركبة أيف األطفاؿ ينتسبوف إلى األب بدؿ األـ والسيطرة والسمطة لؤلب الذي يشرؼ عمى عدد كبير مف
األفراد؛ والشكؿ الرابع لمعائمة ىو العائمة األبوسية ) (patriarcaleالتي نتجت عف انقساـ العائمة المركبة
والسمطة في يد األب وكؿ األمبلؾ لو؛ ويعرؼ الشكؿ الخامس بالعائمة األبوية ) (Paternelleحيث
أقارب المرأة ليـ نفس حقوؽ أقارب الزوج ،وتعتبر ىذه العائمة نقطة تحوؿ مف العائمة الممتدة الكبيرة إلى
العائمة الصغيرة الزواجية؛ التي يعتبرىا دوركايـ الشكؿ السادس لمعائمة التي أظيرت بوضوح نظاـ قرابة
وفي ىذه العائمة يتسع دائرة حرية أفرادىا ولممرأة نفس حقوؽ الزوج (.)Michel, 1972 : 40-45
إف التطور الذي قدمو  Durkheimوفيما بعد  Maussلمعائمة ،وجيت لو عدة انتقادات خاصة
بعد أعماؿ المؤرخيف مثؿ( Bloch :بموش)( Duby ،دوبي)( Ariès ،آريي) و( Konigكونيغ) الذيف
رفضوا مخطط التطور لػ  Durkheimوأكدوا عمى أف العائمة الزواجية ليس آخر مرحمة تطور العائمة،
وانما العائمة الزواجية موجودة منذ القديـ مثؿ العائمة الممتدة وال يمكف االعتماد عمى ىذه األخيرة لتفسير
العائمة الزواجية وليذا ظير حاليا اتجاه يقوؿ أف العوامؿ االقتصادية والسياسية والديموغرافية واالجتماعية
ىي التي تحدد شكؿ العائمة (.)Michel, 1972 : 36
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 -2-7-1النظريات المعاصرة:

تعد نظريات كؿ مف ( Parsonsبارسونز) و( Germaineجرماف) و( Lévi-Straussليفي
ستروس) مف أكبر نظريات في الوقت الحالي ،حيث أنيا ابتعدت عف الجانب التطوري وركزت عمى
القرابة والزواج في اإلطار العاـ لممجتمع سواء في مجتمعات قديمة مثؿ نظرية Lévi-Strauss
و Germaineأو في المجتمعات الصناعية مثؿ نظرية ( Smithسميث) ونظرية  Parsonsالتي
سنتعرض ليا.
 نظرية ( Parsonsبارسون):
تعد نظريتو مف أىـ النظريات حوؿ العائمة في الوقت الحالي بالرغـ مف أنو درس الجانب التركيبي
والوظيفي لمعائمة األمريكية وتتميز نظريتو بثبلثة مظاىر ىي :المظير التركيبي ،مظير األدوار والمظير
الوظيفي .وبالنسبة لممظير الوظيفي فانو يرى أف العائمة فقدت أغمب وظائفيا التي أخذتيا ىيئات
مؤسسات متخصصة كالوظيفة االقتصادية والتربوية والقضائية والتنشئة االجتماعية ...إال أنو يؤكد إف
تقمص وظائؼ العائمة ال يعني فقدانيا لدورىا في المجتمع ،بؿ ىذا التقميص كاف في صالح العائمة حيث
أصبح ليا الحرية والوقت لمقياـ بباقي الوظائؼ التي مازالت محافظة عمييا بطريقة فعالة جدا .وبقيت
العائمة حسب  Parsonsوحدة حيوية جد متخصصة خاصة في الوظيفة التربوية ألنيا تعمؿ عمى تنشئة
األطفاؿ لكي يصبحوا أعضاء في المجتمع ،وتعمؿ عمى استقرار الراشديف داخؿ العائمة وبالتالي يؤدي إلى
استقرار النظاـ االجتماعي ككؿ ،وليذا عرؼ العائمة عمى أنيا نظاـ فرعي (.)Michel, 1972 :77
وأشار ( Parsonsبارسوف) في المظير التركيبي إلى إف العائمة األمريكية الحالية عائمة نووية أو
زواجيو ،نظاـ القرابة فييا غير متسع ،وتقيـ في مسكف والدتيا ( ،)Néolocalوترتكز عمى نظاـ قرابة
ثنائي وعمى الزواج ،وقيميا عقبلنية .ويضيؼ أف العائمة الزواجية ترتكز عمى مبدأ ) (Egoالذي يجعؿ
الفرد في الحالة العادية دائما عضو في عائمتيف زواجيتيف األولى تعرؼ بالعائمة

(Famille

) d’orientationأيف ولد ،والثانية ىي ) (la Famille procréationالتي كونيا بعد زواجو وتتكوف
مف زوجتو وأبناءه ،وتتميز ىذه العائمة بوحدة اإلقامة وبوحدة االستيبلؾ ،حيث أف أعضاءىا تشترؾ في
تجميع مصادر اإلنفاؽ فييا .وحسبو ىذا الشكؿ يبلءـ أكثر المجتمع الصناعي ألف العائمة الممتدة ال
توافؽ المجتمع الصناعي ألف ىذا األخير يقيـ الفرد مف خبلؿ قدرتو وكفاءتو وليس مف خبلؿ مكانتو
العائمية (.)Michel, 1972 :44
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ويعد مظير األدوار التي نادى بيا ( Parsonsبارسوف) إضافة جديدة لنظرية العائمة حيث يؤكد

عمى أف األدوار في العائمة تختمؼ باختبلؼ السف والجنس ،واألدوار الخاصة بالجنس تختمؼ بيف الرجؿ
والمرأة فكؿ منيما لو دور خاص متخصص وخاص بو ،وىذا يحافظ عمى النظاـ العائمي ويوفر قاعدة
لمتنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ .وعميو حدد  Parsonsدور األب الذي ىو دور وسيمي يربط العائمة
بالمجتمع ،وبالتالي يتحصؿ عمى الجانب المادي لمعائمة ،أما دور المرأة فيو دور داخمي حيث تيتـ
بالجانب االنفعالي لمعائمة،و بالتالي ىي أقرب لؤلطفاؿ باإلضافة إلى أنيا تشبع حاجاتيـ اليومية مف
تحضير األكؿ وتجييز البيت (.)Michel, 1972 :41
يمكف تمخيص االتجاىات النظرية لمعائمة فيما يمي:
 االتجاه البنائي الوظيفي:
تنحصر المسممات األساسية ليذا االتجاه في ثبلث ،حيث تتمثؿ المسممة األولى في أف كؿ مجتمع
ينظر إليو عمى أنو كؿ أي نسؽ موحد ،أما المسممة الثانية تنص عمى أف كؿ جزء في النسؽ يتأثر
باألجزاء األخرى ،لذلؾ فاف التغير في أحد األجزاء مف شأنو أف يحدث تغيرات في األجزاء األخرى .في
حيف تشير المسممة الثالثة إلى أف النسؽ في حالة مف التوازف الدينامي المستمر ،لذلؾ فاف التغير يحدث
في حدود (سامية الخشاب.)61 :6544 ،
أما دراسة العائمة في إطار ىذا االتجاه فانو يرتكز عمى األجزاء التي يتكوف منيا النسؽ األسري في
ارتباطيا مع بعضيا البعض عف طريؽ التفاعؿ والتساند الوظيفي مع االىتماـ بكؿ جزء وعنصر في
النسؽ باعتباره مؤديا لوظيفة معينة في النسؽ الكمي أو معوقا لو ،كذلؾ االىتماـ يتجو إلى تناوؿ العمميات
الداخمية في األسرة والعبلقات التي تربط بيف النسؽ األسري واألنساؽ الخارجية األخرى .ومف أشير عمماء
ىذا االتجاه ( Bellباؿ)( Vogel ،فوجؿ)( Murdock ،موردوؾ) و( Parsonsبارسوف) (سامية
الخشاب.)61-60 :6544 ،
وما نستخمصو مف ىذا االتجاه أف العائمة ليست بناء مستقبل مغمقا ،ولكنيا نسؽ داخؿ البناء وليا
وظائؼ تركز عمييا النظرية الوظيفية ،فالعائمة تؤدي وظائؼ لممجتمع ووظائؼ داخمية ألعضائيا.
 االتجاه التفاعمي:
يعتبر ىذا االتجاه مف االتجاىات اليامة في دراسة العائمة ،حيث أنو ركز عمى العمميات الداخمية
فيو مثؿ :التنشئة االجتماعية ،العبلقات العائمية.
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 التفاعمية الرمزية:
تعتبر مف أكثر االتجاىات استخداما في دراسة العائمة خبلؿ عشريف السنة الماضية ،ألف صغر
حجـ العائمة قد مكف مف إجراء بحوث متعمقة وبكثرة عمى عمميات التفاعؿ داخؿ العائمة.
وتركز التفاعمية الرمزية عمى دراسة العبلقات بيف الزوج والزوجة وبيف الوالديف واألوالد .وينظر إلى
األسرة عمى أنيا وحدة مف الشخصيات المتفاعمة ،وىي شيء معاش ومتغير وناـ .ومف أصحاب التفاعمية
الرمزية نجد( Burgess :بيرجس) و( Walerولر) و( Hillىيؿ) و( Rossروس) و( Stykerستيكر)
(سامية الخشاب.)14-11 :6544 ،
 السموكية االجتماعية:
تيتـ بدراسة المسائؿ السموكية مف خبلؿ دراسة المواقؼ التي يعتبر السموؾ اإلنساني استجابة ليا،
وينظر أصحاب ىذا االتجاه إلى أف السموؾ اإلنساني يحدث في مواقؼ أسرية ،وىذه المواقؼ تقدـ أحسف
الفرص لفيـ ىذا السموؾ مف منظور اجتماعي .ولذلؾ فاألسرة تعتبر مف الجماعات ذات الداللة بالنسبة
لمفرد ،ذلؾ ألنيا مف أولى الجماعات اليامة مف الناحية السموكية ،وتشكؿ مف الناحية المنيجية موقؼ
استراتيجيا ،يحتـ البدء بو عند تحميؿ الموقؼ (سامية الخشاب.)15 :6544 ،

– –2تركيبة العائمة:
يقصد بمصطمح التركيبة ( )Structureالنظر إلى الموقؼ في حالة سكوف ،أي النظر إلى العوامؿ
التكوينية المكونة لو .وبالتالي معرفة مميزاتو األساسية وموقعيا وعبلقتيا بعضيا بالبعض اآلخر .ويقصد
بو كذلؾ مف جية شكؿ الموقؼ وتنظميو ،ومف جية أخرى استم اررية العبلقة بيف العوامؿ المكونة لو (عبد
المنعـ محمد حسيف.)44 66541 ،
والتركيبات االجتماعية عديدة ومتنوعة ومتفاوتة الدرجة في عبلقتيا بالمجتمع ككؿ غير أف العائمة
تعتبر مف أىـ ىذه التركيبات ،ألنيا تشكؿ المنبع لكثير مف التركيبات كالمدرسة ،المؤسسة ...وذلؾ
لطابعيا المميز ولدورىا األساسي في تحريؾ المجتمع وتغير اتجاىاتو ،ألنيا الخمية القاعدية والنواة
المنتجة لممجتمع ولكيانو المادي والروحي ،ليذا ال يتحقؽ دراسة العائمة بمعزؿ عف دراسة التركيبة الشاممة
لممجتمع التي تنتمي إليو ،والعكس صحيح فدراسة تركيبة العائمة يؤدي إلى فيـ المجتمع الذي تنتمي إليو.
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والعائمة لكي تظؿ موجودة عمييا أف تكافح مف أجؿ ذلؾ وىذا ال يتحقؽ إال بممارسة وظائفيا التركيبية

المتمثمة في تنفيذ متطمبات مواقع وأدوار كؿ فرد فييا (سعيد الكبيسى وآخروف.)16 :4000 ،
ويدؿ مفيوـ تركيبة العائمة عمى أف ىذه األخيرة عبارة عف نظاـ متكوف مف أجزاء مترابطة مع
بعضيا عف طريؽ التفاعؿ والتساند الوظيفي ،وكؿ جزء أو عنصر في ىذا النظاـ ميـ باعتباره مؤديا
لوظيفة معينة في النظاـ الكمي أو معوقا لمنظاـ (العائمة) (.)Hill & Hansen, 1960 : 311
أي أف مفيوـ تركيبة العائمة يعني أف العائمة كنوع مف التنظيـ في حالة سكوف ،ويقصد بو األفراد
المكونيف ليا وأدوارىـ ،وحجـ العائمة وجنس أعضائيا وأعمارىـ (عبد المنعـ محمد حسيف.)45 66541 ،
وىناؾ مف الباحثيف مثؿ :سعيد أميف ناصؼ وسيد رشاد غنيـ والباحث سعيد الكبيسى ،مف يرى أف
تركيبة العائمة يقصد بيا نمط العائمة وحجميا وأنماط العبلقات القرابية فييا ،ومحددات اختيار شريؾ الحياة
(سعيد الكبيسى وآخروف.)4000 ،
وسنتعرض لمفيوـ تركيبة العائمة مف خبلؿ التعرض إلى ما يمي:

 -1-2نمط العائمة:
يقصد بنمط العائمة أشكاؿ العائمة ولقد صنفت العائمة إلى عدة أنماط حسب عدة أسس ،فيناؾ
تصنيؼ عمى أساس تطور العائمة عبر التاريخ ،وتصنيؼ أخر حسب عدد أفراد العائمة ،وتصنيؼ ثالث
حسب نظاـ القرابة.
 -1-1-2أنماط العائمة حسب تطور ىذه األخيرة عبر الزمان:
قدـ ( Morganمورغاف) عدة أنماط لمعائمة منذ العصر البدائي إلى عيد التصنيع ،وحسبو في كؿ
مرحمة مف مراحؿ تطور اإلنسانية يظير نمط معيف مف العائمة.
وىذه األنماط ىي)Deliége, 1996 : 50-52) :
 نمط العائمة الدموية (:)Famille consanguine
يعتبرىا  Morganمف أقدـ أنماط العائمة رغـ أنيا تعتبر تطور حضري في المجتمعات البدائية
مقارنة بالمشاعة الجنسية ) (Promiscuitéالتي كانت سائدة في ذلؾ الوقت والتي تخموا خموا تاما مف
التنظيـ .ويرتكز ىذا النمط عمى زواج المحارـ أي زواج األخوة باألخوات .والقرابة في ىذا النمط دموية
حيث أف إبف وبنت األخ أو األخت ىـ األبناء ،والعـ ىو األب وينادوف أبنائيـ بأخوة األـ أو إخوة وأخوات
األب واألـ وزوجة األخ ىي الزوجة.
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يعتبر ىذا النمط مف العائمة أكثر تطور مف العائمة الدموية ويأتي بعدىا في سمـ تطور العائمة.
ويشتؽ مصطمح البونالوانية مف المغة اليوايا ) (Hawaïenمف كممة ) (Punaliaوالتي تعني زوج األخت
أو زوجة األخ والذي يعني كذلؾ العشيؽ ،وال يحدث الزواج في ىذا النمط بيف اإلخوة واألخوات وانما
يتعاشروف جنسيا ،واذا تزوج رجؿ األخت الكبرى لعائمة ما فمو الحؽ الزواج مف أخواتيا الصغيرات ،ليذا
ينادي الرجؿ إبف أو بنت األخ بإبنو وبنتو ،في حيف ينادي أوالد أختو بإبف أو بنت األخت ،وبالمقابؿ
أخت األب لـ تعد األـ وانما أصبحت العمة وكذلؾ بالنسبة ألخ األـ فيو ليس األب وانما الخاؿ ،لكف
بالمقابؿ ينادي أخ األب باألب وأختو باألـ ،ألف ىذا النمط مف العائمة تميؿ إلى تبادؿ األقراف بيف األخوة
واألخوات.
 نمط العائمة (:)Syndyasmienne
يدؿ ىذا النمط مف العائمة عمى مرحمة جديدة مف تطور اإلنسانية حيث أصبحت العائمة أكثر
تنظيما .ويتكوف ىذا النمط مف العائمة مف عدة عائبلت تعيش تحت سقؼ واحد وتكوف تجمع يواجو
صعوبات الحياة ،وكؿ أسرة أسست عمى طريؽ الزواج الذي أصبح أكثر تأسيسا وتنظيما حيث يتـ حسب
اتفاقات وشروط اجتماعية ألنو يوحد بيف جماعات ال تربطيا عبلقات قرابة دموية ،وألف في ىذه المرحمة
حرـ الزواج الدموي ،إال إف لمرجؿ حؽ تعدد الزوجات.
وتتكوف كذلؾ العائمة مف الزوجيف وأبنائيما المذيف يعتبروف شرعييف .وتعتبر العائمة األبوية
( )Patriarcaleنمط مف أنماط العائمة ( ،)Syndyasmienneوفييا يأخذ األب أىمية كبيرة وسمطة
مطمقة عمى باقي أفراد العائمة الذيف يعتبروف تابعيف لو وتحت إشرافو ،وىو المالؾ الشرعي لكؿ ما ينتجوف
ولو الحؽ الحياة والموت وأحسف مثاؿ عمييا العائمة الرومانية.

 نمط العائمة األحادية (:)Monogamique
وحسب ( Morganمورغاف) ىذه العائمة حديثة النشأة ،ظيرت نتيجة تطور كبير وبطيء عرفتو
اإلنسانية وتعرضت لعدة تغيرات حتى وصمت إلى اقتصارىا عمى الزوجيف وأبناءىما ،ويتساوى الرجؿ فييا
والمرأة ولكؿ منيما مكانة فييا .ويؤكد عمى أف ىذا النمط ىو األصؿ في ظيور الزواج األحادي
( .)Monogamieوسمح ىذا النمط مف العائمة بتحديد دقيؽ لمصطمحات القرابة.
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 -2-1-2أنماط العائمة حسب نظام القرابة:
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في ىذا التصنيؼ نجد عدة أنماط منيا.
 النمط العائمي الثنائي:
ينتشر مثؿ ىذا النموذج في بمداف أوروبا الغربية ويتميز بنظاـ القرابة الثنائي حيث تمنح فيو أماكف
متساوية بيف الرجؿ والمرأة ،حيث توزع التركة بصفة متساوية بيف كؿ مف الذكر واألنثى .ويعترؼ مثؿ
ىذا النموذج بتساوي األدوار والمكانات االجتماعية لكبل الجنسيف .إال أف ىناؾ اختبلؼ في درجة الثنائية،
فيناؾ عائبلت تعطي اعتبار أكبر لممرأة خاصة في أوروبا الشمالية والجنوبية مف البحر المتوسط إلى
البمطيؽ (.)Emmanuel,1984 :14
وىذا النموذج يحتوي عمى شكميف وىي:
 نمط العائمة الثنائي العمودي:
ىذا النمط عمودي الحتوائو عمى األقؿ عمى ثبلثة أجياؿ :آباء-أبناء-أحفاد ،ويطمؽ عميو نموذج
عمودي استبدادي لتوفر عنصر الصرامة في تربية األطفاؿ وفي اتخاذ الق اررات ،ويتميز بعدـ التساوي بيف
األخوة مما ساعد المرأة عمى البروز في ظؿ ىذا النموذج ،مما سمح لؤلـ بتقوية سمطتيا في التربية
والتيذيب إلى جانب احتفاظ ىذا النموذج بسمطة الرجؿ .وينتشر ىذا النمط في ألمانيا واسكندنافيا
(.)Emmanuel, 1984 :14
 نمط العائمة النووية:
ال تعد العائمة النووية ظاىرة معاصرة ظيرت نتيجة لمتقدـ الصناعي ،بؿ ىي أصؿ لمجزء الغربي
مف أوروبا خاصة منذ القديـ .ويتميز ىذا النمط برفضو لمتجمع العائمي المركب مف اآلباء واألبناء
المتزوجيف ،ويطغى عمى ىذا النمط روح الفردية وعدـ االمتثاؿ لمضبط العائمي ،إلى جانب منح جميع
أفرادىا نفس حظوظ التعمـ (.)Emmanuel, 1984 :63
 النمط العائمي العمودي الجماعي االبيسي (:)Patrilinéaire verticale
ينتشر ىذا النمط في روسيا ويوغسبلفيا وشيكوسبلفكيا وبمغاريا وفمندا وايطاليا ،ويمكف تسميتو
بالعائمة الجماعية أو الجماعة العائمية ،وتتميز بتجميع عدد كبير مف األفراد تحت سقؼ واحد حيث تضـ
عادة األب واألـ وأبنائيـ المتزوجيف ،وىؤالء يتساووف في الممكية لوسائؿ اإلنتاج وىناؾ تعاوف بينيـ في
اإلنتاج ،وينسب في ىذا النمط امتياز لمقرابة لمرجاؿ واالمتبلؾ غالبا عف طريقيـ .ويعترؼ في خضـ ىذا
النمط بدور األب في اإلنجاب أما مكانة المرأة جد ضعيؼ ،فيي تطيع الرجؿ وتنفذ أوامره .أما نظاـ
الزواج في ىذا النمط يكوف غالبا خارجيا (.)Emmanuel, 1984 :14 ( )Exogame
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ومف ىذا النمط نجد النمط العائمي العربي اإلسبلمي ويمكف تصنيؼ العائمة العربية اإلسبلمية كنمط

عمودي أبيسي حيث يكوف الرجؿ مركز السمطة واالحتراـ والتنفيذ واإلرث واالنتساب .إلى جانب ذلؾ فانو
المسئوؿ عف تقسيـ العمؿ والنفوذ عمى بقية أفراد العائمة ،وبيذا يصبح الرجؿ ىو المعيؿ وبقية أفراد العائمة
عياال ميما كانت درجة مشاركاتيـ ( بركات حميـ.)20 66544 ،

 -3-1-2أنماط العائمة حسب عدد أفرادىا:
في ىذا التصنيؼ نجد عدة أنماط تنتقؿ مف النمط البسيط إلى المعقد منيا:

 النمط البسيط لمعائمة:
يتفؽ عمماء االجتماع عمى أف العائمة البسيطة يبني عمييا أنماط العائبلت األكثر تعقيدا ومف ىذا
النمط نجد:
 نمط العائمة النووية (:)Famille nucléaire
ىي عائمة عامة وعالمية تمتاز بصغر حجميا حيث تتكوف عادة مف القريف والقرينة وأبنائيما
القصر وال يحدث إال ناد ار عيش أحد األبناء المتزوجيف مع اآلباء (غيث محمد عاطؼ ،بدوف تاريخ:
 .)634وتتميز ىذه العائمة بسيطرة الطابع الفردي فييا والتحرر مف الضغط العائمي ،وتتميز بعمو فييا
مصمحة الفرد عمى مصالح العائمة ككؿ ،وتتميز بعدة وظائؼ أىميا التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ وتوزيع
الموارد االقتصادية عمى أعضائيا (السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ.)642 66546،

 نمط العائمة الزواجية (:)Famille conjugale
وىي عبارة عف مجموعة أشخاص تجمعت عف طريؽ الزواج أو بدونو ،أو تتكوف مف راشد مع
أبنائو القصر يعيشوف في سقؼ واحد .ويتميز ىذا النمط بحرية األفراد في اختبار القريف ،إال أف الميزة
األساسية ليذه العائمة أنيا تبنى عمى العبلقة الزوجية وعمى القرينيف بقياميـ باألدوار اليامة وحتى إف ضـ
أقارب آخريف فإف دورىـ سطحيا (.)Fonlouquier,1978 :143
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 النمط المعقد لمعائمة:
وفيو نجد عدة أنواع منيا:
 -نمط العائمة المركبة (:)Famille indurse

تظير ىذه العائمة في المجتمعات التي تبيح تعدد الزوجات حيث تتكوف مف الزوج وزوجاتو وأبنائو
منيف ،وىذا يعني أنيا تضـ مجموعة العائبلت البسيطة التي تؤلؼ وحدة قرابية نتيجة لوجود عضو
مشترؾ يربط بينيما وىو الزوج ،وبمعنى أخر أنيا تضـ الزوج وزوجاتو واألخوة واألشقاء والغير أشقاء
يقيموف تحت سقؼ واحد .وقد يظير نمط العائمة المركبة في حالة زواج األرامؿ بأقراف جدد ويقيموف معيـ
في بيت واحد ،إضافة إلى أبنائيـ مف القريف المتوفى .وتسود داخؿ العائمة المركبة إضافة إلى عبلقة
الزوجيف مع أبنائيما وعبلقة األبناء فيما بينيـ ،العبلقات بيف الزوجات المتعددات وبيف األخوة األشقاء
وغير األشقاء (السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ.)641-644 66546 ،
 نمط العائمة الممتدة (:)Famille étendueيتضمف مفيوـ العائمة الممتدة شيئا أخر مف العائمة المركبة ،وتعني العائمة الممتدة احتوائيا عمى
عدة أجياؿ وعمى عدة عائبلت بسيطة ،ال ترجع تجمعيا إلى تعدد الزوجات وانما إلى تعدد عائبلت األبناء
وأبناء األبناء داخؿ إطار معيشي واحد .وىنا نجد أف الشخص الواحد ينتمي إلى عائمتيف يمعب دو ار مختمفا
فييا ويقوـ بأداء وظائؼ متمايزة حيث أف االبف ىو ابف في عائمة أبيو وزوج في عائمتو الخاصة التي
كونيا بالزواج ،عكس العائمة المركبة ال يصاحب انتماء الشخص إلى عائمتيف (السمالوطي نبيؿ محمد
توفيؽ.)640-641 66546 ،
 العائمة البدنة أو العشيرة:تتألؼ مف مجموعة مف العائبلت التي تنحدر كميا مف جد مشترؾ سواء في خط الذكور
( )Patrilignageأو في خط اإلناث ( )Matrilignageوتنقسـ إلى جماعات قرابية فرعية حيث تفتقد
التماسؾ والوحدة والعبلقات المباشرة والتعاوف الكامؿ في الحياة اليومية مثؿ ما يحدث داخؿ العائمة
الممتدة ،إال أف التماسؾ في ىذا الشكؿ يظير في مواقؼ وفي البعض المجاالت مع العمـ أف ىذا الشكؿ
يتكوف مف خمسة ( )1أو عشرة ( )60أجياؿ (السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ.)640 66546 ،
وعميو ميما كاف نمط العائمة وميما كانت معايير تصنيفيا ،فإنيا تشترؾ في عدة نقاط كاألدوار
والوظائؼ التي تقوـ بيا.
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 -2-2حجم العائمة:

يعرؼ حجـ العائمة عمى أنو متوسط عدد األشخاص الذيف يعيشوف في العائمة ).(ONS , 2008 :17
ولقد أكد بعض العمماء أف بعض الشعوب البدائية كانت العائمة فييا كبيرة الحجـ ألنيا تتطابؽ مع
نظاـ العشيرة حتى أنيا عرفت بالعائمة العشيرة )( (Famille clanالسمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ66546 ،
.)40
وحسب الديموغرافي الفرنسي ( Le Playلوبمي) فالعائبلت في المجتمعات القديمة كانت كبيرة
الحجـ حيث أف األميات في فترة خمسة وعشريف سنة ( 41سنة) تمدف  61إلى  40طفؿ ،ولمدة طويمة
كاف يعتقد أف ىذه الظاىرة عامة عند الطبقة البرجوازية وعند المزارعيف ،إال أنيا في الواقع ال يمكف
تعميميا ).(Flandrin ,1984 :67
استطاع في أوروبا المؤرخوف منيـ المؤرخ االنجميزي ( Flinفبلف) ( )6546إثبات ذلؾ بفضؿ سجبلت
واحصاءات الزواج التي كانت موجودة في اغمب كنائس بمداف أوروبا منذ القرف الخامس عشر ( )61أف يقدموا
معمومات دقيقة حوؿ حجـ العائمة ،حيث كاف يبمغ حجميا مف  61إلى  64فرد ،وحسب دراسة Laslett
(السبلت) ،وكاف يزداد حجـ العائمة بازدياد ثروة العائمة وليس القدرة عمى اإلنجاب ىي التي تحدد حجميا،
فكمما كانت العائمة غنية استطاعت تجميع تحت سقفيا أكبر عدد مف النسؿ ،ففي انجمت ار متوسط حجـ العائمة
 0.3فرد لكنو يتعدى إلى  2.2فرد عند النببلء واألغنياء وينخفض إلى  1.5فرد عند العماؿ والفبلحيف ،وعميو
حجـ العائمة ليس مؤشر حيوي وانما مؤشر اجتماعي يدؿ عمى القوة والمكانة االجتماعية ويقيس القدرة عمى
اإلنتاج وليس االستيبلؾ ،ألف العائبلت الكبيرة الحجـ ليا تفوؽ اقتصادي وسيطرة اجتماعية .ويبلحظ ىذا في
أوروبا الغربية أما الشرقية فحجـ العائمة ليس لو عبلقة بالمكانة االجتماعية وانما يتنوع حسب رؤوس األغناـ
التي تمتمكيا العائمة ،وكاف متوسط حجـ العائمة ىو  3.1فرد ،وتتميز الجماعات المنزلية في ىذه المنطقة
بارتفاع حجميا ألنيا تتكوف أغمبيا مف مجموعات مف التي ىي وحدة إنتاج بيذا كمما كثر العدد كمما ازدادت
اليد العاممة (.)Bruguière & al ,1986 :36
يمكف إرجاع في الوقت الحالي التغيرات التي أدت إلى تغير في حجـ العائمة إلى عامميف أساسيف
ىما( :محمد أحمد محمد بيومى وعفاؼ عبد العميـ ناصر.)611-610 64001 ،
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 العامل الثقافي :وىو الذي يشير إلى اختبلفات إيديولوجية وثقافية متمثمة في التعميـ والمينة

والمستوى االجتماعي والمناخ الثقافي التي تعيشو ىذه العائبلت.
 العامل التكنولوجي :المتمثؿ في وسائؿ منع الحمؿ باعتبارىا التطبيؽ العممي لبلكتشافات العممية
في مجاؿ الطب.
ىذاف العامبلف كاف ليما التأثير الفعاؿ في إحداث التغيرات التي مرت بيا العائمة خبلؿ الفترة األخيرة
مما أدى إلى تغير حجميا ،وىناؾ مف يرى بأف حجـ العائمة المتغير قد ال يكوف مؤش ار عمى تغيرات بنائية
أو وظيفية عميقة تؤدي إلى تغير جوىري في نمط العائمة ،بحيث يمكف أف نتحدث وبصفة مطمقة عف
العائمة النواة كما مالت إلى ذلؾ أغمب الدراسات البنائية الوظيفية ،إال أنو مف الممكف أف نشير إلى أف تغير
العائمة في كؿ مجتمع تكتنفو ظروؼ عديدة قد ال تتطابؽ بالضرورة .عمى أية حاؿ فاف عدد األفراد في
العائمة يؤثر عمى سموؾ األعضاء فييا فالعائبلت ذات الطفؿ الواحد تختمؼ أنماط حياتيا عف العائبلت
ذات الطفميف أو أكثر ،فاألسر الصغيرة أكثر اىتماما وايجابية مع كؿ طفؿ ،بعكس الحاؿ في األسر الكبيرة.
تتدخؿ عوامؿ ثقافية واقتصادية في تحديد عدد األفراد والفارؽ الزمني بيف كؿ مولود وآخر ،كذلؾ فإف مقدرة
اآلباء عمى استخدـ وسائؿ منع الحمؿ أو لمجوء إلى اإلجياض في حالة عدـ استخداـ ىذه الوسائؿ يعتمد
عمى العوامؿ الثقافية واالقتصادية لؤلسرة .ومف ناحية أخرى

فيناؾ عبلقة بيف حجـ األسرة ورفاىية

أعضائيا خاصة األطفاؿ ،فاف احتماؿ زيادة المرض وسوء التغذية وزيادة معدالت الوفيات يرتبط باألسر
الكبيرة ،وقد يكوف حجـ األسرة ليس السبب الوحيد ليذا ،إال أنو مف األسباب الواضحة ،ويرى ( Waryواري)
أف رفاىية الطفؿ تعتمد أساسا عمى التسييبلت التي يقدميا الذيف يريدوف تحديد حجـ أسرىـ (محمد أحمد
محمد بيومى وعفاؼ عبد العميـ ناصر.)611 64001 ،
وتركز األسرة الكبيرة عمى الجماعة وليس عمى الفرد ،بينما العكس في األسرة الصغيرة ،مع العمـ أف
حجـ األسرة ليس مسؤوال عف خمؽ األنساؽ المختمفة لمعيشة األسرة ،فإلى جانب حجـ األسرة توجد عوالـ
أخرى متمثمة في القيـ الثقافية والقيـ الشخصية والظروؼ االجتماعية واالقتصادية ،فاألسر الكبيرة ترفع مف
درجة العبلقات المعقدة داخؿ الجماعة ،وأنماط المشاكؿ تختمؼ تبعا لعوامؿ أخرى مثؿ جنس األطفاؿ
(ذكور أو إناث) وكذلؾ المكانة الطبقية لموالديف (أحمد محمد بيومى وعفاؼ عبد العميـ ناصر64001 ،
.)612
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 -3-2القرابة ):(parenté

ال يمكف التطرؽ لمفيوـ العائمة دوف التطرؽ لمفيوـ القرابة الذي تناولتو عدة تعاريؼ منيا :تعريؼ
( Rivéreريفير) الذي يرى أف القرابة ىي مجموعة عبلقات تربط وراثيا (عبلقات نسؿ -خمؼ) أو إراديا
(عبلقات زواج) عدد مف األفراد ،ولمقرابة بعد بيولوجي واجتماعي وثقافي وقانوني وأخبلقي ،وليا تأثير في
المجتمع وتعطي معنى لمعادي فيو ).)Deliége,1996 : 59
يشير ىذا التعريؼ إلى نقاط ميمة منيا :أف القرابة ال تقتصر عمى الروابط الدموية بيف األفراد
فقط ،بؿ ىي عبلقات اجتماعية بفضؿ عبلقات الزواج ،وىذه العبلقات تكوف شبكة معقدة مف الواجبات
والحقوؽ ال تخرج عف اإلطار القانوني واألخبلقي والثقافي ألي مجتمع .وعميو يجب تصنيؼ األفراد في
عبلقات القرابة لتحديد واجبات وحقوؽ ىؤالء األفراد.
وىناؾ مف يرى أف القرابة ىي مجموعة عبلقات تربط وراثيا وذلؾ عف طريؽ النسؿ ()Filiation
والخمؼ ( )Descendanceواراديا عف طريؽ النسب ( )Alianceعدد مف األشخاص وليا ميزة
اجتماعية ثقافية أكثر مف بيولوجيا (.)Boudon & al,1990 :147
يوضح ىذا التعريؼ مكونات القرابة وىي المكوف الوراثي والذي يكوف عف طريؽ الجانب البيولوجي
وىو ال إرادي ألف كؿ فرد لو أباء واخوة ...ويكوف لو أبناء وأحفاد ،ومكوف إرادي عف طريؽ الزواج ،إال
أف ىذه الروابط التي تربط مجموعة أشخاص قد حددت مف طرؼ المعطيات االجتماعية والثقافية لممجتمع
وليس انطبلؽ مف معطيات بيولوجية.
ليذا أكد الكثير مف المختصيف ومنيـ  ( Zimmermansزيمرماف) عمى أف القرابة نظاـ إرشاد
اجتماعي عف طريقو يتـ تحديد األقارب وتصنيؼ الروابط التي تجمعيـ سواء كانت روابط دموية أو
نسب ،وبالتالي يمكف تعييف السموكات التي يقوـ كؿ فرد مف األقارب ،إضافة إلى أنو بتصنيؼ األقارب
يمكف إطبلؽ عمييـ مصطمحات مرجعية كاألب واألـ واألخ والخاؿ.)Segalen,1981 :42( ...
ونستخمص مما سبؽ أف لمقرابة عبلقة بالعائمة حيث ىي التي ترسـ حدودىا وتوزع المكانات
واألدوار ألفرادىا ،وبالتالي مفيوـ القرابة ىو أشمؿ وأوسع مف مفيوـ العائمة ألنو يحدد تركيباتيا وينظـ
بالتالي الحياة الجماعية .ليذا اىتـ بو كؿ مف األنثروبولوجييف وعمماء االجتماع منذ القرف الثامف
عشر ،فمقد استطاع األنثروبولوجييف دراسة المجتمعات البدائية ومعرفة تركيباتيا وثقافتيا بفضؿ دراسة
القرابة ،التي مرت بثبلث مراحؿ عند دراستيا ،فتتمثؿ المرحمة األولى في دراسة القرابة عف طريؽ وضع
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الشجرة العائمية لعدة عائبلت مالكة في العالـ ومنيا العائمة الرومانية وذلؾ بفضؿ أعماؿ كؿ مف Maine

(ماف) و ( Morganمورغاف) و ( kohlerكوىمر) .وتتمثؿ المرحمة الثانية في دراسة القرابة ،مف خبلؿ
تحديد مصطمحاتيا كمصطمح النسؿ ( )Filiationويقصد بو الروابط بيف اآلباء واألبناء ،إضافة إلى
مصطمح األخوة ( )Germanitéوذلؾ مف خبلؿ أعماؿ كؿ مف ( Kroeberكروابر) ،إضافة إلى أعماؿ
( Lévi-Straussليفي ستروس) الذي أضاؼ مصطمح خاؿ -ابف أخت .وتميزت المرحمة الثالثة مف
دراسة القرابة في ثبلث اتجاىات :االتجاه األوؿ درس الجماعات العائمية والنسؿ ومف رواده Brown,
(براوف) وو( Fransفرانس) ،ودرس االتجاه الثاني عبلقات الزواج ومف رواده( Vonden :فوندف)
و .Lévi-Straussواىتـ االتجاه الثالث في تحديد كؿ مصطمحات القرابة ومف رواده:
(Murdockموردوؾ)( Lowie ،لوي) و( Kroeberكروابر) ).) Deliége,1996 : 64
لـ يقتصر االىتماـ بالقرابة عمى األنثروبولوجييف فقط بؿ اىتـ بو عمماء االجتماع وفي مقدمتيـ
( Durkheimدوركايـ) الذي يؤكد عمى أف القرابة ال تحدد فقط بالبعد البيولوجي وانما تحدد بالبعد االجتماعي
والثقافي والديني لممجتمع .وىذا ما أكده ( Fustel de Coulangesفوستاؿ دو كولنج) الذي بيف أف الديف يحدد
القرابة ،بعد دراستو لمقرابة في الحضارة اليونانية والرومانية (.)Boutefnouchet, 1980 :20
ويعني ىذا أف الديف مف خبلؿ التحريمات التي نص عمييا كتحريـ زواج المحارـ ومف خبلؿ شروط
الزواج التي نص عمييا كذلؾ ،حددت العبلقات بيف اآلباء واألبناء واألحفاد.

-4-2العالقات العائمية:
توجد شبكة مف العبلقات بيف أعضاء العائمة الواحدة ،وكمما كانت العبلقات موجبة في مسارىا
الطبيعي ساد جو األسرة الوفاء والترابط والتماسؾ بيف أعضائيا؛ والعكس مف ذلؾ عندما يسود جو األسرة
التنافر والتناحر وعدـ الرغبة في تحمؿ المسؤولية مف قبؿ اآلباء واألبناء.
وفيما يمي المسارات المتعددة لمعبلقات داخؿ األسرة( :عبد المجيد سيد منصور وزكريا أحمد
الشربينى.)44-43 :4000 ،
 عالقات الزوج والزوجة :والتي تقوـ عمى أساس الحقوؽ الزوجية التي يقرىا الشرع ،والمسؤولية
المشتركة نح و األبناء وبيت الزوجية وما يتضمف مف العناية باألبناء وتنشئتيـ ،وتقسيـ العمؿ بيف
الزوجيف ،وحقوؽ وواجبات كؿ منيما.
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 عالقة األب واإلبن :والتي تقوـ عمى مسؤولية األب نحو اإلبف ،وتشتمؿ عميو مف تنشئة وتعميـ

وتربية ،وما يقابؿ ذلؾ مف وجوب الطاعة واإلحتراـ مف جانب اإلبف ،وتعاوف مف جانب اإلبف عندما يكبر
ويستطيع المساىمة في الحياة األسرية مف النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية.
 عالقة األم واإلبنة :وىي عبلقة مماثمة لعبلقة األب باإلبف ،واف كانت تدور في معظميا في
محيط البيت نفسو ،وخاصة فيما يتعمؽ بالشؤوف المنزلية .والمساعدات التي تتوقع األـ أف تقوـ اإلبنة حيف
تكبر.
 عالقة األب واإلبنة :وتتمثؿ في مسؤولية تجاه حماية اإلبنة ومساعدتيا ماديا حتى بعد الزواج في
الكثير مف األحياف .كما تتضمف موقؼ األب مف اإلبنة وطريقة تدليمو ليا وىي صغيرة العمر ،وكيؼ
تتميز ىذه العبلقة بالتدرج بتقدـ اإلبنة في العمر.
 العالقة بين األم واإلبن :والدور الذي تقوـ بو األـ في تنشئة اإلبف الذكر ،والتصاؽ اإلبف بأمو
في فترة الحياة المبكرة ،ثـ استقبللو التدرجي عف محيط النساء وكذلؾ الدور الذي يمعبو اإلبف في حياة
األـ ومسؤوليتو نحوىا ،حتى تقدميا في السف وخاصة عند رحيؿ األب.
 العالقات بين اإلخوة الذكور :وىي في الغالب األعـ عبلقة زمالة في المعب أثناء الطفولة ،واف
كانت تتطور إلى عبلقة تعاوف اقتصادي في كثير مف المجتمعات التقميدية تحت إرشاد األخ األكبر نحو
إخوتو الصغار عندما يموت األب ،وما يترتب عمى ذلؾ مف مسؤوليات خاصة باإلبف األكبر.
 العالقة بين األخوات اإلناث :وىي تماثؿ إلى حد كبير العبلقة التي تقوـ بيف األخ األكبر وأخيو
األصغر ،وا ف كانت تمتاز بوجو خاص بأف األخت الكبرى في كثير مف المجتمعات ،يوكؿ إلييا أمر
العناية بأختيا الصغرى منذ الصغر ،وبذلؾ تقؼ منيا موقؼ األـ فتعنى بنظافتيا وتشرؼ عمى كؿ
أمورىا ،ويظير ذلؾ عمى الخصوص عندما يكوف الفارؽ في العمر بينيما كبيرا.
 العالقة بين األخ واألخت :وىي عبلقة زمالة في المعب أثناء الطفولة ،واف كاف ىذا يتوقؼ إلى
حد كبير عمى فوارؽ السف بينيما ،ثـ ال تمبث ىذه العبلقة أف تتطور تدريجيا ،بحيث يط أر عمييا نوع مف
التحفظ في سموؾ أحدىما نحو اآلخر ،ويرتبط ذلؾ بتفاصيؿ المركز االجتماعي لكؿ منيما ،وما يشعر بو
األخ مف مسؤولية نحو أختو وخاصة حينما يموت األب.
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-5-2األدوار والمكانات في العائمة :

يتجو عمماء االجتماع في معالجتيـ لمفيوـ الدور إلى تأكيد عمى أىمية المكانة في تفسير الدور،
ألف دور أي شخص محكوـ بدرجة كبير بالترتيب والمكانة التي يحتميا في المجتمع .ويشير مفيوـ المكانة
حسب عمماء االجتماع لموضع الذي يحتمو الشخص داخؿ الجماعة والمجتمع وسواء تحددت ىذه المكانة
عف طريؽ المجتمع أو الجماعة أو عف طريؽ اختيار الفرد ،وتحمؿ كؿ مكانة مجموعة مف الواجبات
والحقوؽ الثقافية ،وىي ما يسمييا عمماء االجتماع بمصطمح الدور .وتحدد مجموعة الواجبات والحقوؽ ما
يسمى بتوقعات الدور الذي تحدد سموؾ الناس تجعمو مبلئما أو غير مبلئما لشاغؿ المكانة .وعميو األدوار
تخضع لمجموعة مف المعايير المفروضة عمييا ،وىي التي تحدد الواجبات عمى أنيا أفعاؿ يقرر اآلخروف
مشروعية أدائيا وتحدد أيضا الحقوؽ عمى أنيا األفعاؿ التي ممكف أف تقرر مشروعي أداء آخريف ليا
(السيد عمي شتا.)3 66555 ،
ويرتبط كؿ دور بدور آخر عمى األقؿ وما يعتبر حقوقا لدور يعد واجبات لدور آخر إذ ال يوجد
دور منعزؿ .والدور مجموعة مترابطة مف األنشطة التي يقوـ بيا األفراد ،وبالتالي ارتباطيـ في جماعات
يتـ مف خبلؿ شبكة أدوار متبادلة ،وعميو فاف الجماعات تتألؼ مف شبكة معقدة مف األدوار المتشابكة
والمتبادلة والتي تدعـ أعضاءىا وتآزرىـ في نطاؽ تفاعؿ كؿ منيـ مع األخر مف خبلؿ المكانة التي
يحتميا ،وعميو يكوف أداء الدور بمثابة السموؾ الفعمي لمشخص الذي يحتؿ مكانة وىذا ما يؤكده Linton
( لينتوف) عمى أف الفرد يحتؿ مكانة ويمعب دور (السيد عمي شتا.)5 :6555 ،
ويمعب التفاعؿ العائمي أىمية قصوى عمى األفراد السيما في تعمميـ أساليب الحياة واكتسابيـ
األدوار االجتماعية المتطابقة لعقمية وطبيعة مجتمعيـ (عماد الديف إسماعيؿ.)453 :6530 ،
وتختمؼ األدوار بيف أفراد العائمة بحسب جنسيـ كذكور أو إناث أو بحسب مراحميـ العمرية ككبار
وصغار وذلؾ وفقا ألعراؼ المجتمع وطرؽ التنشئة االجتماعية في العائمة والثقافة السائدة في مجتمعيا.
واألدوار االجتماعية داخؿ العائمة مرتبطة بدور كؿ مف الزوجيف داخميا وبما يترتب عمييا مف واجبات وما
عمييما مف حقوؽ ،فأفراد العائمة ليـ دو ار فرديا وجماعيا ،فرب العائمة ىو زوج وابف أما األدوار
االجتماعية خارج العائمة فمجاليا العبلقات باألقرباء واألصدقاء والمؤسسات االجتماعية،

واألدوار

االجتماعية ىذه ليست ثابتة عمى مر األزمنة وانما ىي متغيرة بحسب التطورات االقتصادية واالجتماعية
التي تحدث في المجتمع (سعيد حسني العزة.)623 64000 ،
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وعبر مراحؿ ال تاريخ المختمفة كاف دور الرجؿ ىو تقديـ الحماية لعائمتو وتأميف المأكؿ والمشرب

والمأوى ليا ،وكاف دور المرأة يقتصر عمى االعتناء بالمنزؿ حيث يخرج الرجؿ لمعمؿ أو التجارة وتبقى
ىي وأطفاليا في المنزؿ وكاف دورىا ال يقتصر عمى ذلؾ بؿ يتعداه إلى تمبية احتياجات الزوج واألبناء،
وكانت المرأة معتمدة عمى زوجيا اعتمادا كبي ار ىكذا كاف دور المرأة التقميدي ،أما في الوقت الحاضر
فالمرأة مربية لؤلطفاؿ ومسؤولة عف إدارة المنزؿ وادارة نفقاتو وىي تعمؿ وتحصؿ عمى الماؿ ،وتساعد
أطفاليا وزوجيا وتسيـ في تعميميـ الجامعي وتتابع نتائجيـ الد ارسية ،فيي معممة ومديرة ومرشدة وطبيبة
وعاممة ...وتعمؿ المرأة لكي تكوف مستقمة ماديا عف الرجؿ ولتحقيؽ ذاتيا وطموحاتيا ولتقدـ خدمة نافعة
ألبناء مجتمعيا ،ويمكف مقارنة دور الرجؿ والمرأة االعتيادي والحالي( :سعيد حسني العزة-624 64000 ،
.)621
الدور االعتيادي لمرجل:
 كسب الرزؽ.
 التخطيط لمعائمة.
 الحماية وتوفير األمف.
 زوج وأب.
الدور الحالي لمرجل:
 كسب الرزؽ.
 الحماية وتوفير األمف.
 المشاركة لمتخطيط لمعائمة.
 زوج أو أب.
 المشاركة في تربية األطفاؿ.
 المشاركة في الشؤوف المنزلية.
الدور االعتيادي لممرأة:
 اإلنجاب
 تربية األوالد في سف الطفولة.
 العناية بكبار السف.
 تحقيؽ الراحة ألفراد عائمتيا.
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الدور الحالي لممرأة:
 اإلنجاب.
 التربية.
 المشاركة في التخطيط لمعائمة.
 زوجة.
 مصدر دخؿ اقتصادي.
 توفير الجو النفسي المريح ألفراد عائمتيا.

وتظير األدوار في نطاؽ العائمة في الواجبات والحقوؽ التي عمى كؿ فرد مف أفراد العائمة ،ويمكف
تمخيصيا فيما يمي( :سعيد حسني العزة.)624-623 64000 ،
الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين:
 اإلقامة في مكاف مشترؾ.
 حؽ استمتاع كؿ منيما باآلخر.
 حسف المعاشرة وتبادؿ المودة واالحتراـ والعطؼ والصبر عمى األذى.
 االحتفاظ باألسرار.
 المعاممة بالرفؽ.
 حؽ التوارث
حقوق الزوجة عمى زوجيا:
 اإلنفاؽ عمييا في حدود قدرتو المادية.
 حريتيا في التصرؼ بممتمكاتيا.
 السماح ليا بزيارة أىميا وزيارتيـ ليا.
 العدؿ والمساواة بيف الزوجات في حالة التعدد.
حقوق الزوج عمى زوجتو:
 العفة وصيانة نفسيا أثناء وجوده وغيابو.
 االحتفاظ بأس ارره.
 طاعتو بالمعروؼ وضمف القانوف والشرع.
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 العناية بأطفاليما.
 اإلشراؼ عمى بيتيا وتنظيـ شؤونو.

حقوق األطفال عمى الوالدين:
 تربية األطفاؿ التربية المناسبة.
 إعدادىـ لمواجية مصاعب الحياة.
 تأميف حاجاتيـ المادية والصحية والتعميمية.
 حسف معاممة األطفاؿ.
 عدـ التميز بيف الذكور واإلناث ومعاممتيـ بالمساواة.
 احتراـ حقو في الحياة واالنتساب ألبيو.
 عدـ إىمالو وتعريضو لمضياع.
ويمكف اختصار ذلؾ فيما يمي( :سعيد حسني العزة.)625-624 :4000 ،
 مسؤولية التربية الجسمية :وتتمثؿ في اإلنفاؽ عميو وتجنبيو لؤلمراض وتأميف المسكف والمطعـ
والممبس والمشرب.
 مسؤولية التربية الدينية :اإليماف بالخالؽ وعميو واجبات يجب عميو أف يقوـ بيا اتجاىو،واحتراـ
حقوؽ اآلخريف.
 مسؤولية التربية الخمقية :تشجيع الطفؿ عمى الفضائؿ واألخبلؽ الحميدة وعمى السموكات
االجتماعية واالبتعاد عف المحرمات.
 مسؤولية التربية العقمية :ويكوف ذلؾ عف طريؽ تعمميو وتوعيتو ومتابعتو واتاحة الفرصة لو
لمتعمـ.
 مسؤولية التربية النفسية :أي العناية بشخصيتو وتشجيعو عمى تحقيؽ ذاتو واستقبلليتو واإلسياـ
في نضجو االنفعالي والعاطفي.
 مسؤولية التربية االجتماعية :أي تعميـ الطفؿ العادات والقيـ االجتماعية الجيدة وتكويف عبلقات
محترمة مع اآلخريف وطرؽ االتصاؿ والتفاعؿ االجتماعي ومساعدتو عمى االندماج في
المجتمع وتعريفو بحقوقو وحقوؽ المجتمع عميو ،واحتراـ حقوؽ اآلخريف ومراعاة ممكيتيـ
الخاصة ،وتعمميو جميع الوسائؿ األخبلقية التي تساعده عمى أف يكوف عضوا صالحا في
جماعة مثؿ آداب الحديث والسبلـ واالستئذاف وزيارة المريض واحتراـ الوالديف وغيرىا.
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 مسؤولية التربية الجنسية :ويكوف ذلؾ عف طريؽ توعية الطفؿ بالذكورة واألنوثة وبما يعترييا
مف مراحؿ تطورية نمائية مثؿ وجود العادة الشيرية عند الفتاة والسائؿ المنوي عند الشباب،
وكيؼ أف عمى الفرد أف يستأذف عند الدخوؿ إلى غرفة والديو إذا بمغ الحمـ .وتعميمو كيؼ
يعاشر زوجتو عندما يكبر ويصبح زوجا ،واعطائو معمومات عف جيازه التناسمي ووظيفتو وعف
الحمؿ والوالدة.

حقوق الوالدين عمى األطفال( :سعيد حسني العزة.)625 64000 ،
 شكرىما واالعتراؼ بأىميتيما.
 حسف معاممتيما.
 برىما.
 مخاطبتيما بأجمؿ العبارات وبالمطؼ وبالميف.
 الدعاء ليما.

– –3العائمة الجزائرية:
لمعرف ػػة المجتم ػػع الج ازئ ػػري يج ػػب معرف ػػة العائم ػػة الجزائري ػػة والعك ػػس ص ػػحيح ،لك ػػف رغ ػػـ ق ػػدـ المجتم ػػع
الج ازئػػري الػػذي يعػػود وجػػوده إلػػى مػػا قبػػؿ التػػاريخ ،فمػػيس ىنػػاؾ د ارسػػات تاريخيػػة حػػوؿ العائمػػة الجزائريػػة لعػػدة
أسػػباب منيػػا :سػػبب منيجػػي يتمثػػؿ فػػي نقػػص المصػػادر حػػوؿ العائمػػة الجزائريػػة ،أمػػا السػػبب الثػػاني ىػػو عػػدـ
اىتماـ المػؤرخيف الج ازئػرييف بالعائمػة الىتمػاميـ منػذ االسػتقبلؿ بػالحرب التحريريػة الوطنيػة (،)6524-6510
باإلضافة إلى أف العائمة اىتـ بيا في العػالـ عممػاء االجتمػاع والقػانوف ،ولػـ ييػتـ بيػا التػاريخ كتخصػص فػي
كثيػر مػػف بمػػداف العػػالـ خاصػػة الواليػات المتحػػدة وأوروبػػا إال فػػي السػػبعينات مػف القػػرف العشػريف .وتػػدور أغمػػب
الد ارس ػػات ح ػػوؿ العائم ػػة الجزائري ػػة الت ػػي ق ػػاـ بي ػػا بع ػػض المختص ػػيف الفرنس ػػييف مث ػػؿ( Berque :بي ػػرؾ)
)(1936و( Bourdieuبورديػػو) ( )1961وDescloitres

(ديكمػػواتر) )(1963

و( Coteكػػوت) و

(Chauletشػػولي) ) .(1987وبعػػض المختصػػيف الج ازئ ػرييف مثػػؿ :دبػػزي ( )6521ومصػػطفى بوتفنوشػػت
( )6540وس ػػميماف مظي ػػر ( )6554ح ػػوؿ العائم ػػة الجزائري ػػة التقميدي ػػة والعائم ػػة الجزائري ػػة المعاصػ ػرة ،عمي ػػو
سنتطرؽ لتطور العائمة الجزائرية مف المجتمع التقميدي إلى وقتنا الحاضر.
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 -1-3تطور العائمة الجزائرية:
 -1-1-3العائمة الجزائرية التقميدية:

عاش ػػت العائم ػػة الجزائري ػػة التقميدي ػػة ف ػػي مجتم ػػع ريف ػػي ،اس ػػتعمؿ وس ػػائؿ بدائي ػػة لم ػػتحكـ ف ػػي المح ػػيط
االيكولػػوجي الػػذي كػػاف جػػد صػػعبا جغرافيػػا ومناخيػػا ،وىػػذا مػػا جعػػؿ ىػػذا المجتمػع يتميػػز بتركيبػػة اقتصػػادية
بسػػيطة ،ألف اليػػدؼ واشػػباع حاجػػات النػػاس الفوريػػة ،ومشػػكؿ المؤونػػة مشػػكؿ يػػومي يحتػػؿ مكػػاف فػػائؽ فػػي
نشػاط كػؿ األفػراد وحتػى أفكػارىـ وحػواراتيـ ) .(Medhar ,1992 : 90وكانػت تعتمػد العائمػة فػي الجانػب
االقتصػادي عمػى األرض وامػتبلؾ ىػذه األخيػرة جػوىري بالنسػبة ليػا ،ألنػو يعطييػا مكانػة اجتماعيػة .وعميػو
فقيمة األرض ليست اقتصادية وانما اجتماعية ،ليذا ال تقسـ األرض بػالرغـ مػف أف القػانوف والػديف يسػمح
بتقسيـ اإلرث إال أف العائمة الجزائرية التقميدية ال تطبؽ ذلػؾ ،فعنػد مػوت األب ال يقسػـ اإلرث عمػى الورثػة
وانما تبقى في العائمة الكبيرة تحت تصرؼ رب العائمة الجديػد الػذي يكػوف عػادة االبػف األكبػر ،ألف اليػدؼ
مف عدـ تقسيـ اإلرث الزراعي ىو المحافظة عمى االلتحػاـ االجتمػاعي ،إضػافة إلػى أف عػدـ تقسػيـ اإلرث
الز ارعػػي يػػؤدي إلػػى عػػدـ التقسػػيـ العػػائمي ألف تقسػػيـ األرض إلػػى قطػػع صػػغيرة يػػؤدي إلػػى تقسػػيـ العائمػػة.
ويسػػير رب العائمػػة ىػػذه األرض الغيػػر المقسػػمة وذلػػؾ بتقسػػيـ العمػػؿ الز ارعػػي عمػػى األبنػػاء واألحفػػاد وحتػػى
النس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء والكن ػ ػ ػ ػ ػ ػػات والحفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تم ػ ػ ػ ػ ػ ػػثمف البني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الداخمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمعائم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجزائري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التقميدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
).)Boutefnouchet,1980 : 45-47
وتتمركز سمطة العائمة في يد رب العائمة (الجد أو األب) األمر الذي يزيد مف قوة سمطة اإلخوة فيما
بيػػنيـ .مػػع العمػػـ أف العائمػػة الجػ ػزائرية التقميديػػة تسػػير شػػؤونيا حسػػب العػػرؼ والتقاليػػد

(Borrmans,

) ،1977 : 614وتقػوـ بكػؿ الواجبػات االجتماعيػة مراعيػة التنظػيـ االجتمػاعي السػائد ،حيػث كػؿ فػرد منيػا
يشػػارؾ إلزامي ػا أف ػراد المجتمػػع فػػي بعػػض التظػػاىرات العامػػة كػػاألفراح واألق ػراح والتػػويزة .ويبلح ػظ كػػذلؾ أف
العبلقػػات مػػع أف ػراد المجتمػػع ىػػي عبلقػػات اجتماعيػػة ثانويػػة سػػطحية ومتباعػػدة مقارنػػة مػػع العبلقػػات فػػي
الجماعػػة االجتماعيػػة األوليػػة التػػي ىػػي العبلقػػات العائميػػة أكثػػر تماسػػكا حيػػث تمعػػب السػػمطة األبويػػة أداة
المراقبة لتحقيؽ ذلؾ ).(Boutefnouchet, 1980 :55
فػػرب العائمػػة ىػػو صػػاحب السػػمطة الػػذي يشػػرؼ عمػػى تضػػامف العائمػػة وارتباطيػػا بالعبلقػػات الخارجيػػة
لمعائمة ،وىو الذي يزوج ويطمؽ ويفصؿ في المنازعات ،وتكػوف زوجتػو خاصػة عنػد تقػدميا فػي السػف وبعػد
إنجابيا لعدد كبير مف الذكور تابعة لزوجيا ،بحيث يعطي ليا مسؤولية الدار فقط .فيي تعتني أكثر بتربية
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األطفاؿ واعداد الطعػاـ وتػدريب اإلنػاث وتقسػيـ األعمػاؿ بيػنيف مػف بناتيػا وزوجػات أبنائيػا .لكػف تبقػى كػؿ
الشؤوف العائمة الخاصة بحياة األفراد كميـ تسيير مف طرؼ رب العائمة ،الذي يتصدر فييػا المكانػة األولػى
فػي حػػؿ مشػػاكؿ العائمػػة ولػػو السػػمطة الكاممػػة فيػػو المسػؤوؿ عػػف مسػػتقبؿ أبنائػػو وبناتػػو .فػػاألب ىػػو الػرئيس
الحاكـ الذي يحدد يػدبر ويحػدد مكانػة المتػزوج ومكانػة األعػزب داخػؿ الجماعػة العائميػة ،فسػمطتو ال تنػاقش
أف يورث أو ال يورث الفرد .وأف يرفع المعنة عف الفرد وذلؾ سبلحو األقوى ،كما يحدد ويرأس كؿ الحفبلت
وفي مماتو االبف األكبػر ،ىػو الػذي يػرث سػمطتو ويسػير عمػى مراقبػة سػموؾ إخوانػو وأخواتػو ،ويقػوـ برعايػة
مصالحيـ ومساعدتيـ أو تمثيميـ في بعض الظروؼ الطارئة ).(Bourdieu,1980 :15
ففػػي الوسػػط العػػائمي الج ازئػػري التقميػػدي السػػممية فػػي السػػف تمتقػػي مػػع السػػممية فػػي الجػػنس ،ومكانػػة
الطفؿ تكوف حسب سنو وجنسو ،بحيث عف طريؽ سممية السف يتكوف الييكؿ التنظيمي لمعائمػة وبواسػطتيا
يأخػػذ كػػؿ فػػرد دوره فػػي الجماعػػة ،فيػػي تخمػػؽ نوعػػا مػػف الفصػػؿ بػػيف الكبػػار والصػػغار يشػػبو تمامػػا الفصػػؿ

الموجػػود بػػيف الرجػػاؿ والنسػػاء فيمػػا يخػػص سػػممية الجػػنس) ،(Mekideche , 1985 :85بينمػػا السػػممية
الخاصة بالمجتمع النسائي تجد سف الشخص ىو الذي يحدد ذلؾ) ،(Camilleri, 1973 :10فمثبل الجػدة
خاصػػة إذا كانػػت ال تػزاؿ تتمتػػع بكػػؿ قواىػػا العقميػػة والجسػػمية ،تكػػوف بمثابػػة دعامػػة العائمػػة وعصػػب الحيػػاة
فييػػا ،إذ تستشػػار فػػي كثيػػر مػػف األمػػور وت ػنخفض بجانبيػػا كافػػة األص ػوات وال يسػػتطيع أبناؤىػػا أو أحفادىػػا
حتػػى واف بمغػوا سػػنا معينػػة مػػف الكبػػر أف يتجػػاوزوا حػػدود عبلقػػتيـ معيػػا .وليػػذا يبلحػػظ أف السػػممية تفػػرض
نفسػػيا عنػػد األشػػخاص المسػػنيف عمػػى الشػػباب وعنػػد الرجػػاؿ عمػػى النسػػاء (Bouraoui & Benham,
) 1986 :39وم ػػف ال ػػدوافع الت ػػي كان ػػت ت ػػدفع رب العائم ػػة ألف يح ػػرس بص ػػفة حذق ػػة عم ػػى ح ػػدود الس ػػممية
العائميػػة ،نجػػد خوفػػو مػػف أف تنشػػر األلفػػة والم ػزاح بينػػو وبػػيف أف ػراد العائمػػة الشػػيء الػػذي يػػؤدي إلػػى تقمػػيص
الموانع االجتماعية وتشجيع البلمباالة ضمف العائمة ،األمر الذي يعاكس تماما النموذج االجتماعي الثقافي
لمعائمة الجزائرية التقميدية والذي يحػث عمػى التمسػؾ والتشػبث بمثػؿ ىػذه المعتقػدات (Medhar, 1988 :
).36
ومي ػ ػزة ىػ ػػذا التماسػ ػػؾ ىػ ػػو تأديػ ػػة العائمػ ػػة الجزائريػ ػػة التقميديػ ػػة لعػ ػػدة وظػ ػػائؼ :بيولوجيػ ػػة واقتصػ ػػادية
وتربويػ ػػة ،حيػ ػػث أف ىػ ػػذه األخي ػ ػرة تعػ ػػرؼ الطفػ ػػؿ منػ ػػذ الصػ ػػغر عمػ ػػى مف ػػاىيـ الجماعػ ػػة التػ ػػي ينتمػ ػػي إلييػ ػػا
وتسطر حدوده وتعممو محددات سموكو االجتماعي ) .(Zerdoumi , 1981 : 40وتتعيد الطفؿ بحيث ال
يخػػرج عػػف إطارىػػا وعبلقاتيػػا المحػػدودة التػػي ال تتعػػدى أفػراد عائمتػػو وأقاربػػو وجي ارنػػو .وتسػػاعده عمػػى تعمػػـ
التضػػامف والشػػعور بالشػػرؼ والخجػػؿ ألنيػػا ضػػرورية لتماسػػؾ العائمػػة ،وكػػؿ نزعػػة تمػػرد مػػف الطفػػؿ تقابػػؿ
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بػػالقير ،وذلػػؾ باسػػتعماؿ التيديػػد والمعنػػة والضػػرب والرحمػػة والتقميػػد وروايػػة القصػػص والخ ارفػػات (السػػويدي

محمد.)50 66550 ،
لذلؾ يتعمـ الطفؿ أف ىناؾ عالميف في ىذه الحياة ،عالـ داخمي مقدس وىي العائمة والتي تمثؿ عالـ
األمػػف واألمػػاف ،والمرجػػع المػػبلذ الػػذي يجػػد فيػػو كػػؿ مػػا يريػػد وكػػؿ مػػا يبتغػػي ،وعػػالـ خػػارجي ىػػو المجتمػػع
والذي يمثؿ عالـ الخطر والتيديد والعدوانيػة .ففػي العػالـ األوؿ يتحػتـ عمػى أفػراد العائمػة التعػاوف والتعػاطؼ
والتعاضد حتى يتغمبوف عمى ضروريات العيش .أما العالـ الثاني يتوجب عمى أعضػاء الجماعػة أف يكونػوا
مسػػتعديف لمتصػػدي لمخط ػػر بش ػريا ك ػػاف أـ طبيعيػػا ،فالعبلق ػػة معػػو عدائي ػػة اضػػطيادية ،والموق ػػؼ منػػو أم ػػا
انسحابي تجنبي أو تيجمي تدميري (مصطفى حجازي.)660 66540 ،
والمبلحظ أف األفراد في العائمة الجزائرية التقميدية ال ينشأوف ألنفسيـ بؿ لعائبلتيـ ،حيث أف كؿ
نجاح ميني أو عممي أو مالي يحققو الفرد ال يعود أثره عميو فقط ،بؿ يعود في المقاـ األوؿ عمى العائمة
بصفة عامة ألف في داخؿ العائمة ال يوجد ىناؾ عمؿ فردي بؿ يوجد اشتراؾ في الجيود والمكاسب،
بحيث يصبح كؿ شيء عاـ ومشاعا لكؿ األفراد المتواجديف ضمنيا .واذا ما حدث ىناؾ تجاوز أو عدـ
احتراـ ليذه المبادئ والمفاىيـ ذات الصبغة العائمية ،أو ظير نوع مف االستقبللية أو عدـ اإلكتراث مف
طرؼ أفرادىا .تستجيب األسرة عادة بردود فعؿ مفرطة في تطرفيا لمحاوالت االستقبلؿ ىذه (حماش
الحسيف .)61 66551،وتتخذ مظاىر متنوعة وأساليب متعددة ،وتدور كميا حوؿ الترغيب والتيديد
واالبتزاز :الترغيب بمحاسف البقاء الذوباني في األسرة ،وما في ذلؾ مف امتيا ازت وضمانات مادية
ومعنوية والتيديد بالنبذ والحرماف والعقاب والتنكر (مصطفى حجازي.)663 66540 ،
وتقوـ العائمة الجزائرية التقميدية بتنشئة أفرادىا ذكو ار واناثا تنشئة تتفؽ مع جنس كؿ واحد منيما
وتتبلءـ مع النظاـ االجتماعي الجزائري ،حيث تعمؿ العائمة عمى تمقيف الذكر المبادئ والقيـ االجتماعية
كاالحتراـ الكامؿ لمف ىو أكبر سنا وأف يتعامؿ بأدب مع غيره ،وأف يعيش لخارج البيت أكثر مف داخمو
وأف ال يجتمع مع نساء العائمة وال يتكمـ معيف ،وأف يعامميف بالمساواة

(Boutefnouchet ,1980 :

).60
وتخضع كذلؾ البنت في تنشئتيا إلى عنصريف ىمػا :السػف والجػنس ،حيػث يجػب أف تتػأدب وتحتػرـ
مف ىو أكبر منيا سنا وتعترؼ بالسيادة لمذكر عمى األنثى ،وتمعب األـ والجدة دو ار كبي ار في إعدادىا حتى
تكتسػػب الميػػارة فػػي األعمػػاؿ المنزليػػة وأمػػور الػػزواج كمػػا تػػتعمـ الطاعػػة والتػزاـ الصػػمت والبسػػاطة والػػتحفظ
والحياء (الحشمة والحرمة) ).(Benkara, 1981 : 16
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وتعػػرؼ الفتػػاة منػػذ الصػػغر أف مكانتيػػا العائميػػة االجتماعيػػة ومكانػػة الفتػػى مختمفتػػاف عػػف بعضػػيا

البعض ،حيث منذ ذلؾ الحيف تصبح خاضعة ألخييا وال تستطيع أف ترفض لو أي شيء حتى الدفاع عػف
نفسيا في حالة اعتداء ىذا األخير عمييا .فالبنت منذ الخامسة أو ما قبميا تعي أنيا تعامؿ بطريقة تختمػؼ
عػػف كيفيػػات التصػػرؼ تجػػاه الولػػد الػػذكر فالقسػػوة عمييػػا تظيػػر عنػػد أدنػػى كممػػة أو سػػموؾ م ػرتبط بػػالجنس.
بحيػث يبلحػظ أف موقػؼ أفػراد العائمػة يػتـ دائمػا ضػػد البنػت فيحػرـ عمييػا المعػب خػارج المنػزؿ أو االخػػتبلط
بالجنس اآلخر .بينما إذا لوحظ الطفؿ يقوـ بالسموكات نفسيا ال تكف ضده المعاممػة نفسػيا ،ولكػف بػالعكس
يشجعانو عمى ذلؾ ،فالطفؿ بمجػرد دخولػو المجتمػع الػذكري يمحػي ويشػطب الفتػاة ،ويظيػر ىػذا فػي سػمطة
الشاب عمى األـ وعمى األخت األكبر سنا ) . (Camilleri,1973 :10
ىػذا مػا جعػؿ نقػػد األنثػى يكػوف أكثػر مػػف الػذكر خصوصػا فػي مواضػػيع الجػنس والحريػة فػي الخػػروج
والعبلقػػات مػػع الجػػنس اآلخػػر ،باإلضػػافة إلػػى منعيػػا مػػف إب ػراز أي مبػػادرة أو سػػموؾ يكػػوف خػػارج اإلطػػار
االجتم ػػاعي المقب ػػوؿ .م ػػف أج ػػؿ ت ػػأميف ذل ػػؾ اس ػػتوجب ش ػػدىا بق ػػوة داخ ػػؿ المن ػػزؿ الع ػػائمي ف ػػي ظ ػػؿ مراقب ػػة
اجتماعيػػة شػػديدة ،خاصػػة إذا لػػـ يكػػف ليػػا مبػػرر لمخػػروج .ونظ ػ ار لتواجػػد مثػػؿ ىػػذه الػػذىنيات وبروزىػػا عمػػى
الساحة االجتماعية يظير المجتمع الجزائري منقسـ إلى قسميف واحد رجولي واآلخر نسائي ،وكؿ طرؼ ال
يثؽ في اآلخر ).(Zerdoumi , 1980 : 191-192
ولمرجػػؿ كػػؿ ىػػذه القيم ػػة ألنػػو يزيػػد مػػف ق ػػوة العائمػػة ويمثػػؿ النعمػػة اإلليي ػػة ويسػػاىـ فػػي اإلكثػػار م ػػف
األرزاؽ ،ويعتبر أيضػا بمثابػة التػأميف االجتمػاعي لموالػديف عنػدما يتقػدماف فػي السػف .إال أف العنصػر النسػوي
ال يؤخذ بعيف االعتبار إال كوسيمة لتطوير العائمة عف طريؽ الوالدة ).(Amghar, non daté :27
وبيذا عممت التربية التقميدية عمى تكريس األدوار التقميدية حيث نجد دور المرأة في إنجاب األطفػاؿ
وتربيتيـ والقياـ بشؤوف المنزؿ عمى أحسف وجو ،في إطار الطػبخ الغسػيؿ ،رعايػة المخػزوف العػائمي ،القيػاـ
ببعض الحرؼ التقميديػة ...أمػا دور الػذكر(الرجؿ) فيػو المسػؤوؿ األوؿ واألخيػر عمػى اإلنفػاؽ فػي العائػم ػة،
وى ػو صػاحب القػرار والسػمطة فيمػا يخػص مسػتقبؿ العائمػة وكػذا حمايتيػا .(Boutefnouchet, 1980 :
)53
وتتبن ػ ػػى العائم ػ ػػة الجزائري ػ ػػة التقميدي ػ ػػة نظ ػ ػػاـ ق ػ ػػيـ يتمي ػ ػػز بق ػ ػػيـ روحي ػ ػػة أخبلقي ػ ػػة كالش ػ ػػرؼ واألمان ػ ػػة
والصػػومعة االجتماعيػػة أكثػػر مػػف القػػيـ الماديػػة ،ألف الظػػروؼ االقتصػػادية الغيػػر المسػػتقرة والجانػػب الػػديني
شػػجعا ذلػػؾ ،باإلضػػافة إلػػى أف القػػيـ الروحيػػة األخبلقيػػة تعمػػؿ عمػػى الحفػػاظ عمػػى نظػػاـ الق اربػػة وتركيبػػة
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العائمة والدليؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ خوؼ حقيقي مف فقد تقييـ أحػد أفػراد العائمػة أو الصػديؽ أو الجػار ،إلػى
غير ذلؾ ).(Boutefnouchet, 1980 : 53
إضػافة إلػى أف ىػذه القػيـ تػدفع أفػراد العائمػة إلػػى إظيػار الرضػا ميمػا كانػت كميػة ونوعيػة المتحصػػؿ
عميو في العائمة ) ،(Medhar ,1992 : 25ىذا مف جية ومف جية أخرى إظيار الطاعة خاصة طاعة
الزوجػػة لزوجيػػا واألبنػػاء لوالػػدييـ ،مػػف أىػػـ القػػيـ التػػي عممػػت العائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة عمػػى ترسػػيخيا فػػي
األفػراد منػػذ الصػػغر ألنيػػا أسػػاس التماسػؾ والتناسػػؽ العػػائمي ،ينبػػع مػػف ىػذه الصػػفة وعمػػى مػػدى توفرىػػا بػػيف
أفراد العائمة أثناء معاممتيـ بعضيـ البعض في حيػاتيـ االجتماعيػة .والػدليؿ عمػى ىػذا االىتمػاـ تمػؾ الػروح
األبوية المتجمية في الخضوع األعمى المتكوف مف الخوؼ واالحتػراـ المكنػوف لػؤلب .وليػذه الطاعػة أسػباب
تجعميػػا تفػػرض عمػػى األف ػراد فرضػػا ،ومػػف ىػػذه األسػػباب يػػذكر مسػػؤولية اإلعالػػة وارتبػػاط معيشػػة الجميػػع
بكاسػػب األسػرة وقػػد يكػػوف أبػػرز دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ ىػػو تحػػوؿ واجػػب إطاعػػة الفتػػاة بعػػد زواجيػػا ،مػػف إطاعتيػػا
لوال ػػدىا إل ػػى إطاعتي ػػا لزوجي ػػا ،بع ػػد أف تحول ػػت مس ػػؤولية إعالتي ػػا م ػػف كاس ػػب األسػ ػرة المنش ػػأ إل ػػى كاس ػػب
المتفرعة منيا ،وما يصدؽ بالنسبة لمزوجة يصدؽ بالنسبة لؤلبناء(زىير حطب.)645-644 :6535 ،
إضػػافة إلػػى الخػػوؼ مػػف عػػدـ رضػػا الوالػػديف أو مػػا يسػػمى ب ػ"دعػػاوي الشػػر" ،تعتبػػر مػػف أسػػباب ىػػذه
الطاعة ،حيث دعوة األب الخيرة تمثؿ الشيء الغػالي بينمػا دعوتػو الشػريرة أو نقمتػو تعتبػر الشػيء الخطيػر
بالنسبة لمفرد ). (Amghar, non daté :27-28
وتوجد في ىذه الطاعة عبلقة سيطرة مف طرؼ ورضوخ وتبعية مف طرؼ آخر وىذا النمط العبلئقي
تجده مف األقوى إلى األضعؼ ،ومف الرجؿ إلى المرأة ،ومف الكبير إلى الصغير ومف اإلخوة األكبر سنا
إلى الذيف يمونيـ عف طريؽ ىذا النظاـ تكوف الطاعة مفروضة والمقاومة ممنوعة (حماش الحسيف،
.)61 66551
ويظير أفراد العائمة الجزائرية التقميدية تفاخر بعائبلتيـ مف أجؿ التظػاىر والبػروز أحسػف مػف اآلخػر
فػػي كػػؿ المجػػاالت ممػػا يسػػمح لمعائمػػة بػػاحتبلؿ مكانػػة اجتماعيػػة مرموقػػة فػػي المجتمػػع وبالتػػالي التأكػػد عمػػى
قوتيػػا وىيبتيػػا ونفوذىػػا فػػي مختمػػؼ ميػػاديف الحيػػاة (حمػػاش الحسػػيف .)65 66551 ،ويبلح ػظ ىػػذا التفػػاخر
خاصة في الخارج أيف كؿ عائمة تعمؿ عمى إظيار الوجو األكثر تشريفا عف طريػؽ التظػاىر بػالقوة والمػاؿ
والتمسؾ بمختمؼ القيـ األخبلقية .ليذا يجب عمى كؿ فرد عضو في العائمة أف يخضع ليػذه التعػاليـ حتػى
يبرز الوجو لؤلجانب وىذا ما يسمى الشرؼ ) .(Camilleri, 1973 :11
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وتجػػدر اإلشػػارة إل ى أف الفػػرد فػػي العائمػػة الج ازئريػػة التقميديػػة يبػػذؿ كػػؿ مػػا فػػي وسػػعو ليظيػػر الصػػورة

االيجابيػػة عػػف عائمتػػو وليخفػػي كػػؿ مػػا يجػػرى بػػداخميا وخاصػػة تمػػؾ األمػػور السػػمبية التػػي ممكػػف أف تعػػود
بالتيديػػد عمػػى الكيػػاف العػػائمي .ليػػذا فالمحافظػػة عمػػى سػػر العػػائمي فػػي العبلقػػات االجتماعيػػة يعتبػػر كمػػنيج
دفاعي ذاتي ضد كؿ األخطار الخارجية (حماش الحسيف.)40 66551 ،
ويعتبػر كػذلؾ االنتمػاء إلػى عائمػة ذات ىيبػة وحمػؿ اسػـ ذو شػرؼ كبيػر ،وفػرض العائمػة عػف طريػػؽ
االفتخار المفرط ...أمور ليا أىمية كبيرة ،ألف االعتبار االجتماعي يكوف حسب صػؼ العائمػة ،لػذلؾ فكػؿ
فرد مسؤوؿ عمى الييبة والشرؼ الجماعي ). (Descloitres & Debzie ,1963 :45
وبما أف العائمة الجزائريػة التقميديػة عائمػة كبيػرة ممتػدة فيسػكف أفرادىػا تحػت سػقؼ واحػد إمػا فػي بيػت
كبيػػر يكبػػر ويتسػػع عػػف طريػػؽ بنػػاء غػػرؼ جديػػدة مػػع ازديػػاد أف ػراد العائمػػة كمػػا ىػػو معػػروؼ فػػي المػػدف
ومناطؽ اليضػاب العميػا مػف الج ازئػر ،وامػا فػي بيػت يتكػوف مػف مجموعػة منػازؿ مجتمعػة كمػا ىػو معػروؼ
فػػي المنػػاطؽ الجبميػػة مػػف الج ازئػػر وخاصػػة عنػػد البربػػر ،مػػع العمػػـ أف ىػػذا النػػوع مػػف السػػكف يحػػافظ عمػػى
استقبللية وخصوصية الخمية الزواجية ويضمف في الوقػت نفسػو التقػارب مػع العائمػة األصػمية .ويعػرؼ ىػذا
السػػكف "بالػػدار الكبي ػرة" ،ألن ػو يجمػػع بعػػض العػػائبلت النوويػػة المسػػتقمة اسػػتقبلال داخميػػا داخػػؿ إطػػار العائمػػة
الكبيػ ػرة ،وتض ػػـ ب ػػذلؾ أجي ػػاال مختمف ػػة يص ػػؿ ع ػػددىـ أكث ػػر مػ ػف أربع ػػوف ف ػػردا يعيش ػػوف تح ػػت س ػػقؼ واح ػػد
).(Boutefnouchet, 1980 :38

 -2-1-3العائمة الجزائرية المعاصرة:
كمػا سػػبؽ الػذكر لػػيس مػػف الصػدفة أف يػػدعـ المجتمػػع الج ازئػري التقميػػدي شػػكؿ العائمػة الممتػػدة الغيػػر
المقسمة الذي تأزمت أوضاعيا أثناء االستعمار الفرنسػي ،حيػث انحصػرت األ ارضػي الخصػبة فػي يػد أقميػة
منيـ ،ونزعت أغمب أراضي الفبلحيف وخربت وأحرقت وتحت الضغط والسػيطرة ،وتمركػز السػكاف الريفيػوف
في مناطؽ جبمية غير زراعية حيث عانوا مف أسػوأ الظػروؼ االجتماعيػة واالقتصػادية والنفسػية (Sarie ,
) .1975 : 5وحتػػى األ ارضػػي الزراعيػػة المسػػتغمة حقيقػػة مػػف طػػرؼ الفبلحػػيف أصػػبحت غيػػر كافيػػة لسػػد
الحاجات الضرورية ألف أغمبيػا دوف جػودة ومردوديػة .إضػافة إلػى الوضػعية السػيئة لمفبلحػيف دوف أ ارضػي
والػذيف يعممػوف فػي الز ارعػة بػاألجر اليػومي أو يرعػوف المواشػي ) ،(Boutefnouchet, 1980 :55ممػا
أدى إلى ظيػور اليجػرة الداخميػة مػف الريػؼ إلػى المػدف فػي المجتمػع الج ازئػري خاصػة بعػدما قػاـ المسػتعمر
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الفرنسي بتيجير ¼ مف سكاف الريؼ الجزائري أي ما يعادؿ أكثر مف  4400.000نسمة مف أريػافيـ نحػو
أحياء شبو حضرية تعتبر مراكز تجمع (محسف عقوف.)644: 4004 ،
وكاف نتيجة ىذا السموؾ الفقر والبطالة مما دفع أفراد العائمػة إلػى البحػث عػف العمػؿ فػي المنػاطؽ التػي

توجد بيا مزارع المعمريف ،وكاد اليجرة إلى داخػؿ المػدف لمعمػؿ فػي المصػانع وخػارج الػوطف لمتكفػؿ بالعائمػة،
وتواصػؿ ىػذا النػزوح الريفػي بعػد االسػتقبلؿ بسػبب سياسػة التصػنيع التػي اتبعتيػا الج ازئػر وكػاف نػزوح تػدريجي
لفئػػة الرجػػاؿ أوال بحثػػا عػػف العمػػؿ فػػي المصػػانع ،ثػػـ اتبعيػػا اسػػتقرار عػػائبلتيـ اسػػتق ار ار نيائيػػا فػػي المػػدف التػػي
أصػػبحت م اركػػز حض ػرية ،ومػػف بػػيف أثػػار التصػػنيع كػػذلؾ تبنػػي التكنولوجيػػا التػػي فرضػػت تح ػوالت فػػي البيئػػة
االقتصػػادية والثقافيػػة واالجتماعيػػة ،ودفعػػت بػػالمجتمع الج ازئػػري إلػػى تبنػػي التحضػػر الػػذي ىػػو عمميػػة تحػػوؿ
بحيث تمعب الصناعة والخدمات المختمفة دو ار في تحوؿ الوسػط الحضػري إلػى نقطػة جػذب لميػد العاممػة التػي
جذبتيا الظروؼ الحياتيػة الجيػدة فكانػت اليجػرة مػف الريػؼ إلػى المدينػة ،ممػا أدى إلػى تحػوؿ وتغيػر شخصػية
األفراد في الحياة الحضرية ).(Rémy & Voyé, 1974 : 237
ولتحقيؽ ىذه الحياة الحضرية شجعت الجزائر سياسة التعميـ ومجانيتيا وخاصة بالنسبة لممرأة ،التػي
تحصػػمت عمػػى حقػػوؽ سياسػػية كحػػؽ االنتخػػاب والترشػػيح والتػػي شػػاركت فػػي سػػوؽ العمػػؿ المػػأجور وشػػغمت
مناصب تنفيذية عميا .وبيػذا تكػوف الج ازئػر قػد سػعت لتحقيػؽ أىػداؼ التنميػة التػي سػطرتيا ونصػت عمييػا
أغمب النصوص اإليديولوجية والتي تتمحور حوؿ ميمة تكويف مجتمػع جديػد تػتمكف فيػو العائمػة مػف وضػع
حد لما كانت تعانيو مف تخمؼ وحرماف (بف مشيش بمقاسـ .)14 66555 ،
ومما ال شػؾ فيػو أف ىػذه التحػوالت السياسػية واالجتماعيػة واالقتصػادية التػي عانتيػا ويعيشػيا المجتمػع
الجزائري منذ نصؼ قرف تقريبا ،قد تركت آثارىا الواضحة والعميقة في البناء السيسيولوجي لممجتمع الجزائري
بصػػورة عامػػة ومؤسسػػاتو الييكميػػة كالعائمػػة والق اربػػة والػػزواج والوظػػائؼ بصػػورة خاصػػة ،فقػػد تغيػػرت الممي ػزات
التي كانػت تتصػؼ بيػا العائمػة الجزائريػة كتركيبتيػا ووظائفيػا وعبلقاتيػا القرابيػة ونظػاـ الػزواج واسػتق ارره ،وىػذا
التغير كاف نتيجة حتمية لوحشية االستعمار الفرنسي وألثػار التمػدف والتصػنيع والتحػديث ،إضػافة إلػى العولمػة
التػي جعمػت العػالـ عبػارة عػػف قريػة صػغيرة ،فكممػا ظيػػر تغيػر فػي مكػاف إال وصػػاحبو تغيػر فػي أمػاكف أخػػرى
واف اختمفت األسباب والنتائج (محسف عقوف.)644-643: 4004 ،
إضافة إلى التزاوج الثقافي التاريخي بيف ما خمفػو المسػتعمروف وبػيف العػادات والتقاليػد والقػيـ الحضػارية
التػػي سػػيطرت عمػػى المجتمػػع الج ازئػػري فػػي الماضػػي السػػحيؽ كػػذلؾ الظػػروؼ االقتصػػادية والتكنولوجيػػة التػػي
أحاطػػت بػػالجزائر نتيجػػة التفاعػػؿ واالتصػػاؿ الثقػػافي الحضػػاري مػػع المجتمعػػات الصػػناعية المتطػػورة وكػػذلؾ
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نتيجػػة انتشػػار التربيػػة والتعمػػيـ ورقػػي المسػػتوى الثقػػافي بػػيف المػواطنيف .وعميػػو أصػػبحت عبلقػػات األفػراد ثانويػػة
انقسامية ودفاعية أكثر مف كونيا أولية وتكاممية وعاطفية عمى النحو ما كاف سائد في المجتمع التقميػدي ،بػؿ
أصػػبح المجتمػػع قػػائـ عمػػى القػػانوف والط ػابع الرسػػمي لمػػنظـ االجتماعيػػة (محمػػد الجػػوىري وآخػػروف:6531 ،
 ،)611ىذا ما أحدث تغير في نسؽ وبناء العائمة الجزائرية التي تعػيش حالػة تحػوؿ مسػتمر مػف عائمػة ممتػدة
إلى عائمة نووية يفرضيا الواقع المعاش وتفرضيا أيضا تطور الظروؼ المادية والتكنولوجية التي تتبلءـ مػع
طبيعة العائمة النووية (محسف عقوف.)644 :4004 ،
إف التحض ػػر ال ػػذي حققت ػػو الج ازئ ػػر وال ػػذي بم ػػغ  %10و %14حس ػػب إحص ػػائيات ( )6554لم ػػديواف
الػػوطني لئلحصػػاء  ،قػػد ت ػػـ بػػوتيرة متسػػارعة وارت ػػبط بالدرجػػة األولػػى باالس ػػتقبلؿ وباألحػػداث التػػي عرفي ػػا
المجتمػػع ولػػـ يػػتـ بصػػورة تدريجيػػة طبيعيػػة ومػػف أىػػـ ىػػذه األحػػداث البػػارزة ىػػي :ثػػورة التحريػػر ،االسػػتقبلؿ
الوطني التنمية الصناعية ،التحوؿ الديمقراطي .ونظ ار لعدـ تييأ المدف لذلؾ مف ناحيػة التخطػيط والتسػيير
حػدث نمػو حضػري غيػر موجػو ،إال أف نتػػائج إحصػائية الػديواف الػوطني لئلحصػاء ( )6554أظيػرت بػػأف
المستوى التعميمي ألرباب األسر يعتبر متدني بوجو عاـ خاصة لؤلسرة الريفية  ،وخاصة بالنسػبة لممسػتوى
التعميمػػي الجػػامعي  .تعػػدد وصػراع األدوار فػػي المجػػاؿ الحضػػري :ينشػػأ الصػراع بػػيف األدوار مػػف تضػػارب
المتطمبات وتعػارض المسػؤوليات التػي ينبغػي عمػى الفػرد القيػاـ بيػا ،والتػي تفػوؽ قد ارتػو ممػا يشػعر بػالعجز
عػػف تحقيػػؽ ىػػذه المطالػػب كميػػا أو جزئيػػا  ،ويجعمػػو يقػػوـ بأشػػياء ال يرغػػب فييػػا .فالعامػػؿ الػػذي يعػػيش فػػي
وسػػط حضػػري متميػػز بتعػػدد أدواره يجػػد نفسػػو بحكػػـ ىػػذا الواقػػع فػػي تعػػارض بػػيف مطالػػب العمػػؿ ومطالػػب
األسرة مف ناحية أخرى ،مف حيث ترتيػب األولويػات فيػو يحتػاج إلػى أجػر مناسػب لمسػؤوليتو كػرب أسػرة ،
وىنا يحدث خمؿ مف عدـ التناسب بيف كفاية األجر مف جية ومتطمبات األسػرة المعيشػية مػف جيػة أخػرى،
أف مستوى الػدخؿ الػذي تتحصػؿ عمييػا األسػرة الجزائريػة المعاصػرة وكيفيػة إنفاقػو مػف أجػؿ إشػباع حاجاتيػا
األساسية ،يكػوف مشػكمة تػوازف اإلنفػاؽ األسػري أو مػا يسػمى باالقتصػاد المنزلػي ،فأصػبحت القػدرة الشػرائية
تضػعؼ وال سػيما مػع التغيػرات السػريعة والمتذبذبػة والفوضػػوية أحيانػا أخػرى التػػي تشػيدىا السػوؽ الجزائريػػة
بس ػػبب تبن ػػي الدول ػػة نظ ػػاـ اقتص ػػاد الس ػػوؽ ،وم ػػا يترت ػػب ع ػػف ذل ػػؾ م ػػف غ ػػبلء أس ػػعار الس ػػمع االس ػػتيبلكية
والخدمات الضرورية (بومخموؼ محمد وآخروف.(641-644: 4004 ،
أال أف ىذا التحوؿ يسير سي ار بطيئا جدا بحيث ال يمكػف حسػابو إال عمػى مػر األجيػاؿ ،فالعائمػة الجزائريػة
كغيرىػػا مػػف العػػائبلت العربيػػة ،لػػـ تطبػػع بطػػابع التح ػوالت الس ػريعة التػػي عرفتيػػا اليياكػػؿ السياسػػية واالقتصػػادية
بالرغـ مف تأثرىا بالحياة الحضرية إذ تغير مستواىا المعيشي ،وتكونت لدييا احتياجات جديدة كالترفيػو واإلعػبلـ
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وتعودت عمى استعماؿ عدة آالت كيرومنزلية كالثبلجػة ،آلػة الطػبخ ،الغسػالة ،السػيارة ،وغيرىػا مػف اآلالت التػي
تسيؿ األعماؿ المنزلية .لكف بالتغيرات التي طرأت عمى المجتمع العربي في اآلونة األخيرة مف تصػنع وتحضػر
ظيرت بوادر تنظيـ النسؿ ،ألف األطفاؿ أصبحوا عبئا اقتصاديا كبي ار ال يتحممو الكثيػر مػف اآلبػاء (محمػد أحمػد
محمد بيومي وعفاؼ عبد العميـ ناصر.)404 64001 ،
وىذا حاؿ العائمة الجزائرية التي تغيرت وظائفيا وتقمصت وتحولت مف مجتمع صغير تتوفر فيو كؿ
مقومػػات االكتفػػاء الػػذاتي إلػػى وحػػدة ذات تخصػػص وظيفػػي أو إلػػى نظػػاـ داخػػؿ مجتمػػع كبيػػر ،وىػػذا النظػػاـ
غير منعزؿ ال بؿ متفتحا .ولـ يكف التغير ظاىرة بارزة في تغيير حجـ العائمة الجزائرية وتقمصيا فقػط ،بػؿ
شمؿ حتى بعض القػيـ والعػادات والنظػرة إلػى الحيػاة فكػاف التغيػر العػائمي والميػؿ إلػى الفػر دانيػة سػببا فػي
اختفاء األنماط القديمة لمتعاوف والتضامف ).(Benkhelil,1982 :1
فبػػروز قػػيـ جديػػدة وعػػادات وسػػموكات اجتماعيػػة أعطػػى طابعػػا متغيػ ار لمعائمػػة الجزائريػػة التػػي انتقمػػت
إلى الوسط الحضري واختفت القيـ التي كانت بارزة في الحياة الريفيػة ،منيػا الػزواج المبكػر وسػيطرة الرجػؿ
عمى المرأة وتفضيؿ الذكور عمى اإلناث وقوة الروابط ،فمـ تصبح العائمػة المؤسسػة الوحيػد لحيػاة الفػرد ،بػؿ
أصبحت تنافسيا عدة مؤسسات اجتماعية ىامة أخرى كالمدرسة والمصنع ...فمـ تصبح تمؾ الخمية األولى
القائمػػة بنفسػػيا بجميػػع األدوار .وقػػد أدخمػػت المدرسػػة ووسػػائؿ اإلعػػبلـ أنمػػاط جديػػدة مػػف السػػموؾ ،فػػالنظـ
واألدوار انقمبت رأسا عمى عقب .وىذا ما نراه حيف يطمب أب مف ابنتو أف تشرح لو صيغة إداريػة وعنػدما
يعالج االبف الطبيب والده الفبلح (جغموؿ عبد القادر.)442 :6541،
وقد تغيرت وضعية المرأة والتغير ىذا حسف مكانتيا االجتماعية ،حيث يشير ( Fanonفانوف) أف
لمنسػػاء الجزائريػػات دو ار أساسػػيا فػػي تغييػػر وتحويػػؿ مجػػرى حيػػاتيف ،حيػػث اختفػػى خػػوؼ اآلبػػاء عػػف مػػس
شرؼ العائمة ،فمـ يصبح األب ذلؾ المراقب الحريص لخطوات ابنتو ،ولـ تعد العائمة كميا تتحكـ في البنت
فمقد ذابت كؿ تمؾ القيـ في الجزائر الجديدة ).( Fanon,1982 :144
وكػػاف الوضػػع االقتصػػادي واالجتمػػاعي والثقػػافي الجديػػد لممجتمػػع الج ازئػػري عػػامبل ميمػػا فػػي التغيػػر
الذي أصػاب جميػع مؤسسػات المجتمػع الج ازئػري خاصػة العائمػة ،حيػث أف تنميػة الميػداف التعميمػي ودخػوؿ
البن ػ ػػت إل ػ ػػى المدرس ػ ػػة وتط ػ ػػوير اإلع ػ ػػبلـ ال ػ ػػذي أص ػ ػػبح وج ػ ػػو جدي ػ ػػد يتفاع ػ ػػؿ م ػ ػػع العائم ػ ػػة والمجتم ػ ػػع مع ػ ػػا
).(Benkhelil, 1982 :1
ونافسػػت المؤسسػػات االجتماعيػػة ومنيػػا المدرسػػة دور العائمػػة فػػي تربيػػة وتنشػػئة الطفػػؿ ،كمػػا يمعػػب
المصنع دو ار في تنشئة الفرد الراشد أيضا .فكاف تنظيـ جديد لحياة العائمة في الوسط الحضػري والػذي يزيػد
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تأثير يوما بعد يوـ .فكاف كؿ تحوؿ وتغير يظير عمى مستوى المجتمػع تمتػد آثػاره إلػى بنػاء العائمػة ويػؤثر
ىذا األخير بدوره في بناء المجتمع ،إذا كػاف التبػادؿ واضػحا كػؿ تغييػر فػي البنػاء الواحػد يػؤثر فػي الثػاني،

بحيث أصبح الفػرد غيػر خاضػع لمعائمػة وحػدىا ،فمػـ تعػد العائمػة ىػي المسػؤولة الوحيػدة التػي تضػبط سػموؾ
الفػػرد ،فتبلشػػت تمػػؾ القواعػػد السػػموكية ،وسػػمطة األب الصػػارمة وضػػعفت الض ػوابط االجتماعيػػة ،وظيػػرت
ض ػوابط رسػػمية قانونيػػة ،ولػػـ يصػػبح الفػػرد فػػي قبضػػة العائمػػة وحػػدىا ،والتػػي كانػػت تحػػدد حياتػػو وذلػػؾ منػػذ
نعومػػة أظػػافره حتػػى مماتػػو .وأكتسػػب الفػػرد حريتػػو الخاصػػة ومسػػؤوليتو عمػػى نفسػػو ،فم ػـ يغػػدو ذلػػؾ الفػػرد
المنعزؿ في العالـ المحصور ،تحت سمطة العائمة بؿ أصػبح حػ ار غيػر مجبػر أف تكػوف لػو عبلقػات قرابيػة
تتحكـ في مصيره وحياتو الخاصة ،كما أصبح أكثر تفتحا (مصطفى الخشاب.)5 :6522 ،
إف األشػواط التػػي قطعيػػا المجتمػػع الج ازئػػري فػػي التنميػػة االجتماعيػػة ،وكػػؿ ىػػذه الحركيػػة أدت عمػػى
تغيػػر وتبنػػي نظػػـ وعػػادات اجتماعيػػة لػػدى جيػػؿ الثػػورة واالسػػتقبلؿ ،ممػػا سػػاعدتيـ فػػي تكييػػؼ حيػػاتيـ وفػػؽ
شػػروط التنميػػة :كانتشػػار الثقافػػة االسػػتيبلكية واسػػتعماؿ الخػػدمات االجتماعيػػة ،اعتمػػاد التخطػػيط العػػائمي،
االستقبلؿ بمساكف فردية بعيدة عف المسكف األبوي ،ظيور التدرج االجتماعي الناجـ عف التراتب الميني،
كميا عوامؿ أثرت إلى حد ما في البناء العائمي ).(Boutefnouchet, non daté :34

-2-3خصائص العائمة الجزائرية:
توصمت عدة دراسات إلى أف العائمة الجزائرية ليا عدة مميزات منيا:
 العائمة الجزائرية ىي الخمية األساسية في المجتمع الجزائري ،حيػث تتكػوف مػف أشػخاص تجمعيػـ
صػػمة الق اربػػة وصػػمة الػػزواج وىػػي التػػي تعػػيف وتضػػمف لكػػؿ عضػػو مػػف أعضػػاءىا مكانتػػو ووظيفتػػو
ونمط حياتو ،وىدفو مف الحياة ).(Bourdieu , 1980 : 86
 يعتبػػر الػػزواج أسػػاس تكػػويف العائمػػة الجزائريػػة ،فيػػو ضػػرورة وواجػػب اجتمػػاعي مػػف ميػػاـ الجماعػػة
ولػػيس الفػػرد ،حيػػث أف العائمػػة تػػزوج أبنائيػػا حتػػى تضػػمف اسػػتم ارريتيا وتجعميػػـ مسػػئوليف ،وقػػد يتسػػمـ
ال ػػزواج بأن ػػو خ ػػارجي خاص ػػة بع ػػد خ ػػروج المػ ػرأة لمعم ػػؿ والتعم ػػيـ وق ػػد يك ػػوف داخم ػػي ي ػػتـ ب ػػيف األق ػػارب
والجيػ ػراف لض ػػماف تماس ػػؾ المح ػػيط ال ػػذي يع ػػيش في ػػو األفػ ػراد( بوتفنوش ػػت مص ػػطفى.)13: 6540 ،
الػػزواج فػػي العائمػػة ضػػرورة اجتماعيػػة ميمػػة مػػف ميػػاـ الجماعػػة بالدرجػػة األولػػى قبػػؿ الفػػرد ،ألنػػو
وسيمة ربط عبلقات جديدة حتى يزداد حجـ العائمة الكبيػرة ،وتمتػيف الػروابط القرابيػة (Bourdieu,
) .1980 : 15ويتميز الزواج في العائمة الجزائرية بسمات خاصػة فيػو يخضػع لقػيـ وعػادات حيػث
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أف ىذه األخيرة جعمت الػزواج فػي الريػؼ الج ازئػري فػي أغمػب األحيػاف داخمػي ،أي بػيف األقػارب أو

الجيراف ،وكذلؾ في الكثير مف األحياف تقوـ العائمة باختيار الخطيػب حسػب صػفات مرغػوب فييػا
دوف أخػػذ بعػػيف االعتبػػار المعنػػي بػػاألمر ،فتختػػار األـ إلبنيػػا المػرأة المػػاىرة والجػػادة فػػي العمػػؿ ألف
اليػ ػػدؼ مػ ػػف الػ ػػزواج ىػ ػػو خدمػ ػػة الػ ػػزوج واألىػ ػػؿ ،إضػ ػػافة إلػ ػػى صػ ػػفات الطػ ػػاىرة واليػ ػػدوء والصػ ػػبر
).(Zerdoumi , 1980 : 62


العائمػػة الجزائريػػة ىػػي عائمػػة بطريقػػة ( )Patriarcalوفييػػا األب ىػػو المسػػئوؿ الروحػػي ليػػا وىػػو
الػػذي يػػنظـ أمورىػػا ويسػػير ثروتيػػا ) (Patrimoineولػػو مكانػػة ومرتبػػة خاصػػة تسػػمح لػػو وغالبػػا
باسػ ػ ػ ػػتعماؿ نظػ ػ ػ ػػاـ محكػ ػ ػ ػػـ لمحفػ ػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػ ػػى تماسػ ػ ػ ػػكيا (بوتفنوشػ ػ ػ ػػت مصػ ػ ػ ػػطفى .)13: 6540 ،
ولق ػػد أك ػػدت نت ػػائج اإلحص ػػائيات األخيػ ػرة لم ػػديواف ال ػػوطني لئلحص ػػاء ( )4004أف أغمبي ػػة األس ػػر
الجزائريػػة رب األسػػرة فييػػا رجػػؿ بنسػػبة  ،%45.0مقابػػؿ  %66.0تكػػوف رب ػة األس ػرة فييػػا ام ػرأة.
ومتوسػػط سػػف رب العائمػػة ىػػو  16.4سػػنة ،مػػع العمػػـ أف سػػف الم ػرأة رب ػة األس ػرة ىػػو  20.3سػػنة.
وعمومػػا أغمػػب أربػػاب األسػػر الجزائريػػة متزوجػػوف وذلػػؾ بنسػػبة  ،%42.0ونسػػبة  %4.3أ ارمػػؿ،
ونسبة  %1.6عزاب ،ونسبة  %6.4مطمقيف ).(ONS ,2008 :17-18
 نظ ػػاـ الق ارب ػػة ف ػػي العائم ػػة الجزائري ػػة ى ػػو أكن ػػاني )(Agnatique

حي ػػث النس ػػب فيي ػػا ذكوري ػػا

واالنتمػػاء دائمػػا أبػػوي ،ويبقػػى انتمػػاء الم ػرأة (األـ) دائمػػا ألبييػػا ،وينتقػػؿ المي ػراث فػػي خػػط أبػػوي مػػف
األب إلى اإلبف (بوتفنوشت مصطفى.)13 66540 ،
 يتنػػوع شػػكؿ العائمػػة الجزائريػػة إمػػا ممتػػدة أو نوويػػة حسػػب الش ػريحة االجتماعيػػة التػػي تنتمػػي إلييػػا
والمنطق ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تس ػ ػ ػػكف فيي ػ ػ ػػا ،والظ ػ ػ ػػروؼ االقتص ػ ػ ػػادية الت ػ ػ ػػي تتمت ػ ػ ػػع بي ػ ػ ػػا والمس ػ ػ ػػتوى الثق ػ ػ ػػافي
والعممي ألفرادىا وأيضا توفير أو عدـ توفير المساكف الكافية في المجتمع (محسف عقوف:4004 ،
.)616
 يختمؼ حجـ العائمة الجزائريػة بػاختبلؼ شػكميا فػإذا كانػت عائمػة ممتػدة فحجميػا كبيػر واذا كانػت
نوويػػة فحجميػػا صػػغير ألف الممتػػدة تحتػػوي عمػػى جيمػػيف أو أكثػػر أمػػا النوويػػة تحتػػوي عمػػى الوالػػديف
وأبنائيـ دوف سف الزواج.
 تعػػيش العائمػػة الجزائريػػة تحػػت سػػقؼ واحػػد ،قػػد يكػػوف بيػػت كبيػػر أو مجموعػػة منػػازؿ متجمعػػة إذا
كانت عائمة ممتدة وقد يكوف بيت صغير إذا كانت عائمة نووية .سمتيا اإلقامة المشتركة سواء فػي
المنزؿ نفسو أوفي منازؿ متجاورة متبلصقة.
-192-

تركيبة العائلة والعائلة الجزائرية

الفصل الثالث

– –4تركيبة العائمة الجزائرية:
إف التغي ػرات البنائيػػة التػػي تعرضػػت ليػػا المجتمعػػات العربيػػة ،وبخاصػػة خػػبلؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف
القػػرف العش ػريف مػػف الصػػعوبة فيميػػا وتحميميػػا والكشػػؼ عػػف أبعادىػػا وجوانبيػػا المختمفػػة بعػػزؿ عػػف السػػياؽ
العالمي والتحوالت التػي يتعػرض ليػا مػف ناحيػة ،والسػياؽ اإلقميمػي والمحمػي مػف ناحيػة أخػرى .أي أف تمػؾ
التغيػ ػرات ق ػػد جػ ػػاءت انعكاس ػػا لمجموع ػػة مػػػف العوام ػػؿ والظ ػػروؼ المحمي ػػة واإلقميمي ػػة والعالمي ػػة المتداخم ػػة
والمتشػػابكة .وأف تمػػؾ التغي ػرات التػػي تعرضػػت ليػػا المجتمعػػات العربيػػة قػػد انعكسػػت بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر
مباشػػر عمػػى تركيبػػة العائمػػة ،حيػػث تعرضػػت ىػػذه األخيػرة لمجموعػػة مػػف التغيػرات البنائيػػة والوظيفيػػة (سػػعيد
الكبيسى وآخروف.)650 64000 ،
وتعػػرض العائمػػة الجزائريػػة لتػػأثيرات السياسػػة االسػػتعمارية الفرنسػػية ولمتطمبػػات التنميػػة الحديثػػة التػػي
خاضػػتيا الج ازئػػر بعػػد االسػػتقبلؿ جعمتيػػا تعيػػد ىيكمػػة بنيتيػػا االجتماعيػػة حسػػب مػػا تمميػػو الظػػروؼ الجديػػدة
لممجتمػػع الج ازئػػري ،فقػػد مسػػت ىػػذه الييكمػػة مسػػتوييف فػػي البنػػاء العػػائمي ،يتعمػػؽ المسػػتوى األوؿ بالعبلقػػات
االجتماعيػػة ومػػا نجػػـ عنيػػا مػػف تحػػوؿ فػػي دوائػػر الق اربػػة ،بينمػػا يتعمػػؽ المسػػتوى الثػػاني بالنقمػػة االجتماعيػػة
السػػتراتيجيات الػػزواج .إف ىػػذه الييكمػػة مػػا ىػػي إال تعبيػػر عػػف تغيػػر سيسػػيو ثقػػافي فػػي البنػػاء العػػائمي الػػذي
اسػػتجاب لؤلسػػباب التاريخيػػة ولممتطمبػػات التنمويػػة .ولعػػؿ أىػػـ مطمػػب تنمػػوي أكسػػب تػػأثير واضػػح فػػي ىػػذا
البنػػاء ىػػو عمميػػة التحضػػر ،التػػي أفػػرزت أنمػػاط معيشػػية جديػػدة فػػي الحيػػاة العائميػػة ومػػا انتشػػار الفردانيػػة
واالستقبلؿ المادي في العائمة إال دليؿ قاطع عمى زواؿ روح التضامف ضمف البنيػة التقميديػة ،وفػي المقابػؿ
ظيػػرت الشخصػػية القاعديػػة لمفػػرد الج ازئػػري المشػػبعة بػػروح المواطنػػة مػػف حيػػث أنػػو فاعػػؿ اقتصػػادي ضػػمف
السػػيرورة التنمويػػة وىػػذا مػػا تميػػزت بػػو البنيػػة الجديػػدة لمعائمػػة الجزائريػػة .فػػالتغير الحاصػػؿ عمػػى المسػػتوى
االجتماعي خمؽ ازدواجية األدوار عمى مستوى البنية العائميػة ،فػاإلبف البػالغ لػو دور فػي عائمتػو ودور فػي
عممو وىذا ما يميزه عف والده بعمؿ مرموؽ ومستوى تعميمي الئؽ وبموقؼ سياسي .كما استجابت البنت،
الفتاة ،المػرأة لشػروط التنميػة ،فالشػعور بػروح المواطنػة وممارسػتيا لحقوقيػا جعػؿ وضػعيتيا االجتماعيػة فػي
البناء تتغير ،وسمحت ليا بإدالء آراءىا واتخاذ مبادرات وتسػيير حياتيػا بنفسػيا وىػذا بػدوف مػا يكػوف ىنػاؾ
تعارض مع عائمتيا).(Boutefnouchet, 1980 :223-224
فيذا التحوؿ في البنية العائمية أحدثتو مكانة األفراد في المجتمع التي منحت لمعائمة ىيكمة جديدة،
فالترقية االجتماعية والنجاح االقتصادي الذي ينالو الفرد يتعدى تأثيره في العائمػة (Boutefnouchet,
) ،non daté : 34وىػذا عكػس مػا كانػت تتصػؼ بػو بنيتيػا التقميديػة ،حيػث كػاف العػيش والكيػاف الشخصػي مػف
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العائمة وعف طريؽ العائمة ،ألجؿ العائمة ،ال سيما وأف األرض كانت مف خبلؿ ىذه البنيػة تحقػؽ التضػامف العػائمي
واإلنتاج االقتصادي )(Secrétariat Social d'Alger, 1966 :28
وحس ػػب الد ارس ػػات السيس ػػيولوجية الت ػػي تناول ػػت خص ػػائص العائم ػػة الجزائري ػػة ،فإني ػػا أك ػػدت أف ى ػػذه
األخيرة ما زالت تحافظ عمى بعض القيـ الخاصة بالبنية التقميدية بسياقيا الريفي والحضػري ،كػإحتراـ األب
والتشبث باألصوؿ) ،(Originesممارسة التعاوف العائمي وروح العائمة الكبيرة ،في حيف تجد ىناؾ ضي ػاع
بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػض الخصائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػص مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ انقسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ اإلرث ،تماسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ االقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائمي ،روح الجماعويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
) (Communautarismeوالزامية الفصؿ بيف الجنسيف ).(Boutefnouchet, 1980 :219
ولقد تكونت العائمة الجزائرية عف طريؽ الزواج ،الذي نظـ السموؾ الجنسي فييا ،وسمح بممارسة
العبلقػ ػػات الجنسػػػية بػ ػػيف الػ ػػزوجيف ،ألنػػػو يعطػ ػػي لمعائمػػػة شػ ػػرعية دينيػػػة واجتماعيػػػة ،وألنػ ػػو اتفػػػاؽ وتعاقػ ػػد
اجتماعي ،وأف العبلقات الجنسية خارجو غير مقبولة في المجتمع الجزائري .إضافة إلى أنو بفضػؿ الػزواج
عممت العائمة الجزائرية عمى المحافظة عمػى اسػتمرار الحيػاة االجتماعيػة منػذ المجتمػع التقميػدي إلػى الوقػت
الحالي .وليذا كانت تركيبة العائمة الجزائرية (التقميدية) قبؿ وخبلؿ االستيطاف الفرنسػي لمج ازئػر تػتبلءـ مػع
بنػػاء ىػػذا المجتمػػع  ،بػػؿ تعتبػػر الخمي ػة المركزيػػة فيػػو حتػػى أنيػػا تمنػػع كػػؿ محاولػػة اسػػتقبلؿ ألفرادىػػا ،ألف
صعوبة المحيط االيكولوجي تجبرىـ عمى العيش في جماعة (العائمة) وعمى التعاوف واالمتثاؿ لمعايير ىذه
الجماعة ).(Medhar,1992 : 23
إف فقداف بعض الوظائؼ األساسية في البنية التقميدية لمعائمة الجزائرية ال ينفي مف أنو ىناؾ تحويؿ
نيائي فييػا ،ألف البنػاء االجتمػاعي الحػالي يتميػز بػبعض الميػزات التقميديػة ،إضػافة إلػى مواكبتيػا لمظػروؼ
االجتماعية الجديدة لممجتمع ،وىذا ما يؤكد أف بنية العائمة الجزائرية مازالت في المرحمة االنتقاليػة وبالتػالي
يمكف دراسة بنيتيا وفؽ سيرورة ثانية وىي إعادة الييكمة مف جديد ،ولعؿ أىـ مثاؿ يوضح سيرورة التفكيػؾ
واعادة التركيب في العائمة األبوية ىي الظروؼ األمنية وتعديؿ بنيػة االقتصػاد الج ازئػري ،ونقػص وصػعوبة
الحصػػوؿ عمػػى السػػكف لسػػنوات ىػػي أسػػباب أعػػادت تشػػغيؿ ميكانيزمػػات التماسػػؾ العػػائمي مػػف جديػػد
).(Hadjij, 1998 :99-100
وعميػو لمعرفػػة المجتمػع الج ازئػػري يجػب التعػػرؼ عمػػى تركيبػة العائمػػة الجزائريػة ،التػػي يقصػد بيػػا نمػػط
وحجـ واألدوار والمكانات في العائمة الجزائرية والعبلقات فييا  .وىذا ما سنتطرؽ إليو.
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 1-4نمط العائمة الجزائرية:

تميػػزت العائمػػة الجزائريػػة منػػذ القػػدـ بأنيػػا عائمػػة ممتػػدة تضػػـ عػػدة أجيػػاؿ والسػػمطة فييػػا فػػي يػػد األب
الذي يسير شؤوف أفرادىا .وعميو فالنمط السائد فييا ىو العائمة الممتدة التي تتكوف مف األب واألـ وأبنائيـ
المتػػزوجيف والغيػػر متػػزوجيف وأحفػػادىـ واألقػػارب مػػنيـ :العمػػة ،العػـ ،الخالػة ،الخػػاؿ ...وتعتبػػر ىػػذه العائمػػة
عائم ػػة أبوي ػػة ( )patriarcaleألني ػػا تحت ػػوي عم ػػى أكث ػػر م ػػف ثبلث ػػة أجي ػػاؿ :األج ػػداد /اآلباء/األحف ػػاد ال ػػذيف
يعيشػػوف مػػع بعػػض .حيػػث يبقػػى اإلرث بػػيف اإلخػػوة الػػذكور وغالبػػا مػػا يكػػوف نظػػاـ الػػزواج داخميػػا بػػيف أبنػػاء
العمومة وذلؾ الستمرار سيرورة األجياؿ فيما بينيـ ).(Borrmans , 1977 : 614
ولكف حاليا أصبحت بنية غير مستقرة ولقد تحولت وانفجرت إلى عدة أشػكاؿ ،وذلػؾ ارجػع لمػا عرفػو
المجتم ػػع الج ازئ ػػري م ػػف تحػ ػوالت اجتماعي ػػة وثقافي ػػة واقتص ػػادية وسياس ػػية ،ك ػػاف لي ػػا أث ػػر كبي ػػر ف ػػي العائم ػػة
الجزائريػة التػػي لػػـ تطبػػع بطػػابع التحػوالت السػريعة التػي حػػدثت فػػي اليياكػػؿ السياسػػية واالقتصػػادية وخاصػػة
سير بطيئا جدا ال يمكف حسابو إال عمى مر األجياؿ ومف ىذا
التصنيع السريع ،بؿ أف تطور العائمة يسير ا
التغير ظيرت عدة نماذج لمبنية العائمية (بوتفنوشت مصطفى)13 66540 ،

وتتمثؿ ىذه األنماط فيما يمي:
 العائمة األبوية الحديثة الواسعة (:)La Famille néo patriarcale
تكونت ىذه العائمة مف خبلؿ انتقاؿ أحد األبناء إلى المدينة مع زوجتو وأوالده لمعيش والعمػؿ ىنػاؾ،
أي في البداية كانت عائمػة زواجيػة وتحولػت مػع زواج األوالد وأصػبحت عائمػة أبويػة حديثػة واسػعة والػزواج
فييا عمى الطريقة التقميدية ،حيث األـ ىي التي تختار زوجات أوالدىا والسػمطة المطمقػة تعػود لػؤلب ،ومػف
ىذا يمكف اعتبار أف ىذه العائمة ىي بنية ثانية عمى أنقاض العائمة األبوية المستقرة (Khodja , 1979 :
).47
 العائمة الزواجية (:)La Famille conjugal
ظيػػر ىػػذا الشػػكؿ مػػف العائمػػة نتيجػػة التح ػوالت التػػي ط ػرأت عمػػى المجتمػػع الج ازئػػري كتعمػػيـ التعمػػيـ
والتصنيع والتمدف الحضري ...والتي أدت إلى انفجػار العائمػة الممتػدة ،وىػذا الشػكؿ يعػيش فػي المدينػة منػذ
مػػدة طويمػػة ،أي األصػػؿ الجغ ارفػػي لعائمػػة الرجػػؿ وعائمػػة الم ػرأة مػػدني ،وىػػذا الشػػكؿ مػػف العائمػػة يتكػػوف مػػف
ال ػػزوجيف وأوالدىم ػػا فق ػػط أي مس ػػتقمة ع ػػف العائم ػػة الكبيػ ػرة ،تس ػػير حياتي ػػا بمفردى ػػا فيعتم ػػد ال ػػزوجيف عم ػػى
مػدخوليما الخػاص ،فنجػد المػرأة تعمػؿ أو كانػت عاممػة قبػؿ الػزواج .وفػي أغمػب األحيػاف كػبل مػف الػزوجيف
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لديو مستوى تعميمي معيف والزوجة تشارؾ في تسيير أسرتيا ،وقاـ الزواج فييا عمى االختيار الحػر والحػب
نتيجة تحضر عمى األقؿ جيميف ).(Khodja , 1979 : 47
 العائمة ):(Para conjugal
وىػػي تشػػمؿ الػػزوجيف وأوالدىمػػا وعائمػػة الػػزوج ،فػػالزواج فييػػا مبنػػي عمػػى عبلقػػة الحػػب قبػػؿ الػػزواج

واالختيػػار الحػػر ،والزوجػػة تحػػاوؿ االنػػدماج مػػع عائمػػة الػػزوج والتكيػػؼ معيػػا وتشػػارؾ أـ الػػزوج فػػي بعػػض
األمػور العائميػػة .وىػذا النػػوع ىػو فػػي األصػؿ عائمػػة زواجيػة تعػػيش فػي وسػػط عائمػة أبويػػة حديثػة وذلػػؾ فقػػط
بسبب أزمة السكف ).(Khodja, 1979 : 47
وبالرجوع إلى واقع العائمة الجزائرية يمكف مبلحظة واضافة نوع آخػر والمتمثػؿ فػي العائمػة الزواجيػة
التي تعيش مع عائمة األـ بسبب كذلؾ أزمة السكف.
ولقد صنؼ الديواف الوطني لئلحصاء العائمة الجزائرية الحديثة إلى أربعة أصناؼ ،رغـ أنو لـ يقدـ
تعريفا محددا ليا وىي(ONS ,1998 :2) :
 الصنف األول :أسرة متكونة مف زوج وزوجة وأطفاؿ. الصنف الثاني :أسرة متكونة مف زوج وزوجة بدوف أطفاؿ. الصنف الثالث :أسرة أحادية الوالديف متكونة مف أب أو أـ فقط وأطفاؿ. -4الصنف الرابع :أسرى أخرى.مػػف خػبلؿ ىػػذه األصػػناؼ يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى ثبلثػػة أنمػػاط مػػف األسػػر وىػػي( :بومخمػػوؼ محمػػد
وآخروف.)641-6446 4004 ،
 النمط األول :ويتمثؿ في األسرة النووية وىي المتكونة مػف الػزوج والزوجػة باألطفػاؿ أو بػدونيـ أو
أحادية الوالديف األب أو األـ فقط مع األبناء.
الثاني :ويتمثؿ في األسػرة الممتػدة وىػي التػي تتكػوف مػف أسػرتيف فػأكثر مػف األسػر السػابقة
 النمط
ٍ
مع أشخاص آخريف أو بدونيـ بصرؼ النظر عف طبيعة العبلقة التي تجمعيـ إال أنيا في الغالػب تػربطيـ
عبلقة الدـ.
 النننمط الثالننث :ويتمثػػؿ فػػي األسػرة شػػبو النوويػػة أو المتسػػعة وىػػي التػػي تتكػػوف مػػف األسػػر النوويػػة
السػابقة ،لكنيػا تعػيش وحػدىا أو يعػػيش معيػا أشػخاص مػف خػارج األسػرة ،والتػي تعػرؼ فػي بعػض البحػػوث
باألسرة المركبة.
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وق ػػد س ػػاد االعتق ػػاد ب ػػأف األسػ ػرة النووي ػػة ى ػػي م ػػف خص ػػائص المجتم ػػع الحض ػػري واألسػ ػرة الممت ػػدة م ػػف

خصػػائص المجتمػػع الريفػػي ،لكػػف يبػػدو أف ىػػذا االعتقػػاد ل ػيس صػػحيحا فػػي جميػػع الظػػروؼ والحػػاالت ،فػػالتغير
الذي عرفو المجتمع الجزائري ىو تغير شامؿ طاؿ جميع البيئات الريفية والحضرية عمى حد سػواء ويتجمػى ذلػؾ
فػػي االختبلفػػات البسػػيطة بػػيف البيئتػػيف ،فيمػػا يتعمػػؽ بػػنمط األسػرة بػػؿ نجػػد فػػي بعػػض الحػػاالت أف األسػرة النوويػػة
أكثر انتشػا ار فػي البيئػات الريفيػة منػو فػي البيئػات الحضػرية ،وذلػؾ كمػا أظيرتػو نتػائج البيانػات اإلحصػائية لعػاـ
( )6554لم ػػديواف ال ػػوطني لئلحص ػػاء ،حي ػػث تكش ػػؼ ى ػػذه النت ػػائج ع ػػف ع ػػدة حق ػػائؽ ىام ػػة تتعم ػػؽ ب ػػنمط العائم ػػة
الجزائرية عامة وفي المناطؽ الريفية والحضرية خاصة ،التي قػد تخػالؼ التوقعػات واالعتقػادات الشػائعة فػي ىػذا
الشأف ،والتي يمكف توضيحيا فيما يمي.(ONS ,1998 :2) :
 .6يوجد نزوع واضح نحو نمط األسرة النووية الذي يمثؿ  %36مف مجموع أنماط األسرة الجزائرية،
مقابؿ  %16.50فقط تمثؿ نمط األسرة الممتدة .
 .4لـ تكف تتجاوز األسرة النووية في إحصاء ) (1966نسبة  %15.01ويعتبر ىذا مؤشر ىػاـ عػف
التغير الذي عرفتو بنية األسرة الجزائرية منذ االستقبلؿ إلى اليوـ .
 .1أكثر مف  %20مف البيوت الجزائرية العادية تتكوف مػف أسػر نوويػة ،وبػدوف أشػخاص مػف خػارج
األسرة ،ىذا النوع لـ يكف يمثؿ في إحصاء ) (1966سوى  %02.4ويعد ىذا مؤشر آخػر ىػاـ عػف التغيػر
الذي تعرفو األسرة الجزائرية في بنيتيا.
 .0ينتشر نمط األسرة النووية في المناطؽ الريفية بنسبة أكبر مف  %36.10في المنػاطؽ الحضػرية
 ،%30.50ورغػػـ ىػػذا الفػػارؽ الطفيػػؼ فػػي النسػػبة فػػاف لػػو داللػػة كبي ػرة تؤكػػد أف ىػػذا االتجػػاه يشػػكؿ ظػػاىرة
عامة.

 2-4حجم العائمة الجزائرية:
لعب حجـ العائمة مف حيث عدد أفرادىا دو ار كبي ار في العائمة الجزائرية التقميدية ،في عمميات إنتاج
ما تحتاجػو العائمػة لبلسػتيبلؾ ،ويػزداد شػأف العائمػة التػي يكػوف عػدد أفرادىػا كبيػ ار خاصػة تمػؾ المكونػة مػف
الػذكور ،الػذيف يمثمػوف يػدا عاممػة كافيػة لسػد حاجيػات العائمػة الكبيػرة ،وقػوة لحمايتيػا Boutefnouchet,
).)1980 : 45
واآلف يختمػػؼ حجػػـ العائمػػة الجزائريػػة بػػاختبلؼ شػػكميا فػػإذا كانػػت عائمػػة ممتػػدة فحجميػػا كبيػػر واذا
كانػػت نوويػػة فحجميػػا صػػغير ،ألف الممتػػدة تحتػػوي عمػػى جيمػػيف أو أكثػػر أمػػا النوويػػة تحتػػوي عمػػى الوالػػديف
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وأبنائيـ دوف سف الزواج .وتعيش اآلف العائمػة الجزائريػة بػيف التقميػد والتجديػد خاصػة بعػدـ خضػعت لحركػة

اليج ػرة أو النػػزوح الريفػػي نحػػو المػػدف ،إضػػافة إلػػى عامػػؿ السػػكف الػػذي كػػاف مييػػأ لتفكيػػؾ العائمػػة الممتػػدة
خاصة بعد رحيؿ األبناء المتزوجيف .ليذا كاف التغير واضحا وأوؿ ما أصاب حجـ العائمة (Benkhelil,
).1982 : 4
واإلنخفاض التدريجي الذي ط أر عمى حجـ العائمة الجزائريػة خاصػة خػبلؿ الفتػرة الممتػدة مػف 6522
إلى يومنا حسب الدراسات السيسيولوجية يرجع إلى( :محسف عقوف)645 :4004 ،
 .6التغيير اإلرادي أحيانا والبلإرادي أحيانا أخرى لمعائمة الجزائرية مف الممتدة إلى النووية ،دفػع ىػذه
األخيرة إلى عدـ إعطاء المجاؿ إلى األقارب بالسكف معيا في بيت واحد ،وىذا يعني بأف العائمػة
الجزائريػ ػػة النوويػ ػػة قػ ػػد اسػ ػػتقمت عػ ػػف أقاربيػ ػػا فػ ػػي مضػ ػػمار السػ ػػكف المعيشػ ػػي ،وحسػ ػػب البحػ ػػوث
السيسيولوجية ترتفع نسبة األسر النووية كمما قمت أزمة السكف في المجتمع الجزائري.
 .4رغبة األسرة الجزائريػة فػي تطبيػؽ طػرؽ تحديػد وتنظػيـ النسػؿ رغبػة منيػا فػي تحديػد عػدد أطفاليػا
وذلػػؾ لمظػػروؼ االقتصػػادية واالجتماعيػػة وأيضػػا نتيجػػة لمػػوعي االجتمػػاعي والثقػػافي الػػذي عرفتػػو
المرأة الجزائرية خاصة.
 .1قمػػة نسػػبة تعػػدد الزوجػػات أو نظػػاـ تعػػدد الزوجػػات فػػي المجتمػػع الج ازئػػري ،وشػػيوع النظػػاـ األحػػادي
لمزواج لعب دو ار ال يستياف بو في التقميؿ مف حجـ العائمة وتغيير تركيبيا السيسيولوجي.
ولقد بينت إحصػائيات الػديواف الػوطني لئلحصػاء أف حجػـ العائمػة الجزائريػة تقمػص منػذ (،)6543
حيث بمغ فػي ( 3.6 )6543شػخص ،ثػـ تػدنى إلػى  2.2شػخص فػي ( ،)6554ووصػؿ  1.5شػخص فػي
(.(ONS , 2008 :17) )4004

 3-4نظام القرابة في العائمة الجزائرية:
القرابة في العائمة الجزائرية ىي مجموع الصبلت المحددة اجتماعيا ،وىذه الصػبلت إضػافة إلػى أنيػا
دموية فيي دينية وحقوقيو وأخبلقية ).(Boutefnouchet, 1980 :17
وك ػػاف نظ ػػاـ الق ارب ػػة فيي ػػا يتب ػػع الخ ػػط األب ػػوي ،فحس ػػب ك ػػؿ م ػػف دب ػػزي و( Descloitresديكم ػ ػواتر)
وبوتفنوش ػػت ،فالعائم ػػة الجزائري ػػة ى ػػي عائم ػػة أبوي ػػة واس ػػعة والبلانقس ػػامية ،وأف عبلق ػػات الق ارب ػػة تعط ػػي أىمي ػػة
لمجماعػػة أكثػػر منػػو لمفػػرد .وتمثػػؿ الق اربػػة أقػػوى حصػػف ،إذ يقػػوؿ مصػػطفى بوتفنوشػػت « :أف كممػػة "ابػػف العػػـ"
تتج ػػاوز ال ػػروابط الدموي ػػة .كم ػػا عرف ػػت ال ػػروابط القرابي ػػة تقم ػػص عم ػػى مس ػػتوى العائم ػػة الواح ػػدة وعم ػػى مس ػػتوى
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الع ػػائبلت فيم ػػا بيني ػػا ،فأص ػػبحت العبلق ػػات تتح ػػدد بع ػػامميف ىم ػػا التكػ ػرار والنوعي ػػة بمعن ػػى أف ت ػػردد العبلق ػػات
القرابية بيف العائبلت يتوقؼ عند وجود مناسبات كبرى كاالحتفاالت الدينية،الزواج ،االزدياد أو عنػد الوفػاة أو
الم ػػرض الش ػػديد .بينم ػػا نوعي ػػة العبلق ػػات تتح ػػدد أكث ػػر ف ػػأكثر ف ػػي ش ػػكؿ بروتوك ػػوؿ ع ػػائمي ي ػػتـ عب ػػر تب ػػادؿ
المعمومات وىذا لمعرفة أحواؿ بعضيـ البعض » ).(Boutefnouchet, 1980 :234
فالعائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة بطبيعتيػػا عائمػػة ممتػػدة واسػػعة تعتبػػر الوحػػدة األساسػػية والخميػػة األولػػى التػػي
يقع عمييا أكبر قسط مف واجب التربية االجتماعية والدينيػة والخمقيػة ،كمػا تقػوـ بالوظيفػة االقتصػادية لضػماف
بقائيا ،لذا نراىا تخضع لتنظيـ عائمي تقميػدي ،فيػي كبيػرة الحجػـ ومتعػددة الوظػائؼ .وفػي ىػذا البنػاء العػائمي
أو التنظػػيـ االجتمػػاعي يكػػوف نمػػط الق اربػػة أبويػػا .حيػػث يعػػيش أف ػراد العائمػػة تحػػت سػػمطة األب أو الجػػد فيػػو
الػرئيس أو صػػاحب السػػمطة بحيػػث يجػػب احت ارمػػو والخضػػوع لػػو ،إ ًذا يكػػوف لػػؤلب السػػمطة المطمقػػة عمػػى بػػاقي
أعضاء العائمة عمى زوجتو وأوالده الذيف يزوجيـ متػى شػاء ذلػؾ ،واذا مػات ال تنقػؿ السػمطة إلػى ولػده األكبػر
صغار ).(Vandeveld, 1971 :197
ا
بؿ إلى أخيو األكبر إف كاف أوالده ما زالوا
وليػػذا فيػػي متكونػػة أساسػػا مػػف مجموعػػة الق اربػػة األبويػػة ،وبالتػػالي فيػػي تعتبػػر جماعػػة مترابطػػة فيمػػا
بينيػا وذلػؾ بواسػطة الجػد واألب أو سػيد العائمػة) .(Amghar, non daté : 27حتػى أنػو يقػاؿ أف أفػراد
الع ػػرش ىػ ػػـ أق ػػارب وأبنػ ػػاءىـ ينتم ػػوف إلػ ػػى ج ػػد أكبػ ػػر واح ػػد ال ػػذي ك ػػوف الع ػػرش وى ػػو ع ػػادة رجػ ػػؿ ص ػػالح
).(Boutefnouchet, 1980 : 27
إضػػافة إلػػى أف أف ػراد العائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة جػػد منػػدمجيف فييػػا وعبلقػػات الق اربػػة جػػد ممتحمػػة
وىذه العبلقات تمثؿ قوة ومكوف عميؽ يمحػـ أفػراد العائمػة فػي مظاىرىػا االجتماعيػة واالقتصػادية الدينيػة،
وبيػذا يكػػوف النسػػؽ الق اربػػي قائمػػا عمػػى القواعػػد والعػرؼ والتقاليػػد المبنيػػة عمػػى احتػراـ السػػف والمركػػز وسػػيادة
الذكر ).(Boutefnouchet, 1980 : 53
وعميػػو تظيػػر العائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة كجماعػػة ممتحمػػة ومنغمقػػة عمػػى نفسػػيا ،ذات سػػممية عائميػػة
قوية صعبة النفاذ والدخوؿ فييا إال إذا أقيمت معيا عبلقة مف نوع القرابة كالتزوج بإحدى بناتيا.
إال أف نتائج إحصائية الديواف الوطني لئلحصاء ( )6554أظيرت بأنو ال توجد عبلقة واضػحة بػيف
التحضر ونمط األسرة ،حيث أف األسرة النوويػة ال تنتشػر كمػا ىػو شػائع فػي وسػط الحضػري بػؿ أنيػا أكثػر
انتشا ار فػي الوسػط الريفػي منػو فػي الوسػط الحضػري كمػا فػي الج ازئػر العاصػمة  .وأف أكثػر مػف ربػع األسػر
المتحضرة بالنسبة لمعاصمة ىي غير نووية فيي متسعة أو ممتدة أي تشمؿ أكثر مف أسػرة واحػدة ألسػباب
تتعمػػؽ بالسػػكف أو ألسػػباب تضػػامنية أو ألسػػباب أخػػرى اجتماعيػػة وثقافيػػة .أمػػا عمػػى المسػػتوى الػػوطني فػإف
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ح ػوالي %13و %10ومػػف األسػػر الحض ػرية غيػػر نوويػػة متسػػعة أو ممتػػدة )بومخمػػوؼ محمػػد وآخػػروف،
.)646-36 :4004

 4-4األدوار والمكانات في العائمة الجزائرية:
المجتمػ ػػع الج ازئػ ػػري كغي ػ ػره مػ ػػف المجتمعػ ػػات يػ ػػتعمـ أف ػ ػراده األدوار المناسػ ػػبة لوضػ ػػعيتيـ البيولوجيػ ػػة
والعائمية واالجتماعية ،التي سػيوأدونيا عنػد مػواجيتيـ لممواقػؼ االجتماعيػة المختمفػة عػف طريػؽ التفػاعبلت
التي تحدث في الحياة اليومية لمعائمة الجزائرية.
وال يختار أفراد المجتمع التقميدي الجزائري أدوارىػـ ومكػانتيـ االجتماعيػة بػؿ يخضػعوف إلػى العػادات
والتقاليػػد المسػػيطرة عمػػى سػػموكيـ ومػواقفيـ وىػػذا ارجػػع لمتنشػػئة االجتماعيػػة التػػي تمقوىػػا منػػذ الصػػغر ،والتػػي
رسػػخت فػػييـ عػػف طريػػؽ التربيػػة والخب ػرة التػػي تعمػػؿ بػػدورىا عمػػى تحديػػد جػػزء كبيػػر مػػف سػػموكاتو ومواقفػػو
االجتماعية (.)La Coste du jardin,1985 : 65
باإلضػػافة إلػػى أف العائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة ال تيػػدؼ عػػف طريػػؽ األدوار تحقيػػؽ تفػػتح األفػراد ،لكػػف
يقػػوـ األف ػراد بػػأدوارىـ إسػػتجابة لشػػروط الجماعػػة العائميػػة ،حتػػى أنيػػـ ينظػػر إلػػييـ كػػأدوار ولػػيس كأشػػخاص
مس ػػتقميف ف ػػي أنفس ػػيـ .وتنب ػػع األدوار ف ػػي المجتمػ ػع الج ازئ ػػري التقمي ػػدي م ػػف عج ػػز األفػ ػراد ف ػػي ال ػػتحكـ ف ػػي
المعيشػػة ،ليػػذا دور الرجػػؿ الحصػػوؿ وتوزيػػع المعيشػػة وتسػػيير العائمػػة وفػػي حالػػة غيابػػو تعوضػػو زوجتػػو،
باإلضافة إلى وجود أدوار مشتركة بيف الزوجيف :كدور تربية األطفاؿ حيث أف األـ يكمف دورىا في آليػات
التربية في حيف دور األب ىو تمقيف دور القيـ ،وكذلؾ الدور الجنسػي .ونقمػت األدوار التقميديػة عػف طريػؽ
التربية وخاصة عف طريؽ االستثمار الوجداني ،ليذا فيي أدوار قديمة ومتأصمة تييأ أفراد العائمة الجزائريػة
التقميدية عمييػا ،ليػذا فيػـ لمػا يربػوا ليصػبحوا عمػاؿ وانمػا أبػاء وأميػات .وقػد ألصػقت بػاألدوار التقميديػة فػي
المجتمػػع الج ازئػػري أدوار عص ػرية ،لػػـ تبػػرز اثػػر تغيػػر األدوار التقميديػػة ،وانمػػا أتػػت عػػف طريػػؽ مؤسسػػات
كالمدرسػػة ،...ومنبػػع األدوار العص ػرية ىػػو الػػتحكـ فػػي المعيشػػة ،وتػػوزع ىػػذه األدوار حسػػب الكفػػاءة ألنيػػا
أدوار متخصصة (.)Medhar , 1992 : 53-54
ونجد منػذ القػديـ أف األدوار األكثػر أىميػة فػي المجتمػع الج ازئػري ىػي األدوار الػذي تجمػع الطاقػات
واالىتمامات وىي التي ليا بعد مركزي فػي النظػاـ االجتمػاعي ،وتتمثػؿ ىػذه األدوار فػي  :األدوار الرجاليػة
واألدوار النسائية التي ال تظيػر فقػط فػي العائمػة الجزائريػة بػؿ حظيػت باىتمػاـ الكثيػر مػف عممػاء االجتمػاع
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وعمى رأسيـ ( Parsonsبارسوف) ،الذي عمى ربط ىذه األدوار بقيـ والمعايير والوظيفة في النظػاـ العػائمي

(.)Michel ,1972 :144
وبيذا يمكف تقسيـ أىـ األدوار في العائمة الجزائرية إلى:
 األدوار الرجالية ):(Rôles masculins
يتمثػ ػ ػػؿ دور الرجػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي العائمػ ػ ػػة الجزائريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي إعالػ ػ ػػة عائمتػ ػ ػػو واإلنفػ ػ ػػاؽ عمػ ػ ػػى زوجتػ ػ ػػو وأطفالػ ػ ػػو
والمحافظػػة عمػػى تماسػػكيا والػػدفاع عمييػػا فػػي حالػػة االعتػػداء عمييػػا ،وذلػػؾ منػػع أي مػػس بشػرفيا أو يصػػيب
أحػػد مػػف أفرادىػػا ( .)Medhar , 1992 : 59وبشػػكؿ عػػاـ مػػا ينتظػره المجتمػػع مػػف الرجػػؿ ىػػو المشػػاركة
المبكرة في نشاطات اإلنتاج ،فعنػدما يصػبح قػاد ار عمػى تحمػؿ مسػؤولية عائمتػو عمػى جميػع األصػعدة ،فيػذا
يعني في نظر المجتمع أنو استطاع أف يؤدي دوره ،وبناءا عمى ىػذا يتمتػع رب العائمػة بمكانػة مرموقػة فػي
س ػ ػػمـ االحتػ ػ ػراـ الع ػ ػػائمي ،بحي ػ ػػث ال يجي ػ ػػب تعقي ػ ػػب أو إع ػ ػػادة النظ ػ ػػر ف ػ ػػي ك ػ ػػؿ م ػ ػػا يق ػ ػػوـ ب ػ ػػو م ػ ػػف أفع ػ ػػاؿ
وسموكات .ويتبيف مما سبؽ بأف األدوار الرجالية تتمخص في مزاولة الواجبات المينية والحرفيػة التػي تمكػف
العائمة مف الحصوؿ عمػى معيشػتيا ،ليػذا يعتبػر الرجػؿ عمػاد المجتمػع العربػي ومحػور حياتػو ،وقػد اكتسػب
ىذه المكانة ألنو يحقؽ الخمود والرجولة ،ويعني ىذا كؿ ذكر ىو حمقة تضاؼ إلى سمسمة البقاء ،وىو في
الوقت نفسو أداء لتجديد وتكاثر الحمقات (زىير حطب.)656: 6535 ،
وينبثؽ مف األدوار الرجالية في العائمة الجزائرية:
 دور الزوج:
يمعػب الػزوج دو ار ميمػا فػي العائمػة الجزائريػة حيػث أنػو يقػوـ بالوظيفػة الجنسػية ،التػي يعطييػا الػػزواج
الش ػػرعية ،والت ػػي ب ػػو تض ػػمف العائم ػػة بقاءى ػػا ،لي ػػذا دور ال ػػزوج يس ػػمح ل ػػو بالحص ػػوؿ عم ػػى مكان ػػو ال يمك ػػف
الحص ػػوؿ عميي ػػا إال ب ػػالزواج ألف العزوبي ػػة مرفوض ػػة وغي ػػر الئق ػػة ف ػػي المجتم ػػع الج ازئ ػػري ( Medhar,
.)1992 :55
 دور األب:
لػػؤلب دور ميم ػا جػػدا فػػي العائمػػة ألنػػو يػػؤدي شػػبكة وظػػائؼ تضػػمف لػػو مكانػػة مرموقػػة فػػي المجتمػػع
خاصة إذا كاف يمارس عمؿ ولو مدخوؿ (.)Michel , 1972 : 144
وتتعػػزز مكانػػة األب كػػذلؾ إضػػافة إلػػى مػػا سػػبؽ بإنجابػػو لؤلطفػػاؿ ،ألنيػػـ يؤكػػدوف رجولتػػو ومكانتػػو
ويحمونػػو عنػػد الكبػػر .ويحػػدد الجانػػب االقتصػػادي دور األب ألنػػو يضػػمف معيشػػة عائمتػػو .وىػػو الػػذي يحػػؿ
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المش ػػاكؿ والصػ ػراعات ويح ػػاوؿ تجنبي ػػا ف ػػي عائمت ػػو لك ػػي ال ت ػػؤثر عم ػػى اس ػػتقرار ى ػػذه األخيػ ػرة .ويج ػػب أف
يتص ػػرؼ بحكم ػػة وال يفق ػػد أعص ػػابو ،وعمي ػػو مراقب ػػة أفػ ػراد جماعت ػػو ودينامكي ػػة األدوار والمكان ػػات في ػػو وى ػػو
يستعمؿ السيطرة وباقي أفراد عائمية يخضعوف لو (.)Medhar , 1992 : 55-63
واألب ىو المسير لمصالح العائمة والمحػافظ عمػى نظػاـ قياميػا والمتخػذ لكػؿ ق ارراتيػا ،ومتعامػؿ مػع
مختمػػؼ قضػػاياىا والمتصػػرؼ فػػي معظػػـ إمكانياتيػػا الماديػػة وغيرىػػا ،فيػػو المػػتحكـ فػػي كػػؿ شػػيء تقريبػػا،
المنزؿ ،الزوجة واألبناء ...ألف السمطة األبويػة فػي الج ازئػر ىػي سػمطة وراثيػة والرجػؿ الػذي ال يسػتطيع أف
يحكـ ال يعتبر رجبل ).(Zerdoumi , 1982 :162-163
ويظير عمى ىػذا األسػاس األب عمػى أنػو المسػيطر عمػى األسػرة والمتسػمط عمييػا وأنػو مركػز القػرار
ف ػػي جماعت ػػو العائمي ػػة بص ػػفتو المس ػػئوؿ والمتس ػػمط عميي ػػا وأن ػػو مرك ػػز القػ ػرار ف ػػي جماعت ػػو العائمي ػػة بص ػػفتو
المسػؤوؿ الرئيسػػي المباشػػر عمػػى معاشػػيا ومصػػيرىا ،ولػػو كػػذلؾ دور كنشػػأة وتربيػػة أطفالػػو وىػػذا الػػدور ىػػو
ضابط االستم اررية االجتماعية (زىير حطب وعباس مكي.)661 :6541 ،
 دور اإلبن:
لئلبف دور ثانوي ألنو ال يرث سمطة األب أو رجػاؿ العائمػة إال بعػد زواجػو ،ألف الرجػؿ األعػزب فػي
المجتمع الجزائري يبقى ناقصا غير بالغ سف الرشد (.)Von Allemen, 1985 : 28
 األدوار النسائية في العائمة الجزائرية:
قبػػؿ التطػػرؽ إلػػى األدوار النسػػائية فػػي العائمػػة الجزائريػػة نعػػرج عمػػى وضػػعية الم ػرأة الجزائريػػة ،التػػي
ارتػ ػػبط مصػ ػػيرىا فػ ػػي القػ ػػديـ بػ ػػاألرض بحيػ ػػث ال تتعػ ػػدى نشػ ػػاطاتيا األعمػ ػػاؿ التقميديػ ػػة كالفبلحػ ػػة البسػ ػػيطة
والحرؼ الصناعية وصناعة الخزؼ والزرابي (.)Haddad , non daté : 51
وبعد اندالع الحرب التحريرية وخاصة مع مشاركة المرأة فييا أصبحت شخصا مكمبل لمرجػؿ فػي ميامػو
خارج البيت ،لػذا أصػبح مػف الطبيعػي أف تخػرج مػف إطارىػا التقميػدي وتقبػؿ عمػى مسػتوى مختمػؼ ميػاديف الحيػاة
فبفضػػؿ التغيػػر االجتمػػاعي الػػذي حصػػؿ فػػي العائمػػة الجزائريػػة ،تغيػػرت نظػرة كػػؿ مػػف الرجػػؿ والمػرأة ،وقػػد احتمػػت
قبػؿ وبعػد الثػورة التحريريػة مكانػة بػارزة حيػث عممػت عمػى تسػوية مكانتيػا بالرجػؿ ،حيػث أصػبحت أسػاس الخميػة
العائمية وساىمت في التنمية واإلنتاج وحطمت المفاىيـ القديمة المتعمقة بعدـ قدرتيا عمػى القيػاـ بػأي عمػؿ وأنيػا
خاضعة خضوعا تاما لمرجؿ (.)Secrétariat Social d'Alger, 1976 : 20
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واحتمػػت حػػديثا م اركػػز ىامػػة فػػي مختمػػؼ المجػػاالت كالتربيػػة والتعمػػيـ والطػػب ...وليػػذا انتقمػػت مػػف

األعم ػػاؿ البس ػػيطة إل ػػى األعم ػػاؿ المتط ػػورة ،ى ػػذا م ػػا ي ػػدؿ عم ػػى مس ػػتواىا ال ػػذىني وكفاءتي ػػا إال أف الحي ػػاة
العصػرية التػي تعيشػيا المػرأة الجزائريػة وضػعتيا أمػاـ مشػػاكؿ جديػدة خاصػة مشػكؿ التوفيػػؽ بػيف دورىػا فػػي
العمػؿ ودورىا كأـ وربة بيت (.)Haddad, non daté e :51-61
وال تقؿ أىمية المرأة الجزائرية عف الرجؿ فيػي عنصػر مػف الخميػة العائميػة وعضػو اجتمػاعي ،وىػي
تتػ ػػولى دور وسػ ػػيط إي ػ ػديولوجي بػ ػػيف المجتمػ ػػع والعائمػ ػػة ،إذ أنيػ ػػا كمربيػ ػػة األطفػ ػػاؿ تتػ ػػولى نقػ ػػؿ إيديولوجيػ ػػة
االجتماعيػػة داخػػؿ العائمػػة (عبػػد القػػادر جغمػػوؿ .)604 :6541 ،باإلضػػافة إلػػى أف دورىػػا ىػػو إدمػػاج ىػػذه
األخيرة في المحيط االجتماعي.
وينبثؽ عف األدوار النسائية في العائمة الجزائرية األدوار التالية:
 دور الزوجة:
دور الزوجػػة رئيسػػي فػػي العائمػػة الجزائريػػة وىػػو إشػػباع رغبػػات الػػزوج الجنسػػية بالدرجػػة األولػػى ،ليػػذا
أعطت العائمة الجزائرية التقميدية لمجنس والجنس األنثػوي قيمػة معتبػرة ،وأي مػس بػو يػنعكس مباشػرة عمػى
التنظػػيـ االجتمػػاعي والثقػػافي لمجماعػػة المنزلػػة ،ألف لػػو اعتبػػارات أخبلقيػػة ،وألف الجسػػد األنثػػوي طػػابوا فػػي
المجتمػػع الج ازئػػري .ليػػذا الزوجػػة مطالبػػة قبػػؿ زواجيػػا المحافظػػة عمػػى جسػػدىا عػػف طريػػؽ المحافظػػة عمػػى
عذريتيا وبعد زواجيا باستثمار جسدىا في الزواج ،وكاف ىذا جد سػيؿ لممجتمػع التقميػدي الػذي عمػؿ عمػى
عدـ اختبلط الجنسيف (.)Medhar, 1992 :55- 56
وعميػو ينحصػر دور الزوجػػة فػي االسػػتجابة لشػرطيف يتمثػؿ األوؿ :فػػي عػدـ تشػػويش ديناميكيػة جماعػػة
الزوج التي تعيش معيا ،وىذا الشرط يكوف ممبي عمى األقؿ في بداية زواجيػا؛ أمػا الشػرط الثػاني فيتمثػؿ فػي:
نقؿ النظاـ االجتماعي ألبنائيا وىذا ما تحرص عمييا كثي ار (.)Medhar , 1988 : 121
ينتظر مف الزوجة داخؿ العائمة أف تعمػي مػف شػأف ومكػاف زوجيػا ،وتػؤمف اسػتقرار بيتيػا والمحافظػة
عميو ،فيػي شػرؼ زوجيػا ( ،)Genevois , 1966 :17ويتركػز ىػذا األخيػر فػي عفافيػا الجنسػي والمتمثػؿ
سطحيا بغشاء البكرة (مصطفى حجازي.)464: 6540 ،
 دور األم:
يتمث ػػؿ دور األـ ف ػػي العائم ػػة الجزائري ػػة ف ػػي القي ػػاـ بالوظيف ػػة البيولوجي ػػة الت ػػي تكم ػػؿ أنوثتي ػػا وتعي ػػد لي ػػا
اعتبارىا ومكانتيا في المجتمع ،ألف مجد المرأة يكمف فػي إنجػاب األطفػاؿ ( La Coste du jardin, 1985 :
 )83وال تكتس ػػب المػ ػرأة الجزائري ػػة أدوارى ػػا االجتماعي ػػة إال عن ػػد اكتم ػػاؿ شخص ػػيتيا ب ػػالزواج أوال وبإنج ػػاب
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األطفػاؿ ثانيػا ( )Khodja , 1979 : 125ويػؤمف دور األـ عمميتػيف تكػامميتيف وىػي :أوال تجديػد النظػاـ
االجتم ػػاعي وثاني ػػا تجدي ػػد الجماع ػػة العائمي ػػة ،وبص ػػفة عام ػػة ف ػػاف منب ػػع تقي ػػيـ المكان ػػة النس ػػوية ف ػػي العائم ػػة
الجزائرية يتمثؿ في انجازىا ليذا الدور .وىذا يعني أف األـ الجزائرية ال يتوقؼ دورىا عمى اإلنجاب فحسب
بؿ يتعداه لدور آخر مكمؿ وىو دور تربوي ،فيي المسؤولة والحارسة عمى القيـ والتقاليد االجتماعية وكثي ار
ما تعطي أىمية بالغة لمذكر عند التربية األولى ،وىذا راجع ألنو ىو الذي يعطػي ليػا مكانػة داخػؿ العائمػة

الجزائريػػة .إضػػافة إلػػى عبلقػػة أـ-طفػػؿ فػػي العائمػػة الجزائريػػة ىػػي عبلقػػة ارتبػػاط انفعػػالي ،وىػػو شػػرط لنقػػؿ
الرموز الثقافية إلى األجياؿ الجديدة ،وىي أساس تعميـ األدوار لؤلبناء (.)Medhar , 1992 :56-57
وبيذا تتحصؿ األـ عمى أرقى مكانة اجتماعية في السػمـ الترتيبػي بػيف النسػاء األخريػات ،حيػث تمػنح ليػا
الثقة الكاممة بفضؿ سنيا فػي إدارة الشػؤوف المنزليػة ،وتعتبػر فػي الكثيػر مػف األحيػاف المسػؤولة فػي اختيػار قرينػة
ابنيػػا .ويعتبػػر دور األـ –الحمػػاة -دو ار حاسػػما فػػي حياتيػػا إذ يسػػمح ليػػا بممارسػػة سػػمطتيا وسػػيادتيا فػػي البيػػت
عمػػى النسػػاء األخريػػات األقػػؿ س ػف وخب ػرة ومكانػػة مثػػؿ البنػػات والكنػػات ،وبيػػذا يبلحػػظ أف المولػػود الػػذكر يػػدعـ
مكانة أمو داخؿ الوسط العائمي الجزائري مرة عند والدتو ومرة ثانية عند زواجو.
 دور ربة البيت:
يتمحور دور ربة البيت في العائمة الجزائرية في االىتماـ والقياـ باألعماؿ المنزليػة كػالطبخ التنظيػؼ
والغسػػيؿ وادارة البيػػت وتييئػػة جػػو عػػائمي مناسػػب فػػي حيػػاة مسػػتقرة ىادئػػة لكػػؿ أفػراد العائمػػة Genevois,
) ،)1966 : 17وىػػذا ارجػػع إلػػى أف القيػػاـ باألعمػػاؿ المنزليػػة مػػف التنظيػػؼ والطيػػي والخياطػػة والعنايػػة
باألطفاؿ والشؤوف ومتطمبات البيت تدخؿ في األدوار النسائية (إحساف محمد الحسف.)14-16 :6546 ،
ويبلحػػظ ىنػػا تميػػز واضػػح لمػػدور الػػذي يمعبػػو كػػؿ مػػف الرجػػؿ والمػرأة حيػػث ال يقػػوـ أي منيمػػا بعمػػؿ
اآلخػػر ،وال يقػػدـ أغمػػب الرجػػاؿ فػػي العائمػػة الجزائريػػة المسػػاعدة لنسػػائيـ فػػي إدارة ألعمػػاؿ المنزليػػة ألنيػػـ
يعتقدوف أف األعماؿ البيت ىي أعماؿ وضيعة ال تميؽ بيـ ألنيػا تحػط مػف قػدرىـ وكػرامتيـ ( Medhar ,
.)1992 : 144-145
ويعنػػي ىػػذا أف العمػػؿ مقسػػـ وبصػػورة واضػػحة بػػيف ممثمػػي الجنسػػيف فػػي كػػؿ مػػف عػػالـ المنػػزؿ وعػػالـ
العمؿ خارج المنزؿ (سناء الخولي.)46 :6540 ،
األمر الذي يوضح أف العبلقة التي تػربط الػزوجيف عمػى مسػتوى األعمػاؿ المنزليػة منفصػمة فكػؿ زوج فػي
العائمة الجزائرية لو الدور والمكانة الخاصة بو والمناسبة لجنسو والمبلئمة لنوع التدريب الذي تمقاه.
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 5-4العالقات العائمية في العائمة الجزائرية:
 العالقة بين األبوين:

يبلحظ أف العبلقة التي تربط بيف األبويف أو بيف الزوج وزوجتو في العائمة الجزائرية تخضع
لظروؼ معينة ،تؤثر عمى نوعيتيا وعمى كيفية حدوثيا .فيظير الرجؿ رجولتو وسمطتو عف طريؽ
تصرفاتو مثؿ كبلمو ،غضبو وذلؾ حتى يؤكدىا عمى جميع أفراد عائمتو .فيو يتحكـ في كؿ شيء تقريبا:
المنزؿ ،الزوجة ،األبناء فالسمطة األبوية في الجزائر ىي سمطة وراثية والرجؿ الذي ال يستطيع أف يحكـ ال
يعتبر رجبل ).(Zerdoumi , 1982 :162-170
وعمى ىذا األساس يظير األب أنو المسيطر عمى العائمة والمتسمط عمييا وأنو مركز القرار في
جماعتو العائمية بصفتو المسؤوؿ الرئيسي المباشر عمى معاشيا ومصيرىا .أما األـ فيي تعمؿ كؿ ما في
وسعيا عمى نجاح حياتيا الزوجية والعائمية ،وذلؾ عف طريؽ مساعدة األب ومعاونتو في تحقيؽ أىـ
األىداؼ المراد انجازىا .وتقوـ بتييئة جو عائمي مناسب لحياة مستقرة ىادئة .فمجاؿ الزوجة إذف محدد
في الداخؿ وينتظر منيا أف تعمي مف شأف ومكانة زوجيا وتؤمف سعادة واستقرار بيتيا فيي شرؼ زوجيا
والمحافظة عمى بيتو ).(Genevois,1966 :17
فمؤلب واألـ ميمات معينة يقوـ بيا كؿ عمى حدى ،فقد اتضح أف صفة التعاوف ضعيفة بصفة
عامة فيما يخص األشغاؿ المنزلية ،وىذا ما يؤكده عماد الديف إسماعيؿ حيث يرى اتجاه التخصص في
القياـ بالمسؤوليات والوظائؼ المختمفة ىو الطابع الغالب الشيء الذي يبيف تمايز األدوار التي توكؿ إلى
كؿ واحد منيما ،فمؤلب وظائؼ واختصاصات تختمؼ عف تمؾ التي توكؿ إلى األـ (عماد الديف إسماعيؿ،
.)134 :6530
إلى جانب العبلقة الوظيفية الموجودة بينيما ،ىناؾ ضمنية خفية ال تفقييا إال إذا عايشت فعميا
وواقعيا معظـ التفاعبلت الشفوية والجسدية التي تحدث بيف األب واألـ ،حيث أف ىذه األخيرة منذ أف
تتزوج تعرؼ كيؼ تستعمؿ مثيرات الجنس وحناف األبناء حتى تتحكـ في اإلحباط العاطفي لمزوج الشيء
الذي يجعؿ خضوع الزوج لزوجتو أكيد .أما فيما يخص العبلقة العاطفية بينيما ال تظير خاصة أماـ
اآلخريف ،والسبب في ذلؾ ىو أف الحياة االجتماعية اليومية أقامت حواجز بينيما ،إذ ال يجب إظيار
محبتيما أماـ الغير مف أفراد العائمة .كما ال يجب التبلمس وال يجب التحدث أماـ العامة .ولكف بالرغـ مف
ىذه القيود فالزوجاف مقتنعاف بضرورة إخضاع رغباتيما لمتطمبات جماعتيما (Medhar ,1988 :
).150
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وتمارس عمى الزوجيف ضغوطات خاصة منيا الحث عمى إنجاب األبناء بصفة سريعة وبعدد كبير.

فتواجد العدد الكبير مف األبناء يقمص مف قوة عبلقة الزوجيف والرباط العاطفي بينيما يكوف ضعيؼ
).(Chelli, 1990 :101
 العالقة بين األبوين واألبناء:
تقوـ العائمة الجزائرية بتأميف حاجات أوالدىا وتقرر مصيرىـ  -إعدادىـ لممستقبؿ  -ولكف الشيء
المبلحظ ىو أف تربية األوالد مف طرؼ األب ال تكوف ذات مدى واسع إال بعد بموغ ىؤالء ،ألف مف قبؿ
بموغيـ الرعاية والتربية التامة تكوف مف طرؼ األـ .إذ تقوـ ىذه األخيرة بتأديب األوالد بدرجة تفوؽ درجة
األب ،ويظير أف األـ بحكـ وضعيا في المنزؿ ومبلزمتيا لؤلطفاؿ قد اعتبرت مسؤولة عف رعايتيـ (عماد
الديف إسماعيؿ.)440 :6530 ،
أثناء المرحمة األولى مف حياة الطفؿ تظير األـ استعدادىا الكامؿ فيي في ىذه العبلقة المباشرة
تمعب دور الحامية والمغذية والمسامحة بحيث تصبح شعار مرسى األمف بالنسبة لكؿ أطفاليا .إذ أف
الطفؿ يعود دائما إلى أمو في حالة الخوؼ مف العقاب ،حتى عندما يكبر يصبح كمما اتجو نحو الخارج
ازداد عدـ األمف ،وكمما رجع إلى الداخؿ يعود األمف أكثر .وتستثمر األـ في عبلقتيا مع أبنائيا ثقؿ
عاطفي ،ىذا ما يفسر حب األـ ألبنائيا وتقييدىـ بواجب الوفاء والعرفاف بالجميؿ لذلؾ الكائف الذي ضحى
بنفسو وشبابو مف أجؿ سعادتيـ .ليذا فيي تمثؿ ألبنائيا الشيء الغالي الذي تيوف أمامو كؿ تضحية .واذا
سممنا بكوف عبلقة األـ بأبنائيا عمى ىذا الشكؿ ،فعبلقة األب تختمؼ نوعا ما عنيا فيي أكثر تحفظا
ويسودىا نوع مف االحتراـ المشوب بالخوؼ والمحبة في الوقت نفسو .فمثبل األب ال يسمح لنفسو أف يتكمـ
مع إ بنتو أو أف يقدـ ليا مبلحظة في أمر مف األمور خاصة تمؾ التي تتعمؽ بظاىرة الحياة أو المسببة
لمحشمة ،فيو يعمـ األـ حتى تقوـ بذلؾ ،بحيث ابتداء مف سف البموغ تقاـ ىناؾ مسافة تفصؿ بيف البنت
وأبييا .ومف تـ يتخذ نحو إبنتو اتجاه حذر في مراقبتيا وعف طريؽ أميا يكوف التأثير عمييا ،إذ يتحدث
األب مع زوجتو فيما يخص نواياه عف إبنتو .ومف جية أخرى تعمؿ األـ عمى إعطاء تعميمات شديدة
إلبنتيا حتى تعدؿ مف سموكاتيا وتصرفاتيا .بصفة عامة األـ تعمؿ عمى نقؿ أوامر األب لمبنت وفي حالة
رفض ىذه األخيرة الطاعة ،تيددىا بإعبلف ذلؾ ألبييا األمر الذي يحدث إال في الحاالت
الخطيرة ).(Medhar , 1988 : 75-78
فعبلقة األب بإبنتو خاصة عندما تكبر تكوف متحفظة إف لـ نقؿ سطحية تتمثؿ في إبداء التحية
وتقديـ الطعاـ ،إ ال إذا كاف األمر يتعمؽ بقضية ذات أىمية كبيرة .أما فيما يخص عبلقة األب باإلبف فيي
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تختمؼ كثي ار عف البنت إال أف اإلبف لو بعض الحرية في التعامؿ ،لكف إذا تعمؽ األمر بسر مف األسرار

فيو يميؿ في مكاشفتيا إلى األـ أكثر مف األب خوفا مف نفور أو نرفزة ىذا األخير منو ،لذلؾ ترى اإلبف
يستعمؿ األـ كوسيػمػة لمحػصػوؿ عمى قبػوؿ ورضػا األب عػف ىػذا الموضوع أو ذاؾ (حماش الحسيف،
.)00 :6551
فاألبواف يكوناف لطفيف مع إبنتيما عندما تكوف مطيعة ،عاطفية ،حساسة غير مستقمة برأييا وتأخذ
بكبلـ والدييا وأخييا وال تخرج عف إطار تعميماتيما ،ويكوناف قاسييف وشديديف عندما تكوف عكس ذلؾ،
وأما عبلقة األبويف بابنيما فإنيما يقفاف موقؼ االنبساط واالنشراح عندما يكوف ابنيما شجاعا قويا يتخذ
المبادرات الشخصية ،يضع المحرمات والموانع عمى أختو وتصرفاتيا وينزعجاف عندما ال يكوف ذلؾ (معف
خميؿ عمر.)414 :6550 ،
ويبرىف األبناء عف مدى احتراميـ ألوليائيـ خاصة في سموكاتيـ وكبلميـ ،وذلؾ بإقامة مسافة
إحتراـ بيف األب واإلبف .فبل يمكف مثبل ليذا األخير أف يجمس وأباه واقؼ أو يدخف أمامو ،فحريتو مقيدة
نوعا ما أثناء حضور أبيو .واحتراـ األب يظير قبؿ كؿ شيء بالصمت عندما يتدخؿ وىذا الصمت لو
معنى ىاـ جدا في عبلقات إبف-أب .ال بد عمى الطفؿ أف يراعي حساسية األب والخضوع إلرادتو ،وال
يعيد النظر في قولو .وىذا السموؾ مثبت منذ صغر الفرد يكوف مستعد لتطبيؽ األمر سواء عف طريؽ
الصوت ،النظر أو اإلشارة ).(Zerdoumi , 1982 :166-167
وفي العائمة الجزائرية األوالد الميذبيف ىـ الذيف يطيعوف آبائيـ وأفراد عائمتيـ بصفة عامة .واذا ما
حدث العكس فاف الوضع ال يصبح طبيعي ،ألف عاصي الوالديف غير مقبوؿ في المجتمع وينظر إليو
نظرة سمبية .إذ أف كؿ فرد يتعمـ مف التقاليد أف مف يعصي أبائو سوؼ يعصونو أبنائو ىو أيضا .فسمطة
اآلباء ال يمكف تفسيرىا ،إال إذا أخذ بعيف االعتبار القوة األخبلقية ذات الجوىر الديني التي تؤثر عمى
سيرة األبناء ،ففضؿ اهلل مرتبط ببركة اآلباء ،والتقاليد تريد لمعنة األبوية واألموية أف تحدث ليس فقط في
اآلخرة ولكف في ىذه الدنيا أيضا )(Descloitres & Debzie,1963 :35-36

 العالقة بين اإلخوة:
مما شؾ فيو أف العبلقة التي تربط بيف الوالديف واألبناء تؤثر بصورة قوية عمى العبلقة بيف اإلخوة
بعضيـ بعضا .فإذا كاف التعامؿ الذي يحدث بيف األبويف وأبنائيما قائـ عمى أسس صحيحة عادلة ،يشعر
فييا كؿ طفؿ بالمساواة نحو أخيو في كؿ األشياء .فاف ىذا يفسح المجاؿ لنشوء عبلقة متوازنة بيف األخوة،
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سواء كانوا صغا ار أو كبا ار مف ىذا يمكف التأكيد عمى أف الطريقة التي يستجيب بيا األخوة كؿ لآلخر تعتمد

إلى حد ما عمى األسموب الذي يعامميـ بو اآلباء (سناء الخولي.)454 :6540 ،
تميز العائمة الجزائرية بيف أفرادىا حسب السف والجنس ،فغالبا ما يرى اآلباء في الذكر استم ار ار
لوجودىـ وتخميدا ليـ ،لذا يعطي مف األىمية واالعتبار أكثر مف األنثى الشيء نفسو إذا كاف اإلبف كبير في
السف فمو مف االمتياز والحظوة أكثر مف أخواتو اآلخريف األصغر منو .وعمى أساس ىذا التمييز بيف أبناء
العائمة الواحدة مف ناحية العمر والجنس ،تنشأ العبلقة بيف اإلخوة ويحدث التفاعؿ بينيـ تبعا لذلؾ التمييز.
فاألخ حتى واف كاف صغي ار يتحكـ في أخواتو ،يستطيع أف يقدـ ليف إنذارات وتحذي ارت ،يراقب سموكيف،
ىيئتيف ،طريقة تصفيؼ شعرىف عندما يخرجف إلى الشارع ،يعطي ليف األوامر ،يمنع عمييف تنقبلت ال
تعجبو .واألـ في كؿ ىذه الحاالت ال تتدخؿ إال لتدعيـ ابنيا ) ،(Medhar ,1988 : 78مما يؤدي
باألخت إلى أف تكوف خاضعة لكؿ نزوات وطمبات أخييا ،فيي تستجيب لكؿ رغباتو دوف تردد .واذا كاف
لؤلخت إخوة صغار فتعتبر المسؤولة عمييـ بعد األـ ،فيي واف تحمت بنوع مف االحتراـ مف طرؼ
اآلخريف ،فذلؾ ما ىو إال نتيجة لما تبذلو مف مجيود عمييـ .إذا أف األخوات البلتي تكف أكبر سنا نوعا
ما مف إخوانيف –بنات في السف  60سنة فما فوؽ -تضمف أو تؤدي دور الحارسات أو المنشطات في
المعب لؤلطفاؿ األقؿ سنا منيف).(Mekideche ,1985 :108
فعبلقة األخ بأختو يشوبيا نوع مف عدـ المساواة ونوع مف الظمـ واالستبداد ،والضحية غالبا ما
تكوف ىي األخت ،وبالتالي تظير قاعدة العبلقة بيف األخ وأختو عمى الشكؿ التالي  :خضوع األخت
مقابؿ سيطرة األخ ،عدـ االختبلط فيما بينيـ فكؿ واحد يحذو حذو جنسو وال يجب أف ينحرؼ عف مساره.
إضافة أنو يتمتع األكبر سنا في العائمة بقوة وسمطة أعمى مف تمؾ التي يتمتع بيا اإلخوة اآلخروف ،الشيء
الذي يبيف ما لعامؿ السف مف دور في تميز العبلقة بيف اإلخوة ،حيث ما داـ األكبر سنا ،في الحياة
األصغر يكوف دائما خاضعا لو .وذلؾ باعتبار األخ الكبير ىو المسؤوؿ عف تحمؿ أعباء العائمة بعد
األب ،فقد تجد اإل بف البكر يقوـ بكثير مف األعماؿ لصالح اإلخوة األصغر منو ،الشيء الذي يزيد مف
احتراميـ لو .فمف أىـ المزايا التي يتمتع بيا األطفاؿ الصغار في العائمة تعمـ أساليب الحياة وطرؽ
مواجية مشكبلت الحياة (محمود حسف.)410 :6546 ،
ال تخمو العبلقة بيف اإلخوة مف مظاىر الصراع والغيرة والمنافسة ،خاصة إذا كانوا في أعمار
متقاربة ،كالتجمع في نفس األماكف العامة التي قد تؤدي إلى انتزاع الحرمة بينيـ ،األمر الذي يعتبر
مكروه بيف اإلخوة في العائمة الجزائرية .لذلؾ ففي مثؿ ىذه الحاالت وفي حاالت الصراعات تتدخؿ األـ
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حيث أنيا تستفيد مف السبؽ العاطفي ،إذ ىي التي تعمـ تدريجيا أبنائيا نماذج السموؾ والتفاعبلت
والعبلقات الضرورية في الحياة االجتماعية والتي تسمح في نفس الوقت تجنب أكبر قدر مف الصعوبات،
وتؤمف إرضاء الحاجات وتسوي الصراعات .واليدؼ مف تدخؿ األـ ىو إقامة عبلقة ديناميكية بيف أبنائيا
).(Medhar , 1988 : 77
لتعقد وتشعب مفيوـ تركيبة العائمة مف جية ولضيؽ وقت انجاز ىذه الدراسة ،ارتأينا اختيار

حجـ ونمط العائمة كمتغيرات تدؿ عمى تركيبة العائمة الجزائرية ،وبالتالي كمتغيرات إجرائية ليذه الدراسة.
حيث تنوع حجـ العائمة في ىذه الدراسة بيف:
 حجـ العائمة مف  4إلى  2أفراد
 حجـ العائمة مف  3إلى  60أفراد
 حجـ العائمة مف  66فرد فأكثر.
أما نمط العائمة فيقصد بو في ىذه الدراسة األنماط التالية:
 نمط العائمة النووية :وىي المتكونة مف الزوج والزوجة باألطفاؿ أو بدونيما أو أحادية الوالديف
األب أو األـ فقط مع األبناء.
 نمط العائمة الممتدة :وىي التي تتكوف مف عائمتيف نوويتيف أو أكثر ،حيث نجد فييا األب واألـ
وأبنائيـ المتزوجيف والغير متزوجيف وأحفادىـ .ويمكف أف يعيش معيـ األقارب منيـ :العمة ،العـ،
الخالة ،الخاؿ...


نمط العائمة المركبة :ونقصد بو في ىذه الدراسة ما يمي:
 العائمة النووية التي يعيش معيا أشخاص مف خارجيا ،بصرؼ النظر عف طبيعة العبلقة
التي تجمعيـ إال أنيا في الغالب تربطيـ عبلقة الدـ ،و يعرؼ ىذا النمط في بعض البحوث
بالعائمة المتسعة.
 العائمة التي أشار إلييا الباحث السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ والتي تضـ مجموعة مف
العائبلت النووية التي تؤلؼ وحدة قرابية نتيجة لوجود عضو مشترؾ يربط بينيا وىو الزوج،
وبمعنى آخر أنيا تضـ الزوج وزوجاتو واألخوة واألشقاء وغير األشقاء يقيموف تحت سقؼ
واحد .وقد يظير نمط العائمة المركبة أيضا في حالة زواج األرامؿ بأقراف جدد ويقيموف معيـ
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في بيت واحد ،إضافة إلى أبنائيـ مف القريف المتوفى(السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ،
.)111-111 :1891

 العائمة التي تضـ مجموعة مف العائبلت النووية التي تؤلؼ أيضا وحدة قرابية نتيجة لوجود
عضو مشترؾ يربط بينيا ،ومثاؿ عمى ىذا النمط نجد العائمة التي تضـ عائبلت اإلخوة أو
األخوات.
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خالصة الفصل:
عرفت المجتمعات اإلنسانية في اآلونة األخيرة تغيرات مست كؿ المياديف االقتصاد ،والثقافة،
والتعميـ ،والعائمة ...وىذه التغيرات تترابط وتتفاعؿ فيما بينيا ،فتترؾ أث ار كبي ار عمى النظاـ العاـ لممجتمع،
إ ال أف درجة ىذا التغير يختمؼ باختبلؼ المجتمعات حسب ظروفيا التاريخية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،ومف ىذه المجتمعات نجد المجتمع الجزائري الذي شيد تطورات في مختمؼ المستويات،
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وىذه التغيرات انعكست بدورىا عمى العائمة الجزائرية مف
حيث تقسيـ العمؿ ،والتعميـ ،والتربية ،والوظائؼ ،والقيـ والتركيبة؛ فتركيبة العائمة الجزائرية قد تغيرت ،وفي
ىذا لعب االستعمار الفرنسي دو ار حاسما ،فتنوع نمطيا بانتشار العائمة النووية في المناطؽ الحضرية
والريفية ،مع بقاء العائمة الممتدة التي عرفيا المجتمع عبر التاريخ ،إضافة إلى تقمص حجميا ،وتغير نظاـ
القرابة فييا ،ونظاـ العبلقات بيف أفرادىا ،زد عمى ذلؾ تعقدت وتنوعت األدوار فييا؛ كؿ ىذا جعؿ العائمة
الجزائرية تواجو ضغوطاً داخمية جديدة إضافة إلى الضغوط الخارجية التي دفعتيا إلى التغير السابؽ
الذكر ،وىذه الضغوط الداخمية ،أطمؽ عميو بعض الباحثيف مصطمح الضغوط األسرية ،وىذا ما سنتعرض
لو بالتفصيؿ في الفصؿ التالي.
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تمييد:
يواجو معظـ الناس في عصرنا الحالي شتى أنواع الضغوط ،حتى أصبح يعد ىذا المفيوـ مفيوما
أساسيا في عمـ النفس لفيـ السموؾ اإلنساني عامة ،بؿ ىو حسب الكثير مف الباحثيف السبب الرئيسي
وراء اإلصابة باألمراض العضوية والنفسية.
إف متطمبات وتحديات الحياة التي تواجييا العائمة بصفة خاصة ،كإرتفاع تكاليؼ المعيشية،
األوضاع المالية الصعبة ،اإلزدحاـ ،الثموث البيئي ،إلخ تولد لدى أفرادىا حالة عدـ التوازف النفسي
ٍ
ٍ
وضعؼ جراء إصابتيا بما يعرؼ بالضغوط األسرية
إختبلؿ
والجسمي ،وقد يتعرض نظاميا إلى
) ،(Family Stressالتي لـ ييتـ بيا إال في اآلونة األخيرة.
وال نستطيع التعرض لمفيوـ الضغوط األسرية دوف اإلشارة إلى مفيوـ الضغط أوالً ،ليذا سنتعرض
في ىذا الفصؿ بالتفصيؿ إلى كبل المفيوميف.
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 - Iالضغط:
– – 1لمحة تاريخية عن مصطمح الضغط:
عرؼ مصطمح الضغط عدة تسميات قبؿ أف يستقر عمى الصيغة التي يعرؼ بيا اآلف )(Stress
وقبؿ أف يصؿ إلى ىذه التسمية كاف يعرؼ خبلؿ القرف الرابع عشر الميبلدي باسـ مصطمح الصبلبة
) (Hordshipوالعسر والضراء ( ،)Adversityوالكرب (( )Afflictionعثماف فاروؽ السيد:1002 ،
)53؛ كما استخدـ بشكؿ كبير في القرف السابع عشر بمعنى المشقة والشدة والمحنة أو األسى .وشاع
استخدامو في القرف الثامف عشر بمعنى القوة واإلجياد (محمد النابمسي وآخروف .)21 : 2777 ،وفي
أواخر القرف التاسع عشر استخدـ ) Hookeىوؾ( عبارة الضغط في سياؽ العموـ الطبيعية (جمعة سيد
يوسؼ.)135 : 1002 ،
ومع العمـ أف مصطمح الضغط مستعار مف الفيزياء ،ويشير إلى القوة ،الوزف ،الشدة ،الثقؿ أو
الجيد ,ويعني أف قوة خارجية تؤثر عمى األجساـ الصمبة ،وتؤدي إلى التأثر والشدة ،والذي يستطيع أف
يتحوؿ ويغير صورتو (أحمد عبد الخالؽ.)240 :2771 ،
ويعتبر ) Bernardبرنار( مف األوائؿ الذيف أعطوا تفسي ار ألثر الضغط عمى السموؾ ،إذ يرى أف
ردود األفعاؿ الناتجة عف الضغط ،تيدؼ إلى الحفاظ عمى توازف الجسـ ،واف كؿ األنظمة واألنساؽ الحية
باختبلفاتيا ،ليس ليا إال ىدؼ واحد ىو البقاء عمى وحدة شروط الحياة في "المجاؿ الداخمي" ولقد بيف في
( )2656كذلؾ أنو عندما يكوف "المجاؿ الداخمي" مضطرباً تكوف اإلصابة بالمرض ،فيو إذف يتبنى تصور
أبوقراط الذي يقوؿ « :إف الجراثيـ ليست العامؿ الوحيد التي تسبب المرض ،لكف اختبلؿ التوازف الطبيعي
يؤدي إلى اليشاشة والضعؼ» ) .(Chalwin, 1985 : 6
واتبعو في ذالؾ البمجيكي ( Fredrikفريدريؾ) وتوصؿ إلى النتائج نفسيا .وبعد سنوات جاء األلماني
) Pflugerبفموجي( أعاد أعماؿ برنار ،ليؤكد بعدىا أف اإلنساف في حاجة لمتكيؼ مع التغيرات اليومية التي
تعرضيا البيئة ) .(Chalwin, 1985 : 7
إضافة إلى ) Cannonكانوف( الفيزيولوجي األمريكي الذي وضع مصطمح (،)Homéostasie
والذي يعني حالة متشابية أو مماثمة في المغة اإلغريقية ،حيث كشفت أبحاثو عف وجود ميكانيزـ أو آلية
في جسـ الكائف الحي تساىـ في االحتفاظ بحالة مف التوازف الحيوي وىي القدرة عمى مواجية التغيرات
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التي تواجيو ،والرجوع لحالة التوازف العضوي والكيميائي بانتياء الظروؼ والمواقؼ المسببة ليذه التغيرات
وعميو فإ ف أي مثير خارجي بإمكانو إف يختؿ بيذه التوازف إذا فشؿ الجسـ في التعامؿ معو ،وعميو فإف
سبب الضغط عند كانوف ىو عندما يكوف االتزاف الحيوي في حالة خطر نتيجة عوامؿ خارجية قاتمة
بالنسبة لمكائف (عمي عسكر.)11 :1000 ،
وبدأ تعميـ مصطمح الضغط عمى األجساـ الحية في بداية القرف العشريف ،خاصة بعد الحرب
العالمية األولى والثانية ،كما اكتسب مصطمح الضغط معنى واسعا مف خبلؿ المساىمات التي قدميا
الطبيب ) Selyeسيمي( ،الذي توصؿ إلى المصطمح بعد أبحاث عدة وتجارب معممية عمى الحيواف
واإلنساف أجراىا بجامعة مونتلاير بكندا ،إذ توصؿ في العشرينيات مف القرف العشريف إلى زممة األعراض
العامة لممرض ) ،(syndrome general maladieوىي استجابة غير نوعية ضد المرض
) ،(Stora, 1995:6واتبع سيمي مبلحظاتو التي استخمصيا مف تجاربو بمحاوالت الكتشاؼ اليرمونات
الجنسية عند الفئراف ،فبلحظ أف ىناؾ ردود فعؿ غير محدودة مف الفئراف عمى حقف الخبليا أو عمى
مصادر أخرى كالح اررة والبرد والجرح والتعرض لؤلشعة  ،Xومف ذلؾ جاء اكتشافو لمضغط النفسي ،وفي
( ،)2714نشر مقاال تطرؽ فيو إلى طبيعة االستجابات غير المحدودة والمثيرة بواسطة عامؿ فيزيائي
شديد ،وابتداء مف سنة ( ،)2730شرع ىانز سيمي في نشر تقارير سنوية تتضمف نتائج أبحاثو وتجاربو
إلى غاية 2734ـ؛ حيث أطمؽ مصطمح ( )Stressعمى كتاب أصدره بعنواف" :ضغط الحياة"
) ،(The stress of lifeجمع فيو أبحاثو وتقاريره .ومف ذلؾ التاريخ أصبح ىذا المصطمح يعرؼ في
األبحاث النفسية واالجتماعية واإلنسانية والبيولوجية بيذا االسـ .وأصدر ىانز سيمي كذلؾ عاـ ()2753
كتابا بعنواف" :الضغط النفسي بدوف مشقة" ) ،(Stress sans detressوالذي عرض فيو دليؿ سموؾ الفرد
تحت الضغط في الحقؿ الطبي ).(Chalwin, 1985:10
واذا كاف سيمي مف األوائؿ الذيف ارتبط اسميـ بيذا المصطمح فإف ذلؾ ال يقمؿ مف دور بعض
الباحثيف سواء الذيف سبقوه أو أتوا مف بعده ،وكما يرجع الفضؿ إلى الجمعية األمريكية لعمـ النفس التي
احتضنت سيمي وساعدتو عمى نقؿ اىتماماتو وأعمالو مف الفسيولوجية إلى عمـ النفس والعموـ اإلنسانية،
كما ساىـ ) Meyerأدولؼ ماير( ) (2734في استخداـ خريطة الحياة كوسيمة في التشخيص الطبي أو
ما يعرؼ بصحيفة بيانات الحياة ،واليدؼ منيا تنظيـ البيانات الطبية كسيرة ذاتية إنسانية وأكد Meyer
(ماير) عمى دور األحداث المثيرة لمضغط في نشأة االضطرابات النفسية ).(Chalwin, 1985:8
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إضافة إلى مساىمات كؿ مف ) Lazarusالزاروس() Folkman ،فولكماف() Levine ،ليفيف(
و( Scottسكوت) .ورغـ شيوع مصطمح الضغط النفسي ) (Stressفي الدراسات واألبحاث السيكولوجية،
إال انو مع ذلؾ نجد مف يفضؿ استخداـ مصطمحات أخرى مرادفة لمصطمح الضغط ) (Stressفإذا كاف
) Selyeسيمي( يتمسؾ بمصطمح ( ،)Stressفإف ) Murrayموراي( يفضؿ استخداـ مصطمح
( ،)Pressفي حيف يستخدـ ) Epsteinابستايف( مصطمح الصراع ( )Conflitليدؿ عمى المعنى نفسو،
ويستعمؿ ) Hiumىيوـ( مصطمح المواقؼ المتطرفة ). (Exterm situation
ولقد استطاع مصطمح الضغط أف يحتؿ مكانا واسعا ومجاال محددا خاصا بو في األبحاث
السيكولوجية بعدما كثرت الدراسات حولو وتداوؿ استخدامو عند الباحثيف ،وغطى بذلؾ مجاال كانت
تغطيو مف قبؿ عدة مصطمحات أخرى مثؿ القمؽ ،الصراع واإلحباط واالضطراب االنفعالي ،والصدمة
واالغتراب والشذوذ (جمعة سيد يوسؼ.)135: 1002 ،
واذا كاف ىناؾ اتفاؽ بيف العمماء والباحثيف حوؿ المعنى العاـ لممصطمح ) (Stressومدلولو العممي
في المجاؿ النفسي  -واف اختمفت تعاريؼ الباحثيف لو  -إال أف ىذا االتفاؽ لـ يرؽ إلى المستوى
المطموب حوؿ الترجمة المناسبة ليذا المصطمح عند الباحثيف العرب ،حيث نجد اختبلفا كبي ار بيف ىؤالء
في ترجمتيـ لمصطمح ( ،)Stressحيث انو ترجـ لعدة مصطمحات في المغة العربية ،منيا :اإلنعصاب،
اإلجياد أو الشدة ،والضغط والمشقة ،حيث يتمسؾ بعض مترجميو باإلنعصاب وىي الترجمة التي قدميا
يوسؼ مراد في مؤلفاتو وعباس محمود عوض في كتابو (القياس النفسي بيف النظرية والتطبيؽ).
ونفس المصطمح استعممو احمد عبد الخالؽ في كتابو" :األبعاد األساسية لمشخصية" عاـ ( )2761وكذلؾ
في كتابو المعنوف " أسس عمـ النفس" عاـ  .2770كما ترجمو عبد الغفار الدمياطي وماجدة حامد وحسف
عمي حسف في ترجمتيـ لكتاب ) Colesكولز( المعنوف" :المدخؿ إلى عمـ النفس المرضي اإلكمينيكي"
والذي راجعو أحمد عبد الخالؽ ( .)2771واستعمؿ مجدي محمد عبد اهلل ( )1000في كتابو "عمـ النفس
المرضي" مصطمح اإلنعصاب ليدؿ عمى الضغط في حيف استخداـ البعض مصطمح اإلجياد أو الشدة.
واستعممو أنطواف ألياشـ ( ،)2775في ترجمتو لكتاب ( Storaستو ار) والمعنوف بػ "."Stress
وىناؾ مف يستعمؿ مصطمح الضغط أو الضغوط لداللة عمى مصطمح ) (Stressومنيـ :طمعت منصور،
وفيوال البببلوى ( )2767في ترجمتيما وتعريبيما لممقياس األكثر استخداما في قياس الضغوط والمعروؼ
باسـ "مقياس الضغوط النفسية لممعمميف" مف إعداد الباحث ) Fimianفيمياف( .إضافة إلى أف إبراىيـ
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عبد الستار ( )2771استعمؿ مصطمح الضغوط في مقاؿ لو بعنواف "الضغوط النفسية في الصحة
والمرض" كما استخدمو كؿ مف حمدي الغرماوي ،ورضا عبد اهلل أبو سريع ( )2772في ترجمتيا لكتاب:
"الضغوط النفسية" لصاحبو ) Fontanaفونتانا( ،إضافة إلى عبد الرحماف الطريري ( )2772الذي
استعمؿ المصطمح نفسو في كتابو" :الضغط النفسي" كما نجد ىاروف توفيؽ الرشيدي ( )2777استعمؿ
مصطمح الضغط في كتابو" :الضغوط النفسية" ،والمصطمح نفسو اعتمده فارس حممي ( )2777في
ترجمتو لكتاب" :المدخؿ إلى عمـ النفس الصناعي والتنظيمي" لمؤلفو ) Riggioريجيو( .والمصطمح نفسو
استعممو عمي عسكر ( )1000في كتابو" :ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا" والمنحى نفسو أخذه شاكر
عبد الحميد ( )1000في ترجمة لكتاب" :سيكولوجية فنوف األداء" ) Wilsonجميف ولسوف( .والمصطمح
نفسو استعممو فاروؽ السيد عثماف ( )1002في كتابو" :القمؽ وادارة الضغوط النفسية" والشيء نفسو
بالنسبة لسمير شيخاني ( )1001في كتابو" :الضغط النفسي" باإلضافة إلى زينب شقير ( )1003في
كتاب ليا بعنواف" :الشخصية السوية والمضطربة" .وىناؾ مف يستعمؿ مصطمح اإلجياد أو المشقة أو
اإلنعصاب تارة ،ومصطمح الضغط تارة أخرى ،كما ىو الحاؿ عند حسف مصطفى عبد المعطي الذي
استخدـ في ( ،)2767مصطمح اإلنعصاب في مقاؿ لو بعنواف" :األثر النفسي ألحداث الحياة كما يدركيا
المرضى السيكوسوماتييف" ،في حيف استخدـ في ( )1004مصطمح الضغط في كتابو" :ضغوط الحياة
التوجو ذاتو ،نجد جمعة سيد يوسؼ ،قد استخدـ عاـ ( )2772مصطمح المشقة
وأساليب مواجيتيا" .وفي
ّ

كترجمة لمصطمح ) (Stressفي دراستو المعنونة" :الفروؽ بيف أفراد نمطي السموؾ (أ-ب) مف الجنسيف
في تقدير حياة المثيرة لممشقة" ،وفي عاـ ( )1002استعمؿ مصطمح الضغوط لئلشارة إلى مصطمح
) (Stressفي كتابو" :النظريات الحديثة في تفسير األمراض النفسية" .ونجد كذلؾ تغزي محمد الذي
استعمؿ مصطمح اإلجياد عاـ ( )2772في مقاؿ لو بالعنواف نفسو نشر لو في مجمة التعريب العدد
األوؿ ،واستعمؿ مصطمح الضغط في ( )2771في مقاؿ لو بعنواف" :الضغط النفسي" المنشور في مجمة
عمـ النفس وقضايا المجتمع المعاصر المغربية .ونفس االستخداـ قاـ بو الياشمي لوكيا في العديد مف
مقاالتو ،فأحيانا يستعمؿ اإلجياد وطو ار يستخدـ الضغط النفسي .في حيف تجمع انتصار يونس عاـ
( )1000بيف الضغط النفسي والتأزـ في كتابيا" :السموؾ اإلنساني" .كما نجد أف محمد عبد المؤمف حسف
يستعمؿ مصطمح الضغط أحيانا واإلنعصاب طو ار في كتابو" :مشكبلت الطفؿ النفسية" ،ويعترؼ الباحث
وجيو أسعد أحد أبرز المترجميف العرب بالصعوبة الكبيرة التي تواجو الباحث العربي في إيجاد المقابؿ
العربي لممصطمح األجنبي ( ،)Stressويرى أف الكممة العربية أو مصطمح الضغط النفسي ،ىي المناسبة
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لمصطمح ( ،)Stressنظ ار لسيولة تداولو عند القارئ العربي والنتشار توظيفو في البحوث والدراسات
العربية .ورغـ ذلؾ يقر الباحث وجيو اسعد أف كممة الكرب ىي أفضؿ لفظ عربي لمصطمح ( )Stressمف
الناحية المغوية والعممية ألنو ينطوي عمى معنى الشدة والضيؽ والضغط وىذا ما جعمو عند ترجمتو لكتاب
" "Stressلصاحبو  Storaاستعماؿ مصطمح الكرب وتحتو مصطمح الضغط النفسي ،وكأنو ال يجد فرقا
بينيما .إال أف ىناؾ مف يستعمؿ مصطمح الضغط النفسي لمداللة عمى مصطمح ) (Pressureباالنكميزية
والذي يقصد بو ضغط ،ضيؽ ،تضييؽ ،إلحاح ،بدؿ عف مصطمح ( )Stressومنيـ :أسعد رزوؽ عاـ
( )2757في موسوعتو المعنونة بػ" :موسوعة عمـ النفس" ،واالستعماؿ نفسو يأخذ بو عبد المنعـ الحنفي
عاـ ( )2773في موسوعتو النفسية بعنواف" :عمـ النفس في حياتنا اليومية" .واالستعماؿ نفسو يقدمو
إبراىيـ وجيو محمود ومحمد عبد الحميـ منسي وآخروف عاـ ( )1000في كتابيـ" :الصحة المدرسية
والنفسية لمطفؿ" (محمد بوفاتح.)65 -61 :1006 ،
وما يمكف أف نستخمصو أف بفضؿ كؿ الباحثيف صدرت مؤلفات كانت عمى جانب كبير مف
المنيجية والتنظيـ تـ مف خبلليا االعتراؼ بأىمية مفيوـ الضغط ،وكذلؾ اعتباره مظير الحياة اإلنسانية
وال يمكف تجاىمو الرتباطو بعضوية الفرد وحياتو النفسية وبمحيطو.

– –2تعريف مفيوم الضغط:
 -1-2التعريف المغوي:
تكاد تتفؽ القواميس والمعاجـ العربية في تحديد المعنى المغوي لكممة الضغط ،وقدمت ليا شروحاً
متشابية ،ففي لساف العرب جاءت الكممة عمى النحو التالي( :ابف منظور.)121 :2753 ،
 ضغط :الضغط والضغطة :عصر شيء إلى شيء ،ضغطو ،يضغطو ضغطا :زحمو إلى حائطا،
ونحوه ،ومنو ضغطو القبر.
 يقاؿ ضغطو إذا عصره وضيؽ عميو وقيره.
 والضغطة (بالضـ) :الشدة والمشقة.
أما المنجد في المغة العربية المعاصرة فيشرح الكممة عمى الشكؿ التالي:
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ضغط :عصره ،ضغط اليواء ،ضغط عميو لمقياـ بعمؿ يأباه ،ضيؽ وتشدد ،جماعة ضاغطة
تضييؽ معنوي ،إكراه ،ضغط خارجي ،ضغط الرأي العاـ ،ضغط الدـ ،ضغط الحياة العصرية (أنطواف
نعمة وآخروف.)661-661 :1000 ،
ووردت كممة الضغط في المنجد في المغة واإلعبلـ عمى المنواؿ التالي:
ضغط عميو ضغطا ،ضيؽ عميو( .المنجد في المغة واإلعبلـ.)232 :2764 ،
ونجد المعنى نفسو لمكممة في القاموس "المرشد في المترادؼ والمتقارب والضد" ،حيث شرحت كما
يمي :ضغط :ضغط عميو ،عصره ،ضيؽ عميو ،حممو عمى ،ضـ( ،مصطفى وارد.)276 :2777 ،
ونجد التفسير نفسو في "المعجـ الوجيز" إال أنو يردؼ شرحا إضافيا لمعنى الكممة في العموـ
الفيزيائية والطبية وجاءت عمى النحو التالي( :المعجـ الوجيز)156 :2777 ،
 ضغط :ضغطا ،عصره ،وزحمو ،بالغ في إيجازه وعميو شدد وضيؽ.
 الضغط :ضغط الدـ (في الطب) ىو الضغط الذي يحدد تيار الدـ عمى جدار األوعية.
 الضغط في اليندسة والميكانيكا :يعني القوة الواقعة عمى وحدة المساحات في االتجاه العمودي
عمييا.
 والضغط الجوي( :في الطبيعة) :الضغط الذي يتركز عمى نقطة معينة بفعؿ الثقؿ الذي يحدد
عمود اليواء عمى ىذه النقطة.
أما في المغة االنكميزية فمعنى كممة ( )Stressكما وردت في قاموس  Larousseكما يمي:
الضغط العالي ،إزعاج ،إجياد ،إلحاح.(Larousse,2002 : 329) ،
عمى أنو يجب اإلشارة أف كممة ) (Pressureاالنكميزية تعني كذلؾ المعنى نفسو ،وجاء شرحيا
عمى النحو التالي :الضغط ،الضيؽ ،إلحاح ،بؿ ىي مرادفة لكممة ( .)Stressكما نجد المعنى نفسو تشير
إليو الكممة االنكميزية ).(Larousse,2002 :258) (Press
أما قاموس  Le Robertفيشرح كممة ( )Stressبالدالالت نفسيا والمعنى التي وردت في قاموس
(Legrain, 1997 : 182) Larousse
بينما في المغة البلتينية فقد جاءت كممة ( )Stressبمفظ ) (Stringereوترمز لمضغط ،لمضيؽ،
لمحصر )(Stora, 1995 :03
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أما في المغة الفرنسية فقد اشتقت مف الفعؿ البلتيني ) (Stringereكممتاف تدالف عمى الشدة
والضيؽ والحصر ،وىما (Etreindre) :وتعني حصر الجسـ ،أو ضمو ،أو أحاطتو بالذراعيف أو
األطراؼ ،وت ارفقو مشاعر وأحاسيس متناقضة وتعني الضيؽ والضغط الشديد عمى الجسـ والنفس؛ وكممة
) (Détresseوىي الشعور بالوحدة أو التخمي ،وتدؿ عمى حاالت حادة تجتمع في حالة واحدة ،وتعتبر
عف وحدة ،خطر ،معاناة ) .(Stora, 1995 :3
وترجـ مصطمح ( )Stressفي المغة العربية إلى عدة كممات فمثبل ترجمت في قاموس المورد عمى
أنيا ضغط ،وطأة ،إجياد (منير البعمبكي.)724 : 2767 ،
والشرح نفسو يقدمو لكممة ) (Pressureفيرى أنيا تعني :ضغط ،جيد ،ثقؿ ،إلحاح (منير البعمبكي،
.)512 : 2767
ونجد أف بعض المناجد والقواميس تترجـ كممة الضغط مف العربية إلى اإلنكميزية بكممة )(To Press
و) (Pressureوىذا ما نجده عمى سبيؿ المثاؿ في معجـ مجاني الجيب (مجاني الجيب.)122 : 2772 ،
أما في القواميس العربية المتخصصة كقاموس عمـ النفس الذي أورد عدة معاني عربية لكممة
( )Stressمنيا :اإلجياد ،الشدة ،الكرب ،الضائقة ،التشديد ،االنعصاب( .حامد عبد السبلـ زىراف،
.)122 : 2765
والشرح ذاتو يقدمو لكممة )( (Pressureحامد عبد السبلـ زىراف.)162 :2765 ،
ثر قبؿ القرف
ويشير جوف بنجاميف ستو ار إلى أف أصؿ كممة ( )Stressانجميزي ،وال يجد ليا أ اً
العشريف في المغة الفرنسية ).(Stora, 1995 :04
وىذا ما يؤكده كذلؾ ) Lafonلفوف( في قاموسو
""Vocabulaire de Psycho pédagogie et de psychiatrie de l’enfant
والى المنحى نفسو يذىب ) Sillamyسيبلمي( في قاموسو"،"Dictionnaire de psychologie
وىذا يشير إليو كذلؾ ( Legrainلوقرف) في قاموسو "."Le Robert Quotidien
ويرى ىاروف توفيؽ الرشيدي أف في المغة االنجميزية وردت ثبلثة مصطمحات ىي :الضواغط
) ،(Stressorوالضغط ( ،)Stressواالنضغاط ) ،(Strainوقد جاءت الضواغط لتشير أف تمؾ القوى
والمؤثرات التي توجد في المجاؿ البيئي –فيزيقية -اجتماعية ،نفسية ،والتي يكوف ليا القدرة عمى إنشاء
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حالة ضغط ما ،أما كممة الضغط ( )Stressفتعبر عف الحادث

ذاتو ،أي وقوع الضغط بفاعمية

الضواغط ،أي أف الفرد قد وقع تحت طائمة ضغط ما ،ويشير مصطمح االنضغاط ) (Strainإلى حالة
االنضغاط التي يعانييا ويئف منيا الفرد ،والتي تعبر عف ذاتيا في الشعور باإلعياء واإلنياؾ واالحتراؽ
النفسي (ىاروف توفيؽ الرشيدي.)23 :2777 ،
 -2-2التعريف االصطالحي:
يعتبر مفيوـ الضغط مف المفاىيـ المعقدة ،ليذا تعددت تعريفاتو بتعدد التوجيات النظرية التي
يتبناىا واضع التعريؼ.
فمقد عرفو ) Selyeسيمي( ( )2734بأنو استجابة جسيمة عامة وغير محددة ضد الموقف
الضاغط ).(Sekiou ,2001 :20
ويشير ىذا التعريؼ إلى أف الضغط ىو استثارة جسمية يستجيب الجسـ ليا ،ويبلحظ أف سيمي قدـ
تعريؼ فيزيولوجي لمضغط ،وأىمؿ عوامؿ أخرى كالعامؿ البيئي والنفسي.
وكما يعرفو ) Ressارس( ( )2754بأنو أي مثيرات أو تغيرات في البيئة الداخمية أو الخارجية
بيذه الدرجة من الشدة والدوام بما يثقل القدرة التكيفية لمكائن الحي إلى حده األقصى والتي في ظروف
معينة يمكن أن تؤدي إلى اختالل السموك أو عدم التوافق أو االختالل الوظيفي الذي يؤدي إلى المرض
ويقدر استمرار الضغوط بقدر ما يتبعيا من استجابات جسمية ونفسية غير صحية (حسف مصطفى عبد
المعطي.)10 :1004 ،
ويستخمص مف ىذا التعريؼ أف الضغط عبء ومشقة خارجية أي انو خارجي عف الفرد ،يضع
عمى ىذا األخير عبئا شديدا يؤدي بو إلى عدـ التوافؽ الذي يظير في استجابات جسمية ونفسية غير
صحية ويبلحظ اف ىذا التعريؼ يشير إلى أف الضغط قوة فيزيقية خارجية.
أما ) Lazarusالزاروس( ( )2754فيرى أف الضغط يحدث عندما تفرض عمى الفرد متطمبات
تفوق أو تزيد عن مصادره التكيفية وميز بين الضغوط الفيزيقية (الظروف البيئية) مثل الحرارة والبرودة
الشديدة واإلصابات الجسمية عن الضغوط النفسية االجتماعية مثل الظروف االجتماعية التي قد تضر
بالذات ).(Stora ,1991 :83
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يشير ىذا التعريؼ إلى أف الضغط يحدث لما يوجد تفاوت بيف متطمبات المواقؼ البيئية وقدرات
األفراد عمى مواجيتيا .إضافة إلى أنو ميز بيف نوعيف مف الضغوط الفيزيقية والنفسية االجتماعية.
ويبلحظ أف ىذا التعريؼ يؤكد عمى التفاعؿ بيف الفرد وبيئتو.
في حيف عرفو ) Antonovskyانتونوفسكي( ( )2757بأنو مطمب تفرضو البيئة الخارجية أو
الداخمية عمى الكائن الحي يفسد اتزانو الييموستازي ويؤدي إلى اختاللو (بشرى إسماعيؿ.)13 :1002 ،
يبلحظ أف ىذا التعريؼ يتفؽ مع تعريؼ سيمي ألنو يركز عمى الجانب الفيزيولوجي لمضغط.
وكذلؾ عرفو ) Davisدافيز( ( )2762بأنو حالة من التوتر في انفعاالت الفرد وعمميات تفكيره
وحالتو الجسمية عندما تتفاقم وتتزايد ،فمن الممكن أن تيدد قدرة الفرد عمى مواجية بيئتو .فيو
مصطمح عام ينطبق عمى األفراد الذين يشعرون بالمشقة واإلجياد في حياتيم )(Davis, 1981 :504
ويبلحظ أف ىذا التعريؼ يؤكد عمى عدة جوانب لمضغط ألنو يعتبره استثارة داخمية نفسية ،واستثارة
جسمية واستثارة معرفية ،ويمكف أف تكوف عائقا في تكيؼ الفرد مع بيئتو.
ويشير ) Mandlerماندلر( ( )2762بأنو تمك الظروف المرتبطة بالضغط والتوتر والشدة الناتجة
عن المتطمبات والتغيرات التي تستمزم نوعا من إعادة التوافق عند الفرد ،وما ينتج عن ذلك من آثار
جسمية ونفسية ،وقد تنتج الضغوط كذلك من الصراع واإلحباط والحرمان والقمق (طمعت منصور وفيوال
البببلوي.)46 :2767 ،
يستنتج مف ىذا التعريؼ أف الضغط ىو حالة داخمية مف الصراع النفسي ،تستمزـ إعادة التكيؼ ولو
آثار نفسية وجسمية.
في حيف يقوؿ ) Taylorتايمور( ( )2764بأف الضغط ىو « :عممية تقييم األحداث كميددات
واالستجابة الفيزيولوجية واالنفعالية والمعرفية والسموكية ليذه األحداث » ).(Taylor,1986 :128
ويشير ىذا التعريؼ إلى أف الضغط يحدث حسب تقييـ الفرد لؤلحداث التي يعيشيا التي قد يعتبرىا
ميددات .ويبلحظ أف ىذا التعريؼ يدخؿ في االتجاه المعرفي.
ولقد عرفو كذلؾ ) Sutherlandسوثرالند( ( )2772بأنو العبء الثقيل عمى الفرد نتيجة التوتر أو
لتأثير التوتر عمى الفرد ،وكال من العوامل النفسية والفيزيقية يمكن أن تكون ضاغطة ،فقط تضر
الضغوط المستمرة بالوظائف الجسمية أو تحدث مرض (بشرى إسماعيؿ.)14 :1002 ،
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يركز ىذا التعريؼ عمى مصادر الضغط المتمثمة في العوامؿ النفسية والفيزيقية ،وعمى آثار الضغط
التي قد تؤدي إلى المرض.
أما عمار الطيب كشرود ( )2772فيرى أن الضغط استجابة تكيفية متوسطة بالخصائص الفردية
أو العمميات النفسية الناتجة عن أي فعل أو موقف أو حدث خارجي والذي يضع متطمبات طبيعية
ونفسية معينة وىذه الخصائص قد تشمل متغيرات كالعمر والجنس والحالة االجتماعية والصحة والوراثة
وما إلى ذلك .أما العمميات النفسية فقد تشمل ىي األخرى عمى مكونات االتجاىات والقيم والمعتقدات
وعدد كبير من أبعاد الشخصية مثل النمط السموكي "أ" أو "ب" وتحمل الغموض ومركز التحكم ،ويعني
أيضا مجموعة من المتغيرات الفسيولوجية والنفسية في الفرد واستجابة لبعض التغيرات البيئية (عمار
الطيب كشرود.)116 :2772 ،
يشير ىذا التعريؼ إلى التفاعؿ بيف الفرد ومتطمبات بيئتو التي قد تكوف مصد ار لمضغط ،ويتوسط
ىذا التفاعؿ متغيرات متعمقة بالفرد كالعمر والجنس والحالة االجتماعية والمعتقدات واالتجاىات والقيـ
إضافة إلى الظروؼ الخارجية.
وعرفو كذلؾ ) Petersonبيترسوف( ( )2775عمى أنو التفاعل المعقد بين فرد معين وبيئة محدد،
وىذا التفاعل يحدث عندما يشعر الفرد بالتيديد والتحدي ).(Peterson,1997 :22
ويبلحظ أف ىذا التعريؼ يتفؽ مع التعريؼ السابؽ عمى أف الضغط يحدث عندما يوجد تفاوت بيف
متطمبات البيئة وقدرات الفرد.
ويرى عبد الستار إبراىيـ ( )2776بأن الضغط ىو تغيير داخمي أو خارجي من شأنو إن يؤدي
إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة ،بعبارة أخرى تمثل األحداث الخارجية بما فييا ظروف العمل أو
التموث البيئي أو السفر والصراعات األسرية ضغوطا مثميا في ذلك مثل األحداث الداخمية أو التغيرات
اليرمونية الدورية (عبد الستار إبراىيـ.)227-226 : 2776 ،
يشير ىذا التعريؼ ويركز أكثر عمى مصادر الضغوط التي قد تكوف أحداث خارجية كالعمؿ،
الصراعات األسرية أو التغيرات الفسيولوجية تتطمب مف الفرد استجابة انفعالية حادة.
وكما يعرفو عبد الفتاح غريب ( )2777عمى أنو تمك االستجابة الفسيولوجية والنفسية والسموكية لمفرد
الذي يسعى إلى أن يتوافق ويتكيف مع كل الضغوط الداخمية والخارجية (عثماف يخمؼ.)11 : 1002 ،
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يبلحظ أف ىذا التعريؼ يركز أكثر عمى أف الضغط ىو استجابة جسمية أو نفسية أو سموكية.
ويشير تعريؼ ) Walkerوالكر( ( )1002إلى أن الضغط يشير إلى تعرض الشخص لصعوبات
ومشكالت ترىقو وتفوق طاقتو عمى التحمل ،والضغط قد ييدد صحة اإلنسان وسالمتو ،كذلك انو قد
يولد ردود فعل جسمية أو سيكولوجية عمى المدى القصير أو الطويل ،وىو يستخدم أحيانا كمرادف
لمقمق إال انو يشمل أبعاد أخرى وبالتالي يمكن القول أن الضغط ىو مجموع استجابات الفسيولوجية
(عرق ،تسارع دقات القمب والتنفس )...والنفسية (خوف ،ذعر ،اضطرابات النوم )...التي تظير عندما
يكون الشخص خاضع لتغيير في الموقف ،وببساطة أكثر الضغط ىو إحساس نحتممو عندما نكون في
مواجية موقف نعتقد أننا ال نستطيع مواجيتو بطريقة صحية ،حيث يحدث إحساس باالضطراب
والضيق ،وىو رد فعل لمجسم ضد اعتداء خارجي مما يؤدي إلى تحريك مجموعة من ردود األفعال
العصبية واليرمونية (بغجية لياس.)37 :1004 ،
يشير تعريؼ والكر إلى مسببات الضغط والى آثاره التي ىي االستجابات التي منيا الفسيولوجية
والنفسية.
وما نستخمصو مف كؿ ىذه التعاريؼ أنيا تشكؿ عدة اتجاىات في تعريؼ الضغط ،حيث يبلحظ أف
ىناؾ مف عرفو مف المنظور الفيزيقي الذي يعتبر الضغط قوة فيزيقية خارجية ،وىذا ما ذىب إليو ريس
في تعريفو ،وىناؾ مف عرفو مف المنظور الفسيولوجي الذي يرى الضغط كاستجابة جسمية ،وىذا ما نجده
في تعريؼ ىانز سيمي وىناؾ مف عرفو مف المنظور النفسي الذي ينظر إلى الضغط عمى انو حالة إجياد
نفسي ،يتعرض ليا الفرد ،تعيؽ توافقو ،وىذا ما بينو تعريؼ ماندلر ،وىناؾ أيضا مف عرؼ الضغط مف
المنظور المعرفي الذي يعتبر الضغط عبلقة بيف مثير الذي ىو حاجة ممحة واستجابة ،كما نجده في
تعريؼ ريتشارد الزاروس وتعريؼ بترسوف وعمار الطيب كشرود.
والمبلحظ كذلؾ مف ىذه التعاريؼ أف منيا ما يعتبر الضغط كمثير ،حيث يركز أصحاب ىذا
االتجاه عمى "المثيرات الضاغطة" أي الظروؼ البيئية المحيطة بالفرد وىي تغيرات ايجابية أو سمبية تط أر
عمى حياة فرد وتتميز بأنيا تتطمب عممية تكييؼ ،وتعتبر ىذه المثيرات مصادر لمضغوط النفسية يتعرض
ليا جميع األفراد في حياتيـ بنسب متفاوتة.
وىناؾ مف ينظر إلى الضغط النفسي كاستجابة ،ويركز أصحاب ىذا االتجاه عمى أف الضغوط
عبارة عف استجابة تكيؼ لمتطمبات جد متباينة تدعى عوامؿ الضغط أو الضغوطات كالبرد والمرض
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والفشؿ  ...وأصحاب ىذا االتجاه ) Selyeسيمي() Miller ،ميمر( ) Gilbertجيمبار(Kaplan ،
)كاببلف( و) Walkerوالكر( .
وىناؾ مف يعتبر الضغط تفاعبل بيف المثير واالستجابة ،حيث يرى أصحاب ىذا االتجاه الضغط
النفسي عمى انو تفاعؿ بيف العوامؿ المثيرة لمضغط واالستجابة ،حيث مسببات الضغط ىي القوى التي
تبدأ بيا حالة الضغط لدى الفرد واالستجابة ىي ردود الفعؿ الفسيولوجية والنفسية ،ولكي يحدث الضغط
البد مف التفاعؿ بيف المثيرات واالستجابة ليا .ومف أصحاب ىذا االتجاه ) Lazarusالزاروس(Taylor ،
)تايمور( وعمار الطيب كشرود.

– –3مصادر الضغط:
كثرت في العصر الحالي مسببات الضغوط وتعددت اآلراء في ىذا المجاؿ ،ومنو تأتي صعوبة
وضع مصادر محددة لمضغوط إال أف مصطمح الضغط يستخدـ في مجاالت متعددة ومعاني مختمفة،
ويدؿ في كؿ مجاؿ عمى مواقؼ وأحداث مختمفة عف مثيبلتيا في المجاالت األخرى ،فالبعض يرى أف
المواقؼ الضاغطة ىي مصادر أساسية لمضغط ويطمؽ عمييا الدوافع المسببة لمضغط ،في حيف يرى
البعض اآلخر أف الخوؼ والتيديد والصراع مصادر أساسية لمضغوط وأيضا أحداث الحياة واضطراب
العبلقات بيف الناس والزمبلء واألقواؿ واألفعاؿ التي يكتنفيا التيديد ،وكذلؾ مواقؼ النبذ واإلجحاؼ
والطموح (ىاروف توفيؽ الرشيدي.)11 :2777 ،
ويعرؼ عادؿ األشوؿ ( )2771مصادر الضغوط بأنيا عبارة عف مثير لو إمكانية محتممة في أف
يولد استجابة المواجية أو اليروب عند شخص معيف ،ويشير كؿ مف مونات و الزاروس إلى أف المثيرات
أو األحداث الضاغطة تنشأ مف مصادر متعددة ،ويمثؿ الصراع واإلحباط احد المصادر الرئيسية المسببة
لمضغط( .جار اهلل بف مبارؾ السندي.)12 :1006 ،
وتـ تصنيؼ مصادر الضغوط إلى:
 -1-3مصادر البيئية الطبيعية:
تزخر البيئة الطبيعية بكثير مف الضغوط التي تؤثر عمى اإلنساف كضغوط الغبلؼ الجوي ،درجة
الح اررة والبرودة ،طبيعة التضاريس (صحراء ،جباؿ )...قمة الموارد الطبيعية ،الكوارث الكونية ،باإلضافة
إلى التموث والضجيج (الضوضاء) واالزدحاـ ...وغيرىا تمثؿ مصادر ضاغطة عمى اإلنساف ،وىذا
األخير في تفاعؿ مستمر مع البيئة التي فييا ويتأثر بيا حتى األثاث شكمو وترتيبو وغيره مما في داخؿ
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البيئة المنزلية ،انو ارتباط بالراحة أو اإلحساس بالضغط النفسي ،وقد أثبتت أنيا كميا عوامؿ ليا تأثير
(حسف مصطفى عبد المعطي.)22 :1004 ،
 -2-3المصادر اإلجتماعية واإلقتصادية:
نجد في البيئة االجتماعية الكثير مف أنماط التشكيبلت والقوالب والنماذج االجتماعية والثقافات
األسرية وباإلضافة إلى التفاوت الثقافي والحضاري وقمة نصيب الفرد مف الرفاىية االجتماعية والوسائط
التكنولوجية وضغط السكني في الريؼ ،وفي األحياء الشعبية ،وازدحاـ السكاف وقمة الخدمات ،وضغوط
ضيؽ السكف وقمة الحجرات في المنزؿ ،وضعؼ اإلضاءة وقذرات الشوارع والحارات .باإلضافة إلى
ضغوط الفقر والبطالة وانخفاض اإلنتاج وعدـ عدالة توزيع الناتج القومي ،فإف ىذا التبايف والتفاوت داخؿ
البيئة االجتماعية يشعر الفرد بالوطأة والعبء وعدـ الرضا (ىاروف توفيؽ الرشيدي.)20 :2777 ،
أما فيما يتعمؽ بالمشاكؿ االقتصادية فيناؾ عامؿ أساسي يساىـ بدرجة كبيرة في جعؿ الفرد يصاب
بحالة توتر واضطراب نفسي ،وىو حاجتو لمدخؿ النقدي بحيث ازداد أجره ازداد رضاه وبالتالي رضا الفرد
يمثؿ حالة نفسية تعبر عف درجة إحساسو بالسعادة (أحمد صقر عاشور.)12 :2761 ،
إف الفرد يتأثر ببيئتو ومجتمعو الذي ينشأ فيو مف حيث مستوى طبقتو االجتماعية واالقتصادية أو
ما يبلقيو مف تدعيـ اجتماعي ومساندة ،ومف ظروؼ وتفاعبلت بيف األفراد أو ما يتعمؽ بو مف مرحمة
عمرية يعيشيا أو تعميـ أو وظيفة يشغميا ،فمجتمعو ىو الذي يعده لمدور المتوقع منو ويكوف لديو آليات
التكيؼ مع الضغوط بكافة أنواعيا ،كما أف المجتمع يظير اضطراب الشخص حيف يصبح خارج عف
المألوؼ في مجتمعو ،وكثي ار ما تصبح المتغيرات االجتماعية ضغوطا عمى الفرد مثؿ وفاة الزوج أو
الطبلؽ ،فتسبب االضطراب ألوؿ مرة أو تسبب االنتكاس الضطراب نفسي سابؽ (جار اهلل بف مبارؾ
السندي)15: 1006 ،
 -3-3المصادر المينية:
تستخدـ عبارة الضغط عند تناوؿ الموضوع مف الجانب الميني لمداللة عمى حالتيف مختمفتيف،
األولى تشير إلى ظروؼ العمؿ المادية واالجتماعية التي تحيط بالفرد في مكاف عممو والتي تسبب لو نوعا
مف الضيؽ والتوتر ،وضمف ىذا اإلطار فإنيا ترتبط بعوامؿ خارجية ،أما الحالة الثانية فإنيا تشير إلى
الشعور غير السار الذي ينتاب الفرد بسبب ىذه العوامؿ .وتعزى أىمية تناوؿ العبلقة بيف الضغوط والعمؿ
إلى الحيوية وضرورة العمؿ في حياة الفرد (عمي عسكر)102 :1000،
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وتمقى العوامؿ المينية اإلجماع الكامؿ مف طرؼ الباحثيف في مجاؿ السموؾ التنظيمي عمى أنيا
مف العوامؿ المسببة لمضغط النفسي وتتمثؿ الضغوط عمى المستوى الميني في الشعور بالوطأة
والعبء والثقؿ الناشئ مف مينة الفرد ،ومجموعة مف الصعوبات المباشرة وغير المباشرة التي يواجييا
الفرد في مينتو وعممو ،مثؿ :عبء المينة ،غموض وصراع الدور ،ساعات العمؿ الطويمة( ...ىاروف
توفيؽ الرشيدي.)3 :2777 ،
ويؤكد الكثير مف الباحثيف عمى أف العوامؿ المرتبطة بالعمؿ والتنظيـ الذي يعمؿ فيو الفرد ،مف أىـ
العوامؿ المسببة لمضغط ومف بينيا :عبء العمؿ وغموض الدور وصراع الدور ،والمسؤولية عمى اآلخريف
وانعداـ العدالة في التقييـ والمعاممة وظروؼ العمؿ ،وانعداـ المشاركة في اتخاذ الق اررات (عبد الحفيظ
مقدـ.)265 :2774 ،
ومف ىنا تظير العبلقة بيف الضغط ومينة الفرد ،فالشخص الذي يعيش ضغطا مزمنا والذي تظير
عميو عدة أعراض يؤدي بو الحاؿ إلى التغيب عف العمؿ والى التغيب عف العمؿ والى انخفاض مستوى
أدائو وتنقمو إلى عمؿ آخر وربما انقطاعو عف العمؿ نيائيا (عبد الحفيظ مقدـ.)264 :2774 ،
باإلضافة إلى أف ) Abelsonأبمسوف( قدـ نموذج لمصادر الضغوط المينية حيث صنؼ ىذه
األخير إلى ثبلث محتويات ىي( :سامي صالح الرويشدي.)12 :1001 ،
 مصادر تتعمق بالمنطقة التي يعمل بيا الفرد وذكر منيا :ضعؼ الحوافز المالية ونقص فرص
التطوير الوظيفي وضغط الوقت مع كثرت أعباء العمؿ.
 مصادر تتعمق بالفرد وتشمؿ :غموض الدور المسند لمفرد ،وصراع الدور ،وعدـ القدرة عمى
التوفيؽ بيف مطالب العمؿ واألسرة وضعؼ االتصاالت مع الرؤساء.
 مصادر تتعمق بالبيئة الخارجية وتشمؿ :التوافؽ مع التغيرات االجتماعية والتكنولوجية والوظيفية،
والتدرج الوظيفي والتقاعد وكثرت التنقؿ وظروؼ العمؿ الفيزيقية.
-4-3المصادر الصحية:
وتتمثؿ في األمراض العضوية التي تحدث لمفرد والتغيرات الفيزيولوجية التي يتعرض ليا وتسبب في
إعاقتو نحو الوصوؿ إلى األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا إما بشكؿ دائـ أو مؤقت كاإلعاقات الجسمية،
والعمميات الجراحية ،واالضطرابات الغدة الصماء ،واألمراض الدموية واألمراض المتعمقة بسوء التغذية،
وتؤدي بالشعور باإلجياد وقمة التركيز (عزت دري حسيف.)242 :2764 ،
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 -5-3المصادر األسرية:

يشير اميري ( )2761إلى أف الخبلفات األسرية تمعب دو ار ىاما في إحداث الضغط النفسي
وخصوصا لدى األطفاؿ ويصبح األمر خطورة إذا أدى الصراع األسري إلى انفصاؿ الوالديف ،ويرى
جرامزي ( )2761إف ذلؾ يعود إلى شعور الطفؿ بالتيديد ال سيما فيما يتعمؽ بفقداف الحب ،كما يكوف
لدى الفرد الشعور بالخسارة أو توقع الخسارة مستقببل ( سامي صالح الرويشدي.)11 :1001 ،
وسنتعرض إلى المصادر األسرية بالتفصيؿ عند التعرض إلى الضغوط األسرية.
 -6-3مصادر تتعمق بأحداث الحياة الحادة:
وىي أحداث مؤلمة شديدة الواقع عمى الفرد ألنيا في الواقع مفاجئة وغير متوقعة وتكوف في العادة
خارجة عف سيطرت اإلنساف كالكوارث الطبيعية أو وفاة شخص عزيز أو اإلصابة بمرض معجز أو فقداف
الوظيفة المفاجئ أو الخسارة الجسيمة في األعماؿ وتراكـ الديوف والتعرض إلى العتداء إجرامي ،وغير
ذلؾ مف األحداث التي تسبب صدمة لؤلفراد ،ألنيا في الغالب تكوف خارج حدود توقعاتيـ أو خبراتيـ لذلؾ
قد يحدث لدى البعض ما يسمى باستجابة الضغط الحادة والتي تختمؼ لدى األفراد بحسب االستعداد
الشخصي لمفرد (معزي عياش بف سمير العنزي)23 :1001 ،
 -7-3المصادر األكاديمية:
توجد ىناؾ العديد مف الصعوبات أو المعوقات التي يدركيا الطبلب والطالبات والتي تحوؿ دوف
تقدميـ أو نموىـ بصورة طبيعية وصحيحة ومف تمؾ الصعوبات :مشكبلت االمتحانات المرتبطة بالدراسة،
ومشكبلت عممية التعميـ وغيرىا .وىذا ما أشار إليو أبو ناىية ( )2772إلى أف ىناؾ العديد مف الصعوبات
أو المعوقات التي يدركيا طبلب وطالبات الجامعة وتحوؿ دوف تقديميـ أو نموىـ بصورة طبيعية وصحيحة.
وقد صنفيا جار اهلل السندي كما يمي( :جار اهلل بف مبارؾ السندي.)10-16 :1006 ،
 مشكالت االمتحانات والتقويم:
وتتعمؽ بأسئمة االمتحاف مف حيث نوعيا ،وعددىا ،واألسس الفنية إلعدادىا ومستوى صعوبتيا.
 مشكالت محتوى المقررات الدراسية:
وتتعمؽ بمحتوى المقررات وازدحاميا بالمادة الدراسية ،وافتقارىا إلى التجديد واالبتكار ،وعدـ
اىتماميا بالثقافة الفنية أو التربية الرياضية ،فضبل عف ابتعادىا عف أمور الحياة اليومية لمطمبة.
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 مشكالت المستقبل التعميم الميني:

وتتعمؽ بفرص العمؿ وصعوبة الحصوؿ عمى الوظيفة ،والعمؿ في غير التخصص وقمة المعمومات
عف المجاالت األكاديمية والتخصصية المختمفة.
 المشكالت األسرية المرتبطة بالدراسة:
وتتعمؽ بدخؿ األسرة ،وشكوى األسرة مف كثرة المصاريؼ ،واضطرار الطمبة لمعمؿ المؤقت ،وتدخؿ
األسرة في شؤونيـ الخاصة ،واالختبلؼ في القيـ واالتجاىات بينيـ وبيف آبائيـ.
 مشكالت العالقات التفاعمية:
وتتعمؽ بمراعاة الزمبلء آداب السموؾ والحوار في تعامميـ أو مناقشاتيـ كما تتعمؽ بمدى توفر
االنسجاـ والتوافؽ والتعاوف بيف الطبلب بينيـ أو مع األساتذة أو اإلدارييف.
 المشكالت الشخصية المرتبطة بالدراسة:
وتتعمؽ بمظاىر اإلحباط المرافقة لحياة الطالب اليومية ،ومظاىر القمؽ والتوتر والضطرابات ،كما
ترتبط بصعوبات تنظيـ الوقت واتخاذ الق اررات ،واقناع اآلخريف أثناء المناقشة أو عند مواجية.
 مشكالت عممية التعميم:
وتتعمؽ بكفاءة أعضاء ىيئة التدريس العممية والتربوية وميارتيـ التدريسية وبالتجييزات واإلمكانيات
وقاعات الدراسة ،وبمصادر التعمـ كالكتب والمراجع.
وكؿ ىذا ال يعني أف تكوف الضغوط التي نواجييا في الحياة اليومية صادرة مف أحداث ومواقؼ
عظيمة ،فقد تكوف األحداث البسيطة مصد ار لمشعور بالضغط النفسي ومف ذلؾ ما يحدث عندما يفقد
أحيانا مفاتيحو الخاصة أو تتعطؿ سيارتو وىذه األحداث تدعى بالمنغصات اليومية ويتفاوت األفراد في
درجة تعرضيـ ليذا النوع مف الضغوط.

– –4أنواع الضغوط:
 الضغط االيجابي (التكيفي):
إف الضغط يرفع مف مستوى الفطنة ونباىة الفرد ويزيح مف فكره كؿ األوىاـ واألحبلـ ،ويركز
اىتمامو وانتباىو حوؿ الوضعية الراىنة ،كما أف كؿ قدراتو العقمية يتـ توجيييا نحو تقييـ الخطر وتقويمو،
وتسخير اإلمكانيات لمواجيتو وتجميع المعمومات لحصره واالستعانة بالذاكرة لمعرفة الوسائؿ الدفاعية
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لحمو ،فالشخص يتخمى عف الكسؿ والتماطؿ في اتخاذه القرار ،فتراه في غاية النشاط وبحاجة إلى الفعؿ
السريع والنجاح (عمي عسكر.)205 :1000 ،
 الضغط السمبي:
ىو تفاعؿ ضاغط يجد الفرد نفسو فاقد السيطرة عمى المستوى الحركي مع ظيور تظاىرات عصبية
انعكاسية ىامة ،وعجزه عمى وضع استراتيجيات دفاعية عمى المستوى النفسي ،وىكذا فالحمؿ الزائد
والمنخفض يرتبطاف بالجانب السمبي لمضغط ،بينما الجانب االيجابي مرتبط بوجود درجة مف الضغط تدفع
لمعمؿ بشكؿ منتج (عمي عسكر.)206 :1000 ،
وحديثا قسـ محمد نجيب الصبوة ( )2775الضغوط إلى أربعة مجموعات ىي( :محمد نجيب
الصبوة.)14-12 :2775 ،
 الضغوط الفيزيائية:
وىي عبارة عف منبيات البيئية الخارجية التي تحيط بجسـ اإلنساف بحيث إذا تعرض ليا تسبب لو
ضرر أو أذى محدد مثؿ :الح اررة أو البرودة الشديدة ،تموث اليواء ،أشعة الشمس الحارقة ،اإلضاءة
المبيرة ،الضوضاء السمعية ،المنبيات الشمية ،الجاذبية ،الرطوبة.
 الضغوط الطارئة:
ويقصد بيا تمؾ األحداث الشاذة التي تحدث بشكؿ طارئ وفجائي وليس ليا صفة الدواـ ال في
الحدوث ،وال في التأثير ومثاؿ عمى ذلؾ :حوادث السيارات والطائرات والقطارات وكؿ وسائؿ المواصبلت،
أو فقداف شخص عزيز بموتو أو سفره ،طبلؽ ،السرقة ،تدمير المنازؿ ،الكوارث الطبيعية (األمطار،
السيوؿ ،البراكيف ،الزالزؿ.)...
 الضغوط االجتماعية:
تشمؿ المكانة االجتماعية والمكانة االقتصادية ،والفقر ،وسوء التغذية والمستوى التعميمي ،ومكاف
اإلقامة ،الخ.
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 الضغوط الشخصية:

وىي التي تنشأ مف داخؿ الفرد ذاتو مثؿ ضغوط أسموب الحياة الذي يتبعو الشخص والضغوط
الجسمية والعصبية والنفسية التي تنتج عف تعاطي بعض األطعمة والمشروبات ،واألدوية والمكسرات التي
يتعاطاىا الشخص بكامؿ إرادتو.
إضافة إلى ما سبؽ ىناؾ دراسات حاولت إف تحدد وتنظـ المتغيرات التي تعمؿ كضغوط ،فقد قاـ
) Lazarusالزاروس( و) Cohenكوىاف( بتصنيؼ العوامؿ الضاغطة إلى ثبلث أقساـ ىي( :حسف
مصطفى عبد المعطي.)20 :1004 ،
 الظواىر الفجائية:
التي تؤثر عمى كثير مف الناس مثؿ الكوارث الطبيعية.
 األحداث القوية:
التي تؤثر عمى قميؿ مف الناس مثؿ األزمات األسرية.
 المشاكل اليومية:
المتكررة في مواقؼ الحياة مثؿ احباطات العمؿ.

– –5العوامل المسببة لمضغط:
حاولت العديد مف الدراسات الميتمة بالضغط البحت عف العوامؿ واألسباب المؤدية لمضغط،
فوجدت أنيا متعددة ومختمفة مف فرد ألخر فمنيا :الجسيمة ،الذاتية ،النفسية ،االجتماعية ،االقتصادية،
المينية .وتراكميا عمى عاتؽ الفرد ولمدة زمنية معتبرة يمكف أف تؤدي لئلصابة بأمراض جسمية ونفسية،
ولدلؾ سنحاوؿ التطرؽ إلى ىذه العوامؿ والمتمثمة فيما يمي:
 -1-5العوامل المعرفية:
إف اعتبار حدث أو مثير ما ضاغطا فسوؼ يعتمد ذلؾ عمى اإلدراؾ المعرفي لمموقؼ عمى انو
ضاغطا وميددا لفرد أـ ال ،ألف مصطمح الضغط في الحقيقة مصطمح مجرد ليس لو معنى عمى
اإلطبلؽ ،إذا لـ يؤخذ في الحسباف رد فعؿ الكائف الحي لمقوى الضارة الكامنة لممثيرات واألحداث التي
يمر بيا ،فبل يعتمد اإلحساس بالضغط عمى شدة أو حدة أو دواـ وقوع ىذه األحداث ولكف يعتمد عمى
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إدراؾ الفرد ما إذا كانت المثيرات ضاغطة أو ال ،فالضغط الذي ينصب عمى بعض الناس يمكف أال يكوف
ضاغطا بالنسبة آلخريف (حسف مصطفى عبد المعطي.)33 :1004 ،
ليذا تنشأ الضغوط مف وجود أفكار واعتقادات غير منطقية كالمبالغة في إدراؾ األحداث البسيطة
عمى أنيا خطيرة وميددة واستخداـ األحكاـ واالستنتاجات الخاطئة في تفسير األحداث ،وتعميـ الخبرات
السمبية إلى مواقؼ أخرى مشابية والتطرؼ في إدراؾ األحداث إما حسنة أو سيئة ،والتركيز عمى النواحي
السمبية في الموقؼ واغفاؿ النواحي اإليجابية ). (Marchand & Brillon, 1995: 65
 -2-5العوامل الجسمية:
باعتبار الكائف البشري وحدة عضوية ال يتكرر ،فإف مف مسببات الضغوط الحالة التي يكوف عمييا
البناء الجسمي مف طوؿ أو قصر ،نحافة أو سمنة ،قبح أو جماؿ مبلمح الوجو ،الضعؼ في أجيزة
الجسـ الداخمية وكفاءة النظاـ الغذي وضعفو ،فيذه المكونات كميا عوامؿ تسبب حالة مف الضغط يعيشيا
الفرد مف جراء أي خمؿ أو اضطراب أو نقص أو تشوه عمى مستوى صحتو الجسمية والخارجية (محمد
عطية اإلبراشي ،بدوف تاريخ.)224 -223 :
 -3-5العوامل الذاتية:
إف التغذية الغير مكيفة تؤدي إلى اإلفراط في الوزف الذي يعمؿ بدوره عمى عدـ الرضا عف صورة
الجسـ ويعيؽ استجابة الفرد لممواقؼ التي يواجييا باليرب مثبل ،مما يزيد مف مستوى الضغط عنده،
فحسب الجمعية األمريكية السيكاترية ) (A.P.Aفاف تناوؿ األغذية والمشروبات التي تحتوي عمى
الكافييف ،الكحوؿ ،الكوكاييف ،المنومات ،الميدئات وأي مخدر ميما كاف ،يعمؿ عمى االنضغاط خاصة
عندما ال يستطيع المتعاطي االستغناء عنيا (عمي عسكر.)51 :1000 ،
 -4-5العوامل النفسية:
إ ّف لمعوامؿ النفسية تأثير مباشر عمى الصحة النفسية والجسمية ،وىذه العوامؿ النفسية يمكف أف

تكوف سببا لمضغوط ومف بينيا نجد:
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 -1-4-5الصراع:

وىو حالة تنشأ بسبب وجود مثيريف أو ىدفيف ويحدث التعارض ألف السموؾ الضروري لتحقيؽ
احدىما بتعارض مع الرغبة في تحقيؽ اليدؼ اآلخر (محمد رمضاف القذافي.)224 :2776 ،
 -2-4-5اإلحباط:
حيث ينتج اإلحباط نتيجة شعور الفرد عادة بوجود عائؽ يمنعو مف تحقيؽ ىدؼ معيف أو في حالة
شعوره بالعجز مف القياـ بأي عمؿ لتغيير الموقؼ الغير المرغوب فيو وفي الغالب يتجسد رد الفعؿ في
انفعاؿ الغضب ومف الطبيعي أف يصاحب ذلؾ إف ارزات لميرمونات التي ترتبط بالموقؼ الضاغط (عبد
الحميد محمد الشاذلي.)65 :1002 ،
 -3-4-5الميل نحو التنافس المفرط:
إف الميؿ إلى التنافس الذي ال إفراط فيو ىو ظاىرة سوية عند اإلنساف ولكف التنافس المستمر
والدائـ مع اتخاذه كأسموب في الحياة ،وىدفا لكؿ أنشطة الفرد يعتبر باعثا عمى الضغط (محمد قاسـ عبد
اهلل.)210: 1002 ،
 -4-4-5التكيف:
تعتمد صحة الفرد العامة عمى االحتفاظ بالتوازف بيف جوانب شخصيتو مف جانب عقمي ،بدني،
نفسي ،فالجسـ بطبيعتو يعمؿ جاىدا وبصورة مستمرة لبلحتفاظ بيذا التوازف مف أجؿ مواجية التغيرات
الحياتية وتكمف الخطورة في أف ىذه التغييرات مف شأنيا إحداث خمؿ في التوازف الكيميائي والذىني
واجبار الجسـ عمى التكيؼ لبلحتفاظ بذلؾ التوازف (عمي عسكر.)51 :1000 ،
 -5-4-5فقدان الصبر والتحمل:
إف االلتزاـ بالجدية المطمقة أو النسبية في العبلقات مع الناس ينمي الضغط وسموؾ اإلثارة ،واذا
كاف الشخص عجوال وغير صبور ويتوقع انجاز أعمالو بسرعة مثؿ اآلخريف .االستعجاؿ في أداء ميمة
معينة وعدـ القدرة عمى الصبر في وجو المشاكؿ والصدمات واألزمات التي تصادؼ الفرد في طريقو إلى
تحقيؽ مشاريعو تجعمو إنساف ضعيؼ الشخصية ،عديـ الثقة في نفسو وقدراتو ،ىذا ما يجعمو تحت
ضغوط تعرضو لئلصابة باألمراض وتؤثر عمى السير العادي لحياتو .إضافة إلى كؿ ىذا فالفرد الذي
يفشؿ في التعامؿ مع إحساساتو ومشاعر اإلحباط والفشؿ وخيبة األمؿ يكوف دوما حبيس مشاعر الضغط
والتوتر ورفض الذات (محمد قاسـ عبد اهلل.)221-210 :1002 ،
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 -6-4-5القمق:

وىو مف الجوانب الميمة في تشكؿ بعض مكونات الضغط ويمكف التعرؼ عميو مف متابعة أسبابو،
مظاىره ،أعراضو ،نتائجو ،وسموكات دالة عميو منيا :إفراز بعض الغدد نشاط األعضاء الحشوية كالنبض
والتنفس وضغط الدـ ،وكذا عوامؿ نفسية وانفعالية كخيبة األمؿ ،الخجؿ ،عدـ الرضا ،الممؿ ،الخوؼ،
اإلحساس بعدـ النجاح ،االنفعاالت السمبية أو االيجابية القوية ،الفشؿ ،اليموـ ،االنشغاالت المادية
والمينية والمشاكؿ العاطفية (محمد رمضاف القذافي.)225 ،224 :2776 ،
ليذا يعتبر القمؽ سبب مف أسباب الضغط ،حيث أف معظـ األفراد الذيف ىـ مف الشخصيات القمقة
عادة ما يتأثروف بالمواقؼ الضاغطة أكثر مف غيرىـ ،وذلؾ ألف ردود أفعاليـ نحو مسببات الضغط غالبا
ما تتسـ بالمبالغة في األحداث المسببة لمضغط بعد زواؿ المثير (عبد الستار إبراىيـ.)67 :2776 ،

 -5-5العوامل االجتماعية:
يشير عمماء االجتماع إلى أف االصطداـ بالواقع االجتماعي قد يكوف وراء تعرض الفرد لمضغوط،
إذ قد يجبر عمى قمع رغباتو والتعبير عنيا تماشيا واحتراما لعادات ونظـ الجماعة "المنزؿ ،المدرسة،
العمؿ ،الشارع (محمد عطية اإلبراشي ،بدوف تاريخ.)223 :
ويدرج حمدي ياسيف الزواج ،الطبلؽ ،تغيير مكاف اإلقامة فقداف احد األقارب ،العطؿ والتقاعد،
ضمف العوامؿ االجتماعية التي تولد الضغط (حمدي ياسيف.)253 :2777 ،
كما يشير الباحثوف إلى أف كثرة األبناء ،الجيراف ،المنافسة ،مختمؼ الميوؿ واالتجاىات ،صراع
القيـ ،قمة نصيب الفرد مف الرفاىية كميا عوامؿ يمكف أف تكوف مصد ار لمضغط ،كما أف ضغوط األحداث
في الحياة كفقداف أو موت شخص عزيز أو األحداث السارة ،فقد تكوف مصد ار لمضغوط حيث تسبب
تغيي ار في الحياة مما يتطمب إعادة التوافؽ والتوازف ،والتغييرات الحادة تجعؿ التوافؽ صعبا فينتج الضغط
(ىاروف توفيؽ الرشيدي.)2 : 2777 ،
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 -6-5العوامل االقتصادية:

تنشأ الضغوط مف التبايف بيف متطمبات التي ينبغي أف يؤدييا الفرد وقدرتو عمى االستجابة ليا
والشعور بالوطأة والعبء وعدـ الرضا الناتج عف عدـ التوافؽ مع األوضاع االقتصادية وذلؾ لعدة أسباب
منيا :الفقر ،البطالة ،انخفاض اإلنتاج ،فقداف الثروة والتفاوت الطبقي (محمد رمضاف القذافي:2776 ،
.)221
 -7-5العوامل المينية:
تمقى العوامؿ المينية اإلجماع الكامؿ مف طرؼ الباحثيف في مجاؿ السموؾ التنظيمي عمى أنيا مف
العوامؿ المسببة لمضغط ،فنشأة ىذه العوامؿ تكوف مف مينة الفرد ،وما يقوـ بو مف عمؿ شاؽ مف ضغوط
قواعد العمؿ ،األجرة ،والترقية ،التمييز ،العنصرية الغير المبررة مف طرؼ الرؤساء .وىنا يكوف معنى
الضغط الشعور بالمأساة ،العبء ،الثقؿ والممؿ الناشئ مف ىذه المينة التي يقوـ بيا الفرد والتي تطمب منو
أكثر مف طاقتو النفسية (ىاروف توفيؽ الرشيدي.)3 :2777 ،
وما نستنتجو ىو أف كؿ ىذه العوامؿ تمعب دو ار ىاما في معاناة األفراد مف الضغوط  ،وىذا يمكف
أف يؤدي إلى مضاعفات خطيرة كاالنييار ،واإلصابة بأمراض نفسية وجسدية لكف ىذا ال يحدث عند كؿ
األفراد وىذا راجع إلى اختبلؼ طريقة تعامميـ وتمقييـ لنفس األحداث الضاغطة ،وىذا ما تؤكده الدراسات
الفروؽ الفردية في القابمية لمتعرض لمضغط والذي سنتعرض لو في العنصر التالي.

– –6الفروق الفردية في القابمية لمتعرض لمضغوط:
المسببات لمضغوط قد تؤثر عمى بعض الناس بخبلؼ اآلخريف بسبب الفروؽ الفردية في القابمية
لبلستجابة لؤلحداث والمواقؼ الضاغطة ،ويشير الباحثوف إلى أف الناس يساىموف في الضغوط التي
يتعرضوف ليا بتفسير الظروؼ البيئية عمى أنيا ميددة ليـ ،وقد ركزت الدراسات الخاصة باختبلفات
الناس عمى المتغيرات المعتقد بأنيا تؤثر عمى إد ارؾ وتفسير الضغوط (حسف مصطفى عبد المعطي،
.)43 :1004

-234-

الضغوط األسرية

الفصل الرابع
ومف ىذه المتغيرات:
 -1-6الفروق بين الجنسيين:

تشير معظـ الدراسات في ىذا المجاؿ إلى عدـ وجود تأثير لمتغير الجنس في مدى التأثر بضغوط،
ففي دراسة أجراىا ) Jickجيؾ( و) Mitzميتز( ( )2763وجدا أف العامميف الذكور واإلناث ال يختمفوف
في مقدار الضغوط التي يتعرضوف ليا .كما وجدا أف اإلناث يظيرف عبلمات اضطراب سيكولوجية بدرجة
أكبر مف الذكور عند التعرض لمواقؼ الضغط ومنيا اضطراب القمؽ ،في حيف يظير الذكور اضطرابات
بدنية كاالضطرابات القمبية (حسف مصطفى عبد المعطي.)42 :1004 ،
وأظيرت دراسة أجراىا ) Martocchioمارتوشيو( و) Olearyأوليري( ( )2767أف التحميبلت
لمفروؽ بيف الذكور واإلناث عمى عدـ وجود تأثيرات واضحة لكيفية تأثر كبل الجنسييف بالضغوط ،وفي
التحميؿ الكمي وعند تقسيـ العينة بالمقاييس السيكولوجية والبدنية وجد أف االرتباط بيف الضغط والجنس
ىو صفر (حسف مصطفى عبد المعطي.)42 :1004 ،
 -2-6الفروق العرقية (بين األجناس):
أجريت دراسات الستقصاء الفروؽ بيف األجناس في مدى قابمية لمتعرض لمضغوط ،ومدى تأثير
الضغوط عمى الحالة البدنية ففي دراسة أجراىا ) Andersonأندرسوف( ( )2763الحظ مع زيادة
الضغوط تظير اضطرابات قمبية ،وارتفاع ضغط الدـ بيف اإلفريقييف واألمريكييف .وقد حاولت التفسيرات
النظرية والتجريبية ،ربط تطور واضطرابات القمب برد الفعؿ الفسيولوجي لمضغط ،فمع الوقت وتراكـ
الضغوط تحدث تغيرات دائمة في الجياز الدوري لمشخص ،حيث يظير األفراد الذيف يعانوف مف ردود
أفعاؿ قمبية بطبيعتيـ استجابات أسرع بخبلؼ األفراد العادييف مع زيادة الضغوط التي يتعرضوف ليا،
حيث تؤدي االضطرابات القمبية إلى ارتفاع ضغط الدـ بمعدؿ اكبر بيف اإلفريقييف مع أف األمريكييف قد
يظيروف أف لدييـ تعرضا أكبر لمضغوط (حسف مصطفى عبد المعطي.)42 :1004 ،

– –7أعراض الضغط:
عندما يفشؿ الفرد في التحكـ في المصادر التي تسبب لو ضيقا وازعاجا ،فإف جسمو يمر بحالة
تعرؼ بالمواجية أو اليرب ،فتزداد ضربات القمب ،ويتحوؿ الدـ مف األطراؼ إلى العضبلت الداخمية،
تتسع حدقة العيف ،تحوؿ التنفس مف الحاجب الحاجز إلى الصدر ،إضافة إلى االضطراب اليرموني،
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وىذه العمميات غير طبيعية تعود بالضرر عمى الجسـ وتنيكو ،مع استمرار المصادر المسببة لمضيؽ.
التي يمكف أف تحدث تشكيمة مف األعراض وذلؾ عمى كؿ المستويات التالية ،الجسدية ،العقمية ،السموكية،
ويمكف تمخيص األعراض فيما يمي:
 -1-7األعراض الجسدية( :مصطفى حسيف باىي وحسيف أحمد حشمت)120 :1001 ،
 العرؽ الزائد.
 التوتر العالي.
 عسر اليضـ.
 آالـ الظير وبخاصة في الجزء السفمي منو.
 التغيير في الشيية.
 اإلسياؿ والمغص.
 التياب الجمد.
 الصداع بأنواعو (النصفي ،الدوري ،التوتري).
 األلـ في العضبلت خاصة الرقبة والكتفيف.
 عدـ االنتظاـ في النوـ.
 التعب أو فقداف الطاقة.
 اإلمساؾ.
 القرحة.
 -2-7أعراض انفعالية أو عاطفية( :مصطفى حسيف باىي وحسيف أحمد حشمت)120 :1001 ،
 سرعة االنفعاؿ.
 العصبية.
 تقمب في المزاج.
 سرعة الغضب.
 سرعة البكاء.
 االكتئاب.
 المجوء إلى العنؼ والعدوانية.
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 الشعور باالستنزاؼ االنفعالي أو االحتراؽ النفسي.
 اإلحساس بالقمؽ.
 ضعؼ الطاقة.
 مخاوؼ وكوابيس.
 -3-7أعراض فكرية وذىنية( :عمي عسكر) 30:1000 ،
 النسياف.
 الصعوبة في اتخاذ الق اررات.
 االضطراب في التفكير.
 ذاكرة ضعيفة أو الصعوبة في استرجاع األحداث.
 استحواذ فكرة واحدة عمى الفرد.
 انخفاض اإلنتاجية أو دافعية منخفضة.
 انجاز المياـ بدرجة عالية مف التحفظ.
 تزايد عدد األخطاء.
 إصدار أحكاـ غير صائبة.
 -4-7أعراض خاصة بالعالقات الشخصية( :عمي عسكر) 31:1000 ،
 عدـ الثقة باآلخريف ولوميـ.
 نسياف المواعيد أو إلغائيا قبؿ فترة وجيزة.
 تصيد أخطاء اآلخريف.
 تجاىؿ اآلخريف.
 التفاعؿ مع اآلخريف بشكؿ آلي.

– –8آثار الضغط:
تترتب عمى الضغوط آثار عمى المستوى الجسمي والسموكي والنفسي لمفرد ،وتزداد اآلثار حسب
ىذه الضغوط ويمتد األثر ليطوؿ محيطو والمجتمع الذي يعيش فيو.
وفيما يمي عرض لآلثار المترتبة عمى اإلحساس بالضغط ،وىي:
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 -1-8اآلثار العقمية:

إف الضغط يخفض مف القدرات العقمية مثؿ :االنتباه ،التركيز ،الذاكرة بالتالي يصبح العقؿ غير
قادر عمى التقييـ بدقة لمظروؼ الراىنة أو التنبؤ بالعواقب المستقبمية ،ولديو تأثير عمى العمميات المعرفية
(محمد محمد شعبلف .) 60 : 2755 ،والتي تظير عمى شكؿ النسياف ،الصعوبة في التركيز ،الصعوبة
في اتخاذ الق اررات االضطراب في التفكير ،ضعؼ ذاكرة أو الصعوبة في استرجاع األحداث ،استحواذ فكرة
واحدة عمى الفرد ،تزايد عدد األخطاء ،إصدار أحكاـ غير صائبة (عمي عسكر.)23 :1000 ،
كما بيف ) Lainterالنتر( تأثير الضغوط عمى األداء ،فأوضح أنو توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في أداء األطفاؿ في ظروؼ األداء العادي وظروؼ األداء الذي تعرضوا فييا لمضغط ،كما أكد
) Ansleyأنسمي( أف الضغط الناتج عف طمب إنجاز أكبر كمية ممكنة مف األعماؿ في وقت محدد ينتج
عنو عدد كبير مف األخطاء (مصطفى حسيف باىي وحسيف أحمد حشمت.)103 : 1001 ،
 -2-8اآلثار الفسيولوجية:
إف الضغط يحدث تحوالت كيميائية داخؿ جسـ اإلنساف غير طبيعية ومثؿ ىذه الوضعية ستكوف
آثار عمى صحة الفرد الخاصة إذا كاف مستوى الضغط الذي يعني منو عالي ،وىذا ما يضعؼ الصحة
العامة لمفرد ويؤدي بو في المراحؿ األولى إلى أعراض كالعرؽ الزائد ،التوتر العالي ،التغيير في الشيية،
عسر اليضـ ،آالـ الظير وبخاصة في الجزء السفمي منو ،األلـ في العضبلت خاصة الرقبة والكتفيف
وعند استمرار ىذه األعراض ستؤدي إلى أمراض كأمراض السرطاف ،القرحة ،الجمطة الدماغية ،الربو
الصداع ،والضغط الدـ ،الخ (عبد الرحماف سميماف الطريري.)20 :2772 ،
ولقد أشار بعض الباحثيف إلى إف معظـ األمراض تنشأ عف المواقؼ الضاغطة ،فقد وجد أف كثير
مف المرضى بفترة قميمة ،فجسـ اإلنساف في الظروؼ العادية قادر عمى مقاومة األسباب الخارجية
لممرض ،ولكف عندما تصاب دفاعات الجسـ بالضغط النفسي يكوف عندئذ عرضة لئلصابة بالمرض
(جار اهلل بف مبارؾ السندي.)17 :1006 ،
إضافة إلى أف ىناؾ مف الباحثيف مف أشار إلى أف الضغط يمكف أف يسبب األمراض
السيكوسوماتية حيث صنؼ الباحثاف ) Harrisىاريس( و) Nathanناثاف( ( )2753االضطرابات
النفسجسمية إلى سبعة أنواع ،حيث يبلحظ أف كؿ اضطراب يرتبط بعضو معيف ،ومنيا :االضطرابات
النفسجسمية الجمدية (الحساسية ،اإلكزيما ،الدمامؿ ،التساقط الفجائي لمشعر ،)...االضطرابات
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النفسجسمية العضمية-العظمية (آالـ الظير ،تشنج العضبلت ،آالـ العضبلت ،)...االضطرابات التنفس
(الربو ،زيادة التنفس ،االضطرابات األنفية ،التمخط ،)...االضطرابات القمبية-الوعائية (ارتفاع ضغط
الدـ ،النوبات القمبية ،الصداع النصفي ،)...االضطرابات المعدية-المعوية (قرحة المعدة ،التياب القولوف،
الغثياف ،حرقة فـ المعدة ،اإلمساؾ واإلسياؿ المزمنيف وزيادة حموضة المعدة ،)...اضطرابات األعضاء
الجنسية(البرود الجنسي ،والعجز الجنسي )...واالضطرابات الغدد (زيادة إفراز الغدة الدرقية ،مرض
السكري ،حب الشباب( )...مصطفى عشوي.)122-121 :1020 ،
 -3-8اآلثار النفسية واالنفعالية:تكاد تجمع نتائج البحوث النفسية عمى أف لمضغوط آثار نفسية تتمثؿ في اضطراب إدراؾ الفرد،
وعدـ وضوح مفيوـ الذات لديو ،كما أف الضغوط الشديدة يؤدي بالفرد إلى الغضب والخوؼ والحزف
والشعور باالكتئاب ،وكذلؾ الشعور بالخجؿ والغيرة ،وقد أشار بعض الباحثيف إلى أف معظـ األمراض
تنشأ عف المواقؼ الضاغطة فقد وجد أف كثير مف المرضى سبؽ وأف تعرضوا لبعض الخبرات التي سببت
الضغط النفسي قبؿ أف يصابوا بالمرض بفترة قميمة ،فجسـ اإلنساف في الظروؼ العادية قادر عمى مقاومة
األسباب الخارجية لممرض ،ولكف عندما تصاب دفاعات الجسـ بالضغط النفسي يكوف عندئذ عرضة
لئلصابة بالمرض (حسف الموسوري.)203 :2776 ،
وتتمثؿ ىذه اآلثار في اختبلؿ اآلليات الدفاعية النفسية أو انييارىا ،إذ يتميز الفرد تحت الضغط
بسرعة االنفعاؿ ،الشعور بالقمؽ الدائـ ،وعدـ الراحة الذي يصاحبو الخوؼ الشديد ،اإلحساس بعدـ الرضا
عف النفس ،فقداف الثقة في النفس وفي اآلخريف ،االكتئاب ،اإلحباط ،نقص التحكـ في الوضعيات
الشخصية وصراعات متصمة بعدة أدوار يقوـ بيا .إضافة إلى زيادة التوتر النفسي ،ويختفي اإلحساس
بالسعادة والصحة ،وتحدث بذلؾ تغيرات في سمات الشخصية ،لذا يتحوؿ األفراد الذيف يتسموف بالدقة
والحرص إلى أفراد غير مباليف وميمميف وغير مكترثيف ،وذلؾ بزيادة اإلحساس بالعجز اتجاه تأثيره في
األحداث أو المشاعر المرتبطة بيا (مصطفى حسيف باىي وحسيف أحمد حشمت .)103 :1001
ولقد أشارت نتائج عدة دراسات إلى اآلثار النفسية التي تترتب عف الضغوط ومنيا دراسة حسف
مصطفى عبد المعطي ( )1006التي أجراىا عمى طبلب الجامعة والتي دارت حوؿ العبلقة بيف ضغوط
أحداث الحياة والصحية النفسية ،فبينت النتائج وجود ارتباط أحداث الحياة الحادة بزيادة حدة (األعراض
اإلكمينيكية المرضية ،السيكوسوماتية والقمؽ)( ،االكتئاب ،البارانويا ،العدوانية ،الوسواس القيري ،اليستيريا،
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أف ذوي الضغوط المنخفضة كانوا في مستوى أفضؿ لمصحة
توىـ المرض ،الفوبيا ،الحساسة التفاعمية) ،و ّ

النفسية (جار اهلل بف مبارؾ السندي.)17 :1006 ،
 -4-8-اآلثار السموكية:

وىي تعد نتاج التغيرات النفسية والفسيولوجية حيث تقؿ قدرة الشخص عمى إنجاز المياـ وأداء
المياـ التي يجيدىا ،فمثبل عندما يتعرض العب كرة القدـ ماىر لضغط النفسي فإنو ال شؾ سوؼ يؤثر
عمى أدائو المياري في الممعب ،وىذا يختمؼ عف الضغط الذي يتولد مف التحدي في األداء المياري الذي
يحفز الشخص ويعده نفسيا وفسيولوجيا لتحقيؽ أعمى مستويات األداء المياري ،ومثاؿ ذلؾ ما يحدث في
الدورات األولمبية حيث يكوف الضاغط ىو التحدي لمحصوؿ عمى أعمى ترتيب ،عف طريؽ األداء المياري
المرتفع مف خبلؿ المنافسة (عثماف عبد المطيؼ موسى.)221 :2764 ،
وكذلؾ فإف كثرة الضغوط النفسية عمى الفرد قد تقوده إلى بعض السموكيات السمبية كاإلفراط في
التدخيف بشكؿ مبالغ فيو ،والنسياف بتعاطي الكحوؿ والمخدرات وقد يشرع البعض في تعاطي العقاقير أو
زيادة في حجـ الجرعات المحددة لتعمد األذى بأنفسيـ وقد يمجأ آخروف لتدمير ذواتيـ باالنتحار (محمد
تركي الزىراني.)14 :1001 ،
 -5-8اآلثار المينية:تتمخص فيما يعرؼ باالحتراؽ النفسي الذي يعتبر مف المفاىيـ الجديدة ،حيث استخدـ في أوائؿ التسعينات
مف القرف العشريف لئلشارة لبلستجابات الجسمية واالنفعالية لضغوط العمؿ لدى العامميف في الميف اإلنسانية
الذيف يرىقوف أنفسيـ في السعي لتحقيؽ أىداؼ صعبة (حمدي ياسيف وآخروف.)262 :2777 ،
أي أف االحتراؽ النفسي يتولد نتيجة التعرض المستمر لمضغوط الذي يعبر عف االستنزاؼ البدني،
االنفعالي لمعماؿ ويتمثؿ في مجموعة مف المظاىر السمبية مثؿ التعب ،اإلرىاؽ ،الشعور بالعجز ،فقداف
االىتماـ باآلخريف وبالعمؿ إلى جانب السمبية في مفيوـ الذات (مصطفى حسيف باىي وحسيف أحمد
حشمت .)103 :1006
 -6-8اآلثار االجتماعية:اآلثار الناتجة عف الضغط ليست مقصورة عمى الفرد بؿ يمتد أثرىا لممنظمة التي ينتمي إلييا الفرد،
فأداء الفرد قد يتأثر فيزيد غيابو وتكثر الحوادث الصادرة منو وكذا اإلصابات ،كما تـ مبلحظة انخفاض
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اإلنتاجية وعدـ جودة اإلنتاج السيما في حالة التوتر الشديد ،باإلضافة إلى كثرة الخبلفات مع الزمبلء
وعدـ القدرة عمى االنسجاـ معيـ (عبد الرحماف سميماف الطريري.)23 :2772 ،
تظير آثار الضغط في حياة الفرد اليومية وذلؾ بإحساسو بعدـ األمف واالستقرار وتفاىة الحياة،
لذلؾ يرفض التجاوب مع اآلخريف ومشاركتيـ لؤلفكار والنشاطات باإلضافة إلى عجزه عف التكيؼ مع
التغيرات االجتماعية (مصطفى حسيف باىي وحسيف أحمد حشمت.)103 :1001 ،

– –9ديناميكية حدوث الضغط:
إف الشعور بالضغط ىو وصؼ حالة االنضغاط الداخمية ،واذا كاف الضغط ىو الفعؿ ذاتو ،فإف
االنضغاط ىو نتيجة ىذا الفعؿ ،وتحدث حالة االنضغاط ىذه مف خبلؿ ديناميكية فسيولوجية وسيكولوجية
ناتجة عف إدراؾ حوادث خطرة وميددة ومعيقة إلشباع الحاجات وتحقيؽ األىداؼ ووجود أعباء ومتطمبات
تفوؽ قدرة الفرد ويبذؿ الجياز الفسيولوجي والجياز النفسي جيود تكيفية لتفادي ىذه االجيادات والمشقة
والتغمب عمييا ،أي أف الفرد يكوف تحت ظروؼ المشقة واالنضغاط مختمفا مف الناحية الفسيولوجية
والنفسية عنو في الحالة العادية ،فيشعر الفرد بحالة عامة مف عدـ االرتياح والوطأة التي تقع عمى كاىمو،
ومضموف ىذه الحالة ىو الضغط النفسي ذاتو ،فمف الناحية البدنية الفسيولوجية تحدث اختبلالت في
االتزاف العاـ لمجسـ ،اضطراب في الجياز الغددي ،سرعة جرياف الدـ ،زيادة في ضربات القمب ،تغيرات
في االستجابة الجمفانية لمجمد .ومف الناحية النفسية ،تظير اختبلالت في دفاعات النفس وانييارىا،
تشوىات اإلدراؾ ،االنتقاؿ مف المزاج االيجابي إلى المزاج السمبي ويستطيع الفرد أف يعبر عف ىذه الحالة
في صفات تظير أنو وقع تحت تأثير ضغط ما ،أي أنو يشعر بالضغط النفسي (ىاروف توفيؽ الرشيدي،
.)10 :2777

– –11النظريات المفسرة لمضغط:
لقد حاوؿ معظـ عمماء النفس دراسة ظاىرة الضغط ،وذلؾ بيدؼ المساىمة في التخفيؼ مف
آثارىا ،أو التوافؽ معيا أو التنبؤ بآثارىا وتقميميا .ولقد ترتب عف ذلؾ عدة وجيات نظرية في تفسير
الضغط ،ومف بينيا نجد:
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 -1-11النظرية الفيزيولوجية:

تركز النظريات الفيزيولوجية عمى االستجابات البيولوجية في تفسير الضغط ،ومف أىـ ىذه
النظريات نجد:
 -1-1-11نظرية  ) Canonكانون( (:)1935
يعتبر العالـ الفيزيولوجي  ) Canonكانوف( مف أوائؿ الباحثيف الذيف استخدموا عبارة الضغط
" "Stressفي سنة  ،2713وعرفو برد الفعؿ في حالة الطوارئ ،بسبب ارتباطو بانفعاؿ القتاؿ أو المواجية.
وقد استخدـ عبارة الضغط االنفعالي في بحوثو عمى الحيوانات ،ليصؼ رد الفعؿ النفسي الفيزيولوجي التي
كانت تؤثر في انفعاالتيا .وقد بيف في دراساتو أف مصادر الضغط االنفعالي كاأللـ والخوؼ والغضب
تسبب تغي ار في الوظائؼ الفسيولوجية لمكائف الحي ،حيث يحدث تغير في إف ارزات عدد مف اليرمونات
أبرزىا ىرموف األدريناليف الذي يييئ الجسـ لمواجية المواقؼ الطارئة.

وكشفت أبحاث Canon

)كانوف( وجود ميكانيزـ أو آلية في جسـ اإلنساف تساىـ في احتفاظو بحالة االتزاف الحيوي ،أي القدرة
عمى التعامؿ مع التغيرات التي تواجيو ،والرجوع إلى حالة التوازف العضوي والكيميائي بانتياء الظروؼ
والمواقؼ المسببة ليذه التغيرات ،ومف ثـ فإف أي مطمب خارجي بإمكانو أف يخؿ بيذا التوازف إذا فشؿ
الجسـ في التعامؿ معو ،وىذا ما أعتبره )كانوف( ضغطا يواجيو الفرد ،والذي ربما يؤدي إلى مشكبلت
عضوية ،إذا أخؿ بدرجة عالية بالتوازف الطبيعي لمجسـ (عمي عسكر.)21-21 : 1000 ،
وقد أولى )كانوف( اىتماما لدور الجياز السمبتاوي ()Le Système Sympathique Nerveux
كأحد أقساـ الجياز العصبي الذاتي ) ،(Le Système nerveux automatiqueفي تييئة الجسـ
لمواجية المواقؼ الضاغطة ،وتمكيف الجسـ مف االحتفاظ بالتوازف المشار إليو (عمي عسكر :1000
 ،)21ثـ يميو الجياز البا راسمبتاوي  ،فاالستجابة اال نفعالية مرتبطة بزيادة نشاط ىذيف
الجيازيف (. (Stora ,1993 :80
ما نستخمصو مف نظرية ( Canonكانوف) أنيا ميدت الطريؽ لؤلبحاث حوؿ الضغط خاصة
أبحاث ) Selyeسيمي(.
 2-1-11نظرية  ) Selyeسيمي(:
يعتبر ) Selyeسيمي( مف الرواد األوائؿ في دراسة الضغط ،والذي كانت لطبيعة تخصصو الدراسي
تأثي ار كبي ار في صياغة نظريتو في الضغوط ،حيث تخصص في دراسة الفيزيولوجيا واألعصاب ،وظير
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ىذا التأثير مف خبلؿ اىتمامو باستجابة الجسـ الفيزيولوجية الناتجة عف الضاغط (ىاروف توفيؽ الرشيدي،
.)30 :2777
وقد جاء اكتشافو لمضغط صدفة مف خبلؿ بحوثو عف اليرمونات الجنسية ،حيث قاـ بعدة تجارب،
حيث حقف فئراف تجاربو بأنسجة غدية معقمة ،فحدثت ردود غير واضحة منيا تضخـ في الغدة
األدرينالية ،تضاؤؿ وضمور في بعض الحاالت لمغدة التيموسية وظيور قرحة في الجياز اليضمي ،وفي
تجارب أخرى الحظ أف ىذه األعراض تظير مع مصادر الضغط األخرى مثؿ الح اررة ،البرد ،العدوى،
الحقف ،التعرض ألشعة  Xوغيرىا مف المثيرات ،ىذه األعراض سماىا  Selyeبمجموعة األعراض
الحيوية لمضغط أو جممة األعراض التكيفية العامة ويشار إلييا بػ((Général Adaptation )GAS
)( Syndromeعمي عسكر.)12 :1000 ،
وبذلؾ يرى  Selyeأف الضغوط تتكوف مف تمؾ المجموعة مف ردود الفعؿ التي أطمؽ عمييا عرض
التكيؼ العاـ ،فالجسـ عادة يقابؿ التحدي لمبيئة ويتكيؼ مع الضغوط.
ووفقا ل  ،Selyeفإف عرض التكيؼ العاـ يتكوف مف ثبلث مراحؿ ىي:
 مرحمة اإلنذار أو التنبيو ):(Réaction d’alarme
عند حدوث صدمة ما ،يضطرب جسـ اإلنساف ويصبح غير متكيؼ ،فيقع خمؿ في إفراز الغدد
الباطنية وتظير أعراض اضطرابات سمبية لمتوازف الوظائفي التي تعبر عمى شدة الصدمة ،في ىذه الحالة
تنشط الغدة النخاعية ،الغدتاف العضويتاف إلفراز ىرموف التكيؼ لمقاومة شدة الواقع عمى األنسجة
وأعضاء الجسـ ،وينتج عف إف ارزات الغدة طاقة تجند قوى الفرد لممقاومة أو اليروب (فيصؿ محمد خير
الزراد.)20 : 1000 ،
أي أف في ىذه المرحمة يتـ استثارة الجياز العصبي المستقؿ والجياز الغدي ويظير الجسـ تغيرات
مميزة لمتعرض المبدئي لمضاغط ،وفي نفس الوقت ينخفض مستوى المقاومة (حسف مصطفى عبد
المعطي.)11 :1004 ،
وفي نياية ىذه المرحمة يكوف الجسـ في حالة االستثارة الفيزيولوجية القصوى تجند بكؿ قوة لمقاومة
الحدث الضاغط( .عثماف يخمؼ.)21 : 1002 ،
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 مرحمة المقاومة ):(Phase de résistance

إذا دامت الصدمة وقتا طويبل يدخؿ الجسـ في مرحمة المقاومة ،وىي امتداد لموسائؿ الدفاعية
المستعممة في المرحمة األولى ،فترتفع ىذه المقاومة بتجنيد مستمر لميرمونات المفرزة ،يعمؿ ىذا الجيد
المستمر عمى تقوية حساسية الجسـ لممؤثرات األخرى ،مما يؤدي بالجسـ إلى التكيؼ معو ،ولكنو ما إذا
داـ الفعؿ المؤثر يدخؿ الجسـ في المرحمة البلحقة (فيصؿ محمد خير الزراد.)21 :1000 ،
ويحاوؿ الجسـ في ىذه المرحمة التكيؼ مع المطالب الفسيولوجية التي تقع عمى كاىمو ،وذلؾ
بمقاومة مصدر التيديد ،وعندما يكوف الضاغط مستم ار يتـ استنزاؼ طاقة الجسـ عمى المقاومة ،يدخؿ
الكائف الحي في المرحمة التالية (حسف مصطفى عبد المعطي.)12 :1004 ،
أي أنو يغمب عمى ىذه المرحمة طابع الحفاظ عمى التوازف الحيوي لؤلنسجة واألعضاء ويحاوؿ
الجسـ أف يتكيؼ مع الحالة الضاغطة حتى ال يتعرض لخطر الموت أو اإلصابة بمرض خطير (يخمؼ
عثماف.)31 :1002 ،
 مرحمة اإلنياك ):(Phase d’épuisement
وتعرؼ بمرحمة الغضب أو اإلعياء أو االستنزاؼ ،وفييا تصبح الوسائؿ الفيزيولوجية والنفسية
الدفاعية المستعممة غير فعالة في إعادة التوازف في حالة عدـ تمكف الجسـ مف التكيؼ مع المؤثرات
المعرض ليا ،فتظير اضطرابات سيكوسوماتية ( .فيصؿ محمد خير الزراد.)21-21 :1000 ،
أي أف فييا تنيؾ طاقة الكائف البلزمة لمتكيؼ ويحدث االنييار الصحي ،ومعاناة الجسـ مف تمؼ
أو ضرر ال يمكف إيقافو بعد التعرض لفترة طويمة لمثير ضاغط ،وقد تظير عبلمات استجابة اإلنذار مف
جديد أو يموت الكائف الحي (حسف مصطفى عبد المعطي.)12 :1004 ،
ويميز  Selyeبيف شكميف لمضغوط وىما:
 الشكل األول :الضغط السيء
استجابة األسى أو االنضغاط واأللـ وىو االستجابة ألحداث سمبية ،فالضغوط بمثابة إنذار
فسيولوجي لؤلحداث السمبية التي يستجيب ليا الجسـ كنوع مف المقاومة ،ولقد سمـ  Selyeبأف الضواغط
النفسية مثؿ :الصداـ والتضارب االنفعالي ،والحزف واألسى ،ويمكف أف تكوف ىامة ومماثمة لمضغوط
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الجسمية :كالتعرض لمح اررة المرتفعة أو المنخفضة والكيماويات السامة ،الضوضاء الخ ،فكميا ضغوط
تتطمب استجابة الجسـ (حسف مصطفى عبد المعطي.)13 :1004 ،
 الشكل الثاني :الضغط الحسن:
ىو االستجابة ألحداث ايجابية وذات مشاعر وحتى إذا كانت تتطمب مف الجسـ أف ينتج طاقة
قصيرة المدى ،كالمنافسة في حدث رياضي ،الوقوع في حب ،العمؿ الشاؽ في مشروع تستمتع بو،
الزواج ،ميبلد طفؿ وغيرىا .ولـ يعتقد  Selyeبأف كؿ الضغوط يمكف أف تكوف سيئة أو متجنبة ،إذ أنيا
تفرض عمى الفرد التزامات جديدة ،قد ال يستطيع التوافؽ معيا ذلؾ أف الناس يجب أف يسعوا إلى حياة
خالية مف الضغوط (حسف مصطفى عبد المعطي.)14: 1004 ،
وقد تكمـ ) Selyeسيمي( عف ردود الفعؿ المرتبطة بالضغوط حيث يرى أف ردود الفعؿ الحقيقية
التي تسمح لمجسـ بأف يقاوـ ىذه الضواغط القصيرة المدى ،وتظير في صورة :زيادة الطاقة ،منع عبلمات
األلـ ،أما إغبلؽ اليضـ ،ظيور ضغط الدـ الخ ،مف أعراض عضوية فإنيا تعتبر استجابات طويمة
المدى ،وضغط الدـ الزائد لمدة طويمة جدا يؤدي إلى االضطرابات المعدية (حسف مصطفى عبد المعطي،
.)14 :1004
ولقد أكد ) Selyeسيمي( عمى الضغوط االيجابية والسمبية فإنو الحظ أيضا أف بعض العوامؿ يمكف
أف تتوسط بيف الضواغط والضغوط ،بحيث ال يكوف المرض واالنييار الصحي ىو رد الفعؿ لنتائج
الضغط مف ذلؾ ما يمي ( :حسف مصطفى عبد المعطي.)16 : 1004 ،
فتقييـ األفراد لؤلحداث الضاغطة حسب  Selyeىو السبب في أف األحداث التي تكوف ضاغطة
بالنسبة لشخص ما يمكف أف تمثؿ مجرد اعتراض أو تحدي بالنسبة لشخص آخر ،وتحدث تبرما
وضج ار بصورة روتينية لثالث ،فالحمؿ أو فقداف وظيفة ،أو السفر إلى مكاف بعيد ،أو العمؿ الكثير جدا
تعتبر ضاغطة لبعض الناس وغير ضاغطة بالنسبة آلخريف .وبيف كذلؾ أف الضغوط ونتائجيا يقؼ
كيفية مواجية الفرد لمضغوط ،فميس كؿ األفراد الذيف يكونوف تحت الضغوط يسمكوف نفس الطريقة ،وال
يقع الجميع في المرض.
وعموما ما نستخمصو مف نظرية ) Selyeسيمي( أف الضغوط بمثابة إنذار فسيولوجي لؤلحداث
السمبية التي يستجيب ليا الجسـ كنوع مف المقاومة .لكف رغـ أف نموذج  Selyeيحتؿ مكانة ىامة في
أف ىناؾ بعض جوانب القصور فيو وتتمثؿ حسب ) corsiniكورسيني( في أف سيمي
تفسير الضغط ،إالّ ّ
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عرؼ الضغط بأف سببو الموقؼ الضاغط ،ولكنو لـ يعرؼ ىذا األخير ،باإلضافة إلى أف (سيمي) لـ
تـ تعريؼ المواقؼ الضاغطة بمصطمحات فسيولوجية،
يتعامؿ مع الجانب المعرفي لمموقؼ الضاغط ،فقد ّ
كذلؾ تعريؼ "سيمي" لمضغط لـ يؤكد عمى اآلثار النفسية والسموكية متسقة مع اتجاىو ،باإلضافة إلى أف
سيمي افترض أف المستويات المتوسطة مف الضغط تكوف موجبة ،إالّ أنو لـ يشر إلى العوامؿ التي تحدد
ما يجعؿ الضغط ايجابي ،وقد افترض خطورة المثيرات لكنو لـ يعرؼ الموقؼ الخطير ( Corsini,
.)1994 :471
ويضيؼ عبد الستار إبراىيـ ( )2776إلى أف (سيمي) لـ يبدي اىتماـ لجانب آخر ميـ مف الجوانب
المثيرة لمضغوط ،أال وىو أحداث الحياة والضغوط والمنغصات التي نتعرض ليا يوميا في حياتنا ،وىو ما
احتؿ اىتماـ عمماء آخريف مف بعده (عبد الستار إبراىيـ)211 :2776 ،
 -2-11نظرية التحميل النفسي:
تناولت نظرية التحميؿ النفسي الضغط بشكؿ أوسع حيث تعتبره اعتداء عمى مستويات متعددة
شعورية ،فالضغط ال يعتبر حدث خارجي فحسب ،وانما حدث داخمي أيضا يقوـ بتحريض عمؿ األنا
(.( Fontaine & al, 1984 :45
ويعتبر القمؽ عرضا غالبا ما يذكره أصحاب نظريات الضغط ويمكف اعتباره مف المؤشرات األولى
لوجود الضغط النفسي ،والقمؽ حسب ) Freudفرويد( يحدث عمى مستوى األنا وىو الوحيد الذي نشعر
بو ،وىو ينبع إما مف العالـ الخارجي أومف األنا األعمى ) .)Chabert, 1998 :207
ولقد ذكر فرويد عدة تناوالت لمقمؽ وميز بيف القمؽ أماـ خطر حقيقي والقمؽ كإشارة إنذار ،والقمؽ
الصدمي واألوتوماتيكي ،وقمؽ االخصاء ،أما فيما يخص القمؽ أماـ الخطر الحقيقي فتثيره وضعية خارجية
تيدد حقيقة ،في حيف القمؽ األوتوماتيكي فيو مرتبط بتنشيط حالة ضغط بيولوجي حقيقي،أما القمؽ كإشارة
إنذار فيو ما تبقى مف القمؽ األوتوماتيكي وميمتو إنذار األنا لتنشيط ميكانزماتو التنظيمية ،وىذه األنواع
المختمفة مف القمؽ تبعث إلى مصطمح صاد اإلثارات ) (Par excitationالذي لو وظيفة حماية العضوية
مف اإلثارات النابعة مف العالـ الخارجي ). (Stora, 1993:75
وييتـ التيار التحميمي الحديث أكثر بالتفاعؿ المبكر بيف الطفؿ واآلباء ،ألف عدـ الحصوؿ عمى
صورة والدية مطمئنة يمكف أف يتقمصيا الطفؿ في حالة أزمة انفعالية يكوف المسؤوؿ إلى حد كبير عمى
الضعؼ الشخصي أماـ مختمؼ االعتداءات الخارجية والداخمية أي الضغط ،وىذا ما يتسبب في ىشاشة
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الشخص مما يجعمو مييأ لمتعبير عف عجزه شعوريا والشعوريا عمى شكؿ معاوضة نفسية
 ( Décompensationالقمؽ ،االكتئاب ،اليذياف )...أو عمى شكؿ تفريغ جسدي خطير (موت)...
(.)Fontaine & al , 1984 :45
ولقد أظير المحمؿ النفساني ) Rovingروفيف( ) (2754أف كؿ فرد يمر عادة بثبلث مراحؿ
متتابعة حسب الشخصية عند التعرض لحادث ضاغط وىي)Fontaine & al, 1984 : 41 ( :
 مرحمة المفاجأة :وىي بمثابة رد فعؿ لمصدمة األولية
 مرحمة االمتناع :وفييا يجد الشخص صعوبة مواجية الموقؼ الضاغط.
 مرحمة التدخل :تعود فييا األحاسيس المتعمقة بالفعؿ الضاغط إلى ساحة الشعور عمى شكؿ
صور ،ذكريات ،كوابيس ،مرحمة األيض النفسي والفيزيولوجي لمحدث وبالتالي تسمح لمشخص باستعادة
حالة التوازف ونجد ىذا النوع مف مراحؿ التكيؼ عمى مستوى االنفعاالت عند ردود األفعاؿ النفسية ،وتبعا
لممميزات شخصية الفرد وميك انيزماتو الدفاعية ،يمكف أف تتابع ىذه المراحؿ أو تبقى ثابتة عند مرحمة
معينة لمدة طويمة نوعا ما.
وما يمكف استخبلصو مف نظرية التحميؿ النفسي أف مصدر الضغط قد يكوف خارجي وقد يكوف
داخمي ،وأنو يمكف التعرؼ عميو مف خبلؿ عرض القمؽ الذي يعتبر أىـ مؤشر لو ،ويمكف التخمص مف
الضغط مف خبلؿ المرور بعدة مراحؿ وىي :مرحمة المفاجأة ومرحمة االمتناع ومرحمة التدخؿ ،إال أنو
يمكف أف ال يسترجع الفرد توازنو ويبقى يعاني مف ضغط مزمف.
 -3-11النظريات المعرفية:
ييتـ عمـ النفس المعرفي أساسا بكيفية بناء التجربة الفردية وتحويؿ المؤثرات المحيطية إلى
معمومات وأفكار وصور قابمة لبلستخداـ ،وبيذا ال يعتبر السموؾ مجرد عبلقة مباشرة مع المحيط بؿ ينجـ
عف مجموعة أفكار الفرد ومعتقداتو وآرائو وتفسيراتو لممحيط ،وبعبارة أخرى يعتبر السموؾ تعبي ار عف حياة
الفرد العقمية المؤثرة عمى تصرفاتو وتعاممو مع المحيط ،ويركز عمى مفيوـ "الفكرة" و"المعرفة" لمفرد أي
كيفية بناء التحاور واستعماليا وكيفية وصولو إلى مؤثرات ذات داللة خاصة ومعاني محددة بالنسبة لو
(فيصؿ محمد خير الزراد.)23 : 1000 ،
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وتركز النظريات المعرفية عمى دراسة النشاطات العقمية وعبلقتيا بالفعؿ ،وييتـ عمـ النفس المعرفي
بعبلج المعمومة التي ليا عبلقة بالظواىر العقمية الشعورية والبلشعورية ،التي تسمح لمفرد بالتكيؼ مع
المثيرات الخارجية والداخمية.
ومف بيف ىذه النظريات نجد:
 -1-3-11نظرية ) Schachterشاشتر(:
تيتـ ىذه النظرية بالتفسير السمبي المعطى مف قبؿ الفرد سواء لؤلحداث أو سموؾ اآلخريف أو سموؾ
الفرد ذاتو ،حيث أف التفسير السمبي يشكؿ فيـ الشخص لمبنياف السمبي لمعالـ ومف ثـ فيي محددات ىامة
إلدراؾ الفرد وتفاعمو مع الضغوط التي تواجيو .ويبيف (شاشتر) إف النشطات الفسيولوجية (كحقف األدريناليف
تحت الجمد) ال تؤدي وحدىا إلى حاالت انفعالية كالغضب والفرح ،وانما لحاالت فيزيولوجية تنشط حسب
المثير الخارجي ،وحسب العمميات المعرفية التي تحدث عند الفرد .ويرى كذلؾ أف االنفعاؿ يحدث نتيجة
تقييـ الفرد لؤلحداث الداخمية والخارجية .أي أف ىناؾ عبلقة وطيدة بيف التقييـ الذي يقوـ بو الفرد لمحدث
وصفة الضغط الذي يحممو أو يتسبب فيو .فحسب شاشتر فإف االنفعاؿ يظير مف تفاعؿ بيف النشاطات
الفيزيولوجية والتقييـ المعرفي لمموقؼ ). (Fontaine & al, 1984:39
وقد أكد (شاشتر) في نظريتو عمى أىمية التسمسؿ في العناصر بحيث ال يمكف حدوث أحد
العناصر إال بحد وث العناصر السابقة لو ،فالمشاعر المؤلمة كالخوؼ مثبل ال يمكنيا أف تسبؽ التفسيرات
واألفكار السمبية ،وىكذا جاءت نظريتو عمى الصيغة التالية:
مثيرات بيئية  إثارة فسيولوجية  أفكار سمبية  انفعاالت ومشاعر مؤلمة (عبد الرحماف
سميماف الطريري.)53 :2772 ،
 -2-3-11نظرية ) Lazarusال زاروس( :
تندرج نظرية ) Lazarusالزاروس( ضمف التناوؿ المعرفي ،وتوصؿ إلى تعريؼ كامؿ لمضغط في
نموذجو الذي يعتبر النموذج الياـ لمضغط في الوقت الحالي.
ونموذج الضغط الذي صاغو (الزاروس) وزمبلءه نموذج معرفي ،وقد تـ صياغتو ألوؿ مرة في
السبعينيات في القرف السابؽ ( ،)2750ولكنو استمر ليكوف أكثر النظريات أىمية ،وفي ىذا النموذج
المعرفي يعرؼ الضغط بأنو "ليس مثير بيئي خاص بالفرد وال استجابة" ولكنو عبلقة بيف مثير (حاجة
ممحة) واستجابة (وىي القدرة عمى المواجية بدوف عواقب ىدامة) ،وىكذا يوجد الضغط عندما تفوؽ
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الم تطمبات البيئية قدرة الفرد عمى المواجية فاف واجية الفرد ىذه المتطمبات بكؿ كفاءة ،ال تحدث ضغوط،
وعمى العكس ،إذا كانت ميارات موجية ،الفرد ضعيفة وغير فاعمة ،فقد يحدث الضغط (بشرى إسماعيؿ،
.)12 :1002
ويعتبر (الزاروس) الضغط نتائج تفاعؿ ديناميكي بيف الفرد والمحيط ،ليذا ترتكز نظريتو عمى
التفاعؿ بيف العوامؿ المتعمقة بالظاىرة باعتبارىا مؤثر واستجابة والعمميات العقمية والمعرفية ،التي سيعمميا
لفيـ والتحكـ في الظاىرة لتحديد أساليب التعامؿ معيا ،وتنظيـ الدوافع النفسية والعوامؿ المحيطة .وتشير
النظرية أيضا إلى العبلقة التبادلية المستمرة والمتغيرة بيف الفرد والمحيط (عمي عسكر.)15 :1000 ،
واعتقد (الزاروس) أف التفاعؿ بيف الفرد والبيئة يعتمد عمى ثبلث مراحؿ لمتقييـ :التقييـ األولي،
والتقييـ الثانوي ،واعادة التقييـ .ففي التقييـ األولي يرى الفرد أف مواجيتو لمموقؼ الضاغط يتضمف بعض
المخاطر الشخصية ،حيث يتساوى التقييـ األولي مع تساؤلنا "انحف في مشكمة أـ ال؟" والنتيجة أف الحدث
قد يفسر بأنو مصدر لمضغط والتيديد .أما التقييـ الثانوي فانو يجيب عمى التساؤؿ "ماذا يمكف أف نفعمو
مف اجؿ ىذه المشكمة؟" وفي ىذه النقطة يقارف الفرد بيف مياراتو التكيفية وبيف المتطمبات الخارجية ،فإذا
كانت الميارات المناسبة لممتطمبات يحدث قميؿ مف الضغط أو قد ال يحدث عمى اإلطبلؽ ،أما إذا كانت
الميارات أقؿ ،فمف المحتمؿ أف ينتج الضغط ،وفي النياية في عممية إعادة التقييـ ،يستخدـ الفرد التغذية
الراجعة لمدركاتو الجديدة أو لنتائج جيود مواجيتو السابقة الختبار دقة كؿ مف التقييـ األولي والثانوي.
واتجاه ) Lazarusالزاروس( في تعريؼ الضغط إلى ذكر عدة مميزات ،أوليا :أف أي حدث قد يفسر
كموقؼ ضاغط مف فرد وليس مف جميع األفراد .وثانييما :أف نفس الفرد قد يفسر أحداثا متشابية كمواقؼ
ضاغطة في وقت ما ،ولكنو ال يفسرىا ىكذا في أي وقت آخر (بشرى إسماعيؿ.)12 :1002 ،
يستخمص مف نظرية (الزاروس) أف الضغط ال يتوقؼ عمى المثير الخارجي بقدر ما يتوقؼ عمى
المعاني والتفسيرات التي يقدرىا الفرد ليذه المواقؼ ،معنى ىذا أف االستجابة مرتبطة بالتقدير المعرفي
بالتالي مرتبطة بمجموع األفكار والخبرات التي يكونيا الفرد في المكاف الذي يعيش فيو.
 3-3-11نظرية ) Ellis & Beckباك وايميس(:
إ ّف التناوؿ المعرفي يفسر الظواىر النفسية بكيفية تصور الفرد وادراكو ليا ،ويؤكد ) Beckباؾ( أف

سموؾ الفرد يتحدد بالطريقة التي يدرؾ بيا الفرد الواقع والمحيط ،كما يرى ) Ellisايميس( مف ناحية

أخرى أف السموؾ يتحدد باالعتقادات واألفكار التي يكونيا الفرد عف وقائع الحياة التي يتعرض ليا،
فيكتسب الفرد أفكار غير منطقية استنادا لتعمـ خاطئ وغير منطقي يمقنو إياه الوالديف والمحيط الثقافي،
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يخمد ىذا التفكير في سف الرشد ،وتصبح التجارب الماضية مؤثرات غير منطقية في التفكير ،فتشويو
طريقة التفكير سبب ظيور الضغط النفسي واضطرابات سموكية ( دليمة عطور.)63 :2774 ،
يستخمص مف نظرية (باؾ وايميس) أف مف خبلؿ التنشئة االجتماعية يمكف أف يكتسب الفرد
معتقدات وبالتالي أفكار مشوىة عف واقعو ،يمكف أف تكوف مصد ار لمضغوط.
 4-3-11نظرية التنافر المعرفي:
ترى نظرية التفاعؿ المعرفي التي وضعيا ) Festingerفستنجر( أف التنافر المعرفي يحدث عندما
يواجو الفرد مواقؼ أو موضوعات أو معمومات ال تتفؽ مع معتقداتو أو اتجاىاتو أو مع ما يتضمنو الذىف
في حيف يتقبؿ الفرد المعمومات أو الموضوعات الجديدة التي تتوافؽ مع معتقداتو أو اتجاىاتو ،ويشير بأننا
عندما نمثؿ ذلؾ المخزوف العقمي لمفرد بالمكتبة الذىنية فإنيا تحتوي مكونات سابقة تتمثؿ في أفكار
ومعتقدات واالتجاىات والخبرات ،والتنافر مع ما تحتويو تمؾ المكتبة الذىنية قد يثير لدى الفرد استجابة
الضغط النفسي خاصة مع الموضوعات األكثر أىمية (جار اهلل بف مبارؾ السندي.)15-14 : 1006 ،
يستنتج مف ىذه النظرية أف حالة التنافر التي يعاني منيا الفرد خاصة فيما يخص األمور الميمة
في حياتو ،إذا لـ يجد ليا حبل تؤدي بو إلى عيش حالة صراع نفسي حاد ،الذي بدوره قد يؤدي بو إلى
الشعور بالضغط.
وعمى العموـ فكؿ النظريات المعرفية في تفسيرىا لمضغط تركز عمى دور المعتقدات واألفكار في
إحداثو ،حيث تعتبر الضغط نتيجة التفاعؿ الديناميكي بيف الفرد والمحيط ،ليذا تختمؼ عف نظريات أخرى
القائمة أف مصدر الضغط ىو المحيط ،وترتكز النظريات المعرفية عؿ دور التفاعؿ بكؿ العوامؿ المتعمقة
بالظاىرة باعتبارىا مثي ار واستجابة باإلضافة إلى العمميات العقمية والمعرفية التي يستعمميا لمفيـ والتحكـ
في الظاىرة لتحديد المثير الميدد وأساليب التعامؿ المستعممة.
 -4-11النظرية السموكية:
تنظر المدرسة السموكية إلى الضغط عمى انو انفعاال مؤلـ تثيره مثيرات معينة حيث تركز السموكية
الكبلسيكية في تفسيرىا لحدوث الضغط عمى الفرض القائؿ بأف "الضغط ينشأ عف الخوؼ الذي يصاحب
الشعور باأللـ أو التيديد" ،بمعنى أنو استجابة شرطية لؤللـ وىو يستثار بمثير ارتبط في السابؽ بظيور
دافع مبلئـ ،أو قد ينشا نتيجة التعميـ الخاطئ الذي حدث في سف مبكر (سامي محمد ممحـ:1002 ،
.)213
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أما السموكيوف المحدثوف أمثاؿ ) Patirsonباترسوف( و) Haroldىارولد( و) Linليف( فيؤكدوف
أف الضغط دافع متعمـ نتيجة لتعمـ سابؽ أو نتيجة ألسباب التنشئة االجتماعية،أحد محددات السموؾ ،كما
يؤكدوف عمى اثر التعميـ والثقافة والمجتمع والبيئة والظروؼ االجتماعية ،واألدوار االجتماعية الخاصة
بالعمر والجنس ،والطبقة االجتماعية ،واالنتماءات المعرفية والدينية عمى نمو الفرد وعمى تعممو
االجتماعي .وىـ عموما يعتبروف الضغط عمى انو انفعاؿ يتعرض إليو جميع الناس خبلؿ مسار حياتيـ،
وقد وضعوا تعريفات متعددة لو مثؿ الضيؽ العاطفي أو التقييـ المعرفي أو االنفعاالت الغير ناتجة عف
الخوؼ (سامي محمد ممحـ.)213 :1002 ،
ومما نستخمصو مف النظريات السموكية أنيا ترتكز عمى مبادئ نظرية التعمـ في تفسير الضغط
ألنيا تفترض أف كؿ أنماط السموؾ متعممة باالشتراط والتدعيـ ،ليذا وفقيا تحدث استجابة الضغط عندما
تكوف األنماط السموكية غير مبلئمة وغير مناسبة لمموقؼ الذي يواجيو الفرد ،وادارة الضغوط حسبيا ىو
عممية تعمـ سموكيات جديدة مبلئمة لممواقؼ.
 -5-11النظريات النفسية االجتماعية:ترى بعض النظريات النفسية االجتماعية أف عبلقة الفرد مع بيئتو قد تشعره باالغتراب ،وىذا يؤدي
بدوره إلى الشعور بالخسارة ،وىذه األمور كميا تشكؿ جوانب مف الضغط وأف مشكبلت الفرد في أغمبيتيا
تنبع مف عوامؿ بيئية اجتماعية تؤثر مباشرة في الخبرة الشخصية ،وينتج عف ىذا التفاعؿ بيف الفرد والبيئة
مشكبلت تكوف سببا في الضغط النفسي .وفي ذلؾ قاـ كؿ مف ) Leviليفي( و) Kaganكاجاف(
( )2752بتجارب عمى المرضى محاوليف تقديـ بعض نماذج الخاصة بالعوامؿ االجتماعية والنفسية
المصاحبة لمضغوط الخاصة ببعض األمراض .ويتبمور اليدؼ الرئيسي مف ىذا النموذج في أف المثير
النفسي الذي قد يتعرض لو الفرد مف قبيؿ التوتر واالنفعاؿ والكبت والقمع

والكؼ قد تؤدي إلى تنشئة

الضغوط لديو .ويمضي الباحثاف في قوليما أف معظـ ما نواجيو مف أحداث في الحياة غالبا ما ينشأ عنيا
اإلحساس بالضغط ومف ثـ ظيور استجابات الضغط الفسيولوجية ،تمؾ األخيرة التي تفسح الطريؽ أماـ
الفرد لمبحث عف السموكيات التي مف شأنيا اإلقبلع مف حدة الشعور بالضغط (التعامؿ مع الضغط) .ومف
األمور اليامة في نموذج (ليفي وكاجاف) أنيما يعتبراف أف ىناؾ تفاعبل واضحا بيف المحددات البيئية كما
تعكسيا المتغيرات االجتماعية ،والعوامؿ الوراثية لدى الفرد التي أطمؽ عمييا مصطمح (البرنامج البيولوجي
النفسي) ،حيث يرى الباحثاف أف لكؿ فرد ميبل معينا لبلستجابة لنمط ضغط معيف حيث تتفاعؿ كؿ مف
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المثيرات االجتماعية النفسية مع المحددات البيولوجية لمفرد والنتيجة النيائية ليذا التفاعؿ ىي التي تحدد
لنا في النياية حدوث استجابة الضغط والتي تثير بدورىا مقدمات المرض ثـ الوقوع بالمرض نفسو (جار
اهلل بف مبارؾ السندي.)13 : 1006 ،
ومف أىـ النظريات النفسية االجتماعية التي تناولت الضغط نجد:
 -1-5-11نظرية ) Murrayىنري موراري(( :ىاروف توفيؽ الرشيدي)33-31 :2777 ،
لقد انفرد  ) Murrayموراري( مف الباحثيف في تناولو لمشخصية بعمؽ الفيـ لمديناميت إلى التي
تحدث داخؿ الكائف البشري.
ويعتبر  Murrayأف مفيوـ الحاجة ) (Besoinومفيوـ الضغط ) (Stressمفيوماف أساسياف
ومركزياف في تفسير السموؾ اإلنساني ،عمى اعتبار أف مفيوـ الحاجة يمثؿ المحددات الجوىرية لمسموؾ،
ومفيوـ الضغط يمثؿ المحددات الجوىرية لمسموؾ في البيئة.
ويعرؼ الضغط بأنو صفة لموضوع بيئي تعيؽ الفرد لموصوؿ إلى ىدؼ معيف ،وترتبط الضغوط
باألشخاص أو الموضوعات التي ليا دالالت مباشرة تتعمؽ بمحوالت الفرد إلشباع متطمبات حاجتو ،ويميز
بيف نمطيف مف الضغوط ىي:
 ضغط ألفا ) :(Stress Alphaيشير إلى خصائص الموضوعات ودالالتيا كما ىي في الواقع.
 ضغط بيتا ) :(Stress Betaيشير إلى داللة الموضوعات البيئة واألشخاص كما يدركيا الفرد.
ووضح  Murrayإف سموؾ الفرد يرتبط بضغوط بيتا ،ويؤكد عمى إف الفرد بخبرتو يصؿ إلى ربط
موضوعات بحاجة معينة ،ويطمؽ عمى ىذا المفيوـ "تكامؿ الحاجة" ،أما عندما يحدث التفاعؿ بيف
الموقؼ الحافز والضغط والحاجة الناشطة ،فيذا يعبر عنو بمفيوـ ألفا.
 -2-5-11نظرية ) Holmesىولمز( و) Raheراه(:
مف ىذه الزاوية قاـ ) Holmesىولمز( و) Raheراىي( ( )2753بتحديد تأثير المتغيرات
االيجابية والسمبية عمى صحة الفرد ،باالعتماد عمى بحوث ) Meyerماير( التي تعد ضمف التناوؿ
االجتماعي لمضغط ،حيث درس التأثيرات النفسية االجتماعية كتراكـ أحداث الحياة التي تؤدي إلى
اضطرابات الصحة الجسمية والنفسية ،إال إف (ىولمز وراه) رك از عمى ضغوط أحداث الحياة وقاما
بدراستيا دراسة عممية ،فشرعا في تحديد أحداث الحياة التي يمكف أف تسبب ردود أفعاؿ ضاغطة ،كما
أنيـ أرادا أف يطو ار طريقة لقياس شدة ردود األفعاؿ ىذه ،وخرجا بنموذج أحداث الحياة المسببة لمضغوط
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والذي يشير إلى أف ردود الفعؿ لمضغوط يمكف أف تكوف ايجابية أو سمبية ،وتتضمف أي جانب مف الحياة
الفرد بما في ذلؾ األسرة والمينة ،وتتنوع ىذه األحداث في مقدرتيا عمى إنتاج الضغوط ،وقد صنؼ
ىولمز وراه حوادث الحياة إلى ثبلثة أنواع ىي( :حسف مصطفى عبد المعطي.)17 :1004 ،
 حوادث مفاجئة :تتمثؿ في الصدمات المتناوبة ،الشعور بفقداف فرد أو شيء محبوب ،اإلصابة
باألمراض الخطيرة ،حوادث ،حزف ،بطالة ،إلى غير ذلؾ.
 حوادث مزمنة :تتميز باالستم اررية كالمشاكؿ العائمية والمشاكؿ الزوجية ،عبء العمؿ ،صراع
األجياؿ ،الصراع في العمؿ ،الخ.
 الحوادث المرحمية :كاألزمات المرتبطة بمرحمة المراىقة والزواج والطبلؽ ،الخ.
وقد ابتكر (ىولمز وراه) مف أجؿ تفسير نموذجيما النظري مقياس تقدير إعادة التوافؽ االجتماعي
) (SRRSلقياس أحداث الحياة الضاغطة وفي استخداـ المقياس يمكف اختبار الحياة التي مر بيا الفرد
في الفترة التي يطبؽ عميو المقياس خبلليا ،وعمى مدى يكوف لؤلحداث تأثير ضاغط عمى الفرد.
وفي السبعينيات مف القرف العشريف أجريت دراسات لتقييـ ىذا النموذج النظري لمضغط ،وقد أيدت
النتائج التي تـ التوصؿ إلييا النموذج ودعمتو ،غير أف تقييـ ىذه الدراسات أشار إلى مشكبلت خطيرة في
قياس وتفسير أحداث الحياة ،فقد قاـ ) Rabkinربكيف( و) Strueningسترونينج( ( )2754بمراجعة ىذه
الدراسات ووصؼ جوانب قصورىا .وما يمكف استخمصو مف ذلؾ انو رغـ أف مفيوـ أحداث الحياة ىاـ إال
أف كؿ مف المنيج والقياس يحتاجاف لمتطوير والتحسيف (بشرى إسماعيؿ.)26 :1002 ،
ألنو توجد بعض المشكبلت في نموذج (ىولمز وراه) والمتمثمة فيما يمي:
 االعتماد عمى المنيج االسترجاعي:
إذ يتعمؽ مقياس تقدير إعادة التوافؽ االجتماعي لقياس أحداث الحياة الضاغطة ،عمى تذكر الفرد
األحداث الماضية ،وىذا النوع مف المناىج االسترجاعية مشكوؾ في نتائجيا ،ألنيا تعتمد عمى ذاكرة الفرد
لما حدث ،وىي ذاكرة قد تكوف أو ال تكوف صادقة (حسف مصطفى عبد المعطي.)11 :1004 ،
 عدـ قدرة المقياس عمى التنبؤ بكيفية استجابة لكؿ فرد لؤلحداث التي يتضمنيا:
فعمى الرغـ مف أف األحداث التي تظير في مقياس تقدير إعادة التوافؽ االجتماعي ،ىي أحداث ليا
داللتيا ،فبل يمكف التنبؤ بيا إذا كانت األحداث المتضمنة تؤثر عمى بعض الناس أكثر مف بعضيـ
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األخر ،وىؿ تؤثر نفس األحداث المرتبطة بالمحف ،بالدرجة نفسيا عمى األفراد في الثقافات المختمفة؟ وىؿ
توجد فروؽ بيف الجنسيف في االستجابة لؤلحداث نفسيا؟ وىناؾ مف الدالئؿ ما يوضح أف أحداث الحياة
تؤثر في بعض األفراد أكثر مف بعضيـ اآلخر (حسف مصطفى عبد المعطي.)11 :1004 ،
 مقياس تقدير إعادة التوافؽ االجتماعي ليس مقياسا ثابتا أو صادقا ،ويتضمف بعض البنود غير
مناسبة لبعض اإلفراد (بشرى إسماعيؿ.)26 :1002 ،
نستخمص أف ىذه النظريات تدخؿ ضمف التناوؿ النفسي االجتماعي لمضغط ،حيث يفترض أف
المجتمع يفرض عمى أفراده العديد مف المتطمبات والقيود والمعايير التي تنتج الضغوط التي ىي متطمبات
البيئة التي تقع عمى عاتؽ الفرد ،وكذلؾ مف الصراع بيف رغبات الفرد وغرائزه وبيف المعايير االجتماعية.
ما نستنتجو مف العرض المختصر لكؿ النظريات التي تناولت الضغط ىو أف االختبلفات الموجودة
بيف النظريات التي تطرقنا إلييا والتي حاولت تفسير ظاىرة الضغط ارجعة إلى اإلطار المرجعي الذي اتخذه
كؿ باحث في تفسيره ليذه الظاىرة ،إذ كؿ نظرية حاولت الكشؼ عف جانب مف جوانب الحقيقة الكائنة
ورائيا ،حيث أف النظريات الفيزيولوجية التي عمى رأسيا نظرية (سيمي) ترى أف الضغط استجابة غير محددة
يقوـ بيا الجسـ ألي متطمب يقع عمى عاتقو ،في حيف أف نظريات التحميؿ النفسي ترى أف الضغط حالة
داخمية مف الصراع النفسي والتوتر والقمؽ ،أي انو صراع داخمي يستمر عندما يواجو الفرد شيئا ضاغطا
بشدة ،أما النظريات المعرفية وعمى رأسيا نظرية  ،Lazarusفمقد حاولت تقديـ نموذج كامؿ لمضغوط حيث
ترى أف ىذا األخير ليس مثير بيئي فقط وليس استجابة .ولكنو عبلقة بيف مثير واستجابة ،وتدخؿ العمميات
العقمية والمعرفية لدى الفرد لتحديد ىؿ مثير لو أـ ال.
أما النظريات السموكية فإنيا تركز في تفسيرىا لمضغط عمى مبادئ نظرية التعمـ ،وحسبيا يحدث
الضغط عندما تكوف األنماط السموكية المتعممة غير مناسبة لمموقؼ الذي يواجيو الفرد.
أما النظريات النفسية االجتماعية فيتفؽ أصحابيا عمى أف الضغوط تنتج مف المتطمبات البيئية التي
تقع عمى عاتؽ الفرد ،وكذلؾ مف الصراع بيف رغبات الفرد وغرائزه وبيف المعايير االجتماعية.
وما يبلحظ في األخير أف كؿ اتجاه نظري حاوؿ تفسير الضغط مف جانب ما ،وبالتالي كؿ ىذه
االتجاىات النظرية ضرورية لتفسير وفيـ الضغط.
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– –11استراتيجيات مواجية الضغط:

وفقا الفتراض (فخنر) أف كؿ زيادة في التوتر النفسي يستشعرىا الكائف كدرا ،وكؿ نقص في التوتر
يستشعر لذة ،فإف الفرد مدفوع إلى تقميؿ التوتر أي مواجية مصدر التوتر أو المشقة .فقد يكوف مف
المجدي تجنب كؿ التوترات أو كؿ المواقؼ الضاغطة ،لكف ىذا مستحيؿ ،فكؿ فرد يواجو الضغوط في
العمؿ ،أو المشاحنات والمضايقات اليومية أو وفاة احد أفراد األسرة وغيرىا ،لذلؾ فنحف ال نستطيع أف
نيرب مف الضغوط وبالتالي فإننا بحاجة ألف نتعمـ كيؼ نتعامؿ معيا بفعالية ،فاألفراد ليسوا دائما ضحايا
مستسمميف وسمبييف لممواقؼ الضاغطة التي يواجيونيا فيـ عادة يحاولوف تقميؿ أو تخفيؼ الضغوط
بواسطة التفكير والشعور أو السموؾ بطرؽ محددة ،بمعنى مواجيتيا ،وما يجعؿ موضوع المواجية
موضوعا ىاما لعمماء النفس ىو أف األفراد يواجيوف الضغوط بطرؽ متنوعة بعضيا فعاال ناجحا والبعض
األخر غير ذلؾ). (Peterson, 1997 :83
 -1-11تعريف استراتيجيات مواجية الضغط:
اختمفت التسميات لمفيوـ استراتيجيات التعامؿ مع الضغط ) (Copingالمشتقة مف الكممة
االنجميزية المتداولة ) (The copeوالتي تعبر عف كؿ أنواع النشاط االيجابي والمتمثؿ في الكفاح،
الصراع ،التحدي والتغمب عمى المشكبلت والمصاعب .وقد ترجمت ىذه الكممة إلى الفرنسية
) (Stratégies d’ajustementوالتي تعبر عف أنواع مف سموكيات التوفيؽ والتسوية (عمار الطيب
كشرود.)51 :1001 ،
ولما نبحث في الترجمة العربية نجد ترجمات كثيرة بعيدة عف المعنى الحقيقي لمػ ( )Copingمثؿ
المواجية (مايسة أحمد النياؿ وىشاـ إبراىيـ عبد اهلل ،بدوف تاريخ؛ عمي عسكر ،)1001 ،والمقاومة (فريدة
طايبي2776 ،؛ فتيحة مزياني ،)2776 ،والتوافؽ (رمضاف محمد القذافي ،)2776 ،وتحمؿ الضغوط
(لطفي عبد الباسط إبراىيـ ،)2772 ،والتكيؼ ،والتكيؼ مع المواقؼ الضاغطة (مصطفى خميؿ
الشرقاوي( )2771 ،طايبي فريدة.)20 :1007 ،
ولقد عرؼ كؿ ) Lazarusالزاروس( و) Folkmanفولكماف( استراتيجيات التعامل مع الضغط
عمى أنيا مجموعة من الجيود السموكية والمعرفية ،في حالة تغير مستمر ،تيدف إلى معالجة متطمبات
داخمية أو خارجية خاصة ،مقدرة عمى أنيا تشكل عبئا يفوق إمكانيات الفرد وقدراتو
(.)Lazarus,1986 :141
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يستخمص مف ىذا التعريؼ أف استراتيجيات التعامؿ مع الضغط عبارة عف مجموعة مف الجيود
المعرفية والسموكية ،الموجية نحو السيطرة عمى المتطمبات الداخمية والخارجية التي تيدد الفرد ،أو تتجاوز
حدوده وامكانياتو أو نحو التخفيؼ مف تأثيرىا ،أو نحو تحمميا .وبأنيا محاوالت الفرد المعرفية والسموكية
لمسيطرة عمى مطالب الداخمية أو الخارجية والتي تنشأ عف الموقؼ الضاغط.
ويرى ( Moosموس) أن طريقة استخدام أساليب المواجية اإلقدامية واإلحجامية جانبين أحدىما
معرفي واآلخر سموكي ،لذا يكون أسموب الفرد وطريقتو في مواجية المواقف الضاغطة إقداميا معرفيا أو
إقداميا سموكيا ،أو إحجاميا معرفيا أو إحجاميا سموكيا (جار اهلل بف مبارؾ السندي.)25-22 : 1006 ،
كما قدـ ) Reyراي( وآخروف تعريفا آخر يتمثؿ في استراتيجيات التعامل مع الضغط تنطوي من
جية عمى وجود مشكل أو تصور ،ومن جية أخرى عمى تييئة إجابة لمواجية الحدث (عمار الطيب
كشرود.)51 :1001 ،
يشير ىذا التعريؼ إلى أنو مف البدييي أف توجد مواجية لمحدث الضاغط ،إذا وجد ىذا األخير
حقيقة أو تصورا ،إال أنو لـ يبيف كيفية المواجية.
وييدؼ مفيوـ استراتيجيات التعامؿ مع الضغط حسب ) Dantchevدانتشاؼ( إلى تغير الوضعية
الحقيقية والميددة أو تغير اإلدراك الذاتي لمفرد إزائيا ).(Dantchev, 1989 :88
يركز ىذا التعريؼ عمى اليدؼ مف استعماؿ استراتيجيات التعامؿ ،حيث يوضح أف الفرد تحت
الضغط يجأ إلى التخمص مف الحدث الضاغط ،واف لـ يستطع فعميو تغير إدراكو نحوىا.
ويعرفيا ) Steptoeستابتو( أنيا االستجابات التي يقيميا الفرد لمتعامل مع الوضعيات الضاغطة،
ويمكن أن تكون ىذه االستجابات ذات طبيعة معرفية انفعالية مثل المجوء إلى الخيال كما أنيا يمكن
ليذه األخيرة أن تأخذ أشكاال سموكية مثل سموك التجنب أو البحث عن السند االجتماعي & (Paulhan
).al, 1995 :67
يصؼ ىذا التعريؼ بدقة كيفية االستجابة لمضغوط ،ويبيف نوعيا (معرفية وسموكية).
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 -2-11التناوالت النظرية المفسرة إلستراتيجيات مواجية الضغط:
 -1-2-11النظرية الفيزيولوجية:

يعتبر ىذا النموذج استراتيجيات التعامؿ مع الضغط استجابات فطرية أو مكتسبة يستعمميا الفرد
لمواجية الفرد لمتيديدات الخارجية واالنفعالية الداخمية ،كاليروب في مواقؼ الخوؼ ،واليجوـ في حاالت
الغضب ).(Paulhan & al, 1995 :41
تتركز المواجية أساسا في ىذا النموذج عمى سموؾ التجنب وسموؾ اليجوـ فقط ،وىو ما ال يمكف
مف الكشؼ عف استراتيجيات أخرى المتضمنة في مصطمح المواجية ،ويري ( Dantzerدنتزر) أف
معيار إستراتيجية المواجية في ىذا النموذج يتمثؿ في الخفض أو التحكـ في النشاط الفيزيولوجي الذي
يترتب عمى ىذه الوضعية ). (Schweitzer & Dantzer , 1994 :102
 -2-2-11نظرية التحميل النفسي( :فاطمة الزىراء ازروؽ)24 :2775 ،
تتمثؿ استراتيجيات التعامؿ مع الضغط حسب ىذه الدراسة مف خبلؿ آليات دفاع األنا ومجموعة
اآلليات البلشعورية التي تيدؼ إلى التخفيؼ مف الصراعات الداخمية وتجنب كؿ ما يمكف أف يثير القمؽ،
كالصراعات الجنسية والعدوانية ،وتمكف العامموف في ىذا االتجاه أمثاؿ( Freud:فرويد) مف تعييف
والتعرؼ عمى عدة آليات دفاعية كفيمة بالتقميؿ مف حدة التوتر والقمؽ كاإلنكار (إنكار الفرد لخطورة مرضو
مثبل) أو العزؿ.
يرى ) Valiantفاليف( ( )2771مف جيتو ،أف آليات الدفاع ىي عبارة عف تشوىات غرضيا
التخفيؼ مف حالة القمؽ الناتجة عف تغيرات فجائية لموسط الداخمي أو الوسط الخارجي ،فيي آليات
دفاعية تكيفية ال شعورية ،عكس استراتيجيات التعامؿ مع الضغط التي تعتبر تقنيات مكتسبة متعممة
تسمح لمفرد بمواجية القمؽ طوعا واختيا ار.
وقد صنؼ فيمنت آليات الدفاع في أربع مستويات:
 -2دفاعات ذىانية ،كاإلنكار الذىاني واإلسقاط اليذياني.
 -1دفاعات غير ناضجة ،كالوساوس.
 -1دفاعات عصابية ،كالكبت.
 -2دفاعات ناضجة ،كالتصعيد والفكاىة.
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وكاف اليدؼ مف ىذا التصنيؼ التوصؿ إلى نماذج معينة لمشخصية ،غير أف ليذا التناوؿ التحميمي
حدود يقؼ عندىا في محاولتو لقياس استراتيجيات التعامؿ مع الضغط تتمثؿ ىذه الحدود كما تحدث عنيا
(الزاروس وفولكماف) في بعض الصعوبات المنيجية اليامة،والتي تجعؿ مف ىذا التناوؿ تناوال ناقصا.
 -3-2-11نظريات سمات الشخصية:
مفيوـ المواجية بالنسبة ليذه النظريات ما ىو إال عدد مف األبعاد التي تشبو السمات المكونة
لمشخصية ،واذا كانت السمة تشير إلى استعداد عاـ لبلستجابة بطريقة خاصة ومميزة لمفرد عبر المواقؼ
المتنوعة التي تواجيو في حياتو ،فاف المواجية تشير إلى استعداد أو ميؿ أو أسموب لمحياة ،ويتضح مدى
االتساؽ بيف مفيوـ السمات الشخصية ومفيوـ أسموب المواجية مف حيث كونيما يمثبلف أسموبا خاصا
يميز أثناء تعاممو مع ظروؼ الحياة ،غير أف أسموب المواجية يبدو أكثر خصوصية في التعامؿ مع
المواقؼ الحياتية ،وتعد المواجية وفقا ليذه النظرية عممية تفسيرية توضح سبب اختبلؼ األفراد في نواتج
المشقة ،مثميا مثؿ السمات الشخصية المفسرة لماذا يصبح بعض األفراد ضحايا لممشقة ،في حيف يصبح
بعضيـ اآلخر مواجيا لممشقة (مرشدي الشريؼ.)32 :1006 ،
 -4-2-11النظرية المعرفية:
مفيوـ المواجية في ىذه النظرية ىو المرحمة الخامسة مف النموذج التقييمي الذي قدمو كؿ مف
(الزاروس وفولكماف) ،وفييا يستعمؿ الفرد إستراتيجية معرفية أو سموكية لمواجية الموقؼ الضاغط ،ولقد
صنفت استراتيجيات المواجية في نوعيف أساسييف ،التعامؿ أطمؽ عميو :التعامؿ المركز حوؿ المشكمة،
وىو ييدؼ إلى عمؿ شيء لتعديؿ أو تغيير مصدر الضغط،والثاني أطمؽ عميو التعامؿ المركز حوؿ
العاطفة وىو ييدؼ إلى خفض أو التحكـ في الحزف المصاحب أو الناجـ عف الموقؼ (مرشدي الشريؼ،
.)40 :1006
ويتحدد مدى تأثير أساليب المواجية عمى كؿ مف النشاط االنفعالي والمعرفي والفسيولوجي،
والسموكي ،وتتوقؼ استجابة الفرد التوفيقية لمموقؼ الضاغط عمى مدى نجاحو في استعماؿ إستراتيجية
مناسبة لمتغمب عميو (يخمؼ عثماف.)32 :1002،
نستخمص مف النظريات السابقة أف استراتيجيات التعامؿ مع الضغط ) (Copingيستعمميا األفراد
عندما يتعرضوف لمضغوط ،حيث أنيـ غالبا ما يستخدموف العديد مف أساليب مواجية الضغوط الحتوائيا
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أو التخمص منيا ،فقد بينت النظرية الفيزيولوجية أف الفرد يستعمؿ أساليب فطرية ولد بيا كاليجوـ أو
اليروب .في حيف أشارت نظرية السمات أف أساليب المواجية تختمؼ بيف األفراد كاختبلؼ السمات .أما
نظرية التحميؿ النفسي فقد بينت أف الفرد يستعمؿ آليات الدفاع لمتخفيؼ مف الضغط .وتبيف النظرية
المعرفية أف الفرد يستخدـ أساليب معرفية أو وجدانية أو سموكية لمتغمب عمى الضغوط.

– –12عالج الضغط:
تتحقؽ الصحة النفسية والعقمية والجسمية لمفرد بفضؿ قدرتو عمى التكيؼ مع محيطو ومع مختمؼ
المواقؼ التي تواجيو في حياتو ،ويعتبر الضغط مف األمور التي يصعب تجنبيا في الحياة ،ولكف ىناؾ
عبلجات طبية وعبلجات نفسية ،وغيرىا والتي منيا:
 -1-12العالج الطبي:
يكوف عف طريؽ تناوؿ األدوية المخفضة لبلضطرابات النفسية ،منيا مضادات القمؽ التي تعمؿ
عمى التخفيض مف شدة القمؽ والخوؼ والتييج االنفعالي والتعب ،ومف بيف ىذه المضادات نجد:
الميدئات ،مضادات اليستاميف ،مضادات االكتئاب ).(Marson, 2004 :203
 -2-12العالج النفسي:
يعرؼ العبلج النفسي بأف لو تأثير بشكؿ ما في المريض بواسطة المعالج والعبلقة العبلجية،
وتستخدـ عدة تقنيات لذلؾ ،لكف تبقى لمكممة الدور الرئيسي .واذا كاف العبلج النفسي ييدؼ إلى
تخفيؼ األعراض وتحقيؽ الشفاء ،فإف لكؿ نوع مف العبلجات النفسية ىدؼ يسعى إليو حسب المدرسة
التي ينتمي إلييا المعالج.
ويمكف إدراج بعض األساليب التي كثي ار ما ينصح بيا المعالجوف السموكيوف والمعرفيوف مثؿ:
 األساليب البدنية النفسجسمية:
 االسترخاء :ونجد نوعيف مف االسترخاء ىما:
 االسترخاء العضمي العصبي:
يرجع استخداـ االسترخاء لتقميؿ مستويات التوتر العضمي والعصبي إلى الطبيب Jacobson
)جاكبسوف( ( ،)2717وقد لقيت طريقتو نجاحا وتحسنا ممحوظا في خفض التوتر العصبي الشديد ،وفي
حاالت العصاب ،والعصاب القيري واالكتئاب واألرؽ والمخاوؼ المرضية وبعض حاالت الذىاف ،وفي
حاالت ضغط الدـ المرتفع (حسف مصطفى عبد المعطي.)222 :1004 ،
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ويتمثؿ االسترخاء في مجموعة مف التماريف يقوـ بيا الفرد تؤدي إلى استجابة فيزيولوجية تتمثؿ في
انخفاض نشاط الوظائؼ الحيوية (التنفس ،عمؿ الدورة الدموية ،)...وكذا استرخاء معظـ العضبلت ،وتعتبر
عممية االسترخاء عممية ميمة لمقضاء عمى الضغط ،لكف يجب القياـ بعدة حصص لموصوؿ إلى النتيجة
المبتغاة ،وكمما كاف الضغط أكبر يجب أف تكوف المدة أطوؿ ).(Wilkinson, 1999 :38
 االسترخاء العقمي التخيمي:باإلضافة لبلسترخاء العضمي يمكف ممارسة االسترخاء العقمي الذي يجعؿ الفرد في حالة مف
الصفاء الذىني ويعتمد عمى التخيؿ لؤلحداث السارة مع تركيز الوعي عمى الجسـ حتى يصبح مرخيا غير
متوتر ،اليدؼ منو خمؽ حالة الطمأنينة واليدوء (حسف مصطفى عبد المعطي.)226 :1004 ،
 الرياضة:
أيدت البراىيف لعقود سابقة تأثير التمرينات الرياضية والمياقة البدنية في بناء مقاومة الضغط،
فالتمرينات الرياضية ليا دور في اختزاؿ الضغط النفسي ،فيي مخرج لطاقة جسمية كامنة ،وعندما ال
نصرح بخروجيا فإنيا تسبب لمفرد توترا ،كما أف تفريغ الطاقة يتيح لمعقؿ أف يتحوؿ إلى بعض األشياء
األخرى بعيدا عف االحباطات والضغوطات التي أرىقت الجسـ وجعمتو عمى ىبة المواجية ،وقد بينت
بعض الدراسات منيا دراسة ) Holmesىولمز( و) Rothروث( أف التمرينات الرياضية تبنى مقاومة
نوعية لمضغط (حسف مصطفى عبد المعطي.)202 :1004،
ومف المعروؼ أف ممارسة التمرينات الرياضية تؤدي إلى رفع فعالية أعضاء الجسـ بالشكؿ الذي
يؤدي إلى مقاومتيا لئلجياد ،كما أف الشخص الذي يمارس التمرينات ال يرىؽ بسرعة ،باإلضافة إلى انو
مف المعروؼ أف الشخص المصاب بإرىاؽ تكوف قدرتو منخفضة في تحمؿ أي أعباء جسمية أو نفسية،
وفوؽ كؿ ما سبؽ فاف التمرينات الرياضية تعتبر وسيمة لمتركيز واالسترخاء ،وتصرؼ العقؿ عف أي
متاعب أو توتر ،ويمكف أف تعتبر وسيمة لبلستمتاع (أحمد ماىر.)211 :2771 ،
ويستحسف القياـ بالتماريف الرياضية يوميا ويتمثؿ المعدؿ المطموب في المشي بسرعة لمدة 10
دقيقة وأكثر إف استطعنا أو القياـ بأي رياضة أخرى ،بحيث أف الدراسات تشير إلى النتيجة الرئيسية مف
ممارسة الرياضة تتمثؿ في الحماية مف أمراض القمب واألوعية الدموية ،كما أنيا أنجح الطرؽ لعبلج
الضغط النفسي وتكمف أىميتيا في حرؽ األدريناليف (.)Wilkinson, 1999 : 37
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 األساليب المعرفية:

وىي أساليب تعتمد عمى التحميؿ المنطقي لممشكمة والمحاوالت المعرفية لتدبر الفرد لممشكمة وتقييمو
لمتيديد ،والبحث عف المعمومات ،وسموؾ حؿ المشكمة ،وقد وجد أف ىذه األساليب ترتبط ارتباطا ايجابيا
بالتكيؼ وذلؾ حسب دراسة ) Moosموس( و) Billingsبيرلنج( ( ،)2761كما وجد Schooler
)سكولر( و) Pearlinبيرلف( ) (2756أف الثقة بالذات والتفكير التأممي المضبوط يخفض مف تأثيرات
توترات الحياة والمعاناة النفسية (حسف مصطفى عبد المعطي.)212 :1004 ،
ومف أىـ األساليب المعرفية ما يمي:
 التطعيم االنفعالي أو التعايش:
إّنو ال يمكف التخمص مف الضغوط تماما فمذا يجب التعايش ايجابيا مع األحداث الضاغطة،

ومعالجة نتائجيا السمبية ،والتركيز عمى تقميؿ اآلثار الجسمية والنفسية المصاحبة ليا .ومف ثـ التطعيـ
االنفعالي يعني مساعدة الفرد عمى المعايشة الذىنية لممواقؼ التي تسبب لو القمؽ واالنزعاج إليجاد مناعة
لديو ضد الضغوط وذلؾ مف منطمؽ ":انؾ إذا كاف لديؾ مشكمة تعمـ أف تتعايش معيا ،اقبميا ،أسايرىا،
أعمؿ بالرغـ مف وجودىا (حسف مصطفى عبد المعطي.)212 :1004 ،
 إعادة البرمجة العقمية:
يقصد بإعادة البرمجة العقمية التعامؿ مع المواقؼ الضاغطة وذلؾ مف خبلؿ إعادة التقييـ المعرفي
لممواقؼ الضاغطة واعادة ترتيب األفكار ،ووقؼ األفكار المرتبطة بيذه المواقؼ الضاغطة (حسف
مصطفى عبد المعطي.)213 :1004 ،
إف ما يفعمو إعادة التقييـ المعرفي لؤلحداث الضاغطة ىو وضع األمور في موقعيا الصحيح،
ويعرؼ الفرد بأف األمور ميما بمغت مف السوء في نظره ،فربما تكوف ىناؾ نتائج ايجابية تترتب عمييا.
وىذه المعرفة تجعؿ الفرد يشعر بأف المواقؼ الحاضرة أقؿ ضغطا ،وتمكنو مف التحكـ فييا (عمي عسكر،
.)32 :1000
 وقف األفكار السمبية وتعديميا:
يقصد بفنية وقؼ األفكار التوقؼ الفوري عف االسترساؿ في األفكار السمبية المرتبطة بالمواقؼ
الضاغطة بيدؼ التغمب عمى المشاعر المسببة لمقمؽ واالنزعاج التي تقؼ في طريؽ الفرد وتمنعو مف
الوصوؿ إلى مف االسترخاء والطمأنينة (حسف مصطفى عبد المعطي.)215 :1004 ،
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 أساليب تغيير أسموب الحياة:

يقصد بأسموب الحياة كما أورده ) Adlerأدلر( الييئة التي بيا يجاىد الفرد لبموغ أىداؼ حياتو،وألف
يتوافؽ مع مشكبلت العمؿ والحب والعيش في جماعة،ومف ثـ فاف أسموب الحياة يعتبر نمط سموكي عاـ
لمفرد كما يعبر عنو بدوافعو وبأسموبو في مواجية المواقؼ ،لذلؾ يقصد بأساليب تغيير أسموب الحياة
تعديؿ القوالب واألساليب الحياتية التي تتحكـ في بيئتنا االجتماعية ،واعادة توجيو الضغوط التي تحتوييا.
وتوجد أساليب عديدة لتغيير أسموب حياة الفرد تستيدؼ مواجية أحداث الحياة نذكر منيا :تخطيط
لؤلىداؼ الحياتية ،إدارة الوقت ،التدريب عمى حؿ المشكبلت ،تنمية الضبط الذاتي ،تنمية شبكة التدعيـ
االجتماعي (حسف مصطفى عبد المعطي.)217 :1004 ،

 - IIالضغوط األسرية:
شيد العالـ المعاصر تغيرات سريعة متبلحقة ،حيث دخمت معظـ المجتمعات عصر العمـ
والتكنولوجيا والصناعات المتطورة ،ووجدت العائمة نفسيا في محيط مف التغيرات االقتصادية واالجتماعية
السريعة والمتصارعة ،مما أدى إلى تزايد األعباء والمطالب التي أثقمت كاىميا ،وبالتالي تنامى فييا
اإلحساس بالمعاناة والشدة ،والتي دفعت حديثا الباحثيف إلى االىتماـ بيذه الظاىرة التي ليا بعد نفسي
واجتماعي ،والتي أطمؽ عمييا مصطمح الضغوط األسرية ).(Family Stress

– –1تعريف الضغوط األسرية:
إف مفيوـ الضغوط األسرية مف المفاىيـ الحديثة التي بدأ االىتماـ بو في ثمانيات القرف العشريف
ّ

فقط مف عدد قميؿ مف الباحثيف األجانب والعرب ،ليذا جاءت التعاريؼ حوؿ ىذا المفيوـ قميمة.
 -1-1تعريف ) Neumanنومان( (:)1989

الضغوط األسرية ىي تمك الضغوط التي تتضمن كل القوى (المشكالت والظروف والمواقف( التي
يمكن أن تؤدي إلى عدم ثبات واستقرار نظام العائمة ). (Neuman, 1983 :246
يشير ىذا التعريؼ إلى أف الضغوط األسرية ىي كؿ المشاكؿ والظروؼ والمواقؼ التي تيدد وتخؿ
مف توازف نظاـ العائمة ،مما يضطر أفرادىا إلى تغيير نظاـ حياتيـ ،وبالتالي تفقد مف تماسكيا مما
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يعرض وظيفتيا لمخطر .إال أف ىذا التعريؼ لـ يحدد نوع المشاكؿ والظروؼ والمواقؼ التي قد تكوف قوى
ضاغطة عمى أفراد العائمة ،كذلؾ لـ يبيف خطورة فقدانيا لثباتيا واستقرارىا.
 -2-1تعريف ) Berkey & Hansonبركي وىانسون( (:)1991
الضغوط األسرية ىي التوتر الناتج من مثير أو قوى تحدث داخل أو خارج الحدود البيئية لمنظام
العائمي ،وتؤدي إلى عدم استقرار ىذا النظام ). (Berkey & Hanson, 1991 :38
يعتبر ىذا التعريؼ الضغوط األسرية توتر ينتج مف قوى داخمية أو خارجية عف العائمة تؤدي إلى
عدـ استقرار نظاميا .ويبلحظ أف ىذا التعريؼ يتفؽ مع التعريؼ السابؽ في ذلؾ ،إال أنو يختمؼ عنو في
اإلشارة إلى مصادر الضغوط (القوى) التي تؤثر عمى العائمة وتكوف ىذه الضغوط إما داخمية أو خارجية.
 -3-1تعريف فيوال الببالوي (:)2111
تعكس ضغوط الحياة في األسرة المراحل االنتقالية في دورة حياة األسرة ارتباطا بدورة حياة
أعضائيا ومراحل نموىم وارتقائيم ،فكل مرحمة تنطوي عمى صعوبات ،مصدرىا التغيرات الحادثة في
المرحمة ومطالبيا البيئة والثقافية ومدى تمبية حاجات كل مرحمة،و يؤدي النقص أو القصور أو
اإلىمال في تمبية حاجات المرحمة وتحقيق مطالب نموىا إلى أزمة نمائية ،وبالتالي فان كل مرحمة تكمن
فييا أزمة محتممة قد تتطور إلى أزمة فعمية أو تتجاوزىا العائمة استيفاء لمطالب المرحمة واشباعا
لحاجاتيا (فيوال البببلوي.)422 :1002 ،
يبلحظ أف ىذا التعريؼ يربط بيف الضغوط األسرية ودورة حياة أفراد العائمة ،حيث يؤكد عمى أف
كؿ مرحمة مف دورة حياة العائمة يمكف أف يتعرض فييا أفرادىا إلى الضغوط التي مصدرىا التغيرات البيئية
والثقافية ومطالب المرحمة التي لـ تمبى الحاجات فييا.
 -4-1تعريف أماني عبد المقصود وتياني محمد عثمان (:)2117
الضغوط األسرية ىي حالة يتعرض فييا الوالدين وأبنائيما لظروف أو مطالب تفرض عمييم نوعا
من عدم التوافق ،وكمما ازدادت وطأة تمك الظروف أو المطالب أو استمرت لفترات طويمة تزداد ىذه
الحالة خطورة (أماني عبد المقصود وتياني محمد عثماف.)3 :1005 ،
يربط ىذا التعريؼ بيف الضغوط األسرية والتوافؽ حيث يشير إلى أف ىذه الضغوط ىي عبارة عف
كؿ المشاكؿ واألحداث والظروؼ والمتطمبات التي تعيؽ توافؽ أفراد العائمة (اآلباء واألبناء) خاصة إذا
اشتدت ىذه الضغوط أو طالت.
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ويبلحظ أيضا أف ىذا التعريؼ يركز عمى آثار الضغوط األسرية التي تتمثؿ في سوء التوافؽ ،إال
أنو لـ يبيف نوع ىذه الضغوط ،وفيما يظير سوء توافؽ أفراد العائمة ،إضافة إلى انو حدد أف اآلباء واألبناء
فقط مف أفراد العائمة الذيف يعانوف مف الضغوط ،في حيف نعمـ أف ىناؾ عائبلت ال تتكوف فقط مف اآلباء
وأبنائيـ.

– –2مصادر الضغوط األسرية:
مصادر الضغوط ىي األحداث التي تسبب ردود فعؿ الضغط أو الشعور بالضغط ،وقد صنؼ
) Hillىيؿ( أزمات األسرة إلى ثبلث فئات:
تتمثؿ الفئة األولى في :التمزؽ أو فقداف األعضاء ،ويعني فقداف أحد أفراد األسرة نتيجة لمحرب
مثبل أو دخوؿ احد الزوجيف المستشفى أو موت احد الوالديف ،وثانييما فئة التكاثر أو اإلضافة أو انضماـ
عضو جديد لمعائمة دوف استعداد مسبؽ مثؿ حمؿ ووالدة طفؿ غير مرغوب ،أو زواج أـ أو تبني طفؿ ،أو
حضور احد األجداد المسنيف لئلقامة مع العائمة ،أما الفئة الثالثة فيي تشمؿ االنييار الخمقي وتشير إلى
فقداف الوحدة العائمية واألخبلقية مثؿ خيانة الزوجة ،أو إدماف الخمر والمخدرات أو االنحراؼ السموكي
(أماني عبد المقصود وتياني محمد عثماف)27 :1005،
تسيـ كؿ مف أحداث الحياة الطبيعية أو الغير طبيعية والتغيرات الحادثة في النظاـ العائمي في
تصادـ الضغوط وبعددىا ،ولقد حددت مجموعة مف الباحثيف ) Baumanبوماف() Harris ،ىاريس(،
) Mccubbinماؾ كوبف() Patterson ،باترسف( ( )2767ستة مجاالت لمصادر الضغوط األسرية
تتمثؿ فيما يمي( :أماني عبد المقصود وتياني محمد عثماف)11 :1005،
 التغير في عدد أفراد األسرة ،وفي أدوراىـ ،وفي أساليب معيشتيـ.
 التغير في القضايا الجنسية في األسرة (الحمؿ) ،وتحمؿ أعباء تربية األبناء.
 فقداف عضو مف أعضاء األسرة أو أحد األقارب أو األصدقاء ،أو فقداف دخؿ أو ثروة.
 المسؤوليات المرتبطة بالشؤوف العائمية ،أو المرتبطة بالرعاية الصحية.
 قضايا إدماف المخدرات.
 قضايا الصداـ مع القانوف.
وحددت أيضا الباحثة ) Curranكيوراف( ( )2763خمسة وأربعيف موقفا مف المواقؼ المسببة
لمضغوط في حياة األسر ،وقد تضمنت ىذه المواقؼ كيفية التعامؿ مع األطفاؿ ،العبلقات الزوجية،
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الصحة والمرض ،وعدـ كفاية الوقت ،التقاعد ،قواعد تنظيـ المنزؿ وغيرىا،عدـ التوافؽ بيف األزواج
والزوجات ،إلى غير ذلؾ ،يعتبر مسببا أساسيا لمضغوط األسرية (أماني عبد المقصود وتياني محمد
عثماف.)12 :1005 ،
وىذا التصنيؼ لمصادر الضغوط األسرية يتفؽ مع نتائج كؿ مف( Olsens :أولسوف)Mccubbin ،
)ماككوبف() Barners ،بارنر( (.)2761

– –3أنواع الضغوط األسرية:
يمكف تصنيؼ أنواع الضغوط األسرية إلى ثبلث أصناؼ ىي:
 -1-3التصنيف األول :تصنيف Berkey & Hanson
صنؼ  (2772) Berkey & Hansonالضغوط األسرية إلى ثبلثة أنواع ىي:
 -1-1-3الضغوط النفسية (بينشخصية ) داخل األسرة:
وىي الضغوط التي تتعمؽ بالجوانب النفسية االنفعالية لؤلفراد داخؿ العائمة ،وتنشأ ىذه الضغوط مف
البيئة الداخمية لمعائمة والتي تعد المنطقة األولى لمصادر الضغوط العائمية ،والتي يقصد بيا األحداث التي
يمكف أف تحدث داخؿ إطار نظاـ العائمة وتؤدي إلى حالة عدـ استقرار أو توتر في ىذا النظاـ وتتضمف
ىذه الضغوط األفكار الروتينية والمشاعر واالنفعاالت الناتجة عف تأثر األفراد داخؿ العائمة ببعضيـ
البعض ،ويظير ذلؾ في :شعور احد أو كؿ أفراد العائمة بعدـ التقدير ،وشعور احد أو كؿ أفراد العائمة
بالذنب لعدـ تحقيؽ انجاز أفضؿ ،وشعور احد أفراد العائمة باف الوقت غير كاؼ بالنسبة ليـ ،والشعور بعدـ
الجاذبية أو عدـ التقدير الذات لدى البعض أو الكؿ ،والشعور بعدـ المياقة أو الكفاءة وشعور البعض في
العائمة بعدـ الرشاقة ،وكثرة اإلصابة باألمراض ،وكثرة تناوؿ الكحوليات والمخدرات بيف أفراد العائمة،
والشعور باليتـ لوفاة األب أو األـ ،وتقاعد احد الوالديف عف العمؿ بسبب مشكمة في العائمة ،ومعاناتيا مف
عبء الواجبات المدرسية ألبنائيا ).(Berkey & Hanson, 1991 :38
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 -2-1-3الضغوط داخمية المنشأ في األسرة:

وىي الضغوط التي تتعمؽ بالتفاعؿ بيف أفراد العائمة وىي تمؾ األشياء أو األحداث التي يحتؾ بيا
النظاـ العائمي الداخمي بالبيئة الخارجية بطريقة مباشرة وتتمثؿ ىذه الضغوط في المواقؼ التالية :صعوبة
التعامؿ مع األطفاؿ في العائمة ،ودرجة االىتماـ بالمنزؿ وشؤونو ،وعدـ كفاية الوقت لبلىتماـ بالشريؾ،
وعدـ كفاية الوقت لمترفيو ،وكثرة السموكيات السمبية ألطفاؿ العائمة ،وتشاجرىـ ،ومشاىدة التمفزيوف بكثرة
في العائمة ،وكثرة مشاغميا ومواعيدىا الغير منظمة ،وافتقارىا إلى تقاسـ المسؤوليات ،وكثرة التنقبلت في
العائمة ،وضعؼ العبلقات الزوجية والصداقات ،وعدـ االستمتاع بالعطؿ (عطمة نياية األسبوع ،عطمة
الصيؼ) ،إحداث المراىقوف متاعب بالعائمة ،وانشغاؿ ىذه األخيرة بوالدة طفؿ جديد ،وكثرة الضيوؼ
بالمنزؿ ،وتدخؿ األدوار في العائمة ،والزواج مرة ثانية في العائمة ،وضعؼ العبلقات الزوجية مع الزوج أو
الزوجة ،واختبلؼ الديف أو العقيدة داخؿ العائمة ،وعدـ تبادؿ الحديث ،ووجود أحد الجدود بالمنزؿ،
وضعؼ ميزانية العائمة ).(Berkey & Hanson, 1991 :38
 -3-1-3الضغوط الخارجية المنشأ في األسرة:
ىي الضغوط التي منشأىا خارجي أي مصادرىا خارج نظاـ العائمة مف البيئة المحيطة بيا ،وىي
كؿ األحداث التي تقع بيف النظاـ األسري وبيف البيئة المحيطة بو مثؿ :التمويؿ المادي لمعائمة والرواتب،
ومشكبلت العمؿ ،وعدـ لرضا عف العمؿ ،واإلسراؼ في العطاء والتضحية ،وعدـ تنظيـ االستقرار في
عمؿ واحد ).(Berkey & Hanson, 1991 :38

 -2-3التصنيف الثاني:
يقوـ ىذا التصنيؼ عمى تقسيـ الضغوط األسرية إلى نوعيف ىي( :أماني عبد المقصود ،تياني
محمد عثماف.)12 :1005 ،
 الضغوط االيجابية:
والتي تعرؼ كذلؾ بالضغوط النافعة أو الضغوط المفيدة حيث تساىـ في تماسؾ أفراد األسرة،
وتقوية كيانيا ،ومف ثـ استقرارىا وتمتعيا بحياة عاطفية دافئة .والضغوط االيجابية تحفز مشاعر االنجاز
واالبتياج.
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 الضغوط السمبية:

التي تعرؼ بالضغوط الضارة حيث تساىـ في تيديد كياف األسرة وتأجج مشاعر اليأس واإلحباط
وخيبة األمؿ بيف أفرادىا.

 -3-3التصنيف الثالث:
أصحاب ىذا التصنيؼ يقسموف الضغوط األسرية إلى نوعيف:
 الضغوط األسرية الداخمية:
وىي الضغوط التي منشأىا داخؿ األسرة وتتمثؿ في الخبلفات الزوجية ،حاالت الطبلؽ بيف
الوالديف ،وحاالت الوفاة في األسرة والمرض العقمي ألحد أفراد األسرة ،أو وجود إعاقة جسمية لدى أفراد
األسرة ،والدة طّفؿ في األسرة ،إدماف مخدرات أحد أفراد األسرة ،المشاجرات مع الوالديف ،المشاحنات بيف
اإلخوة .وقد اىتمت العديد مف الدراسات بيذا النوع مف الضغوط ،حيث بينت دراسة ) Loveلوؼ(
( )1001حوؿ دور المزاج أو الطبع في استجابات المراىقيف لمضغوط األسرية مستخدما عينة قواميا
 216مراىقا ووالدييـ ،لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الضغوط األسرية وأداء المراىقيف المدرسي ،فأظيرت
النتائج أف الضغوط األسرية الداخمية ترتبط أر تباطأ باألداء األكاديمي لممراىقيف ،كما أوضحت أف طّباع
المراىقيف وسماتيـ الشخصية تمعب دو ار وسيطا في العبلقة بيف الضغوط العائمية الداخمية وانخفاض
مستوى أدائيـ المدرسي ،حيث اظير المراىقوف مف ذوي الطباع االجتماعية تحصيبل أفضؿ في ظؿ
الضغوط العائمية الداخمية عف المراىقيف مف ذوي الطباع االنسحابية (أماني عبد المقصود وتياني عثماف،
.)221 :1005
 الضغوط األسرية الخارجية:
وىي الضغوط التي يعاني منيا أفراد العائمة وتكوف مصادرىا مف خارج العائمة مثؿ انتقاؿ ىذه
األخيرة مف سكف إلى آخر ،أو كثرة ترحاليا ،أو فقد وظيفة أو عمؿ أحد أفرادىا ،أو تعرضيا لكارثة
طبيعية ،أو أزمات مالية ،مما يؤثر بالتالي عمى نظاـ توازنيا ).(Berkey & Hanson, 1991 :42
لكف اتفؽ أغمب الباحثيف عمى أف أبرز الضغوط األسرية الخارجية ىي الضغوط األسرية االقتصادية،
حيث تعتبر مف أشد الضغوط وطأة ،فإف انخفاض دخؿ العائمة والخسائر المالية المتتالية تؤثر عمى درجة
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إدراؾ الضغط االقتصادي لمعائمة ،ويرى ) Congerكونجر( وآخروف ) (1001إف انخفاض دخؿ العائمة
يقترف بالتغيرات المالية السمبية والخسائر المالية المتتالية التي تؤثر عمييا ،ألف األزمات االقتصادية تؤثر
عمى االنفعاالت والسموكيات والعبلقات داخؿ العائمة (.)Conger & al, 2002 :207
وكما يعتبر العامؿ االقتصادي مف أىـ العوامؿ الضاغطة التي تعيشيا األسرة ،فعدـ توفر الماديات
األساسية ،يؤدي إلى مضاعفة معاناة األسرة وبالتالي عدـ قدرتيا عمى القياـ بوظائفيا وبالتأكيد يؤدي ذلؾ
إلى سوء معاممة األبناء والقسوة عمييـ أو المبالغة في تجاىميـ وعدـ االىتماـ بشؤونيـ (فايز قنطار،
.)267-266 :2771
وقد تسبب الضغوط األسرية االقتصادية العديد مف المشكبلت ألنيا تحطـ الكياف األسري ،إضافة
إلى أف ليا آثار عمى التفاعؿ األسري والميارات الوالدية ،وقياـ األسرة بوظائفيا األساسية التي مف شأنو
أف يحطـ البناء النفسي واالجتماعي لؤلبناء ،وتؤثر عمى سعادة األسر وقدرتيا عمى االستم اررية ،فتدني
مستوى المعيشة يؤدي إلى انخفاض نوعية الميارات الو الدية ،حيث يصبح الوالداف اقؿ اندماجا واىتماما
بالنظاـ األسري ،مما يؤثر عمى األبناء مف األطفاؿ والشباب ويضعيـ عمى حافة الياوية مف حيث تدني
التحصيؿ المدرسي وسوء التوافؽ النفسي واالجتماعي ،ومف ثـ االنحراؼ السموكي ،وىذا ما أكدتو دراسة
) Diedeدياد( ( ،)1002التي تناولت أثر الضغوط األسرية االقتصادية عمى حياة شباب الريؼ األمريكي
وأسرىـ (أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)225-224 :1005 ،
ومما ال شؾ فيو أف ارتفاع تكاليؼ الحياة تقمؽ كثير مف األفراد ،والقمؽ عمى عدـ كفاية ما لدييـ
مف ماؿ لشراء الغذاء ،والمبلبس ،والعناية الصحية ،والخدمات والتعميـ يضعؼ أفراد العائمة ،ويؤدي إلى
الخوؼ مف البطالة أو مف التوقؼ عف العمؿ ،والعجز المدرؾ أو الحقيقي ألفراد العائمة لمبقاء عمى حالة
مادية جيدة تدفع بيـ لمبحث عف وظيفة إضافية ،فالعمؿ اإلضافي يجمب الماؿ اإلضافي ،لكنو يسمب
الفرد وقت راحتو ويضعؼ قوتو وطاقتو ،ويتضح ذلؾ في زيادة االنفعاؿ والعصبية واإلحباط والقمؽ ،ومف
ثـ فاف المشكبلت المادية واالقتصادية تزيد مف ضغط التعب والمشكبلت األسرية (بشرى إسماعيؿ،
.)42 :1002
واضافة إلى الضغوط األسرية االقتصادية نجد ضغوط اإلقامة التي تعتبر مف الضغوط األسرية
الخارجية والتي منيا ضغوط ىي االنتقاؿ إلى مكاف آخر موقفا ضاغطا بدرجة شديدة لكؿ أفراد األسرة.
وأعراض صدمة االنتقاؿ لمكاف جديد تشمؿ :االرتباؾ ،الببلدة أو الكسؿ ،األم ارض الجسمية الخطيرة،
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والكآبة والسبب ىو عدـ التركيز أو التوجو االنفعالي الذي ينتج عف الظروؼ البيئية غير المعتادة بصفة
عامة .ويتضمف االنتقاؿ لمكاف جديد أيضا االعتماد االنفعالي لمزوجيف كبل منيما عمى اآلخر ،وفقد
األصدقاء .ومثؿ ىذا االنتقاؿ يزيد مف الضغوط األسرية لمزوجيف ،ويؤثر كذلؾ عمى األطفاؿ .ومجموعات
عمرية محددة أكثر عرضة لضغوط االنتقاؿ عف باقي األعمار األخرى .فأطفاؿ ما قبؿ المدرسة يدركوف
االنتقاؿ بأنو نوع مف العقاب ولذلؾ قد يصابوف بالتبوؿ اإلرادي أو بالكوابيس نتيجة الشعور بعدـ األمف
والعماؿ الذيف ال يحبوف االنتقاؿ لمكاف جديد ىـ عادة أفراد غير منتجيف .وضغوط اإلقامة ،مثؿ :النظاـ
والجماؿ الطبيعي ،والنظافة واألمف ،والجيرة ،مواقؼ ضاغطة تؤثر عمى سموؾ أفراد العائمة ،وتعتمد درجة
الناتجة عف ظروؼ اإلقامة عمى درجة تقييـ األفراد ليا ،ويتوقؼ ذلؾ عمى العمر،
ضغط ىذه المواقؼ
ّ

التعميـ ،سمات الشخصية ،الخب ارت السابقة والطبقة االجتماعية

.(Matteson & Ivancevich,

)1987 :40-41
 ضغوط األنشطة اليومية:
عرؼ الباحثوف لسنوات طويمة أف أحداث الحياة المفجعة قد يكوف ليا تأثيرات قوية عمى الصحة،
أما اآلف تشير األدلة العممية إلى أف المضايقات اليومية قد يكوف ليا تأثيرات أكثر داللة عمى صحة األفراد
مف أحداث الحياة األساسية .ففي إحدى الدراسات الطويمة التي أجريت عمى  200شخص في كاليفورنيا،
طبؽ عمييـ مقياس المضايقات اليومية ،أوضحت النتائج أف األفراد األكثر تعرضا لممضايقات اليومية ،كانوا
ىـ األكثر تعرضا لؤلمراض الجسمية المرتبطة بالضغوط والتي مف بينيا :الدوار ،الصداع واضطرابات
المعدة ،كذلؾ أشارت النتائج إلى أف المضايقات اليومية كانت منبيا داال وقويا لئلعراض النفسية أكثر
مف أحداث الحياة ). (Durbin, 1990 :177
إف كثي ار مف ضغوط الحياة اليومية ،مصدر لكثير مف المشكبلت التي ال تكوف ىامة في حد ذاتيا.
وىذه المشاحنات أو المضايقات ىي جزء مف الحياة ،ولكف عندما تتكدس تصبح مصد ار أساسا لمضغط
).(Huffman, 1994 :314
حيث أنو عندما تستمر ىذه المضايقات ،يزداد الضغط وتتناقص القدرة عمى المواجية والمقاومة،
ومف ثـ ينتج التوتر والتعب ،وفقداف النوـ وعدـ القدرة عمى حؿ المشكبلت .وتتضمف المشاحنات خبرات
الحياة اليومية مثؿ :االنتظار لفترة طويمة أو ازدحاـ وتوتر وتظير ىذه الضغوط في األنشطة اليومية
ألفراد األسرة .وبالرغـ مف ذلؾ فميس مف المنطقي عزؿ الضغوط عف نظاـ األسرة ،ولكف مساعدة أفرادىا
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عمى حميا أو التكيؼ معيا ،وقد يحتاجوف إلى إدارة مستويات الضغوط حتى يحققوا درجة عالية مف
النشاط والتيقظ واألداء والعمؿ ،ومفتاح ذلؾ يكمف في عممية التحكـ أو الضبط .وعندما ال يستطيع أفراد
األسرة التحكـ في مواقؼ حياتيـ ال يمكف أف يؤدي استم اررية تأثير الضغط إلى تحطيـ نظاـ األسرة
(أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)75 :1005 ،

– –4العوامل المؤثرة في الضغوط األسرية:
يتأثر شعور األسرة بالضغوط والمعاناة وقدرتيا عمى مواجية ىذه الضغوط بعدة عوامؿ منيا:
 -1-4الخصائص الفردية ألفراد األسرة:
تعتبر الخصائص الفردية ألفراد األسرة كدرجة ذكاء األفراد وسماتيـ الشخصية مؤثرة عمى مقدار
الضغوط التي تعاني منيا األسرة (فايز قنطار.)264 :2771 ،
وىذه الخصائص ىي التي تجعؿ كؿ فرد مف أفراد األسرة يختمؼ عف اآلخر في مواجيتو ليذه
الضغوط ومف ىذه العوامؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نجد:
 -1-1- 4نمط الشخصية أفراد األسرة:
تؤكد نظرية األنماط أف كبل منا لديو سمات أو أنماط سموكية ثابتة تؤثر في كيفية التعامؿ معي
المواقؼ الضاغطة ،ومف ىذه األنماط السموكية النمط (أ) والنمط (ب) والنمط (ت) ،فقد بدأت أبحاث نمط
الشخصية (أ) في الخمسينيات مف القرف العشريف وتتميز الشخصية ذو النمط (أ) بصعوبة قيادتيا،
وتنافسية وطموحة ،عدوانية ،وأصحاب النمط السموكي (أ) ال يمكنيـ االنتظار وينفذ صبرىـ بسرعة كبيرة،
ىذا باإلضافة إلى أنيـ ال يستمتعوف بانجازاتيـ ،ودائما يقارنوف أدائيـ بأداء غيرىـ أو بالمستويات المثالية
لؤلداء ،ويخطوف خطوات سريعة أكثر مف غيرىـ ،ويظيرىـ شعو ار بإلحاح الوقت ،واألمر األكثر خطورة
ىو أف أصحاب النمط (أ) أكثر خطورة لمتعرض لمرض القمب ،أما النمط (ب) فيو يتضمف الغياب
النسبي لخصائص النمط (أ) بمعنى آخر ،أف نمط الشخصية (ب) ىادئيف ،غير تنافسييف وغير عدوانييف
(بشرى إسماعيؿ.)66 :1002 ،
ويضيؼ ) Weiber & Zimbardoزيمباردو وفيبر( ( )2775أف الشخص ذو النمط السموكي
(أ) يشترؾ في سموؾ متعدد األوجو ،أي يفعؿ أشياء متعددة في المحظة نفسو ،مثؿ :األكؿ ومشاىدة
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التمفزيوف وفي الوقت نفسو كتابة تقرير عف شيء ما ،كذلؾ فيو غير راض عف بعض جوانب حياتو،
وغالبا ما يكوف وحيدا وبمفرده ،ويتميز بالسرعة والدقة ومسابقة الوقت ويساعده ذلؾ عمى النجاح في عممو
وفي العبلقات البينشخصية ).) Zimbardo &Weiber,1997 :356
وىكذا فإنو مف األكثر احتماال أف ذوي (أ) ىـ أكثر شعو ار بالضغوط عف ذوي النمط (ب) نظ ار لما
يتميزوف بو مف سمات شخصية .وكذلؾ أوضح ) Farlyفارلي( ( )2770أف النمط (ت) ىو نمط سموكي
يتركز عمى اتخاذ والقياـ بالمخاطر والبحث عف اإلثارة واالىتياج .وميز بيف نوعيف مف النمط (ت) ،النمط
المبدع المدفوع لمتصرؼ بشكؿ بناء والنمط المحطـ اليداـ الذي ينغمس في سموكيات ىدامة وجرائـ مثؿ
التخريب المتعمد لمممتمكات العامة أو الخاصة أو استعماؿ العقاقير والمواد المخدرة .فمعظـ األفراد يقعوف
عمى متصؿ يمتد بيف النمط (ت) مرتفع المغامرة والمخاطرة ،والطرؼ اآلخر الذيف يتجنبوف المخاطرة.
والنمط (ت) ليس إستراتجية لمواجية الضغوط ولكنو فقط متغير وسيط يؤثر في كيفية اتجاه الفرد
ومواجيتو لممواقؼ الضاغطة ).)Zimbardo &Weiber,1997 :358
 -2-4قمة التحمل:
إذا كاف أفراد األسرة ال يتمتعوف بنمط الشخصية شديدة االحتماؿ ،فإنيـ أكثر عرضة لمضغوط
األسرية ألف األشخاص األقؿ تحمبل لؤلحداث المشحونة يجدوف أنفسيـ في بيئة مممة ،ليس ليا معنى،
ميددة ،وىـ يشعروف بالضعؼ في مواجية القوى الغامرة ،ويعتقدوف أف الحياة تكوف أحسف أو أفضؿ
عندما تتميز بالثبات في أحداثيا أو إذا لـ تحدث أحداث ضاغطة ،ولذلؾ ال توجد لدييـ قناعة حقيقية باف
النمو والتطور ممكف أو ميـ ،وىـ سمبيوف في تفاعميـ مع البيئة ،وعندما تقع ليـ أحداث مسببة لمتوتر
يكوف لدييـ حساسية ضعيفة لمتقييـ المعرفي المتفائؿ والفعؿ الحاسـ المذيف يحوالف األحداث ،وتكوف
األحداث الضاغطة قادرة عمى تخفيؼ الصدمة ،أو تخفيفيا بدرجة ضئيمة (حسف مصطفى عبد المعطي،
.)277 :1005
 3-1-4السمبية:
تعرؼ ) Clarch & Watsonواطسوف وكبلرؾ( ( )2762عمى بعد لمشخصية يسميانو العاطفية
السمبية ،وىو ميؿ الشخص لمشعور باالنفعاالت السمبية مثؿ :الغضب ،االزدراء ،الثورة ،الذنب ،الرفض،
الحزف ...وقد كاف الناس المرتفعوف في العاطفية السمبية يشعروف بأنيـ قمقوف وجادوف حتى في غياب
الضغوط الموضوعية ،ويكوف تقديرىـ لذاتيـ منخفضا وحالتيـ المزاجية السمبية مرتبطة بإطالة التفكير في
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أحداث الحياة وسوء حظيـ ،ويكونوف بصفة خاصة حساسيف لؤلشياء المشحونة االحباطات ،ويقرروف
مرورىـ بمحف ومآسي أكبر لمدة طويمة عما كاف لدى ذوي المستوى المنخفض مف العاطفة السمبية .أي
أف نمط العاطفية السمبية الذي يتسـ صاحبو بأنو مكروب ،محزوف ،عصبي ،غاضب ،منعدـ النشاط
االجتماعي ،لو مشكبلت جسمية (حسف مصطفى عبد المعطي.)103 :1004 ،
 2-4الخصائص التنظيمية والبنيوية لألسرة:
إ ّف درجة الضغوط التي تعاني منيا األسرة تتأثر بطريقة تنظيميا وبنيتيا ،فبمقارنة األسر التي

تعيش فييا األميات وحيدات ،باألسر التي تعيش فييا األـ مع األب معا ،تبيف أف األـ أقدر عمى مواجية
المشكبلت في وجود األب .إال أف وجود األب في حد ذاتو ال يكفي لتخفيؼ المعاناة األسرية ،حيث البد
مف مشاركتو الفعمية الجادة وتحممو المسؤولية وتقديمو المساعدة والمساندة لؤلـ حتى يمكف التخفيؼ مف
وطأة الشعور بالضغوط (فايز قنطار.)264 :2771 ،
ويمكف أف يؤثر الطبلؽ عمى تنظيـ وبنية األسرة وبالتالي يزيد مف درجة الضغوط األسرية ،ألنو مف
المحتمؿ أف يكوف مميء بالتوتر والصراعات والكآبة والحزف والضرر أو األلـ ،باإلضافة لما لبلنفصاؿ مف
آثار مف حيث فقداف الزوج (الزوجة) أو االتصاؿ الجنسي ،والصداقة ،فإف الطبلؽ قد يتضمف أيضا فقداف
التواصؿ والتفاعؿ مع األطفاؿ؛ وربما فقد نمط الحياة الخاصة أو الحياة األسرية وفقداف اآلماؿ واألمنيات
والطموح ،وينتج عف االنفصاؿ االضطراب السموكي لؤلبناء ،وانخفاض مستوى األداء الدراسي ،كما قد
يتورط األبناء بسبب انفصاؿ والدييـ في مشاكؿ قانونية ،فاالنفصاؿ أو الطبلؽ بدوف شؾ حدث صدمي
لؤلبناء ).(Patel ,1991 :80-81
وقد تظير شدة الضغوط األسرية بسبب التغيرات في األدوار التقميدية لممرأة والرجؿ ،فكثير مف
النساء خرجف لمعمؿ قبؿ أو بعد إنجابيف ،وىذه القدرة عمى الكسب المادي تجعميف مستقميف ماديا .بينما
يتضاءؿ الدور التقميدي لمرجؿ "كعائؿ" ،ويشعر بعض الرجاؿ بالضغوط مف ذلؾ .وعمى الجانب اآلخر،
بعض ربات البيوت يشعرف باإلعاقة نتيجة لدورىف األنثوي البيولوجي مف حيث اإلنجاب وتربية األطفاؿ،
وقد يرغبف في العمؿ ،غير إنيف قد يشعرف بالذنب إذا ما قررف عدـ اإلنجاب مف أجؿ التقدـ والتفوؽ في
عمميف .وقد أوضحت الدراسات أف العمؿ بصفة عامة لو تأثير ايجابي عمى الصحة النفسية لممرأة،
بتحسينو لوضعيا المادي وزيادة ثقتيا بنفسيا ،واتساع شبكة عبلقاتيا االجتماعية عمى بعض الخصائص
النفسية مثؿ :الخضوع والطاعة واإلذعاف والعجز والسمبية ،ولذلؾ تكافح النساء المعاصرات مف أجؿ
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تغيير ىذا الدور التقميدي الذي يزيد مف تقديرىف لذواتيـ .وال شؾ أف مثؿ ىذا الكفاح يستنزؼ طاقاتيف
ويجعميف يشعرف بالعبء والضغط ،ولكف أييما تختار العمؿ أو األسرة .فالحياة التي تتضمف األسرة بدوف
عمؿ أو العمؿ بدوف أسرة أو الصراع بيف العمؿ واألسرة ،كؿ منيما حياة غير متوازنة ومضطربة
).(Patel, 1991 :76-78
 -3-4طبيعة العالقات بين أفراد األسرة:
كما تؤثر العبلقات القائمة بيف أفراد األسرة عمى طبيعة الضغوط ،وىذه العبلقات تتمثؿ في التفاعؿ
القائـ بيف أعضاء األسرة مف جية ،وفي الدور الذي يقوـ بو كؿ فرد مف أفرادىا مف جية أخرى ،مثاؿ
ذلؾ تجنيب األطفاؿ نتائج الخبلفات الزوجية الحادة قد يجعميـ في مأمف بعيد عف ىذه الخبلفات ،إال أف
االضطراب الذي قد أصاب النظاـ األسري بأكممو مف شأنو أف ينعكس عمى األطفاؿ (فايز قنطار،
.)266 :2771
ولقد بينت دراسة ) Daviدافي( ( )1001عمى أف الضغوط تزداد بازدياد العنؼ والعدواف بيف
اإلخوة في المنزؿ .وأظيرت دراسة ) Walkerجويس والكر( ( )2764التي تمت تحت إشراؼ جامعة
مينسوتا حوؿ األسباب العامة لضغوط الشباب ومنيا الضغوط األسرية .التي مف أسبابيا ازدياد
المشاجرات مع الوالديف ،والمشاحنات مع اإلخوة وزيادة المشاجرات بيف الوالديف (أماني عبد المقصود
وتياني عثماف.)225 :1005 ،
 -4-4إعاقة أحد أفراد األسرة:
قد تواجو بعض األسر أحداث ضاغطة تخؿ مف توازف نظاميا الذي استمرت تعايشو مثؿ والدة
طفؿ معاؽ ،ولقد أكدت دراسة ) Baxterباكستر( وآخروف ( )1000التي ىدفت توضيح العبلقة بيف القمؽ
الوالدي والضغوط األسرية المؤثرة عمى الطفؿ ذي اإلعاقة العقمية بمرور الوقت ،وذلؾ لمدة ( )5سبع
سنوات .فأظيرت النتائج أف الضغوط األسرية تزداد بوجود أحد أبنائيا معاؽ ،عف األسر التي ال يوجد
أحد مف أفرادىا معاؽ ،وأف الضغوط التي يشعر بيا الطفؿ ىي غالبا مؤش ار لمضغوط األسرية بصفة
عامة ،كما أظيرت النتائج أف األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية يسببوف ضغوطا والدية أكثر مف األطفاؿ
الذي ليس ليـ أي إعاقات )(Baxter & al,2000 :105
إ ّف الوالديف المذيف قدر ليما إنجاب طفؿ متخمؼ عقميا يجداف قميبل مف األفراح النمطية عندما يكتشفاف

إعاقة طفميما بعد فترة طالت أو قصرت ،وسرعاف ما يبدأ لدييما اإلحساس باألسى والحزف الذي يزيد منو
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االحباطات والمصاعب التي يواجييا طفميما ،والطفؿ الذي كاف يجب أف يمثؿ امتداد لذات والديو يعمؿ بدال
مف ذلؾ عمى انكماش ذواتيما ،وقد يكوف بمثابة تيديد إلحساس الوالديف بالكرامة وتقدير الذات واحتراميا ،بؿ
أنيما يعتبراف أنفسيما فاشميف فيما كانا يعتبرانو مف أىـ أىدافيما في الحياة ،وىكذا تختفي كثير مف اآلماؿ
واألحبلـ المتعمقة بالطفؿ باكتشاؼ حقيقة إعاقتو ).(Gayton & Walker,1974 :160
وأوضحت مجموعة مف الدراسات أف والدة طفؿ معوؽ في األسرة يعتبر صدمة قوية لموالديف،
وكثي ار ما يتولد عنيا شعور بالذنب واالكتئاب والقمؽ ولوـ الذات أو االرتباؾ واألسى والحزف ،وقد يحاوالف
إنكار حقيقة تخمؼ الطفؿ أو إلقاء الموـ عمى اآلخريف ،إلى جانب الخوؼ عمى مستقبؿ الطفؿ .ولقد
أشارت مجموعة مف الدراسات أيضا إلى وجود تأثيرات واضحة لوجود الطفؿ المتخمؼ عقميا عمى حياة
األسرة وعبلقتيا بالطفؿ المتخمؼ عقميا ،وعمى عبلقة الطفؿ المتخمؼ بأخواتو مف ناحية ثانية ،وعمى
التوافؽ الزواجي لموالديف مف ناحية ثالثة ،وعمى التماسؾ األسري بصفة عامة (حسف مصطفى عبد
المعطي.)176-175 :1004 ،
وىذا ما أكدتو دراسة ) Mc Hal & Gambleجامبؿ وماؾ ىاؿ( ) (1989عف الضغوط التي
تنشأ عف العبلقات بيف اإلخوة المعاقيف والتي أجريت عمى  41أسرة وأطفاليا ،وبينت النتائج أف اإلخوة
األسوياء قرروا أف إخوتيـ المعاقيف يحدثوف ليـ مضايقة وازعاجا كثي ار في أغمب األحياف ،وأظيروا
مشاعر الغضب بسبب عجز أخييـ .وبينت دراسة ) Portowicz & Pimmermanبمرماف
وبورتوويكز( حوؿ مصادر الضغط لدى آباء األطفاؿ المتخمفيف عقميا والتوحدييف ومتعددي اإلعاقة.
فأسفرت النتائج عف تأييد افتراض زيادة المشكبلت األسرية واألعباء النفسية واالنفعالية ،وارتفاع درجة
التشاؤمية لدى اآلباء مع زيادة حدة إعاقة االبف ونقص الميارات الذاتية لديو (حسف مصطفى عبد
المعطي.)177-176 :1004 ،
ويرى ) Chinnشيف( ( )2756أف ميبلد الطفؿ المتخمؼ عقميا يخمؽ لموالديف بصفة خاصة مشاعر
انفعالية مضطربة تتمثؿ في :إنكار وجود إي إعاقة لدى الطفؿ ،أو إسقاط عمى اآلخريف ،والخوؼ والقمؽ
والحزف والشعور بالذنب والرفض واالنسحاب (حسف مصطفى عبد المعطي .)110 :1004 ،وىكذا فاف
ىذه المشاعر كثي ار ما تمزؽ تماسؾ األسرة وتفكؾ وحدتيا ،فقد تتأثر عبلقات األسر بسبب متطمبات
الطفؿ المتخمؼ الممحة ،التي تتطمب مف أفرادىا العمؿ تحت ظروؼ الضغط النفسي والتوتر والقمؽ
والحرماف مف إشباع بعض حاجاتيـ الشخصية ،وينعكس ىذا عمى عبلقات أفراد األسرة فيما بينيـ،
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ومشاعر الضيؽ والتذمر الدائـ التي قد تولد شعو ار بالرفض تجاه الطفؿ المتخمؼ وشعو ار بالكراىية والرغبة
في اليروب مف ىذا الوضع بشكؿ عاـ ،مما قد يدفع ببعض أفراد األسرة إلى مغادرة المنزؿ واالنفصاؿ
عف وجود األسرة ،وبالتالي اليروب مف تحمؿ المسؤولية تجاه الطفؿ المتخمؼ ،وقد يظير ىذا السموؾ
عمى شكؿ محاوالت األب مثبل  :االنشغاؿ في العمؿ طوؿ وقت ممكف أو قضاء وقت فراغو في األندية
والمقاىي ىروبا مف جو األسرة (سميماف الريحاني.)212 :2762 ،

– –5آثار الضغوط األسرية عمى أفراد األسرة:
ال شؾ أف ما يسود الحياة األسرية مف ضغوط تنعكس أثارىا عمى الصحة الجسمية والنفسية ألفراد
األسرة .وقد تثقؿ الضغوط األسرية التي تمتد لفترة طويمة كاىؿ البناء األساسي لنظاـ األسرة إلى الحد الذي
يفكؾ كيانيا ،ويؤدي بيا إلى عدـ االستقرار وعدـ القياـ بوظائفيا ).(Neuman, 1989 :89
إضافة إلى أف لمضغوط األسرية آثار خطيرة ،حيث يمكف أف تصبح لكؿ فرد مف أفراد العائمة
ردود فعؿ شديدة لمضغط ،والى انخفاض مستوى تقدير الذات وعدـ االستقرار واإلحساس بالتوتر وعدـ
الثقة بالنفس ،وعمى مستوى العائمة فإف خطر وآثار الضغوط األسرية يؤدي إلى تفكؾ األسرة (Baylis,
)2002 :2-4
ويشير ) Neumanنوماف( ( )2767إلى أنو إذا لـ يستطع أفراد األسرة التحكـ في مواقؼ حياتيـ
فإف استم اررية تأثير الضغط يمكف أف يؤدي إلى تحطـ نظاـ األسرة (أماني عبد المقصود وتياني عثماف،
.)9 :1005
ويؤكد أيضا ( Hillىيؿ) عمى أف أزمات األسرة يمكف أف تؤدي إلى النتائج عديدة مثؿ االنتحار
والطبلؽ واليجر واليروب واإلصابة باألمراض العقمية (فيوال البببلوي.)422 :1002 ،
وقاـ ) Stankovichستانكوفيش( ( )1002بدراسة تأثير انخفاض المستوى االجتماعي االقتصادي
وضغوط الحياة األسرية عمى صحة األطفاؿ والشباب في استراليا ،حيث أظيرت النتائج أف ىذه الضغوط
تؤدي إلى مشكبلت األطفاؿ والشباب النفسية والجسمية وازدياد نسبة االنتحار واضطرابات الغذاء بينيـ
(أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)222 :1005 ،
وبينت دراسة ) Déborahديبوره( وآخروف ( )1002التي ىدفت إلى إدراؾ العبلقة بيف األسرة
والضغوط ،وعبلقة األسرة بالضغوط واألعراض االكتئابية لؤلبناء ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة دالة
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بيف الضغوط وتوافؽ األبناء ،حيث تبيف أف الضغوط األسرية كانت مؤشر لعدـ التوافؽ وظيور األعراض
االكتئابية لدى المراىقيف (أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)221-222 :1005 ،
فردالند( في دراستيما إلى أف مواجية الشباب اليوـ
وأشار كؿ مف ) Eliasالياس( و ) Fredlandا
لمعديد مف ضغوط الحياة ومنيا الضغوط األسرية تؤدي أحيانا إلى االستقبلؿ وأحيانا إلى مزيد مف
اإلحباط (أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)211 :1005 ،

– –6مواجية الضغوط األسرية:
يظير الضغط في معظـ أنشطة أفراد األسرة اليومية ،مما يتطمب منيـ إدارة مستويات الضغوط
لكي يساعدىـ ذلؾ عمى البقاء في حالة تيقظ ونشاط وعمى درجة عالية مف األداء .وتقع األسرة دائما
تحت مؤثرات ومصادر لمضغوط تثير تغيي ار في نظاـ األسرة سواء مف داخميا أو خارجيا ،وقد تنجح
بعض األسر في شحذ قواىا وتبنى أساليب لمواجيتيا أو التكيؼ مع الضغوط المتعددة ،بينما البعض
اآلخر مف األسر قد يفشؿ في ذلؾ ،ومعظـ النظـ األسرية تخبر إلى حد ما ضواغط متشابية خبلؿ دورة
حياتيا ،إال أف بعض األسر تكوف أكثر نجاحا في إدارة الضغوط عف األخرى ،وبالتالي فيي تحوؿ ىذه
الضغوط إلى قوى ايجابية دافعة؛ وىي األسر التي تحافظ عمى ثبات نظاميا وصبلبتيا ،وىناؾ أسر
أخرى تواجو نفس المتطمبات والمصاعب إال أنيا تفقد القدرة عمى التحكـ أو التصرؼ بأساليب تعرض
وظيفة األسرة لمخطر). (Berkey & Hanson, 1991 :42
ويستخدـ أفراد األسرة إلدارة الضغوط األسرية ألساليب واستراتجيات ،حيث تشير أساليب المواجية
إلى الجيود المبذولة مف قبؿ األسرة كمجموعة أفراد في السيطرة عمى الظروؼ الصعبة والميددة قابميف
لمتحدي ،فبل تكوف االستجابة روتينية وتمقائية بؿ مناسبة لمموقؼ الذي يواجو األسرة ،لذلؾ فمواجية األزمة
عممية تتضمف استجابات األسرة المعرفية واالنفعالية والسموكية كوحدة .ومف ثـ تحشد األسرة كؿ مصادرىا
نحو مواجية بناءة ناجحة أو مواجية سمبية لؤلزمة ليذا نجد نوعيف مف المواجية ىي:
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 -1-6المواجية االيجابية لمضغوط األسرية:

إف استعماؿ األسرة لؤلساليب االيجابية لمواجية الضغوط يدؿ عمى توافؽ األسرة مع الضغوط التي
ّ

تيددىا ،ويعتمد التوافؽ عمى فاعمية أداء أعضائيا ألدوارىـ ،حيث يختمؼ التوافؽ مف أسرة إلى أخرى .وقد
أشار) Hillىيؿ( إلى العوامؿ المؤدية إلى التوافؽ مع الضغوط تنحصر في :مدى استعداد األسرة
لمواجية األزمة ،وتكامؿ األسرة ،ومدى العبلقات العاطفية بيف أعضائيا ،والتوافؽ الزواجي ،وعبلقات
الصداقة الحميمة بيف اآلباء واألبناء ،ومشاركة أفراد األسرة في اتخاذ الق اررات ،والمشاركة االجتماعية
لمزوجة ،والتجارب السابقة الناجحة مع األزمات (أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)11 :1005 ،
وحسب دراسة ) Curranكوراف( ( )2761التي بينت أف األسرة يمكف أف تتوافؽ مع الضغوط إذا
توفرت فييا الخصائص التالية :التواصؿ والتفاعؿ مع بعضيـ البعض ،والمساندة والتشجيع ،وتعمـ االحتراـ
المتبادؿ ،وتنمية مشاعر الثقة ،ومواجية المواقؼ بالدعابة ،واظيار مشاعر المشاركة في المسؤولية ،وتعمـ
الحقوؽ والواجبات والروابط القوية ،والتوازف في العبلقات ،والتديف ،واحتراـ القيـ الفردية ،واحتراـ
الخصوصيات ،والمحافظة عمى نظاـ األسرة ووقتيا ،والمشاركة في قضاء وقت الفراغ ،وطمب المساعدة
مف بعضيـ البعض ،واحتراـ كبار السف ،واحتراـ القيـ الشخصية ،واحتراـ قيـ العمؿ ،واألماف االقتصادي،
واالىتماـ باألطفاؿ في األسرة )(Curran, 1983 :11
وأشارت دراسة ) Flegley & Mccubbinفمجمي وماككوبف( ( )2761إلى أف المواجية األسرية
الوظيفية الناجحة لمضغوط تتضمف العناصر اآلتية :التقبؿ الواضح لمحدث الضاغط ولمسبب الذي آثاره،
احتواء األسرة لممشكمة ،تركيز أفراد األسرة عمى حؿ المشكمة ،قدرة أعضاء األسرة عمى تحمؿ المشكمة،
قياـ أعضاء األسرة بااللت ازـ والتأثير عمى بعضيـ البعض ،االستفادة مف أوجو التواصؿ والتفاعؿ المؤثر
بينيـ ،التماسؾ األسري المرتفع ،والعمؿ كوحدة متماسكة ،تبني أفراد األسرة لمبادئ أسرية مرنة ،االستفادة
مف مصادر مؤثرة وفعالة ،االبتعاد عف العنؼ .التقميؿ مف استخداـ النفقات المالية & (Flegley
)Mccubbin , 1983 :13
وحسب ) Baylisبايمي( ( )1001تتمثؿ العوامؿ العائمية في :انسجاـ أفراد األسرة والرعاية
والمسؤولية الوالدية لؤلبناء ،والعبلقات الدافئة والمساندة ).(Baylis, 2002 :8
ولكي تستطيع األسرة مواجية الضغوط األسرية عمييا بإتباع األساليب التالية( :أماني عبد
المقصود وتياني عثماف.)52-51 :1005 ،
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 التقبؿ الواضح لمحدث أو لمظروؼ أو لممشكمة التي ألمت باألسرة.
 التعرؼ عمى األساليب التي أدت ليذا الحدث الضاغط.
 التفاؼ أعضاء األسرة حوؿ بعضيـ األزمة الضاغطة.

 اىتماـ كؿ فرد في األسرة بالمشكمة وسعيو الجاد نحو حميا بكؿ الطرؽ الممكنة.
 قدرة أفراد األسرة عمى تحمؿ ىذا الظروؼ أو الحدث أو المشكمة.
 قياـ أعضاء األسرة بااللتزاـ والجدية نحو العمؿ مف اجؿ حؿ المشكمة بيف بعضيـ البعض في
تواد وتراحـ وبطرؽ مباشرة غير ممتوية.
 العمؿ كوحدة واحدة متماسكة في مواجية ىذا الحدث.
 مواجية المشكمة أو الحدث الضاغط بالمرونة واليدوء وعدـ االنفعاالت السمبية.
 المجوء إلى مصادر داخؿ العائمة أو خارج العائمة لمساندة األسرة في ىذا الحدث أو المشكمة.
 االبتعاد عف الموـ والتأنيب والعنؼ المفظي أو البدني أثناء مواجية المشكمة.
 محاولة تقميؿ النفقات المالية وترشيد النفقات حتى يمكف تخطي األزمة إذا كانت اقتصادية.
 التفاعؿ والتواصؿ المؤثر.
وىذا ما أكدتو دراسة ) Curranكوراف( ( )2761والتي اقترحت أساليب مشابية لمتوافؽ مع
الضغوط واعتبرتيا أساليب ناجحة تتمثؿ في(Curran , 1983 :12) :
 تعرؼ األسرة عمى طبيعة الضغط والذي ربما قد يكوف ايجابيا.
 العمؿ معا إليجاد حؿ لمتقميؿ مف مصادر الضغوط والتي تتحوؿ إلى ميارات لمواجية الضغوط
ومف ثـ مصادر لقوة تماسؾ األسرة.
 تنمية أسس وقواعد جديدة يشترؾ مف خبلليا أفراد األسرة في تحمؿ المسؤوليات لحؿ المشكمة.
 توقع أف بعض الضغوط ربما تكوف جزءا طبيعي مف حياة األسرة ,وأف األسرة لف تفشؿ وتنيار
بؿ سوؼ يستمر وجودىا ككياف واحد.
 تبادؿ المشاعر الطيبة تجاه بعضيـ البعض حتى يمكف التفاعؿ بفاعمية مع مصادر ضغوط
جديدة.
وفي السياؽ نفسو إلدارة الضغوط األسرية عمى أفراد األسرة القياـ بعممية تجديد بناء نظاـ األسرة
عمى ساس جديدة تتميز بعدة خصائص ىي( :أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)29 :1005 ،
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 خاصية في نظاـ األسرة تمكنو مف استم اررية بناء أنماط وظيفية حتى بعد مواجية الضغوط.
 قدرة النظاـ األسري عمى المرونة واستعادة التوازف بسرعة ،بعد سوء الحظ والصدمة أو الحدث
التحولي ،الذي سبب أو استدعى التغيير في أنماط األسرة والوظيفية.
 المرح واالستبشار والتفاؤؿ.
ولكي تتمكف األسرة مف إدارة الضغوط واستعادة قوتيا عمييا القياـ بعمميتيف ىامتيف وىما مكوناف
ايجابياف لمقاومة ومواجية أزمات وتحديات األسرة وتحدياتيا وىما:
 عممية التوافق :وىي عوامؿ الحماية التي تسيؿ أو تيسر قدرة األسرة والجيود المبذولة الستمرار
سبلمتيا ووظيفتيا والوفاء بواجباتيا النمائية في مواجية عوامؿ الخطورة .ومف الدالئؿ التي تشير إلى توافؽ
األسرة واستعادتيا لقوتيا وعافيتيا بعد مواجيتيا لمضغوط ما يمي(Campbell & Demi , 2000 :267) :
 تكامؿ األسرة وسبلمة تكوينيا ،حيث يجتيد كؿ مف األب واألـ لئلبقاء عمى وحدة األسرة
والعمؿ عمى استم ارريتيا.
 دعـ األسرة وتقدير بنائيا ،حيث يحصؿ األب واألـ عمى المساندة مف قبؿ مؤسسات المجتمع
ومف األصدقاء بما يحقؽ ألفراد األسرة تقدير الذات والثقة بالنفس.
 إعادة بناء نظاـ األسرة واحكاـ السيطرة عمى مقدراتيا وتوجياتيا ،حيث تؤكد األسرة مرة أخرى
عمى توجياتيا الفعالة نحو اإلسياـ في مختمؼ األنشطة التي تعيد بنائيا كاألنشطة االجتماعية
والمعيشية والرياضية والتي ترتبط باستمرار نمو أطفاليا وصحتيـ.
 عممية التكيف :والتي تعني اإلشباع والرضا ،فتتضمف وظيفة الشفاء أو استعادة القوى والتي
تنمي وتشجيع قدرة األسرة عمى النيوض بسرعة والتكيؼ مع المواقؼ األسرية الضاغط
)(Campbell & Demi, 2000 :267

 -1-1-6األساليب االيجابية لمواجية الضغوط األسرية:
وىي تمؾ االستراتيجيات التي تتعامؿ مباشرة مع الموقؼ الضاغط لتخفيفو أو التخمص منو.
وبصفة عامة فاف ىذه االستراتيجيات مثميا مثؿ استراتيجيات حؿ المشكبلت وىكذا فالفرد األكثر قدرة عمى
حؿ مشكبلتو ,ىو األكثر فعالية في مواجية الضغوط ،وىذه االستراتيجيات تتضمف تحديد المشكمة
الضاغطة ،ووضع الحموؿ الممكنة ليا ،واختيار الحؿ المناسب ،وتطبيؽ حؿ المشكمة وبالتالي يتبلشى
الضغط (أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)62 :1005 ،
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ومف أساليب المواجية االيجابية التي حددىا حسف مصطفى عبد المعطي ( )2772في تصنيفو
ألساليب لممواجية ىي( :حسف مصطفى عبد المعطي.)42-40 :2772 ،
 العمل من خالل الحدث :ويشير إلى استفادة الفرد مف الحدث في حياتو الحاضرة ،وتصحيح
مساره بالنسبة لتوقعات المستقبؿ مف خبلؿ التفكير المتأني المنطقي ،فيما تتضمنو طبيعة الحدث ،مما
يمكف أف يساعد عمى التعامؿ معو ومع غيره مف األحداث.
 المساندة االجتماعية :وتتضمف محاوالت لمبحث عمف يسانده في محنتو ويمده بالتوجيو لمتعامؿ
مع الحدث وايجاد المواساة والمساعدة لمواجية ىذه األحداث بصورة أكثر ايجابية.
 العالقات االجتماعية :وىي تشير إلى إيجاد الفرد متنفس عف األحداث التي مر بيا في عبلقات
مع اآلخريف بالتواجد معيـ ،واالىتماـ بعقد عبلقات الرفاؽ واألصدقاء القدامى والجدد واألىؿ ،كي ينسى
الذكريات المرتبطة بيذه األحدث الصادمة.
كذلؾ مف أساليب المواجية االيجابية نجد( :لطفي عبد الباسط)5 :2772 ،
 المباداة :وتتمثؿ في قياـ الفرد بأفعاؿ لمواجية المشكمة ،مع محاولة مستمرة مف جانبو لزيادة
الجيد أو تعديمو .واالبتعاد عف األفعاؿ التي قد تصرفو عف التيديد الذي يواجيو.
 التريث :ويتمثؿ في محاولة الفرد عدـ التسرع واجبار الذات عمى االنتظار إلى الوقت المناسب،
وقد يقتضي ذلؾ إلى استرجاع الفرد لخبراتو السابقة في المواقؼ الضاغطة.

-2-6المواجية السمبية لمضغوط األسرية:
عندما تواجو األسرة ضغوطا قد تعجز عف تفسير أسبابيا ،وقد يستمر اإلحساس باأللـ والشعور
بالمأساة ،ويمكف إرجاع ذلؾ إلى عنصر الغموض في نشأة الضغوط ،بسبب الحاجة إلى الوضوح بالنسبة
األسر فيما يمكف أف تفعمو تجاه أزمتيا ،كذلؾ غياب صورة واضحة لممستقبؿ يمكف أف ييدد األسرة
ويخيفيا؛ إضافة فقداف األسرة قدرتيا عمى التحمؿ والشجاعة لمواجية الضغوط (أماني عبد المقصود
وتياني عثماف.)10 :1005 ،
وتتسـ األسر التي ال تعمؿ بكفاءة مع المواقؼ الضاغطة باآلتي :الشعور بالذنب لسماحيـ بظيور
ىذا الموقؼ الضاغط ،ولوـ بعضيـ البعض بدال مف البحث عف حؿ المشكمة ،واالىتماـ بالضغط دوف
البحث عف حؿ لو ،والتركيز عمى مشكبلت األسرة دوف النظر إلى جوانب تماسكيا وقوتيا ،والشعور
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بالضعؼ والوىف بعد خبرة الضغوط العادية بدال مف الثقة في قدرات األسرة لمواجية المشكمة ،ونمو
مشاعر الكراىية نحو معيشة األسرة وحياتيا كنتيجة ليا خمفتو الضغوط مف آثار سيئة عمييـ (Curran,
)1983 :12
 -1-2-6األساليب السمبية لمواجية الضغوط األسرية:
وىي النمط المقابؿ لممواجية االيجابية لممواقؼ الضاغطة ،وفييا يحاوؿ أفراد األسرة اليروب مف
المواجية الفعمية أو المباشرة لممواقؼ الضاغطة ،حيث يمجؤوف ألساليب وطرؽ تغير مشاعرىـ وأفكارىـ
نحو ىذه المواقؼ .بمعنى تنظيـ انفعاالتيـ ،أكثر مف التعامؿ مع المشكمة وحميا (بشرى إسماعيؿ،
.)63 :1002
ومف ىذه األساليب السمبية نجد( :حسف مصطفى عبد المعطي)42 :2772 ،
 السمبية :وتبدو في نقص جيود أفراد األسرة في التعامؿ مع الموقؼ الضاغط واألفراد في ممارسة
ناشطة أخرى كالنوـ ومشاىدة التمفزيوف .وبينت عدة دراسات ومنيا دراسة ) Mccubbinماكوبيف(
وآخروف ( )2765عمى انو لما تعجز األسرة عف إدارة ضغوطيا بكفاءة ،فتواجييا بسمبية حيث قد يمجأ
بعض أفرادىا إلى تدخيف السجائر وتعاطي المخدرات.
 االلتفات إلى اتجاىات وأنشطة أخرى :وىي تتضمف قدرة أفراد األسرة عمى إعادة تنظيـ حياتيـ
مف جديد بعد األحداث الصادمة ،والتفكير في األشياء الجديدة في حياتيـ ،مف خبلؿ االىتماـ باألمور
أخرى سيتمتعوف بيا وتنسييـ ىذه األحداث.
 التجنب واإلنكار :وىي تشير إلى مشاعر االنقباض التخمي ،وانكار المعاني والنتائج المترتبة عمى
الحادثة ،وتبمد اإلحساس والشعور بالبلمباالة واالنفعالية إزاء األحداث الصامدة التي مر بيا ،والكبت
السموكي لؤلنشطة المرتبطة بيا.
وبينت دراسة ) Greffithجريفيث( وآخروف ( )2771حوؿ مواجية المراىقوف لمضغوط األسرية
وذلؾ عمى عينة قواميا ( )153مراىقا في التعميـ الثانوي والجامعي في مجتمعات نصؼ ريفية ،لمتعرؼ
عمى االستراتيجيات التي يستخدميا المراىقوف في مواجية الضغوط األسرية ،فأظيرت النتائج أف
المراىقوف قد استخدموا استراتيجيات أكثر تجنبا عند مواجية الضغوط األسرية ،إضافة إلى أف المراىقيف
الذكور أكثر استخداما ألسموب التجنب مف المراىقات اإلناث (أماني عبد المقصود وتياني عثماف،
.)226 :1005
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وفي النتيجة نفسيا أكدتيا دراسة ) Youngيونج( ( )2775التي تناولت التأثير المختمؼ لوفاة احد
الوالديف عمى ضغوط المراىقيف عمى أساس أف وفاة األب أو األـ يعتبر أكثر األحداث ضغطا وكربا
بالنسبة لممراىقيف ،وأف التوافؽ مع متطمبات ىذا الموقؼ والتغيرات الحياتية نتيجة لمفقداف الوالدي يمكف
تحقيقو مف خبلؿ استخداـ وسائؿ لممواجية فردية أو أسرية ،وقد افترضت الدراسة وجود عبلقات دالة بيف
درجة الضغط وبيف كؿ مف استخداـ استراتجيات مواجية معينة ومستويات تماسؾ األسرة وتكييفيا ،ونمط
التواصؿ بيف األبناء وأحد الوالديف الذي بقي عمى قيد الحياة ،مستخدمة في ذلؾ عينة قواميا ( )50مراىقا
مف أسر فقد أحد الوالديف .ومف بيف النتائج التي توصمت إلييا ىو أف أكثر أنماط المواجية والتعامؿ مع
موقؼ الموت ىو التجنب ).(Young, 1997 :66
وتتفؽ أغمب الدراسات عمى أف أسموب التجنب والتنفس االنفعالي أكثر األساليب استعماال لمواجية
الضغوط األسرية ،حيث يستعمبلف كثي ار مف طرؼ األسرة ،كما مبيف فيما يمي( :لطفي عبد الباسط،
)6-5 :2772
 التجنب أو اإلنكار :ىو نشاط يسعى مف خبللو أفراد األسرة إلى تجاىؿ خطورة الموقؼ ،بؿ
ورفض االعتراؼ بما حدث ،وربما تتيح ىذه العممية فرصة الحصوؿ عمى معمومات إضافية حوؿ الموقؼ
الضاغط ،إال أف اإلنكار لمواقع قد يخمؽ مشكبلت أخرى يصعب بعدىا التحمؿ والمواجية.
 التنفيس االنفعالي :وتتمثؿ في قياـ أفراد األسرة بأفعاؿ قد ال تكوف مرتبطة بالمشكمة وال يجيدىا
أصبل لتفريغ مشاعره .وقد يقضي ذلؾ التردي في اختيار وتنفيذ مثؿ ىذه األنشطة .وىذا ما أكدتو دراسة
) Magayماجي( وآخروف ( )1003التي ىدفت إلى بحث استراتجيات مواجية الضغوط العامة واألسرية
لدى المراىقيف في زيمبابوي ،فأظيرت النتائج أف أساليب المواجية المستخدمة ىي االستراتجيات االنفعالية
أي التنفيس االنفعالي أكثر (أماني عبد المقصود وتياني عثماف.)212 :1005 ،
وىكذا فإف األساليب السمبية في مواجية الضغوط األسرية تقمؿ فقط األعراض أو تخفؼ حدتيا
مؤقتا.

– –7عالج الضغوط األسرية:
عمى الرغـ مف اآلثار السمبية العديدة لمضغوط األسرية سواء عمى الناحية النفسية والجسمية أو عمى
توافؽ أفراد األسرة ،إال أنو مف الممكف تخفيؼ حدة ىذه الضغوط وكيفية التعامؿ معيا مف خبلؿ التدخؿ
اإلرشادي وذلؾ عف طريؽ برامج إرشادية لعبلج الضغوط األسرية ،وايجاد سببل وطرقا ايجابية عممية
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لحميا أو لمواجيتيا والتقميؿ مف وطأتيا ،ومف الدراسات التي لجأت لذلؾ نجد دراسة كؿ مف :عزة األلفي
() Mathews ،)2764ماثيوس( وآخروف () Elias &Friedlandes ،)2767الياس وفريدالند(
() Chambliss & Hartl ،)2772شامبميس وىارتؿ( () Rebneski ،)2770ربنسكي( (،)2776
) Coxكوكس( () Causey ،)1002كوزي( ( ،)1001أماني عبد المقصود وتياني عثماف (.)1005
وقد تناولت ىذه البرامج أساليب وطرؽ إرشادية منيا :أسموب العبلج األسري المتبادؿ ،وعبلج
التوتر والقمؽ ،وأسموب الفكاىة والمرح ،وأسموب التدريب عمى اتخاذ القرار االجتماعي الذي أفاد في تنمية
الميارات االجتماعية ومنع العنؼ واإلدماف ،وأسموب تنمية ميارات التفكير النقدي ،وأسموب العبلج
المعرفي السموكي.
كما اىتمت بعض الدراسات بالشباب المعرضيف لمخطر الذي يعانوف مف الضغوط األسرية
االقتصادية والبطالة ،مف خبلؿ دمجيـ في برامج لمتدريب عمى ميارات العمؿ ومف ثـ إلحاقيـ بأعماؿ
مناسبة لتمبية احتياجاتيـ المعيشية واحتياجات أسرىـ ،كذلؾ اىتمت بعض الدراسات بتدريب الشباب عمى
ميارات حؿ المشكمة واتخاذ القرار.
ووضع ) Singerسينجر( وآخروف ( )2766نموذجا لتدريب والدي األطفاؿ المعوقيف شديدي
اإلعاقة عمى كيفية إدارة الضغوط األسرية وكيفية مواجيتيا ويتضمف ىذا النموذج تعميـ الوالديف الطرؽ
التالية لمواجية وادارة الضغوط وىي( :محمد فكري حسيف الباجوري)56 :1001 ،
 القياس الذاتي لؤلحداث الضاغطة والتفاعبلت الفسيولوجية والنفسية المصاحبة ليا ،ويتـ فييا
تعميـ الوالديف التعرؼ عمى أعراض الضغوط مثؿ :الصداع وعسر اليضـ واألرؽ.
 ميارات االسترخاء العضمي ويتـ فييا تعميـ االسترخاء عمى فترات قصيرة في بادئ األمر ،ثـ بعد
ذلؾ يمارسوف شكبل طويبل مف االسترخاء لمدة  10-13دقيقة.
 تعديؿ األفكار المعرفية المصاحبة لمضغوط :حيث يتـ تعميـ الوالديف تسجيؿ أفكارىـ المبالغ فييا
وكيفية التدريب عمى التفكير بأنماط أكثر واقعية.
وقد تـ التركيز في برنامج (سينجر) عمى تعميـ الوالديف الميارات اآلتية( :محمد فكري حسيف
الباجوري.)57 :1001 ،
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 تعميـ الوالديف ميارة التحدث عف الضغوط في حياتيـ وكيفية إدارة الضغوط ومعالجتيا.
 تعميـ الوالديف ميارة حؿ المشكبلت مع التركيز عمى أىمية إعطاء الوالديف واجبات منزلية
لتشجيعيـ عمى حيازة ميارات جديدة ،باإلضافة إلى التأكيد عمى أىمية المساندة االجتماعية والعبلقات
الزوجية والتماسؾ األسري كعامؿ مخفؼ لمضغوط.
وطبقت أماني عبد المقصود وتياني عثماف ( )1005برنامج إرشاديا مف شأنو التعامؿ مع الضغوط
األسرية ،يتضمف :أسموب المحاضرة والمناقشة الجماعية ،أسموب التدريب التحصيني ضد الضغوط،
التدريبات الرياضية واالسترخاء ،أسموب لعب الدور أو السيكودراما ،أسموب اتخاذ الق اررات ،وحؿ
المشكبلت ،والميارات االجتماعية .إال أف الباحثتاف تعتمد في عبلج الضغوط األسرية أسموب اإلرشاد
األسري عف طريؽ إرشاد األبناء .ويشمؿ برنامجيما األنشطة التالية( :أماني عبد المقصود وتياني
عثماف.)41-42 :1005 ،
 النشاط المعرفي:
ويقصد بو إمداد أفراد العينة المستخدمة في البرنامج اإلرشادي لعبلج الضغوط األسرية،
بالمعمومات والمعارؼ حوؿ الضغوط األسرية وأنواعيا كالضغوط االقتصادية واالجتماعية والصحية،
وتأثيرىا عمى تماسؾ األسرة في حالة عدـ وجود أساليب لمواجيتيا والتعامؿ معيا ،ومف ثـ تعريفيـ عمى
مختمؼ األساليب والطرؽ لمواجية الضغوط بصفة عامة والضغوط األسرية بصفة خاصة.
 النشاط االجتماعي:
اليدؼ منو تدريب أفراد العينة المستخدمة بعض الميارات االجتماعية – خاصة داخؿ أسرىـ-
حتى يصبحوف أكثر قبوال مف قبؿ أفراد أسرىـ ،وذلؾ انطبلقا مف أف تنمية الميارات االجتماعية والتفاعؿ
االجتماعي األسري االيجابي يعتبر أساسا لمساعدة أفراد العينة المستخدمة في التوافؽ األسري ،ويعمؿ
عمى اندماجيـ مع أسرىـ ،ويساعدىـ عمى القياـ بادوار ايجابية في حؿ مشكبلتيـ األسرية ،فيقتنع أبائيـ
وأمياتيـ واخوانيـ بالحموؿ التي يطرحونيا في إطار ودي اجتماعي دافئ .ومما ال شؾ فيو أف القصور
في الميارات االجتماعية أثناء التفاعؿ األسري يظير لدى األبناء في صورة سموكيات عدوانية أو انطوائية
أو انسحاب مف المنزؿ واالندماج مع مجموعة مف الرفاؽ الذيف يكونوا رفاؽ السوء ،ولعؿ أىـ ميارات
التفاعؿ االجتماعي األسري التي وضعتيا الباحثتاف في البرنامج ىي:
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 ميارة ضبط النفس :حيث يتعمـ المسترشد كيؼ يكؼ العدواف المفظي أو البدني كما يتعمـ أف
يكؼ االنسحاب أو االنطواء بعيدا عف مشكبلت األسرة ،ويتعمـ االيجابية مف خبلؿ بعض العبارات
والسموكيات التي يكررىا بنفسو حيف يشعر بيذه الميوؿ.
 ميارة الحديث :وتضـ بعض الميارات الفرعية مثؿ ميارة التعبير عف النفس ،إي إخبار والديو
وأخواتو عف آرائو وأفكاره .وميارة التساؤؿ :وتعني توجيو األسئمة إلى الوالديف أو اإلخوة لكي يعرؼ
أحواليـ وظروفيـ ،حتى يكوف التحاور معيـ شيء محبب لو .وميارة تقديـ مقترحات وحموؿ جديدة وبديمة
ومبتكرة مف خبلؿ التدريب عمى ذلؾ وطرح حؿ المشكبلت في األسرة.
 ميارة المشاركة الوجدانية :ويقصد بيا تعاطؼ المسترشد مع أفراد أسرتو واإلحساس بمشاعرىـ
ومساندتيـ وقت الشدة ومشاركتيـ كؿ أنشطتيـ األسرية.
 النشاط الرياضي:
ويتضمف عدة تمرينات رياضية وتمرينات عمى االسترخاء ،حيث يتـ تدريب أفراد العينة المستخدمة
في البرنامج اإلرشادي عمييا مف خبلؿ مدرب رياضي متخصص إلكسابيـ مرونة عامة لمجسـ ،وتنمية
التوازف والتناسؽ الحركي لتخفيؼ حدة اآلثار الفسيولوجية والنفسية لمضغوط.
 نشاط االنطالق والفكاىة والمرح:
ويتـ ممارسة ىذه األنشطة مف خبلؿ القياـ بعدة رحبلت ترفييية يتخمميا أجواء مف المرح والفكاىة
والغناء في الحدود المقبولة اجتماعية ،بيدؼ إشباع الحاجة إلى المتعة والدعابة والترفيو والضحؾ إلدخاؿ
البيجة والسرور ،حيث أكد العديد مف المعالجيف النفسييف أف المرح والضحؾ أثناء العمميات اإلرشادية
والعبلجية أمر مستحسف ألنو يشكؿ جزءا متكامبل مف الشخصية المتوازنة التي يمكنيا معالجة مشكبلت
الحياة ،كما أف اإلحساس بالبيجة والسعادة المتولدة مف الضحؾ والمرح أثناء الرحبلت ،يساعد عمى
التغمب عمى مشاعر الحزف والتوتر ومشاعر اإلحباط التي تنتج مف وطأة الضغوط ،نتيجة األحداث
األسرية الضاغطة والخبلفات والصراعات بيف أعضاء األسرة ،كما أف إتاحة الفرصة لمترويح عف النفس
وتنفيس االنفعاالت المكبوتة ،يعطي صورة مشرقة النشراح الصدر وتحقيؽ التوازف االنفعالي ،كذلؾ
التعبير عما يعانونو مف احباطات مف خبلؿ الدعابة والفكاىة ،يساعد عمى اإلفصاح عف النفس التي تؤكد
رغبة المسترشد في إقامة روابط مع أفراد أسرتو خاصة إذا كانت ىذه الرحبلت والجمسات المرحة تشمؿ
أفراد األسرة.
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 المناقشات الجماعية:

تعتبر المناقشة الجماعية احد أساليب اإلرشاد الجماعي التعميمي ،ويقدـ عنصر التعميـ واعادة
التعميـ دو ار أساسيا ورئيسيا ،حيث يعتمد أساسا عمى إلقاء محاضرات سيمة ،ويمييا مناقشات يبدي فييا
أفراد العينة المستخدمة وجيات نظرىـ وخبراتيـ الواقعية حوؿ الضغوط األسرية التي يعايشونيا وكيفية
حميا أو مواجيتيا.
وقامت كؿ مف ) Chambliss & Hartlشامبميس وىارتؿ( ( )2770بدراسة عف الفتيات العبلجية
الخاصة بتنيمة الوظيفة األسرية ،حيث أعدت الباحثتاف قائمة باألساليب العبلجية المصممة لمساعدة
األعضاء كيؼ يتكيفوف مع الحياة بطريقة نموذجية عف طريؽ تقديـ نموذجا عبلجيا لمتعامؿ مع الضغوط
التي تعاني منيا األسرة ،وذلؾ بفضؿ أربعة أنواع مف االستراتيجيات :الضبط أو التحكـ والتشجيع واإلحالة
والتعاوف ،وقد تضمنت أساليب التحكـ :مركز الضبط (أماني عبد المقصود وتياني عثماف:1005 ،
.)211
ويقصد بمفيوـ الضغوط األسرية في ىذه الدراسة ما يقيسو مقياس الضغوط األسرية المعتمد في
الدراسة الحالية ،الذي أعده كؿ مف أماني عبد المقصود وتياني عثماف ( ،)1005والذي كييؼ عمى البيئة
الجزائرية في ىذه الدراسة مف طرؼ الطالبة .والذي ييدؼ إلى التعرؼ التقديري عمى مستوى الضغوط
األسرية ،أنواعيا ،ومستوى مواجيتيا.
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خالصة الفصل:
ال شؾ أف ما يسود الحياة العائمية مف أزمات وشدائد ومشاكؿ ،يعتبر مصد ار رئيسيا لمضغوط
األسرية التي تعاني منيا أغمب العائبلت في الوقت الحالي ،وقد تنعكس آثار ىذه الضغوط عمى العائمة
بالدرجة األولى حيث قد تعجز عف القياـ بوظائفيا عمى أكمؿ وجو ،بؿ قد تؤدي إلى تحطـ نظاميا
ثار صحية ونفسية خطيرة عمى ك ّؿ فرد مف أفرادىا .فإذا لـ يستطيع
وتفكيؾ كيانيا .إضافة إلى أف ليا آ اً
كؿ فرد مف أفرادىا التحكـ في مواقؼ حياتو ،فإف استم اررية تأثير الضغط يمكف أف يؤدي بو إلى عدـ
االستقرار ،واإلحساس بالتوتر ،وعدـ الثقة بالنفس ،وانخفاض في مستوى تقدير الذات ،واليروب واإلصابة
باألمراض العقمية ،وقد يصؿ بو حتى إلى االنتحار.
ىذا ما دفعنا لبلىتماـ بالضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية ،والجانب التطبيقي ليذه الدراسة جاء
لتبيف ذلؾ.
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الجانب
التطبيقي

الفـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الخـ ـ ـامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس
تمهيد

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي

 -1إعادة التذكير بالفرضيات -2-الدراسة االستطالعية

 -1-2الهدف من الدراسة االستطالعية

 -2-2عينة الدراسة االستطالعية

 -3-2مراحل الدراسة االستطالعية
 -4-2نتائج الدراسة االستطالعية

 -3الدراسة األساسية -1-3المعاينة

 -1-1-3المجتمع األصمي

 -2-1-3طرق اختيار العينة
 -3-1-3حجم عينة الدراسة األساسية

 -4-1-3خصائص عينة الدراسة األساسية
 -2-3منهج الدراسة األساسية

 -3-3ميدان وزمان الدراسة األساسية
 -4-3أدوات الدراسة األساسية

 -5-3كيفية إجراء الدراسة األساسية

 -6-3األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة األساسية

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي

الفصل الخامس

تمهيد:
تعرض الجانب النظري إلى أىـ
بعد التطرؽ إلى إشكالية وفرضيات الدراسة ،وبعد ّ

متغيرات الدراسة ،جاء ىذا الجانب كمحاولة الختبار الفرضيات باعتماد الطريقة التطبيقية في
خاص باإلجراءات المنيجية لمجانب
الميداف .حيث يتـ فيو التطرؽ إلى فصميف :فصؿ
ّ
التطبيقي ،وفيو سيتـ التعرض أوالً إلى التذكير بفرضيات الدراسة ،ثـ الدراسة االستطالعية

والمعاينة ،إلى جانب المنيج المستخدـ .باإلضافة إلى أدوات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية
المستخدمة فييا ،أما في الفصؿ األخير ففيو َيػتِػـ عرض وتفسير النتائج.
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–  –1التذكير بالفرضيات:
الفرضية العامة:
" توجد عالقة بيف ظروؼ السكف(طبيعة السكف ،تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف ،الممارسات
العائمية داخؿ السكف ،الرضا عف السكف) وك ّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفؽ
تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر (حجميا ونمطيا) ".
وتتفرع ىذه الفرضية العامة إلى الفرضيات الجزئية التالية:

الفرضية الجزئية األولى:
ي
" توجد عالقة بيف طبيعة السكف وك ّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفؽ متغير ّ
حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى:
" توجد عالقة بيف طبيعة السكف (سكف غير الئؽ ،سكف الئؽ) والضغوط األسرية لدى العائمة
ي حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد ،مف11
الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ

فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
الفرضية الفرعية الثانية:

" توجد عالقة بيف طبيعة السكف (سكف غير الئؽ ،سكف الئؽ) وأنواع الضغوط األسرية(ضغوط
نفسية داخؿ األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) لدى العائمة
ي حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد ،مف11
الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ
فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
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الفرضية الفرعية الثالثة:

" توجد عالقة بيف طبيعة السكف (سكف غير الئؽ ،سكف الئؽ) ومواجية الضغوط األسرية لدى
ي حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد،
العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ

مف11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

الفرضية الجزئية الثانية:
" توجد عالقة بيف تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف وك ّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،
ي حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر".
وفؽ متغير ّ

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية :

الفرضية الفرعية األولى:
" توجد عالقة بيف تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف (ال يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف،
يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف) والضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية
الجزائر ،وفؽ متغيري حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد ،مف11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة
نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
الفرضية الفرعية الثانية:
" توجد عالقة بيف تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف (ال يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف،
يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف) وأنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخؿ األسرة،
ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية
ي حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7،أفراد ،مف 11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة
الجزائر ،وفؽ متغير ّ
نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
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الفرضية الفرعية الثالثة:

" توجد عالقة بيف تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف (ال يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف،
يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف) ومواجية الضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية
ي حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد ،مف 11فرد فأكثر)
القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ
ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

الفرضية الجزئية الثالثة:
" توجد عالقة بيف الممارسات العائمية داخؿ السكف وك ّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا
ي حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".
ومواجيتيا ،وفؽ متغير ّ

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية األولى:

" توجد عالقة بيف الممارسات العائمية داخؿ السكف (ال يوجد في السكف فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،يوجد في السكف فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) والضغوط األسرية
ي حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7،أفراد،
لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ

مف 11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
الفرضية الفرعية الثانية:

" توجد عالقة بيف الممارسات العائمية داخؿ السكف (ال يوجد في السكف فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،يوجد في السكف فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) وأنواع الضغوط
األسرية (ضغوط نفسية داخؿ األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية
ي حجـ العائمة ( 6-8أفراد-7،
المنشأ) لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ
 11أفراد ،مف 11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
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الفرضية الفرعية الثالثة:

" توجد عالقة بيف الممارسات العائمية داخؿ السكف (ال يوجد في السكف فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،يوجد في السكف فضاءات خاصة بالممارسات العائمية) ومواجية الضغوط
األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغيري حجـ العائمة ( 6-8أفراد-7،
 11أفراد ،مف 11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

الفرضية الجزئية الرابعة:
" توجد عالقة بيف الرضا عف السكف وك ّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفؽ
ي حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".
متغير ّ

وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية بدورىا إلى الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى:
" توجد عالقة بيف الرضا عف السكف (عائالت غير راضية عف السكف ،عائالت راضية عف
ي حجـ
السكف) والضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ

العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد ،مف 11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة
مركبة ) ".
الفرضية الفرعية الثانية:
" توجد عالقة بيف الرضا عف السكف (عائالت غير راضية عف السكف ،عائالت راضية عف
السكف) وأنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخؿ األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ،
ضغوط أسرية خارجية المنشأ) لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغيري حجـ
العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد ،مف 11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة
مركبة) ".
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الفرضية الفرعية الثالثة:

" توجد عالقة بيف الرضا عف السكف (عائالت غير راضية عف السكف ،عائالت راضية عف
ي
السكف) ومواجية الضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ،وفؽ متغير ّ
حجـ العائمة ( 6-8أفراد 11-7 ،أفراد ،مف 11فرد فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة،
عائمة مركبة ) ".

– –2الدراسة اإلستطالعية:
تعتبر الدراسة االستطالعية مرحمة ىامة في البحث العممي وىي جوىر بناء البحث
نظ ار إلرتباطيا المباشر بالميداف ،وتتميز الدراسة اإلستطالعية بالمرونة وعدـ التقيد ،وال تحتوي
عمى فروض وىي شاممة .واليدؼ منيا جمع أكبر قدر مف المعمومات حوؿ موضوع البحث،
الكشؼ عف الصعوبات المرتبطة بعممية جمع البيانات ،والكشؼ عف المشكالت .واستخداـ
الدراسة االستطالعية مف خالؿ العينة اإلستطالعية يمثؿ إجراء وقائي لتفادي المشكالت التي قد
تظير عند تنفيذ الدراسة األساسية .وتجاىؿ الدراسة اإلستطالعية قد ينطوي عمى مخاطرة غير
محسوبة( إيناس راضي عبد المقصود.)59 :2009 ،

 -1-2الهدف من الدراسة اإلستطالعية:
تيدؼ الدراسة اإلستطالعية أساساً إلى االطّالع والكشؼ عف الظروؼ المحيطة
بالظاىرة موضع الدراسة ،وذلؾ ليتمكف الباحث مف صياغة المشكمة صياغة دقيقة ،تمييدا
متعمقًا في مرحمة تالية ( محمد حسف غانـ.)117 :2004 ،
لبحثيا بحثا ّ

وتيدؼ الدراسة االستطالعية أيضا ،إلى التقرب مف المجتمع الخاص بالبحث ،والميداف الذي
سيتـ فيو الدراسة األساسية ،وىي المرحمة األولية التي تسبؽ التطبيؽ الفعمي لمدراسة ،مع تحديد
العينة
تقنيات وأدوات ومقاييس البحث ،ومع تحديد المنيج النيائي لمدراسة الحالية ،وخصائص ّ

التي ستجرى عمييا الدراسة األساسية.
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و عميه كان الهدف من الدراسة اإلستطالعية ما يمي:

 االحتكاؾ بميداف الدراسة حيث يتـ التعرؼ بشكؿ أفضؿ عمى متغيرات الدراسة،
وجمع معطيات متعمقة بظروؼ السكف وتركيبة العائمة والضغوط فييا.
 الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمومات التي ستؤخذ بعيف االعتبار عند
اختيار منيج الدراسة وعينة الدراسة.
 التأكد مف مدى فعالية الوسائؿ المستعممة في مجاؿ الدراسة األساسية ،أي األداة
األولى مف الدراسة ،والمتمثمة في مقياس الضغوط األسرية.
 جمع كذلؾ أكبر قدر ممكف مف المعمومات لبناء األداة الثانية لمدراسة األساسية،
والمتمثمة في استبياف ظروؼ السكف.
ولـ يتـ التوقؼ عف الدراسة اإلستطالعية ،إالّ بعد ما لوحظ ّأنيا لـ تعد تأتي بمعمومات جديدة،
أي أصبح ىناؾ تكرار في المعمومات.

 -2-2عينة الدراسة اإلستطالعية:
عينةً يبمغ حجميا  209عائمة ،ممثمة في أربابيا ،وىـ مف
شممت الدراسة اإلستطالعية ّ

الجنسييف ،ومف مختمؼ األعمار ،ومختمؼ المستويات التعميمية ،ومختمؼ المقاطعات اإلدارية
لوالية الجزائر .وتـ اختيار العينة االستطالعية بطريقة الفرز ،بشكؿ الكرة الثمجية التي ىي
إجراء غير احتمالي لممعاينة(أنظر الصفحة رقـ ) ،حيث تـ االتصاؿ ببعض أرباب العائالت
الذيف تعرفيـ الطالبة ،وىـ بدورىـ قادوىا الى أرباب عائالت أخرى ،وبيذا زاد عدد عينة
الدراسة اإلستطالعية أكثر فأكثر .وسمحت ىذه الطريقة باالتصاؿ بعينة الدراسة اإلستطالعية
عدة مرات وذلؾ بعد موافقة أفرادىا.
مع العمـ أف أفراد العينة اإلستطالعية إستبعدوا عف عينة الدراسة األساسية.
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 -3-2الحدود الجغرافية لمدراسة اإلستطالعية:

أجريت الدراسة اإلستطالعية في  11مقاطعة إدارية لوالية الجزائر ،وكاف توزيع
العائالت كالتالي:
 المقاطعة اإلدارية باب الواد 28 :عائمة.
 المقاطعة اإلدارية براقي:

 11عائمة.

 المقاطعة اإلدارية بئر مراد رايس 17 :عائمة.
 المقاطعة اإلدارية بوزريعة:

 20عائمة.

 المقاطعة اإلدارية الشراقة:

13عائمة

 المقاطعة اإلدارية الدار البيضاء 26 :عائمة.
 المقاطعة اإلدارية الد اررية:

 10عائمة.

 المقاطعة اإلدارية الحراش:

 16عائمة.

 المقاطعة اإلدارية حسيف داي 25 :عائمة.
 المقاطعة اإلدارية رويبة:

 24عائمة.

 المقاطعة اإلدارية سيدي محمد 19 :عائمة.

 -4-2مراحل الدراسة اإلستطالعية:
 1-4-2المرحمة األولى:
تـ إجراء مقابمة نصؼ موجية عمى شكؿ حوار وجو لوجو مع أفراد عينة
في ىذه المرحمة َّ
الدراسة االستطالعية ،وُو ِّجػػوَ أفر ُاد عينة الدراسة اإلستطالعية نحو أىداؼ البحث مع ترؾ حرية
نسبية ليـ لمتعبير والنقاش ،وحتى ال يخرجوف عف الموضوع ويأتوف بتوسعات ال جدوى منيا.
وكاف اليدؼ مف ىذه الخطوة الحصوؿ عمى أكبر عدد مف اإلجابات.
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ولقد دار الحوار حوؿ المحاور التالية:

معمومات عامة حوؿ المفحوص :سنو ،جنسو ،ومستواه التعميمي ،وحجـ ونمط عائمتو.
تصوره لموضوع السكف.
ما المقصود بالسكف؟
ماىي مؤشرات السكف؟
تصوره لموضوع تركيبة العائمة.
تصوره لموضوع الضغوط األسرية.
معمومات خاصة عف كيفية ربطو السكف بالضغوط األسرية وتركيبة العائمة.
وفي ىذه الخطوة مف الدراسة اإلستطالعية قُ ِّػد َـ أيضا مقياس الضغوط األسرية  -ال ّذي
وضعتاهُ الباحثتاف المصريتاف أماني عبد المقصود وتياني عثماف  -ألفراد عينة الدراسة

االستطالعية بقصد معرفة ما إذا كاف المقياس مناسباً لقياس متغيرات الدراسة ،ىؿ بنوده
واضحة ومفيومة ،أـ تحتاج إلى تعديؿ؟
 1-1-4-2نتائج المرحمة األولى:
تـ التوصؿ مف خالؿ ىذه المرحمة الى ما يمي:
 أك ػػدت النت ػػائج فيم ػػا يخ ػػص موض ػػوع الس ػػكف أن ػػو م ػػف الص ػػعب اإلحاط ػػة ب ػػو ،ب ػػؿ م ػػف
األحسف التطرؽ إلى ظروؼ السكف.

ّ بين ػ ػ ػت إجابػ ػ ػػات عينػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة االسػ ػ ػػتطالعية أف مقيػ ػ ػػاس الضػ ػ ػػغوط األس ػ ػ ػرية يحتػ ػ ػػاج
إل ػ ػػى تكيي ػ ػػؼ عم ػ ػػى البيئ ػ ػػة الجزائري ػ ػػة لع ػ ػػدـ وض ػ ػػوح بع ػ ػػض بن ػ ػػوده م ػ ػػف جي ػ ػػة ،ووج ػ ػػود

بعض البنود بالعامية المصرية مف جية أخرى.
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 2-4-2المرحمة الثانية:

مف خالؿ نتائج المرحمة األولى تـ القياـ بالخطوات التالية:
 الخطوة األولى:
تـ القياـ فييا ما يمي:


تحويػ ػ ػػؿ عػ ػ ػػدد كبيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف إجابػ ػ ػػات عينػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة االسػ ػ ػػتطالعية إلػ ػ ػػى بنػ ػ ػػود تقػ ػ ػػيس
ظػ ػػروؼ السػ ػػكف ،وأضػ ػػيؼ ليػ ػػا مجموعػ ػػة بنػ ػػود قامػ ػػت الطالبػ ػػة بوضػ ػػعيا مػ ػػف خػ ػػالؿ
اإلس ػ ػػتعانة ب ػ ػػالتراث النظػ ػ ػػري ح ػ ػػوؿ موضػػ ػػوع الس ػ ػػكف ،والد ارس ػ ػ ػات الس ػ ػػابقة والبحػػ ػػوث
التي تناولتو.
وىكػ ػػذا وض ػ ػع إسػ ػػتبياف يتكػ ػػوف مػ ػػف  100بنػ ػػد ،تػ ػػدور حػ ػػوؿ ظػ ػػروؼ السػ ػػكف ،مػ ػػع
ص ِحيح .
إرفاؽ تعميمات ليذا المقياس ،وطريقة التَ ْ
 الخطوة الثانية:

تػ ػ ػػـ تقػ ػ ػػديـ مقيػ ػ ػػاس الضػ ػ ػػغوط األس ػ ػ ػرية واسػ ػ ػػتبياف ظػ ػ ػػروؼ السػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي صػ ػ ػػورتو
األولي ػ ػ ػ ػػة والمتك ػ ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػ ػػف البن ػ ػ ػ ػػود والتعميم ػ ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػ ػػابقة ال ػ ػ ػ ػػذكر ،إل ػ ػ ػ ػػى أس ػ ػ ػ ػػاتذة
مختص ػ ػػيف ف ػ ػػي المغ ػ ػػة العربي ػ ػػة( ال ػ ػػدكتور خاليفي ػ ػػة محم ػ ػػد م ػ ػػف جامع ػ ػػة الج ازئ ػ ػػر2
واألستاذ بف نعماف نورالديف مف التعميـ الثانوي ).
 الخطوة الثالثة:
بع ػ ػػد القي ػ ػػاـ بالتص ػ ػػحيحات المغوي ػ ػػة الت ػ ػػي اقتراحي ػ ػػا المختصػ ػ ػوف ف ػ ػػي المغ ػ ػػة ،ق ػ ػػدـ ك ػ ػػؿ
مػػػف مقيػ ػػاس الضػ ػػغوط األس ػ ػرية واسػ ػػتبياف ظػ ػػروؼ السػ ػػكف فػػػي شػ ػػكؿ إسػ ػػتمارتيف كمػ ػػا
ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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الجدوؿ رقـ(  :)19الخاص بكيفية تقديـ أدوات الدراسة األساسية لممحكميف.
رقـ البند

يقيس

البند

اقتراح تعديؿ أو تغيير

ال يقيس

سبب التعديؿ

01
02

إل ػ ػ ػػى مجموع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف المح ّكم ػ ػ ػػيف( إح ػ ػ ػػدى عش ػ ػ ػػر أس ػ ػ ػػتاذا م ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػػدة تخصص ػ ػ ػػات)
لتقويميم ػ ػ ػػا واص ػ ػ ػػدار أحكػ ػ ػ ػاميـ عم ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػدى ص ػ ػ ػػالحيتيما ،وىػ ػ ػ ػؤالء المحكم ػ ػ ػػيف ى ػ ػ ػػـ
عمى التوالي:
الجدوؿ رقـ(  :)20قائمة المحكميف ألدوات الدراسة األساسية.
رقـ

أسماء المحكميف

الدرجة العممية

التخصص

المؤسسة التي ينتمي إلييا المحكـ

01

أ.د.رواؽ /جنيدي عبمة

عمـ النفس االجتماعي

أستاذة التعميـ العالي

جامعة منتوري – قسنطينة-

02

د .بوحفص عبد الكريـ

عمـ النفس التربوي

أستاذ محاضر-صنؼ أ-

جامعة الجزائر2

03

د .حماش الحسيف

عمـ النفس االجتماعي

أستاذ محاضر-صنؼ أ-

جامعة الجزائر2

04

د.ناصر ميزاب

عمـ النفس العيادي

أستاذ محاضر-صنؼ أ-

جامعة مولود معمري-تيزي وزو-

05

د.مزياني فتيحة

عمـ النفس االجتماعي

أستاذة محاضرة-صنؼ أ-

جامعة الجزائر2

06

د .بوعالؽ محمد

عمـ النفس التربوي

أستاذ محاضر-صنؼ أ-

جامعة مولود معمري-تيزي وزو-

07

د .سميماني جميمة

عمـ النفس االجتماعي

أستاذة محاضرة-صنؼ أ-

جامعة الجزائر2

08

د .بوكرمة فاطمة الزىراء

عمـ النفس التربوي

أستاذة محاضرة-صنؼ أ-

جامعة مولود معمري-تيزي وزو-

09

د .يحياوي حسينة

عمـ النفس العيادي

أستاذة محاضرة-صنؼ ب-

جامعة مولود معمري-تيزي وزو-

10

د .بداؾ شابحة

عمـ االجتماع

أستاذة محاضرة-صنؼ أ-

جامعة مولود معمري-تيزي وزو-

11

د .خاليفية محمد

عمـ النفس التربوي

أستاذ محاضر-صنؼ ب-

جامعة الجزائر2

وكانت التخصصات كالتالي :عمـ النفس االجتماعي ،عمـ النفس العيادي ،عمـ النفس
التربوي ،عمـ االجتماع.
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 الخطوة الرابعة:

بعد جمع اإلستمارات والتي ىي في األصؿ صور لمقياس الضغوط األسرية ،واستبياف
ظروؼ السكف ،والتي قدمت لألساتذة المحكميف ،تـ تفريغ تك اررات تقديراتيـ لكؿ بند
عمى حدة ،وىذا ما ستوضحو ىذه الخطوة.
 بالنسبة لممقياس الفرعي األول لمضغوط األسرية:تعديؿ عدد كبير مف بنود ىذا المقياس الفرعي وحذؼ بعضيا ،كما
وف
َ
الم َح َّك ُم َ
اقترَح ُ
ىو مبيف في الجداوؿ التالية:

الجدوؿ رقـ( :)21الخاص بتعديؿ بنود مقياس الفرعي األوؿ لمضغوط األسرية.
رقـ البند

البند قبؿ التعديؿ

01

أفراد أسرتي يشعروف بعدـ التقدير.

02

أف ارد أسرتي يشعروف بالذنب لعدـ
تحقيؽ األفضؿ.

03

الوقت غير كافي بالنسبة لي.

سبب التعديؿ

البند بعد التعديؿ
يشعر أفراد أسرتي بعدـ

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

التقدير.

الفعمية)
نفس السبب السابؽ

يشعر أفراد أسرتي بالذنب
لعدـ تحقيؽ األفضؿ.
الوقت غير كاؼ ألفراد أسرتي

البند األصمي ال يقيس الضغوط االسرية

لمقياـ بواجباتيـ.
04

أفراد أسرتي يشعروف بعدـ الجاذبية

يقمؿ أفراد أسرتي مف شأنيـ.

أو بعدـ تقدير الذات.

البند األصمي مركب مف مفيوميف(الجاذبية
وتقدير الذات) صعب اإلجابة عنيما في
نفس الوقت.

08

11

يشعر أفراد أسرتي بالترمؿ لوفاة

يشعر أفراد أسرتي بالضياع

كممة ترمؿ غير مستعممة في المجتمع

األب أو األـ.

لفقداف أحد الوالديف.

الجزائري.

يعاني أفراد أسرتي مف

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

صعوبات التعامؿ مع أطفاؿ

الفعمية)

نعاني مف صعوبات التعامؿ مع
األطفاؿ في األسرة والتواصؿ معيـ.

األسرة.
12

عدـ كفاية الوقت لالىتماـ بالشريؾ

نعاني في أسرتي مف عدـ

كممة الشريؾ كممة عامة ،ال تفي بالغرض

كفاية الوقت الىتماـ الوالديف

في ىذا البند.

ببعضيما البعض.
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نعاني في أسرتي مف عدـ

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

13

عدـ كفاية الوقت لمترفيو في األسرة.

كفاية الوقت لمترفيو.

الفعمية)
البند األصمي مركب مف

14

نعاني مف كثرة سموكيات األطفاؿ

نعاني في أسرتي مف كثرة

مفيوميف(السموكيات والتشاجر) صعب

وتشاجرىـ في األسرة.

تشاجر أطفاؿ.

اإلجابة عنيما في نفس الوقت
15

نعاني مف كثرة مشاىدة التمفزيوف.

نعاني في أسرتي مف كثرة

البند األصمي غير واضح لمف ىو موجو.

مشاىدة أفرادىا لمتمفزيوف.
16

جدوؿ أعماؿ األسرة ومواعيدىا

أفراد أسرتي منشغموف دائما.

مشغوؿ جدا.
17

البند األصمي غير مناسب ،كأف األسرة
عبارة عف مؤسسة صناعية.

االفتقار الى تقاسـ المسؤوليات في

نفتقر في أسرتي الى تقاسـ

تعديؿ كممة أسرة بأسرتي يخدـ معنى البند

األسرة.

المسؤوليات.

أكثر .وكذلؾ بسبب لغوي(جعؿ الجممة

نعاني مف كثرة الحركة والتنقؿ في

تنتقؿ أسرتي كثي ار مف مسكف

األسرة.

آلخر.

فعمية)
18
19

20

البند األصمي مركب مف كممتيف(الحركة
والتنقؿ) ليس ليما نفس المعنى.

نعاني مف ضعؼ العالقات الزوجية

نعاني في أسرتي مف ضعؼ

إضافة كممة أسرتي ألنيا تخدـ معنى البند

(االتصاؿ ،الصداقة ،المعاشرة

العالقات الزوجية (االتصاؿ،

أكثر.

الزوجية)

الصداقة ،المعاشرة الزوجية)

نعاني مف عدـ االستمتاع

يعاني أفراد أسرتي مف عدـ

باألجازات.

االستمتاع

حسب المحكميف فاف ىذا البند تكرر عدة
مرات.

بالمناسبات(األعياد-
األفراح.)...
21

اف عبارة المسجد أو الكنيسة حسب

نعاني مف سموكيات

نعاني في أسرتي مف سموكيات

المراىقيف(اتصاالتيـ-موسيقاىـ-

المراىقيف في األسرة(التغيب

المحكميف تشير الى االختالؼ الديني

األصدقاء-عدـ الذىاب الى المسجد

عف الدراسة-كثرة أصدقائيـ-

وأغمب العائالت الجزائرية ال تعاني منو.

أو الكنيسة-المدرسة).

كثرة اتصاالتيـ-عدـ التزاميـ
الديني).

23

نتضايؽ مف كثرة وجود ضيوؼ

يتضايؽ أفراد أسرتي مف كثرة

بالمنزؿ.

الضيوؼ بالمنزؿ.
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24
25

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي
تعديؿ كممة عضو بفرد وتعديؿ كممة

دور كؿ عضو في األسرة غير

دور كؿ فرد في أسرتي غير

محدد.

محدد.

األسرة بكممة أسرتي يخدـ معنى البند أكثر.

الزواج مرة ثانية في األسرة يعتبر

يعتبر زواج األب مرة ثانية في

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

مشكمة.

أسرتي مشكمة.

الفعمية) وكذلؾ تعديؿ كممة أسرة بأسرتي
يخدـ معنى البند أكثر.

26

العالقات مع الزوج ضعيفة.

تعاني أسرتي مف كثرة تشاجر

حسب المحكميف فاف ىذا البند تكرر.

الوالديف.
27

ال نستطيع االستمتاع بالصيؼ
أجازاتو.

ال يستطيع أفراد أسرتي

كممة أجازة غير مستعممة في المجتمع

االستمتاع بالعطمة الصيفية.

الجزائري ،وأضيفت عبارة أفراد أسرتي
لتوضيح البند أفضؿ.

ال ييتـ أفراد أسرتي بعطمة

كممة أجازة غير مستعممة في المجتمع

28

ال نيتـ بإجازة نياية األسبوع.

نياية األسبوع.

الجزائري ،وأضيفت عبارة أفراد أسرتي

30

عدـ وجود فرص لمحديث قبؿ وأثناء

يعاني أفراد أسرتي مف قمة

ساعة العشاء.

الحديث قبؿ وأثناء وبعد

لتوضيح البند أكثر.
كممة فرص غير مناسبة.

الوجبات الغذائية.
31

الجدود والجدات وجودىـ يعتبر

يعتبر وجود الجدود والجدات

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

مشكمة.

في أسرتي مشكمة.

الفعمية).أضيفت كممة أسرتي لتوضيح البند

نعاني مف ضعؼ ميزانية وتمويؿ

يعاني أفراد أسرتي مف قمة

البند األصمي مركب مف كممتيف(ميزانية

األسرة(رواتب وحوافز).

الدخؿ(أجور).

وتمويؿ) ليس ليما نفس المعنى .إضافة أف

يعاني أفراد األسرة مف عدـ الرضا

يعاني أفراد أسرتي مف عدـ

عف العمؿ.

الرضا عف األعماؿ التي

أكثر.
32

ىاتاف الكممتاف وكممة حوافز مستعممة في
القطاع االقتصادي.
33

يمارسونيا.
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34
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أسرتي تسرؼ في العطاء والتضحية

أفراد أسرتي مسرفوف أكثر مف

البند األصمي مركب مف كممتيف(العطاء

أكثر مف الالزـ.

الالزـ.

والتضحية) ليس ليما نفس المعنى .إضافة
ىاتاف الكممتاف عامتاف غير دقيقتيف.

35

نعاني مف مضايقات الجيراف.

يعاني أفراد أسرتي مف

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

مضايقات الجيراف.

الفعمية).أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح
البند أكثر.

36

البطالة ألحد أفراد األسرة تعتبر
مشكمة.

تعتبر البطالة ألحد أفراد

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

أسرتي مشكمة.

الفعمية).أضيفت كممة أسرتي لتوضيح البند
أكثر.

37

39

المخاوؼ مف التموث البيئي(السحابة

ألفراد أسرتي مخاوؼ مف

البند األصمي غير واضح لمف ىو موجو،

السوداء -تموث اليواء -تموث

تموث المحيط (اليواء-

إضافة الى أف كممة بيئي غير مفيومة مف

الماء).

الماء.)...

جميع الناس.

نعاني مف عدـ الدؼء واإلشباع

يعاني أفراد أسرتي مف عدـ

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

األسري.

الدؼء واإلشباع األسري.

الفعمية).أضيفت كممة أسرتي لتوضيح البند
أكثر.

41

عدـ االستقرار عمى عمؿ واحد يعتبر يعتبر عدـ استقرار أحد أفراد
مشكمة بيف أفراد األسرة.

أسرتي عمى عمؿ واحد،

سبب لغوي سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ
في الجممة الفعمية).

مشكمة في أسرتي.

الجدوؿ رقـ ( :)22الخاص بحذؼ بنود مقياس الفرعي األوؿ لمضغوط األسرية.
رقـ البند

البند قبؿ الحذؼ

البند الذي عوض بو

سبب الحذؼ

29

نعاني مف االختالؼ في الديف أو

حذؼ ولـ يعوض.

حسب المحكميف أغمب العائالت
الجزائرية ال تعاني مف االختالؼ

العقيدة داخؿ األسرة

الديني أو العقائدي.
38

أنشطة المدرسة والمسجد أو الكنيسة ال القياـ باألنشطة الثقافية(مطالعة-
تتـ عمى أكمؿ وجو في أسرتي.

حسب المحكميف في المجتمع

مسرح-السينما-حضور محاضرات

الجزائري ،المشاركة في األنشطة

سواء كانت ثقافية أو عممية أو

المدرسية والدينية تتـ بصفة فردية،

دينية )...غير متاحا في أسرتي

حيث ال تشترؾ األسرة فييا.
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 بالنسبة لممقياس الفرعي الثاني لمضغوط األسرية:اتفؽ كؿ المحكميف عمى إلغاء المقياس الفرعي الثاني لمضغوط األسرية المتكوف مف
ثماني ( )08بنود ،باإلضافة إلى بند يقدر بطريقة نوعية وليس كمية ،والذي يعبر
عف مواقؼ ومشكالت تؤثر عمى استقرار األسرة النفسي واالجتماعي ،ألنو ال يخدـ
ىذه الدراسة.
 بالنسبة لممقياس الفرعي الثالث لمضغوط األسرية:اقترح المحكموف تعديؿ الكثير مف البنود ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
الجدوؿ رقـ( :)23الخاص بتعديؿ بنود المقياس الفرعي الثالث لمضغوط األسرية.
رقـ البند
01

البند قبؿ التعديؿ

البند بعد التعديؿ

يستمع ويشارؾ كؿ فرد مف أفراد يشارؾ كؿ فرد مف أفراد
أسرتي اآلخر عند حدوث مشكؿ.

أسرتي اآلخر عند حدوث

سبب التعديؿ
البند األصمي مركب مف فعميف(يستمع
ويشارؾ) ليس ليما نفس المعنى.

مشكؿ.
02

يساند ويعضد كؿ فرد مف أفراد يساند كؿ فرد مف أفراد أسرتي البند
أسرتي اآلخر عند ظيور مشكمة.

اآلخر عند ظيور مشكمة.

األصمي

مركب

مف

فعميف

مترادفاف(يساند ويعضد) ،ويعتبر حشو في
البند فقط ،إضافة الى أف فعؿ يعضد غير
مفيوـ عند عامة الناس.

03

كؿ

منا

يتعمـ

كيفية

احتراـ يتعمـ كؿ فرد مف أفراد أسرتي سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

اآلخريف.

كيفية احتراـ اآلخريف.

الفعمية) .إضافة الى أف البند األصمي غير
دقيؽ.

04

كؿ منا ينمي اإلحساس بالثقة في ينمي كؿ فرد مف أفراد أسرتي ،سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة
باقي أفراد األسرة.

05

اإلحساس بالثقة في باقي أفراد الفعمية) .إضافة الى أف البند األصمي غير
األسرة.

دقيؽ.

كؿ منا يواجو الموقؼ بالدعابة

يواجو كؿ فرد مف أفراد

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

والتسمية عف النفس.

أسرتي ،المشاكؿ التي تتعرض

الفعمية) .إضافة الى أف البند األصمي غير

ليا األسرة ،بالدعابة لمتخفيؼ

واضح خاصة عند استعماؿ كممة موقؼ.
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مف حدتيا.
06

كؿ منا يظير شعو ار بالمشاركة في يظير كؿ فرد مف أفراد أسرتي

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

المسؤولية عندما تواجو أسرتنا شعو ار بالمشاركة في المسؤولية الفعمية) ،أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح
عندما تواجو أسرتنا موقؼ

موقؼ ضاغط.

البند أكثر.

ضاغط
07

كؿ

منا

يعمـ

اآلخر

حقوقو يعمـ كؿ فرد مف أفراد أسرتي
اآلخر حقوقو وواجباتو.

وواجباتو.

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة
الفعمية) ،واعادة التركيبة المغوية لمبند
لتوضيحو أكثر.

08

كؿ منا لديو شعو ار قويا بأنو يربطنا يشعر كؿ فرد مف أفراد سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة
أسرتي ،أف ىناؾ رباطا قويا الفعمية) ،واعادة التركيبة المغوية لمبند

رباطا قويا داخؿ األسرة.

يربطنا.
09

كؿ منا لديو توازف في عالقتنا يوجد توازف في العالقات بيف

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

ببعضنا البعض فال يوجد تكتالت أفراد أسرتي(ال تكتالت ،وال

الفعمية) ،واعادة التركيبة المغوية لمبند

وال انفرادية في التفاعؿ.
10

لتوضيحو أكثر.

لتوضيحو أكثر.

انفرادية).

كؿ منا يحترـ خصوصية اآلخر يحترـ كؿ فرد مف أفراد أسرتي
خصوصية اآلخر.

في األسرة.

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة
الفعمية) ،أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح
البند أكثر.

11

كؿ منا يحافظ عمى نظاـ ووقت يحافظ
األسرة.

كؿ فرد مف أفراد البند األصمي مركب مف كممتيف(نظاـ ووقت)

أسرتي عمى نظاـ األسرة.

ليس ليما نفس المعنى وصعب اإلجابة
عنيما في نفس الوقت.

12

المشاركة الدينية متوفر بيف أفراد
األسرة(الصالة،الذىاب
المناسبات الدينية).

13

تتوفر المشاركة الدينية بيف

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

لممسجد ،أفراد أسرتي(الصالة،الذىاب

الفعمية) ،أضيفت عبارة أسرتي لتوضيح البند

لممسجد ،المناسبات الدينية).

كؿ منا يتبع القيـ لخدمة باقي أفراد يتبع كؿ فرد مف أسرتي
األسرة.

أكثر.
سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

القيـ(العدؿ ،المساواة،

الفعمية) ،أضيفت عبارة كؿ فرد مف أسرتي

التعاوف )...لخدمة باقي أفراد

لتوضيح البند أكثر.

األسرة.

كذلؾ كممة قيـ غير مفيومة مف جميع
الناس.

14

كؿ منا يشارؾ اآلخر في وقت يشارؾ كؿ فرد مف أفراد
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أسرتي اآلخر في وقت الفراغ.

الفراغ.

الفعمية) ،أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح
البند أكثر.

15

كؿ منا يطمب المساعدة والمساندة يطمب كؿ فرد مف أفراد أسرتي
مف اآلخر عند وجود مشكمة.

البند األصمي مركب مف كممتيف

المساعدة مف اآلخر عند وجود مترادفاف(المساعدة والمساندة) ،ويعتبر حشو
مشكمة.

في البند فقط ،إضافة الى سبب لغوي(يجب
االبتداء بفعؿ في الجممة الفعمية) ،ولتوضيح
البند أكثر.

16

كؿ منا يحترـ كبار السف في

يحترـ كؿ فرد مف أفراد

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

األسرة.

أسرتي ،كبار السف في األسرة.

الفعمية) ،أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح
البند أكثر.

17

كؿ منا يتقبؿ ويشجع القيـ يتقبؿ كؿ فرد مف أفراد أسرتي
الشخصية.

البند األصمي مركب مف فعميف(يتقبؿ

القيـ الشخصية(االستقاللية،

ويشجع) ليس ليما نفس المعنى ،فصعب

المبادرة.)...

اإلجابة عنيما في نفس الوقت .إضافة الى
عدـ وضوح معنى القيـ الشخصية.

18

لدينا شعور بالرضا عف قيـ العمؿ .لكؿ فرد مف أفراد أسرتي

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة

الشعور بالرضا عف قيـ

الفعمية) ،أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح

العمؿ(العمؿ واجب وشرؼ).

البند أكثر .إضافة عدـ وضوح مصطمح قيـ
العمؿ.

19

كؿ

منا

االقتصادي.

يبحث

عف

األماف يبحث كؿ فرد مف أفراد أسرتي
عف األماف االقتصادي.

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في الجممة
الفعمية) ،أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح
البند أكثر.

20

كؿ فرد في األسرة لديو القدرة عمى لكؿ فرد مف أفراد أسرتي القدرة البند األصمي مركب مف مفيوميف(التربية
تربية ومتابعة األطفاؿ الموجوديف عمى تربية األطفاؿ الموجوديف والمتابعة) ليس ليما نفس المعنى وصعب
في األسرة.

في األسرة.

اإلجابة عنيما في نفس الوقت.

و في األخير تـ إعادة كتابة بنود مقياس الضغوط األسرية (المقياس الفرعي األوؿ والثالث)،أي
بعد التصحيح والغاء ما تـ إلغاؤه مف طرؼ المحكميف ،وذلؾ باختيار البنود التي حصمت عمى
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نسبة تقديرات تساوي أو تفوؽ نسبة  ، % 80وذلؾ بعدما قسـ عدد المحكميف الذيف وافقوا عمى
صالحية البند عمى العدد اإلجمالي لممحكميف (انظر الممحؽ رقـ (.))02
 الخطوة الخامسة:
بعد استعادة االستمارات الخاصة بإستبياف ظروؼ السكف مف طرؼ المحكميف ،تـ تفريغ
تك اررات تقديراتيـ لكؿ بند عمى حدة ،وىذا ما ستوضحو ىذه الخطوة.
الجدوؿ رقـ( :)24الخاص بتعديؿ بنود إستبياف ظروؼ السكف.
البند قبؿ التعديؿ

رقـ البند

سبب التعديؿ

البند بعد التعديؿ
بعد التنظيمات داخؿ السكف

تستعمؿ غرفة النوـ لمجموس مع

تستعمؿ غرفة النوـ لجموس

البند غير دقيؽ ،ألف األطفاؿ جزء مف

24

األطفاؿ.

أفراد العائمة.

العائمة.

تستعمؿ غرفة االستقباؿ الستقباؿ

يستعمؿ الصالوف الستقباؿ

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في

الضيوؼ

الضيوؼ

المجتمع الجزائري.

تستعمؿ غرفة االستقباؿ لنوـ أفراد

يستعمؿ الصالوف لنوـ أفراد

العائمة.

العائمة.

27

تستعمؿ غرفة االستقباؿ لألكؿ.

يستعمؿ الصالوف لألكؿ.

28

تستعمؿ غرفة االستقباؿ لالجتماع

يستعمؿ الصالوف الجتماع

أفراد العائمة.

أفراد العائمة.

ىؿ تستعمؿ غرفة االستقباؿ لقياـ

يستعمؿ الصالوف لقياـ أفراد

إضافة الى السبب السابؽ ،يجب شرح

أفراد العائمة بنشاطاتيـ.

العائمة بنشاطاتيـ( مشاىدة

ما المقصود بالنشاطات.

25

26

29

"

"

"

التمفاز ،الدراسة ،القياـ بأعماؿ
شخصية)...
30

تستعمؿ غرفة اإلقامة (المعيشة)

تستعمؿ غرفة الجموس(القعاد)

كممة كؿ مف غرفة اإلقامة أو المعيشة

الستقباؿ الضيوؼ.

غير مستعممة في المجتمع الجزائري.
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الستقباؿ الضيوؼ.
31

32

33

34

تستعمؿ غرفة الجموس(القعاد)

تستعمؿ غرفة اإلقامة(المعيشة)
لنوـ أفراد العائمة.

لنوـ أفراد العائمة.

"

تستعمؿ غرفة اإلقامة(المعيشة)

تستعمؿ غرفة الجموس(القعاد)

"

لألكؿ.

لألكؿ.

تستعمؿ غرفة اإلقامة(المعيشة)

تستعمؿ غرفة الجموس(القعاد)

الجتماع أفراد العائمة.

الجتماع أفراد العائمة

تستعمؿ غرفة اإلقامة(المعيشة)

تستعمؿ غرفة الجموس

إضافة الى السبب السابؽ ،يجب شرح

لقياـ أفراد العائمة بنشاطاتيـ.

(القعاد) لقياـ أفراد العائمة

ما المقصود بالنشاطات.

"

بنشاطاتيـ (مشاىدة التمفاز،
الدراسة ،القياـ بأعماؿ
شخصية.)...
يستعمؿ الحماـ لنوـ أفراد

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في

44

الحماـ يستعمؿ لمنوـ.

العائمة.

الجممة الفعمية) ،أضيفت عبارة

48

تستعمؿ الشرفة أو الفناء لقياـ أفراد

تستعمؿ شرفة أو فناء السكف

العائمة بنشاطاتيـ

لقياـ أفراد العائمة بنشاطاتيـ(

أفرادالعائمة لتوضيح البند أكثر.
يجب شرح ما المقصود بالنشاطات.

مشاىدة التمفاز ،الدراسة ،القياـ
بأعماؿ شخصية.)...
51

يستعمؿ الرواؽ لقياـ أفراد العائمة

يستعمؿ رواؽ السكف لقياـ

يجب شرح ما المقصود بالنشاطات،

بنشاطاتيـ.

أفراد العائمة بنشاطاتيـ(

وكذلؾ الرواؽ.

مشاىدة التمفاز ،الدراسة ،القياـ
بأعماؿ شخصية)...
بعد الممارسات داخؿ السكف
53

يشاىد أفراد عائمتؾ بدوف استثناء

يشاىد أفراد عائمتؾ بدوف

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في

استثناء التمفزيوف في

المجتمع الجزائري.
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57
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التمفزيوف في غرفة االستقباؿ.

الصالوف.

يشاىد أفراد عائمتؾ بدوف استثناء

يشاىد أفراد عائمتؾ بدوف

كممة كؿ مف غرفة اإلقامة أو المعيشة

التمفزيوف في غرفة

استثناء التمفزيوف في غرفة

غير مستعممة في المجتمع الجزائري.

اإلقامة(المعيشة).

الجموس(القعاد).

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

البند األصمي مركب مف

استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة

استثناء لمتحدث في غرفة

كممتيف(التحدث والتسامر) صعب

النوـ.

النوـ.

اإلجابة عنيما في نفس الوقت.إضافة

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

البند األصمي مركب مف

استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة

استثناء لمتحدث في الصالوف.

كممتيف(التحدث والتسامر) صعب

الى أف كممة التسامر غير متداولة في
المجتمع الجزائري.
58

اإلجابة عنيما في نفس الوقت.إضافة

االستقباؿ.

الى أف كممة التسامر وغرفة االستقباؿ
غير متداولة في المجتمع الجزائري.
59

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

البند األصمي مركب مف

استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة

استثناء لمتحدث في غرفة

كممتيف(التحدث والتسامر) صعب

اإلقامة(المعيشة).

الجموس(القعاد).

اإلجابة عنيما في نفس الوقت.إضافة

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف

البند األصمي مركب مف

استثناء لمتحدث والتسامر في

استثناء لمتحدث في المطبخ.

كممتيف(التحدث والتسامر) صعب

الى أف كممة التسامر وغرفة اإلقامة أو
المعيشة غير متداولة في المجتمع
الجزائري.
61

المطبخ

اإلجابة عنيما في نفس الوقت.

62

تستقبؿ األىؿ في غرفة االستقباؿ

تستقبؿ األىؿ في الصالوف.

64

تستقبؿ األصدقاء في غرفة

تستقبؿ األصدقاء في

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في
المجتمع الجزائري
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االستقباؿ

الصالوف.

المجتمع الجزائري

67

تستقبؿ الجيراف في غرفة االستقباؿ

تستقبؿ الجيراف في الصالوف.

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في

70

أطفالؾ يدرسوف في غرفة

يدرس أطفالؾ في الصالوف.

المجتمع الجزائري

االستقباؿ.

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في
الجممة الفعمية) ،إضافة الى أف كممة
غرفة االستقباؿ غير مستعممة في
المجتمع الجزائري

71

أطفالؾ يدرسوف في غرفة اإلقامة(

يدرس أطفالؾ في غرفة

سبب لغوي(يجب االبتداء بفعؿ في

المعيشة).

الجموس(القعاد).

الجممة الفعمية) ،إضافة الى أف كممة

تحتفؿ العائمة بالمناسبات في غرفة

تحتفؿ العائمة بالمناسبات

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في

االستقباؿ.

(أعياد ،أعياد الميالد،

المجتمع الجزائري.إضافة الى وجوب

حفالت )...في الصالوف.

توضيح ما المقصود بالمناسبات.

تحتفؿ العائمة بالمناسبات

تحتفؿ العائمة بالمناسبات

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في

اإلقامة(المعيشة).

(األعياد الدينية ،أعياد

المجتمع الجزائري.إضافة الى وجوب

كؿ مف غرفة اإلقامة أو المعيشة غير
مستعممة في المجتمع الجزائري.
76

77

الميالد ،حفالت )...في غرفة توضيح ما المقصود المناسبات.
الجموس.
78

تحتفؿ العائمة بالمناسبات في مكاف

تحتفؿ العائمة بالمناسبات

وجوب توضيح ما المقصود

آخر مف السكف.

(األعياد الدينية ،أعياد

بالمناسبات ،ومكاف آخر مف السكف.

الميالد ،حفالت )...في
مكاف آخر مف السكف (السطح
،الفناء حديقة.)...
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الجدوؿ رقـ ( :)25الخاص بحذؼ بنود مف استبياف ظروؼ السكف.
رقـ البند

سبب الحذؼ

البند قبؿ الحذؼ

حسب المحكميف فاف ىذا البند ال يخدـ موضوع

56

تحتفؿ العائمة بالمناسبات خارج السكف.

60

يعتني أفراد العائمة بمحيط السكف.

66

تخصص العائمة جزء مف ميزانيتيا لتصميح السكف.

75

لديكـ صعوبات أثناء تنظيؼ مسكنكـ.

82

يستمتع أفراد العائمة بأوقاتيـ داخؿ السكف.

"

89

مسكنكـ القديـ أحسف مف المسكف الجديد.

"

93

تظف أف شراء األثاث ضروريا لإلحساس بالرضا عف

"

الدراسة.
حسب المحكميف ىذا البند ليس لو عالقة ببعد
الممارسات العائمية داخؿ السكف.
"
حسب المحكميف فاف ىذا البند ال يخدـ موضوع
الدراسة.

السكف.
96

أنت راضي عف العالقات بيف أفراد عائمتؾ.

"

99

تظف أف استخداـ الديكورات في السكف ضروريا.

"

100

تظف أف العيش طويؿ في مسكنؾ ،يعطيؾ اإلحساس

"

بالرضا عنو.

و في األخير تـ إعادة كتابة بنود إستبياف ظروؼ السكف بعد التصحيح والغاء ما تـ إلغاؤه مف
طرؼ المحكميف ،وذلؾ باختيار البنود التي حصمت عمى نسبة تقديرات تساوي أو تفوؽ نسبة
 ،%80وبعدما قسـ عدد المحكميف الذيف وافقوا عمى صالحية البند عمى العدد اإلجمالي
لممحكميف ( انظر الممحؽ رقـ (.) )03
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 -3-4-2المرحمة الثالثة:

تمػ ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػػذه المرحمػ ػ ػ ػػة عبػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػػدة خط ػ ػ ػ ػوات كػ ػ ػ ػػاف اليػ ػ ػ ػػدؼ منيػ ػ ػ ػػا إج ػ ػ ػ ػراء الد ارسػ ػ ػ ػػة
الس ػ ػ ػػيكومترية لألدات ػ ػ ػػيف الت ػ ػ ػػي ىم ػ ػ ػػا مقي ػ ػ ػػاس الض ػ ػ ػػغوط األسػ ػ ػ ػرية واس ػ ػ ػػتبياف ظ ػ ػ ػػروؼ
السكف مف أجؿ تكييؼ األداة األولى وبناء األداة الثانية.
وتمثمت الخطوات فيما يمي :
 الخطوة األولى:
تـ حساب صدؽ مقياس الضغوط األسرية باستعماؿ طريقة المحكميف ،حيث تـ تفريغ
حولت إلى نسب مئوية ،وذلؾ بتقسيـ عدد
تك اررات تقديراتيـ لكؿ بند عمى حدة ،ثـ ّ
المحكميف الذيف وافقوا عمى صالحية البند عمى العدد اإلجمالي لممحكميف ،وضرب الناتج
في  ،100وبعدىا اختيرت البنود التي حصمت عمى نسبة تقديرات تساوي  %80فأكثر ،أما
البنود التي كانت نسبة االتفاؽ عمييا أقؿ مف ، %80فقد تـ مراجعتيا بحذفيا أو تغييرىا أو
تعديميا ،حسب ما جاءت بو أراء المحكميف.
كما تـ أيضاً حساب الصدؽ بطريقة الصدؽ الذاتي.
 الخطوة الثانية:
تـ حساب صدؽ إستبياف ظروؼ السكف باستعماؿ طريقة المحكميف ،حيث تـ تفريغ تك اررات
تقديراتيـ لكؿ بند عمى حدة ،ثـ حولت إلى نسب مئوية ،وذلؾ بتقسيـ عدد المحكميف الذيف
وافقوا عمى صالحية البند عمى العدد اإلجمالي لممحكميف ،وضرب الناتج في ،100
وبعدىا اختيرت البنود التي حصمت عمى نسبة تقديرات تساوي  %80فأكثر ،أما البنود التي
كانت نسبة االتفاؽ عمييا أقؿ مف  %80فقد تـ مراجعتيا بحذفيا أو تغييرىا أو تعديميا
حسب ما جاءت بو أراء المحكميف.
كما تـ أيضاً حساب الصدؽ بطريقة الصدؽ الذاتي.
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 الخطوة الثالثة:

تـ إعادة تقديـ مقياس الضغوط األسرية واستبياف ظروؼ السكف في صورتيما النيائية
ألفراد العينة االستطالعية ،بعد ما تـ االلتقاء معيـ مرة أخرى كما اتّفؽ عميو ،وذلؾ بقصد
معرفة  -مف جديد  -مدى وضوح ىذه البنود والتعميمات ،ومدى فيـ أفراد العينة
االستطالعية ليا.
وكاف يطمب مف كؿ فرد مف أفراد العينة االستطالعية أف يؤكد وضوح تعميمات وبنود
مقياس الضغوط األسرية واستبياف ظروؼ السكف ،واإلجابة عمييما.
 الخطوة الرابعة:
بعد إجابة كؿ أفراد العينة االستطالعية عمى األداتيف(مقياس الضغوط األسرية واستبياف
ظروؼ السكف) ،تـ حساب ثباتيما باستخداـ برنامج الرزنامة اإلحصائية لمعموـ
االجتماعية SPSS 0.8

 -5-2نتائج الدراسة اإلستطالعية:
تمثمت نتائج الدراسة اإلستطالعية عمى العموـ فيما يمي:
 تـ تحديد متغيرات الدراسة بتدقيؽ ،حيث تبيف أف متغير ظروؼ السكف أدؽ مف متغير
السكف لوحده.
 تبيف أف أىـ مؤشرات ظروؼ السكف ىي :طبيعة السكف ،التنظيمات داخؿ السكف،
الممارسات العائمية داخؿ السكف ،الرضا عف السكف.
 بينت الدراسة اإل ستطالعية أف استجواب المرأة التي تقوـ بدور ربة البيت أفيد ليذا النوع
مف الدراسات ،وعميو تـ اختيار ربات العائالت كعينة لمدراسة األساسية.
 بينػ ػػت الد ارسػ ػػة اإلسػ ػػتطالعية أف بعػ ػػض العوامػ ػػؿ كحجػ ػػـ ونمػ ػػط العائمػ ػػة قػ ػػد تمعػ ػػب دو ار
في العالقة بيف السكف والضغوط األسرية.
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 تـ تبني مقياس الضغوط األسرية واستبياف ظروؼ السكف كأدوات لمدراسة األساسية،
بعدما تأكد مف صدقيما وثباتيما.

 -3الدراسة األساسية: 1-3المعاينة:
يقصد بالمعاينة اختيار عينة البحث ،ويعني أيضاً اختيار جزء مف المجتمع األصمي
لدراستو ،ألف استجواب الجزء كاستجواب المجتمع ككؿ ،وىذا ما يؤكده كؿ مف ( Quivyكيفي)،
و( Vanpenhoudtفونبانيودت) حيث يقوال « :يكفي اختيار مجموعة أفراد كعينة والمالحظات
التي يتوصؿ إلييا الباحث عنيا يمكف تعميميا عمى المجتمع األصمي» ( Rouag-Djenidi
.) ,1996:177
ولذلؾ كاف موضوع المعاينة – وما يزاؿ  -مف األمور الميمة لمغاية بالنسبة لمباحثيف ،إذ تتوقؼ
دقة البيانات التي يحصموف عمييا عمى مدى تمثيؿ العينة لممجتمع الذي تجري عميو الدراسة.
أي أف اليدؼ األساسي مف عممية المعاينة ىو الحصوؿ عمى عينة ممثمة لخصائص المجتمع
(رجاء محمود أبو عالـ.)153 :2006 ،
وتتضمف المعاينة مجموعة مف العمميات تسمح بانتقاء مجموعة مف مجتمع البحث ،بيدؼ بناء
عينة تمثيمية ليذا المجتمع( أنجرس موريس .)301 :2004،
 1-1-3المجتمع األصمي:
بغض النظر عف األسموب الذي يستخدـ في اختيار العينة ،فاف الخطوة األولى في
اختيار العينة ىي تحديد المجتمع األصمي .والمجتمع األصمي ىو الجماعة التي ييتـ بيا
الباحث ،والتي يريد أف يتوصؿ الى نتائج قابمة لمتعميـ عمييا .وىو المجتمع الذي يحدد لو
خاصية واحدة عمى األقؿ فارقة تميزه عف غيره مف المجتمعات أو الجماعات .وىو المجتمع
الذي يسحب منو الباحث عينة بحثو (جاي ؿ.ر )109 :1993،
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و المجتمع األصمي الذي أخذنا منو عينة الدراسة األساسية ،ىو عبارة عف مجموع العائالت
القاطنة بوالية الجزائر ،والتي يبمغ عددىا 571087عائمة ،والتي تتوزع عمى ( )13مقاطعة
إدارية ،وسبع وخمسيف( )57بمدية كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
الجدوؿ رقـ ( :)26عدد العائالت في البمديات والمقاطعات االدارية لوالية الجزائر( ONS,
)2009
المقاطعة اإلدارية

عدد

أسماء البمديات

عدد العائالت في كؿ بمدية

البمديات

مقاطعة إدارية

المقاطعة اإلدارية

باب الواد

12549

باب الواد

بولوغيف

8484

القصبة

7641

واد قريش

9249

رايس حميدو

5448

براقي

20630

الكاليتوس

20428

سيدي موسى

7405

المقاطعة اإلدارية بئر

بئر مراد رايس

9024

مراد رايس

بئر خادـ

14862

جسر قسنطينة

25180

حيدرة

6575

سحاولة

7663

بئر توتة

5477

والد شبؿ

3419

تسمة المرجة

2733

بوزريعة

16422

بف عكنوف

3879

بني مسوس

6925

األبيار

9699

5

المقاطعة اإلدارية
براقي

3

5

المقاطعة اإلدارية بئر
توتة

3

المقاطعة اإلدارية
بوزريعة

4

عدد العائالت في كؿ
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المقاطعة اإلدارية

الشراقة

15649

الشراقة

عيف بنياف

13434

دالي براىيـ

6967

الحمامات

4678

والد فايت

5457

الدار البيضاء

14440

عيف طاية

6609

باب الزوار

18341

برج البحري

10275

برج الكيفاف

28277

المرسى

2350

المحمدية

12463

د اررية

8520

بابا حساف

4478

الدويرة

10131

العاشور

8196

خريسية

4924

الحراش

9214

باش جراح

16808

بوروبة

13728

وادي سمار

6223

المقاطعة اإلدارية

حسيف داي

7793

حسيف داي

محمد بموزداد

8620

القبة

20739

المغرية

6235

الرويبة

11888

5

المقاطعة اإلدارية
الدار البيضاء
7

المقاطعة اإلدارية
د اررية
5

المقاطعة اإلدارية
الحراش

4

4

المقاطعة اإلدارية

- 212 -

46185

92755

36249

45973

43387

الفصل الخامس
الرويبة

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي
الرغاية

15799

3

ىراوة

5208

المقاطعة اإلدارية

سيدي محمد

13616

سيدي محمد

الجزائر الوسطى

16036

المدنية

7914

المرادية

4772

المقاطعة اإلدارية

زرالدة

9947

زرالدة

محممة

3945

الرحمانية

1346

السويدانية

3220

سطاولي

9155

4

5

العدد الكمي لمعائالت القاطنة بوالية الجزائر

32895

42338

27613

571087

 2-1-3العينة:
تعتبر العينة ذات أىمية بالغة في إجراء البحث الميداني مف أجؿ تمثيؿ المجتمع
األصمي قدر المستطاع ،وتعد العينة ضرورية في إجراء البحوث الميدانية وىي مجموعة األفراد
الذيف يجرى عمييـ البحث ،والتي يسمييا ( Angersأنجرس) بمجموعة البحث ،حيث يقوؿ:
»إف مجموعة البحث في لغة العموـ اإلنسانية ىي مجموعة عناصر ليا خاصية أو عدة
خصائص مشتركة تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرى ،والتي يجرى عمييا البحث أو
التقصي .ويقصد بيا كذلؾ ذلؾ الجزء مف مجتمع البحث الذي سنجمع مف خاللو المعطيات
في ميداف العمـ ،نتطمع أف لنا العينة المتكونة مف العشرات أو مف المئات أو مف اآلالؼ مف
العناصر ،وذلؾ حسب الحالة المأخوذة مف مجتمع معيف تسمح لنا بالوصوؿ إلى التقديرات
التي يمكف تعميميا عمى كؿ مجتمع البحث األصمي» ( أنجرس .)301-300 :2004،
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إضافة إلى أنو إذا لـ نستطيع دراسة المجتمع الكمي لألفراد ،نقوـ باختيار جزء منيـ فقط ،مع
التأكد بأف الجزء المختار يمثؿ حقيقة المجموعة ،ىذا الجزء مف األفراد ىو مجموعة البحث
)(Angers, 1997 :11
وعمي ػػو ت ػػـ اختي ػػار عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف المجتم ػػع األص ػػمي ال ػػذي ى ػػو عب ػػارة ع ػػف ع ػػدد الع ػػائالت
القاطنة بوالية الجزائر.
 3-1-3حجم العينة:
حجـ العينة ىو عدد العناصر المنتقاة لتكوف عينة ومف المتعارؼ عميو أنو كمما كاف
حجـ عينة البحث كبيرا ،كمما كانت النتائج المتحصؿ عمييا أكثر دقة وتمثيال ،لكف ىناؾ
العديد مف العوامؿ التي تحوؿ دوف قدرة الباحث عمى تبني عينة كبيرة لدراستو كعامؿ الوقت،
الماؿ ...إضافة إلى أف الدراسات المنيجية الحديثة أكدت أنو كمما كاف المجتمع األصمي كبي ار
كمما كاف لمباحث حرية اختيار حجـ عينة بحثو (أنجرس )318 :2004،
و مػ ػ ػػف المتعػ ػ ػػارؼ عمي ػ ػ ػػو أنػ ػ ػػو كممػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػاف حجػ ػ ػػـ عين ػ ػ ػػة البحػ ػ ػػث كبي ػ ػ ػ ار كمم ػ ػ ػػا كانػ ػ ػػت النت ػ ػ ػػائج
المتحص ػ ػػؿ عميي ػ ػػا أكث ػ ػػر دق ػ ػػة وتمث ػ ػػيال لممجتم ػ ػػع األص ػ ػػمي ،فف ػ ػػي البح ػ ػػوث الوص ػ ػػفية إذا ك ػ ػػاف
المجتم ػ ػػع ص ػ ػػغي ار أي ع ػ ػػدة مئ ػ ػػات ،يفض ػ ػػؿ أف ال تق ػ ػػؿ العين ػ ػػة ع ػ ػػف نس ػ ػػبة  ،% 20واذا ك ػ ػػاف
المجتمػ ػ ػػع كبي ػ ػ ػ ار أي عػ ػ ػػدة آالؼ يفضػ ػ ػػؿ أف ال تقػ ػ ػػؿ النسػ ػ ػػبة عػ ػ ػػف  ،% 10واذا كػ ػ ػػاف مجتمػ ػ ػػع
الد ارس ػ ػػة كبيػ ػ ػ ار ج ػ ػػدا أي عشػ ػ ػرات اآلالؼ يفض ػ ػػؿ أف ال تق ػ ػػؿ العين ػ ػػة ع ػ ػػف  ،% 05واف الزي ػ ػػادة
فػ ػ ػػي حجػ ػ ػػـ العينػ ػ ػػة يمكػ ػ ػػف أف يػ ػ ػػوفر تمثػ ػ ػػيال عاليػ ػ ػػا لخصػ ػ ػػائص المجتمػ ػ ػػع األصػ ػ ػػمي ،وتكػ ػ ػػوف
نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة أصػ ػػدؽ وأكثػ ػػر تعميمػ ػػا ( حسػ ػػف منسػ ػػي ،) 101 : 1999 ،بػ ػػؿ أف ىنػ ػػاؾ مػ ػػف
يػ ػػذىب إلػ ػػى أنػ ػػو يمكػ ػػف أخػ ػػد عينػ ػػة قواميػ ػػا  ،%3ألف الد ارسػ ػػات المنيجيػ ػػة الحديثػ ػػة أكػ ػػدت أنػ ػػو
كمم ػ ػػا ك ػ ػػاف المجتم ػ ػػع األص ػ ػػمي كبيػ ػ ػرا ،كمم ػ ػػا ك ػ ػػاف لمباح ػ ػػث حري ػ ػػة اختي ػ ػػار حج ػ ػػـ العين ػ ػػة بحث ػ ػػو
حتى انو يمكف أخذ عينة قواميا  %0.032أو ( %0.006أنجرس .)320 :2004،
و نظػ ػ ػ ػ ػ ار لكب ػ ػ ػ ػػر المجتم ػ ػ ػ ػػع األص ػ ػ ػ ػػمي وم ارع ػ ػ ػ ػػاة إلمكاني ػ ػ ػ ػػات الد ارس ػ ػ ػ ػػة وال ػ ػ ػ ػػزمف المت ػ ػ ػ ػػاح لي ػ ػ ػ ػػا،
اضطررنا إلى أخذ عينة قواميا .%0.07
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وتـ ذلؾ كما يمي:

571087عائمة قاطنة بوالية الجزائر%100
 Xعائمة قاطنة بوالية الجزائر(حجـ عينة الدراسة األساسية)%0.07
ومنو399.76=100÷39976.09 =100 ÷0.07 × 571087 = X :
ومنو(X :حجـ عينة الدراسة األساسية) =  400= 399.76عائمة
وعمي ػ ػػو كػػ ػػاف حج ػ ػػـ عينػػ ػػة الد ارس ػ ػػة  400عائمػػ ػػة ،ممثم ػ ػػة فػ ػ ػػي رباتي ػ ػػا القاطن ػ ػػات بمختمػػ ػػؼ
المقاطعات اإلدارية لوالية الجزائر.
 4-1-3طرق المعاينة:
تتـ عممية اختيار العينة حسب ىدؼ الدراسة والموضوع المتناوؿ لمدراسة ،وعمى الباحث
عند اختيار أفراد العينة أف يكوف عمى معرفة سابقة بالمجتمع ،وباليدؼ الخاص مف البحث .إذ
أنو يفترض استطاعتو استخداـ معرفتو بالمجتمع لمحكـ فيما إذا كانت عينة مػ ػ ػعينة مػ ػ ػمثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
لممجتمع أـ ال (عبد اهلل فالح المنيزؿ وعباس موسى غرابية.)23 :2006 ،
وبنػ ػػاء عميػ ػػو تػ ػػـ االعتم ػ ػاد فػ ػػي ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة عنػ ػػد اختيػ ػػار العينػ ػػة عمػ ػػى المعاينػ ػػة غيػ ػػر
االحتمالي ػػة الت ػػي يك ػػوف فيي ػػا احتم ػػاؿ اختي ػػار عنص ػػر م ػػا ليك ػػوف ض ػػمف العين ػػة غي ػػر مع ػػروؼ
وغيػ ػ ػػر محػ ػ ػػدد مسػ ػ ػػبقا ،وكػ ػ ػػؿ عنصػ ػ ػػر لػ ػ ػػو الحػ ػ ػػظ فػ ػ ػػي أف يختػ ػ ػػار .وتكػ ػ ػػوف المعاينػ ػ ػػات غيػ ػ ػػر
االحتماليػػ ػػة والتػػ ػػي يسػػ ػػمييا االحصػػ ػػائيوف أيضػ ػ ػػا بالمعاين ػ ػػات اإلمبريقيػ ػ ػػة أقػ ػ ػػؿ تكمفػػ ػػة وتتطمػ ػ ػػب
أق ػ ػػؿ وق ػ ػػت ،وى ػ ػػذه المعاين ػ ػػات ليس ػ ػػت لي ػ ػػا نف ػ ػػس القيم ػ ػػة فيم ػ ػػا يخ ػ ػػص مالئم ػ ػػة خصوص ػ ػػيات
العناص ػ ػػر المخت ػ ػػارة وخصوص ػ ػػيات مجتم ػ ػػع البح ػ ػػث ،ويمك ػ ػػف ج ػ ػػدا أف تك ػ ػػوف ممثم ػ ػػة لممجتم ػ ػػع
الذي أخذت منو (أنجرس .)310 :2004،

- 218 -

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي

الفصل الخامس

و اسػ ػػتعممت فػ ػػي ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة طريقػ ػػة الحصػ ػػص " quotas

des

 " Methodeكصػ ػػنؼ

م ػ ػ ػػف أص ػ ػ ػػناؼ المعاينػ ػ ػ ػة غي ػ ػ ػػر االحتمالي ػ ػ ػػة ،وطريق ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػػرز بش ػ ػ ػػكؿ الكػ ػ ػ ػرة الثمجي ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػػإجراء
إلختيار ىذه العينة.
 1-4-1-3طريقة الحصص " :" Methode des quotas
تعتب ػ ػػر ى ػ ػػذه الطريق ػ ػػة م ػ ػػف المعاين ػ ػػات غي ػ ػػر االحتمالي ػ ػػة ،ويقص ػ ػػد بي ػ ػػا س ػ ػػحب عين ػ ػػة
مػ ػ ػػف مجتمػ ػ ػػع البحػ ػ ػػث بانتقػ ػ ػػاء العناصػ ػ ػػر المفيػ ػ ػػأة طبقػ ػ ػػا لنسػ ػ ػػبتيـ فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذا المجتمػ ػ ػػع .أي أف
المعاينػ ػ ػػة الحصص ػ ػ ػػية تعتمػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى بعػ ػ ػػض مميػػ ػ ػزات مجتمػ ػ ػػع البح ػ ػ ػػث التػ ػ ػػي تس ػ ػ ػػعى إلع ػ ػ ػػادة
إنتاجي ػ ػػا ف ػ ػػي ص ػ ػػورة نس ػ ػػب ف ػ ػػي العين ػ ػػة .اال أف اس ػ ػػتعماليا يتطم ػ ػػب ام ػ ػػتالؾ بع ػ ػػض المعطي ػ ػػات
الرقمية حوؿ مجتمع البحث(أنجرس .)312 :2004،
لي ػ ػػذا يق ػ ػػوؿ عني ػ ػػا ( Beaudب ػ ػػود) << :تس ػ ػػمح بتك ػ ػػويف عين ػ ػػة تأخ ػ ػػذ بع ػ ػػيف االعتب ػ ػػار توزي ػ ػػع
األفػ ػ ػراد >> وبمعن ػ ػػى آخ ػ ػػر تس ػ ػػمح بالحص ػ ػػوؿ داخػ ػ ػػؿ العين ػ ػػة عم ػ ػػى توزي ػ ػػع بع ػ ػػض المتغي ػ ػ ػرات
اليامة كما ىي موزعة داخؿ المجتمع المدروس(Rouag-Djenidi, 1996:185) .
ولقػ ػ ػػد سػ ػ ػػاعدتنا ى ػ ػ ػػذه الطريقػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى احت ػ ػ ػراـ توزي ػ ػ ػػع أف ػ ػ ػراد العين ػ ػ ػػة وفقػ ػ ػػا لممقاطع ػ ػ ػػات
اإلداري ػ ػػة المختمفػػ ػػة المتواجػػ ػػدة عمػػ ػػى مسػػ ػػتوى والي ػ ػػة الج ازئػ ػ ػػر ،بمعن ػ ػػى آخ ػ ػػر أف ىػػ ػػذه الطريقػػ ػػة
تسػ ػػمح لنػ ػػا باختيػ ػػار عينػ ػػة متجانسػ ػػة ،أيػ ػػف كػ ػػؿ مقاطعػ ػػة إداريػ ػػة لواليػ ػػة الج ازئػ ػػر ،تصػ ػػبح ممثم ػ ػة
بعػ ػػدد دقيػ ػػؽ مػ ػػف العػ ػػائالت ،وىػ ػػذا األخيػ ػػر يتناسػ ػػب مػ ػػع العػ ػػدد الكمػ ػػي لمعػ ػػائالت فػ ػػي المجتمػ ػػع
األصمي( مجموع العائالت القاطنة بوالية الجزائر).
ويمكػ ػ ػ ػػف تحديػ ػ ػ ػػد عػ ػ ػ ػػدد العػ ػ ػ ػػائالت الخػ ػ ػ ػػاص بكػ ػ ػ ػػؿ مقاطعػ ػ ػ ػػة إداريػ ػ ػ ػػة لواليػ ػ ػ ػػة الج ازئػ ػ ػ ػػر
بالمعادلة التالية:
)ONS, 2009( Y= X % X N
بحيث : Y :عدد العائالت المأخوذة في كؿ مقاطعة إدارية لوالية الجزائر.
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 : X%نسػ ػػبة العػ ػػائالت داخػ ػػؿ كػ ػػؿ مقاطعػ ػػة إداريػ ػػة لواليػ ػػة الج ازئػ ػػر ،ونحصػ ػػؿ عمييػ ػػا بقسػ ػػمة
عػػػدد العػ ػػائالت فػ ػػي كػ ػػؿ مقاطعػ ػػة إداريػ ػػة عمػ ػػى العػ ػػدد الكمػػػي لمعػ ػػائالت القاطنػ ػػة بواليػ ػػة الج ازئػ ػػر
مضروب في . 100
 :Nحجـ عينة الدراسة أي 400عائمة.
 مػ ػػع العمػ ػػـ أنػ ػػو تػ ػػـ حػ ػػذؼ العػ ػػائالت التػ ػػي سػ ػػاىمت فػ ػػي الد ارسػ ػػة اإلسػ ػػتطالعية ،حيػ ػػث
ح ػػذفت مػػػف كػ ػػؿ مقاطعػ ػػة إداريػ ػػة لواليػ ػػة الج ازئػ ػػر العػ ػػائالت التػػػي س ػػاىمت ف ػ ػي الد ارسػػػة
اإلستطالعية.
 كم ػػا ت ػػـ ح ػػذؼ حج ػػـ العين ػػة اإلس ػػتطالعية م ػػف الع ػػدد الكم ػػي لمع ػػائالت القاطن ػػة بوالي ػػة
الجزائر كما يمي 570878= 209- 571087:عائمة.
وبتطبيؽ ىذه المعادلة تحصمنا عمى النتائج التالية:
 -1المقاطعة اإلدارية " باب الواد ":
[( 31 = 400 X %7.59 = 400 X % ] 570878÷)28-43371عائم ػ ػ ػ ػ ػ ػة.
 -2المقاطعة اإلدارية " براقي "
[( 34 = 400 X %8.48 = 400 X % ]570878÷)11-48463عائمػة.
 -3المقاطعة اإلدارية " بئر مراد رايس ":
[( 44 = 400X%11.08 = 400 X % ]570878÷)17-63304عائمػة.
 -4المقاطعة اإلدارية " بئر توتة ":
[( 08 = 400 X % 2.03= 400 X % ]570878÷)0-11629عائمة.
 -5المقاطعة اإلدارية " بوزريعة ":
[( 26 = 400 X %6.46= 400 X % ]570878÷)20-36925عائمة.
 -6المقاطعة اإلدارية " الشراقة ":
[( 32 = 400 X % 8.08 = 400 X % ]570878 ÷)13-46185عائمة.
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 -7المقاطعة اإلدارية " الدار البيضاء ":

[( 65 = 400 X % 16.24 = 400 X % ]570878÷)26-92755عائمة.
 -8المقاطعة اإلدارية " الد اررية ":
[( 25 = 400 X % 6.34 = 400 X % ]570878÷)10-36249عائمة.
 -9المقاطعة اإلدارية " الحراش ":
[( 32 = 400 X % 8.05 = 400 X % ]570878÷)16-45973عائمة.
 -10المقاطعة اإلدارية " حسيف داي ":
[( 30 = 400 X % 7.59 = 400 X % ]570878÷)25-43387عائمة.
 -11المقاطعة اإلدارية " الرويبة ":
[( 23 = 400 X % 5.75 = 400 X % ]570878÷)24-32895عائمػ ػة.
 -12المقاطعة اإلدارية " سيدي محمد ":
[( 30 = 400 X % 7.41 = 400 X % ]570878÷)19-42338عائمة.
 -9المقاطعة اإلدارية " زرالدة ":
[( 20 = 400 X % 4.83= 400 X % ]570878÷)0-27613عائم ػة.
بع ػػدما ت ػػـ تحدي ػػد ع ػػدد الع ػػائالت ف ػػي ك ػػؿ مقاطع ػػة إداري ػػة م ػػف والي ػػة الج ازئ ػػر بواس ػػطة
ىػػػذه الطريقػ ػػة ،قمنػ ػػا بانتيػ ػػاج طريقػػػة الفػ ػػرز بشػ ػػكؿ الك ػ ػرة الثمجي ػػة كػ ػػإجراء الختيػ ػػار ىػ ػػذه العينػ ػػة
داخ ػ ػػؿ ك ػ ػػؿ مقاطع ػ ػػة إداري ػ ػػة م ػ ػػف المقاطع ػ ػػات اإلداري ػ ػػة لوالي ػ ػػة الج ازئ ػ ػػر ،وى ػ ػػذا م ػ ػػا سنوض ػ ػػحو
فيما يمي:
 2-4-1-3طريقة الفرز بشكل الكرة الثمجية:
الف ػ ػػرز بش ػ ػػكؿ الكػ ػ ػرة الثمجي ػ ػػة أو التراكم ػ ػػي ى ػ ػػو إجػ ػ ػراء غي ػ ػػر احتم ػ ػػالي لممعاين ػ ػػة مع ػ ػػزز
بنػ ػ ػواة أول ػ ػػى م ػ ػػف أفػ ػ ػراد مجتم ػ ػػع البح ػ ػػث وال ػ ػػذيف يقودنن ػ ػػا ال ػ ػػى عناص ػ ػػر أخ ػ ػػرى ،يقوم ػ ػػوف ى ػ ػػـ
بػ ػ ػػدورىـ بػ ػ ػػنفس العمميػ ػ ػػة وىكػ ػ ػػذا .وعميػ ػ ػػو عنػ ػ ػػدما نكػ ػ ػػوف نعػ ػ ػػرؼ بعػ ػ ػػض أف ػ ػ ػراد مجتمػ ػ ػػع البحػ ػ ػػث
المسػ ػػتيدؼ والػ ػػذيف سػ ػػنتمكف بفضػ ػػميـ مػ ػػف االتصػ ػػاؿ بػ ػػاآلخريف ،أي أننػ ػػا نتوجػ ػػو الػ ػػى الػ ػػبعض
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م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ ال ػ ػ ػػبعض اآلخ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػى غاي ػ ػ ػػة الحص ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػػى الع ػ ػ ػػدد المطم ػ ػ ػػوب وعمي ػ ػ ػػو فإنن ػ ػ ػػا
سنض ػ ػػخـ العين ػ ػػة أكث ػ ػػر ف ػ ػػأكثر بالض ػ ػػبط كم ػ ػػا ل ػ ػػو كن ػ ػػا ن ػ ػػدفع كػ ػ ػرة ثمجي ػ ػػة(إنيا الص ػ ػػورة األكث ػ ػػر
تعبي ػ ػ ار عػ ػػف ىػ ػػذا النػ ػػوع مػ ػػف الفػ ػػرز) .ىكػ ػػذا فػ ػػاف أف ػ ػراد مجتمػ ػػع البحػ ػػث ىػ ػػـ الػ ػػذيف سيسػ ػػاعدوننا
ف ػػي بن ػػاء العين ػػة .وانن ػػا نمج ػػأ ال ػػى ى ػػذا األس ػػموب عن ػػدما يك ػػوف الوس ػػط غي ػػر مع ػػروؼ كمي ػػا ،أو
أف ىػ ػ ػػذا الوسػ ػ ػػط منغمػ ػ ػػؽ عمػ ػ ػػى نفسػ ػ ػػو نسػ ػ ػػبيا أو عنػ ػ ػػدما نريػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػػة شػ ػ ػػبكة تػ ػ ػػأثيرات(أنجرس
.)315-314 :2004،
 5-1-3خصائص عينة الدراسة األساسية:
تتميػ ػ ػ ػػز عينػ ػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػ ػػة األساسػ ػ ػ ػػية بأنيػ ػ ػ ػػا كميػ ػ ػ ػػا نسػ ػ ػ ػػاء(ربات عػ ػ ػ ػػائالت)،ألف نتػ ػ ػ ػػائج
الد ارس ػ ػػة اإلس ػ ػػتطالعية بين ػ ػػت أف المػ ػ ػرأة (رب ػ ػػة العائم ػ ػػة) تقض ػ ػػي وقتػ ػ ػاً أط ػ ػػوؿ ف ػ ػػي الس ػ ػػكف،
وى ػػي أكث ػػر إحاط ػػة بظروف ػػو وبظ ػػروؼ عائمتي ػػا ،لي ػػذا ى ػػي أق ػػدر م ػػف الرج ػػؿ عم ػػى اإلجاب ػػة
عمى أدوات الدراسة.
كمػ ػ ػػا تتميػ ػ ػػز عينػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة األساسػ ػ ػػية بػ ػ ػػالتنوع مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث عػ ػ ػػدة عوامػ ػ ػػؿ :عامػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػف،
وعام ػ ػػؿ المس ػ ػػتوى التعميم ػ ػػي ،وعام ػ ػػؿ الوض ػ ػػعية الميني ػ ػػة ،وعام ػ ػػؿ الحال ػ ػػة المدني ػ ػػة ،وعام ػ ػػؿ
الدخؿ الشيري العائمي ،وعامؿ نوع السكف.
وىذا ما تبينو الجداوؿ واألشكاؿ البيانية التالية :
الجدوؿ رقـ( :)27توزيع أفراد العينة األساسية حسب السف.
السف

التك اررات

النسب .المئوية )(%

مف سنة  22الى أقؿ مف  40سنة

176

44.0

مف  40سنة الى أقؿ مف  60سنة

156

39.0

مف  60سنة الى  86سنة

68

17.0

المجموع

400

100
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يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )27الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب السف،
أف نسبة  % 44يتراوح سنيف ما بيف  22إلى أقؿ مف  40سنة ،وأف نسبة  % 39يتراوح سنيف
ما بيف  40إلى أقؿ مف  60سنة ،وأف نسبة  % 17يتراوح سنيف مف  60سنة إلى  86سنة.

 الشكؿ رقـ ( :)01التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب السف.
الجدوؿ رقـ( :)28توزيع أفراد العينة األساسية حسب المستوى التعميمي.
المستوى التعميمي

التك اررات

النسب.المئوية %

بدوف مستوى

85

21.3

ابتدائي

84

21.0

متوسط

81

20.3

ثانوي

93

23.3

جامعي

57

14.3

المجموع

400

100
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يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )28الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب
المستوى التعميمي ،بأف نسبة  % 21.3بدوف مستوى ،وأف نسبة %21مستواىف ابتدائي

وأف

نسبة  % 20.3مستواىف متوسط ،وأف نسبة  % 23.3مستواىف ثانوي ،وأف نسبة % 23.3
مستواىف جامعي.
المستوى التعلٌمً
30

23
21

20

21

20

14
10

ثانوي

جامعً

ابتدائً

متوسط

Pour cent

0
بدون مستوى

المستوى التعلٌمً

 الشكؿ رقـ ( :)02التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب المستوى
التعميمي.
الجدوؿ رقـ( :)29توزيع أفراد العينة األساسية حسب الحالة المدنية.
الحالة المدنية

التك اررات

النسب.المئوية %

عزباء

22

5.5

متزوجة

269

67.3

مطمقة

55

13.8

أرممة

54

13.5

المجموع

400

100
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يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )29الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الحالة
المدنية ،بأف نسبة  % 5.5ربات عائالت عازبات،

وأف نسبة  % 67.3ربات عائالت

متزوجات ،وأف نسبة  % 13.8ربات عائالت مطمقات ،وأف نسبة  % 13.5ربات عائالت
أرامؿ.

الحالة المدنٌة
80

67
60

40

20

ارملة

مطلقة

6
متزوجة

Pour cent

14

14
0

عزباء

الحالة المدنٌة

 الشكؿ رقـ ( :)03التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب الحالة المدنية.
الجدوؿ رقـ( :)30توزيع أفراد العينة األساسية حسب المينة.
المينة

التك اررات

النسبة المئوية %

ماكثة بالبيت

191

47.8

مديرة

10

2.5

تقني سامي

11

2.8

أستاذة في التكويف الميني

6

1.5

خياطة

34

8.5

طبيبة

8

2.0
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معممة االبتدائي

12

3.0

عاممة

49

12.3

مراقبة

8

2.0

أستاذة

11

2.8

محاسبة

4

1.0

ممرضة

9

2.3

موظفة

21

5.3

محامية

4

1.0

صيدالنية

4

1.0

ميندسة

6

1.5

حالقة

1

0.3

متقاعدة

11

2.8

المجموع

400

100

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )30الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب
المينة ،بأف نسبة  % 47.8ربات عائالت ماكثات بالبيت ،و % 2.5ربات عائالت مديرات
،و %2.8ربات عائالت تقني سامي ،و % 1.5ربات عائالت أساتذة التكويف الميني ،و%8.5
ربات عائالت خياطات ،و % 2ربات عائالت طبيبات ،و % 3ربات عائالت معممات
االبتدائي ،و % 12.3ربات عائالت عامالت ،و % 2ربات عائالت مراقبات في المؤسسات
التربوية ،و % 2.8ربات عائالت أساتذة(الثانوي والجامعي) ،و % 1ربات عائالت محاسبات،
و % 2.3ربات عائالت ممرضات ،و % 5.3ربات عائالت موظفات ،و % 1ربات عائالت
محاميات،و % 1ربات عائالت صيدالنيات ،و %1.5ربات عائالت ميندسات ،و% 0.3
ربات عائالت حالقات ،و % 2.8ربات عائالت متقاعدات.
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المهنة
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اكثة رة
ب الب

ٌت

0

Pour cent

20

المهنة

 الشكؿ رقـ ( :)04التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب المينة.

الجدوؿ رقـ( :)31توزيع أفراد العينة األساسية حسب الدخؿ الشيري العائمي.
الدخؿ الشيري العائمي

التك اررات

النسب.المئوية %

أقؿ مف 10.000دج

50

12.5

بيف21.000- 10.000دج

156

39.0

بيف31.000-21.000دج

127

31.8

أكثر مف 31.000دج

67

16.8

المجموع

400

100

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )31الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الدخؿ
الشيري العائمي ،بأف نسبة  % 12.5مف العائالت دخميـ أقؿ مف  ،10.000وأف نسبة % 39
مف العائالت يتراوح دخميـ ما بيف ،21.000- 10.000وأف نسبة  % 31.8مف العائالت
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دخميـ يتراوح بيف ،31.000-21.000وأف نسبة  % 16.8مف العائالت دخميـ أكثر مف
.31.000
الدخل الشهري
50

40
39
30

32

20
17

0
بٌن 000.13-000.12
أكثر من 000.13

Pour cent

13

10

أقل من 000.01

بٌن 000.12-000.01

الدخل الشهري

 الشكؿ رقـ ( :)05التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب الدخؿ الشيري
العائمي.
الجدوؿ رقـ( :)32توزيع أفراد العينة األساسية حسب نوع السكف.
النسب.المئوية %

نوع السكف

التك اررات

فيال

100

25.0

شقة

100

25.0

تقميدي

100

25.0

قصديري

100

25.0

المجموع

400

100
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يبيف الجدوؿ رقـ ( )32الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب نوع السكف ،بأف
نسبة  % 25مف العائالت تقطف بفيالت ،وأف نسبة  % 25مف العائالت تقطف بشقؽ ،وأف
نسبة  % 25مف العائالت تقطف في مساكف تقميدية ،وأف نسبة  % 25مف العائالت تقطف
مساكف في قصديرية.

نوع السكن
30

25

25

25

25
20

10

فٌال

شقة

قصدٌري

Pour cent

0
تقلٌدي

نوع السكن

 الشكؿ رقـ ( :)06التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب نوع السكف.

اال أف نتػ ػ ػػائج الد ارسػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػتطالعية بينػ ػ ػػت احتمػ ػ ػػاؿ تػ ػ ػػدخؿ عػ ػ ػػامميف وتأثيرىم ػ ػ ػا فػ ػ ػػي
النتيجة وىما عمى التوالي:
 عامؿ حجـ العائمة :إذ ظير حدث تبايف في اإلجابات حسب عدد أفراد العائمة.
 عامؿ نمط العائمة :اختمفت اإلجابات حسب نوع العائمة.
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لذا أردنا أخذىا كمتغيرات أساسية وأردنا اختبار مدى تأثيرىا.
الجدوؿ رقـ( :)33توزيع أفراد العينة األساسية حسب حجـ العائمة.
حجـ العائمة

التك اررات

النسب.المئوية %

مف  2الى 6أفراد

168

42.0

مف  7الى 10أفراد

163

40.8

مف  11فرد فأكثر

69

17.3

المجموع

400

100

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )33الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب حجـ
العائمة ،بأف نسبة  % 42يتراوح حجـ عائالتيـ مابيف  2الى 6أفراد ،وأف نسبة  % 40.8يتراوح
حجـ عائالتيـ مابيف  7الى 10أفراد ،وأف نسبة  % 17.3يتراوح حجـ عائالتيـ مف  11فرد
فأكثر.
حجم العائلة
50

41

42

40

30

20
17

0
من11فأكثر

من7الى01أفراد

Pour cent

10

من2الى6أفراد

حجم العائلة

 الشكؿ رقـ ( :)07التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب حجـ العائمة.
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الجدوؿ رقـ( :)34توزيع أفراد العينة األساسية حسب نمط العائمة.
نمط العائمة

النسب.المئوية %

التك اررات

عائمة نووية

225

56.3

عائمة ممتدة

94

23.5

عائمة مركبة

81

20.3

المجموع

400

100

يوضح الجدوؿ رقـ ( )34الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب نمط
العائمة ،بأف نسبة  % 56.3نمط عائالتيـ عائمة نووية ،وأف نسبة  % 23.5نمط عائالتيـ
عائمة ممتدة ،وأف نسبة  % 23.5نمط عائالتيـ عائمة مركبة.

نمط العائلة
60
56
50

40

30

24

20

20

0
عائلة مركبة

عائلة ممتدة

Pour cent

10

عائلة نووٌة

نمط العائلة

 الشكؿ رقـ ( :)08التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب نمط العائمة.
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 2-3منهج الدراسة األساسية:

إف نوع المنيج الذي نستخدمو في الدراسة تحدده نوع المشكمة التي نريد دراستيا ،والمنيج
بصفة عامة ىو مجموعة منظمة مف العمميات تسعى لبموغ ىدؼ (أنجرس موريس :2004،
)98
و قد اعتمد في الدراسة األساسية عمى المنيج الوصفي ،وىو المنيج األكثر استخداما في
الدراسات النفسية واالجتماعية والتربوية ،وكوف ىذه الدراسة ذات طابع نفسي اجتماعي ،تبيف أنو
مف المناسب استخداـ ىذا المنيج الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع،
والوصوؿ إلى نتائج دقيقة والتمكف مف تفسيرىا وتأويميا .والمنيج الوصفي يعتمد عمى خطوات
مثمو مثؿ غيره مف المناىج ( حامد عبد السالـ زىراف.)34 :1995،
استعماؿ المنيج الوصفي

وتـ

المقارف الذي يتمثؿ في وصؼ الفروؽ الموجودة بيف

المجموعات عمى أساس المتغير المستقؿ ،غير أف ىذه المجموعات مختمفة في ىذا المتغير قبؿ
أف تبدأ الدراسة ،فيحتمؿ أف تمتمؾ مجموعة خاصية معينة ال تمتمكيا مجموعة أخرى .واف الفرؽ
بيف المجموعتيف ال يتحكـ الباحث فيو أو لـ يتحكـ فيو ،أو ال يستطيع أف يتحكـ فيو .ولكف ىذا
النوع مف الدراسات(المقارنة) أقؿ تكمفة ويستغرؽ وقتا أقؿ إلجرائو (جاي .ؿ.ر .)29 :1993،

 3-3زمان ومكان إجراء الدراسة األساسية:
ميدانياً ،وذلؾ بيدؼ إخضاع الفرضيات لالختبار ،لذا فميذه
لقد تطمّب إجراء ىذه الدراسة عمالً
ّ
ا ّلدراسة حدوداً زمنية ومكانية تتمثؿ في:

 1-3-3زمان إجراء الدراسة األساسية:
تـ إجراء الجانب الميداني ليذه الدراسة مف شير ديسمبر  2009حتى شير جويمية
.2010
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 2-3-3مكان إجراء الدراسة األساسية:

أما الحدود المكانية ليذه الدراسة فقد أجريت في والية الجزائر ،أي عمى ( )13مقاطعة إدارية
التي تتضمف سبع وخمسيف( )57بمدية مف والية الجزائر ،ولقد تـ ذكرىا سابقا.

 4-3أدوات الدراسة األساسية:
يسعى كؿ باحث لجمع المعمومات مف الميداف ،ولف يتأتى لو ذلؾ إال باستخداـ مجموعة مف
األدوات التي تمكنو مف الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات عف موضوع ودراستو .أما األدوات
التي استخدمت في ىذه الدراسة فتتمثؿ فيما يمي:
 1-4-3إستبيان ظروف السكن.
 2-4-3مقياس الضغوط األسرية.
وسيتـ فيما يمي التعرض ليذه األدوات بالتفصيؿ:
 1-4-3إستبيان ظروف السكن:
قامت الطالبة بالبحث عف أداة لقياس ظروؼ السكف ،فتعذر ذلؾ مما دفعيا إلى بناء
إستبياف خاص بظروؼ السكف ،مف خالؿ االستعانة بالدراسة اإلستطالعية والتراث النظري في
مجاؿ العمراف ،والتراث النظري السيكولوجي حوؿ السكف بصفة عامة والفضاء المنزلي بصفة
خاصة ،ومف خالؿ الدراسات السابقة حوؿ الموضوع ،باإلضافة إلى خبرة الطالبة في مجاؿ
القياس النفسي( ألنيا درست القياس النفسي وبناء االختبارات النفسية منذ 1993الى يومنا
الحالي).
ثـ تـ التعرؼ عمى مفيوـ ظروؼ السكف التي تبيف أف أىـ مؤشراتو :طبيعة السكف ،التنظيمات
داخؿ السكف ،الممارسات العائمية داخؿ السكف ،الرضا عف السكف.
وىذا ما دفع الطالبة إلى بناء استبياف يقيس ظروؼ السكف ،وىو يمثؿ إحدى أدوات ىذه
الدراسػ ػ ػ ػ ػة (أنظر الممحؽ رقـ (.))03
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 1-1-4-3وصف إستبيان ظروف السكن:

يتكوف إستبياف ظروؼ السكف مف  90بند تقيس أربعة ( )4أبعاد ىي:
 البعد األول :بعد طبيعة السكن:
يقيس بعد طبيعة السكف فيما إذا كاف السكف الئؽ أو غير الئؽ ،أي مدى مالئمة
السكف مف حيث حجمو ،مساحتو ،مرافقو ،تجييزه ،الى غير ذلؾ.
الجدوؿ رقـ ( :)35عدد وأرقاـ بنود بعد طبيعة السكف.
البعد

أرقاـ البنود

عدد البنود

طبيعة السكف

11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

20

-20-19-18-17-16-15-14-13-12-

 البعد الثاني :بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن:
يقيس بعد تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف فيما إذا يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي
لمسكف أو ال يوجد ،ويظير ذلؾ في:


تقسيـ الفضاء :وظيفة كؿ غرفة حسب التصميـ اليندسي ليا (غرفة

لمنوـ ،لمطبخ ،لالستقباؿ)...
 تخصيص الفضاء :استعماؿ واحد أو عدة استعماالت لمغرفة الواحدة.
الجدوؿ رقـ ( :)36عدد وأرقاـ بنود بعد التنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف.
البعد

أرقاـ البنود

تنظيـ الفضاء الداخمي

-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21

لمسكف

40-39-38-37-36-35-34-33-32-31
-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41
-51
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 البعد الثالث :بعد الممارسات العائمية داخل السكن:
يقصد ببعد الممارسات العائمية داخؿ السكف فيما إذا يوجد فضاءات في السكف
خاصة بالممارسات العائمية ،أو ال يوجد ،أي يقصد بو وجود :
 فضاءات خاصة بالنشاطات الشخصية (فضاءات خاصة بالحميمية ،بالراحة،
بالعمؿ ،الخ).
 فضاءات خاصة بالنشاطات العائمية (فضاءات خاصة االجتماعات العائمية،
التسامر ،مشاىدة التمفزيوف ،االحتفاالت بالمناسبات العائمية ،الخ).
 فضاءات خاصة النشاطات االجتماعية (فضاءات خاصة بالعالقات االجتماعية
كاستقباؿ الضيوؼ مف األىؿ واألصدقاء والجيراف ،الخ).
الجدوؿ رقـ ( :)37عدد وأرقاـ بنود بعد الممارسات العائمية داخؿ السكف.
البعد

أرقاـ البنود

الممارسات العائمية داخؿ

-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52

السكف

-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62

عدد البنود
25

-76-75-74-73-72

 البعد الرابع :بعد الرضا عن السكن:
يقيس بعد الرضا عف السكف إذا كاف ىناؾ رضا عف السكف أو ال ليس ىناؾ ،ويظير ذلؾ
في:
 الرضا عف نوع السكف.
 الرضا عف موقع السكف.


الرضا عف حجـ السكف.

 الرضا عف تجييز السكف.
 الرضا عف السكف الذي يتحقؽ باإلحساس بالراحة داخمو.
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الجدوؿ رقـ ( :)38عدد وأرقاـ بنود بعد الرضا عف السكف.
البعد

أرقاـ البنود

عدد البنود

الرضا عف السكف

-86-85-84-83-82-81-80-79-78-77

14

90-89-88-87

 2-1-4-3الدراسة السيكومترية إلستبيان ظروف السكن : 1-2-1-4-3صدق إستبيان ظروف السكن:اتبعت الطالبة عدة إجراءات لمتحقؽ مف صدؽ إستبياف ظروؼ السكف تتمثؿ في:
 صدق المحكمين:
يعتبر استخداـ صدؽ المحكميف جزء أساسي مف بناء المقاييس النفسية ،وتقوـ ىذه الطريقة
بعرض االختبار أو المقياس عمى مجموعة مف المحكميف ممف ليـ سابؽ خبرة .وتؤخذ آراء
ىؤالء المحكميف في المقياس ومدى صالحيتو ،ويعدؿ واضع المقياس أو االختبار حسب ما يراه
المختصوف .فإذا تـ لو ذلؾ وحصؿ عمى موافقتيـ عمى ما جاء في فقرات المقياس أو االختبار
اعتبرت ىذه الموافقة دليال عمى صدؽ المقياس أو االختبار الذي استخدمو (محمد أحمد صديؽ
وسامية سمير.)75-73 :2005 ،
وفيما يتعمؽ بصدؽ المحكميف اعتمدت الطالبة عمى آراء عدد مف المحكميف إحدى عشر()11
مف أساتذة عمـ النفس بتخصصاتو وعمـ االجتماع بالجامعات الجزائرية ،وىذا ما يوضحو
الجدوؿ التالي:
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الجدوؿ رقـ( :)39نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف بنود استبياف ظروؼ السكف
مف قبؿ المحكميف.
رقـ البند

قبوؿ البند

رفض البند

المجموع

01

%100

%0

%100

02

%100

%0

%100

03

%100

%0

%100

04

%100

%0

%100

05

%100

%0

%100

06

%100

%0

%100

07

%100

%0

%100

08

%100

%0

%100

09

%100

%0

%100

10

%100

%0

%100

11

%100

%0

%100

12

%100

%0

%100

13

%100

%0

%100

14

%100

%0

%100

15

%100

%0

%100

16

%100

%0

%100

17

%100

%0

%100

18

%100

%0

%100

19

%100

%0

%100

20

%100

%0

%100

21

%100

%0

%100

22

%100

%0

%100

23

%90

%10

%100

24

%60

%40

%100
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25

%100

%0

%100

26

%100

%0

%100

27

%100

%0

%100

28

%100

%0

%100

29

%100

%0

%100

30

%100

%0

%100

31

%100

%0

%100

32

%100

%0

%100

33

%100

%0

%100

34

%100

%0

%100

35

%100

%0

%100

36

%95

%5

%100

37

%95

%5

%100

38

%82

%18

%100

39

%90

%10

%100

40

%75

%25

%100

41

%96

%4

%100

42

%80

%20

%100

43

%66

%44

%100

44

%86

%14

%100

45

%95

%5

%100

46

%85

%15

%100

47

%98

%2

%100

48

%75

%25

%100

49

%82

%18

%100

50

%96

%4

%100

51

%84

%16

%100

52

%96

%4

%100

53

%100

%0

%100
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54

%83

%17

%100

55

%100

%0

%100

56

%91

%9

%100

57

%100

%0

%100

58

%86

%14

%100

59

%66

%44

%100

60

%100

%0

%100

61

%100

%0

%100

62

%100

%0

%100

63

%96

%4

%100

64

%100

%0

%100

65

%87

%13

%100

66

%79

%21

%100

تعديؿ البند

67

%79

%21

%100

تعديؿ البند

68

%79

%21

%100

تعديؿ البند

69

%79

%21

%100

تعديؿ البند

70

%79

%21

%100

تعديؿ البند

71

%79

%21

%100

تعديؿ البند

72

%79

%21

%100

تعديؿ البند

73

%100

%0

%100

74

%79

%21

%100

75

%100

%0

%100

76

%100

%0

%100

77

%100

%0

%100

78

%100

%0

%100

79

%70

%30

%100

80

%100

%0

%100

81

%100

%0

%100

82

%100

%0

%100
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83

%100

%0

%100

84

%90

%10

%100

85

95

%5

%100

86

%100

%0

%100

87

%100

%0

%100

88

82

%18

%100

89

%85

%15

%100

90

%75

%25

%100

تعديؿ البند

مف خالؿ الجدوؿ رقـ( )39الذي يبيف نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف قبؿ
المحكميف ،يالحظ أف أغمب البنود سجمت نسبة موافقة مرتفعة ،وىذا يدؿ عمى أنيا فعال
تقيس ما وضعت لقياسو ،ماعدا بعض البنود التي خضعت لمتغيير أو إعادة الصياغة أو
التعديؿ طبقا ألراء المحكميف كما ىو مبيف في الدراسة اإلستطالعية.
 الصدق الذاتي:
يقصد بو مدى تطابؽ أو اقتراب الدرجات الفعمية التي حصؿ عمييا األفراد مف الدرجات
الحقيقية المفترض حصوليـ عمييا لو كاف االختبار نموذجيا .وبما أف الثبات يقوـ في
جوىره عمى معامؿ ارتباط الدرجات الحقيقية لالختبارات بنفسيا إذا أعيد إجراء االختبار
عمى نفس مجموعة األفراد التي أجرى عمييا أوؿ مرة .إذف فالصمة وثيقة بيف الثبات
والصدؽ الذاتي .ويحسب بوضع قيمة معامؿ الثبات تحت الجذر (محمد أحمد صديؽ
وسامية سمير.)62 :2005 ،
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وعميو جاءت قيـ صدؽ استبياف ظروؼ السكف عف طريؽ الصدؽ الذاتي كما يمي:
الصدؽ الذاتي إلستبياف ظروؼ السكف ككؿ :قدر ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ0.80
الصدؽ الذاتي لبعد طبيعة السكف :قدر بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 0.93
الصدؽ الذاتي لبعد تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف :قدر ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ 0.82
الصدؽ الذاتي لبعد الممارسات العائمية داخؿ السكف :قدر بػ 0.86
الصدؽ الذاتي لبعد الرضا عف السكف :قدر ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 0.88
وكميا دالة إحصائيا.
 2-2-1-4-3ثبات إستبيان ظروف السكن:
 ثبات استبيان ظروف السكن ككل:
تـ حساب ثبات استبياف ظروؼ السكف ككؿ باستخداـ عدة معادالت وىي:
 معادلة سبرمان بروان :حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات بػ 0.65
 معادلة جتمان :حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 0.61
 معادلة ألفا كرونباخ :حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات ب ػ ػ ػ ػ 0.82
وكميا دالة إحصائيا.
 ثبات أبعاد استبيان ظروف السكن:
تـ حساب ثبات أبعاد استبياف ظروؼ السكف كما يمي :
 ثبات بعد طبيعة السكن :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ :حيث قدرت قيمة معامؿ
الثبات بػ 0.88

وىي دالة إحصائيا.

 ثبات بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن  :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ :حيث
قدرت قيمة معامؿ الثبات بػ  0.68وىي دالة إحصائيا.
 ثبات بعد الممارسات العائمية داخل السكن  :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ :حيث
قدرت قيمة معامؿ الثبات بػ  0.75وىي دالة إحصائيا.
- 221 -

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي

الفصل الخامس

 ثبات بعد الرضا عن السكن  :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ :حيث قدرت قيمة معامؿ
الثبات بػ  0.79وىي دالة إحصائيا.
 3-1-4-3كيفية تطبيق استبيان ظروف السكن:
يطبؽ ىذا االستبياف بصفة فردية أو جماعية ،حيث يطمب مف المفحوص أف يضع عالمة
( )Xأماـ االختيار الذي ينطبؽ عميو ،مع العمـ أنو ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.
 4-1-4-3طريقة تصحيح استبيان ظروف السكن:
وضع الستبياف ظروؼ السكف تعميمات بسيطة تتضمف أف يجيب المفحوص عمى كؿ بند مف
بنود المقياس تبعا لبديميف ىما:
نعـ  :إذا كاف مضموف البند ينطبؽ عمي المفحوص تماما
ال:

إذا كاف مضموف البند ال ينطبؽ عمى المفحوص كمية.

و قد وضع لياتيف االستجابتيف وزنيف ىما نعـ ( ،)2ال ( ،)1كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي.
الجدوؿ رقـ ( :)40يوضح طريقة تصحيح استبياف ظروؼ السكف.
ال

نعـ

1

2

 5-1-4-3تفسير استبيان ظروف السكن:
 طريقة تفسير استبيان ظروف السكن ككل:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية الستبياف ظروؼ السكف بحيث يتراوح مدى
الدرجات ما بيف ( ،)180-1وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما كانت ظروؼ السكف مالئمة ،في
حيف كمما انخفضت الدرجة كمما كانت ظروؼ السكف غير مالئمة.

- 228 -

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي

الفصل الخامس
 طريقة تفسير بعد طبيعة السكن:

يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد طبيعة السكف بحيث يتراوح مدى
الدرجات ليذا البعد مابيف ( ،)40-1وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما كاف السكف الئؽ ،في حيف
كمما انخفضت الدرجة كمما كاف السكف غير الئؽ.
 طريقة تفسير بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف بحيث
يتراوح مدى

الدرجات ليذا البعد مابيف ( ،)62-1وعميو كمما ارتفعت الدرجة يوجد تنظيـ في

الفضاء الداخمي لمسكف ،في حيف كمما انخفضت الدرجة ال يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي
لمسكف.
 طريقة تفسير بعد الممارسات العائمية داخل السكن:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد الممارسات العائمية داخؿ السكف بحيث
يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد ما بيف ( ،)50-1وعميو كمما ارتفعت الدرجة يوجد في السكف
فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،في حيف كمما انخفضت ال يوجد في السكف فضاءات
خاصة بالممارسات العائمية.
 طريقة تفسير بعد بالرضا عن السكن:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد طبيعة السكف بحيث يتراوح مدى
الدرجات ليذا البعد مابيف ( ،)28-1وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما كانت العائالت راضية عف
مساكنيا ،في حيف كمما انخفضت الدرجة كمما كانت العائالت غير راضية عف مساكنيا.
 2-4-3مقياس الضغوط األسرية (:)Family Stress
قاـ بإعداد مقياس الضغوط األسرية في األصؿ الباحثاف األمريكياف Hanson
(ىانسوف) و ( Berkeyبركي) عاـ ( ،)1991بيدؼ تقدير الضغوط األسرية وتقدير مدى قوة
النظاـ األسري في مواجية الضغوط .واعتمدا في ذلؾ عمى بعض األطر النظرية التي تناولت
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كنموذج ( Curranكيوراف) ( )1983ونموذج ( Neumanنيوماف)

( .)1989وقامت الباحثتاف المصريتاف أماني عبد المقصود وتياني عثماف عاـ ()2007
بترجمة المقياس وتكييفو عمى البيئة المصرية ،بعد أف تبيف ليما عدـ وجود أدوات لقياس
الضغوط األسرية في البيئة العربية وأطمقتا عميو مقياس الضغوط األسرية (أماني عبد المقصود
وتياني عثماف.) 2007،
و تـ في ىذه الدراسة تكييؼ ىذا المقياس مف طرؼ الطالبة عمى البيئة الجزائرية.
 1-2-4-3وصف المقياس:
 1-1-2-4-3وصف المقياس في صورته العربية( :أماني عبد المقصود
وتياني عثماف) 2007،
يتكوف ىذا المقياس مف ثالث مقاييس فرعية ىي:
 المقياس الفرعي األول:
يسمى ىذا المقياس "بالضغوط األسرية بصفة عامة" ويتكوف مف  41بند تقيس الضغوط
األسرية ،وىذه البنود مقسمة عمى ثالث أبعاد تقيس ثالث أنواع مف الضغوط األسرية
وىي:
 البعد األول:
يقيس النوع األوؿ مف الضغوط األسرية ،وىي "الضغوط النفسية داخل األسرة"
(بينشخصية بيف أفراد األسرة) ويتضمف  10بنود والتي أرقاميا مف (.)10-1
 البعد الثاني:
يقيس النوع الثاني مف الضغوط األسرية ،وىي "الضغوط األسرية الداخمية المنشأ"
(وىي الضغوط الناتجة عف تفاعؿ بيف أفراد األسرة) ،يتضمف ىذا البعد  22بند والتي أرقاميا
مف (.)32-11
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 البعد الثالث:

يقيس النوع الثالث مف الضغوط األسرية ،وىي "الضغوط األسرية الخارجية المنشأ" (وىي
عبارة عف ضغوط البيئة المحيطة باألسرة) ،يتضمف ىذا البعد  9بنود والتي أرقاميا مف (-33
.)41
 المقياس الفرعي الثاني:
يسمى ب "الضغوط المؤثرة عمى نظام األسرة" بصفة خاصة ويضـ  8بنود ،باإلضافة الى
بند يقدر بطريقة نوعية وليس كمية.
 المقياس الفرعي الثالث:
يسمى " قوة النظم األسرية " يقيس مواجية الضغوط التي تعاني منيا األسرة ويتكوف مف
 20بند.
 2-1-2-4-3وصف المقياس في صورته المكيفة عمى البيئة الجزائرية:
بعد تكييفو عمى البيئة الجزائرية مف طرؼ الطالبة أصبح المقياس يتكوف مف:
 المقياس الفرعي األول:
يسمى ىذا المقياس "بالضغوط األسرية بصفة عامة" ويتكوف مف  40بند تقيس الضغوط
األسرية ،وىذه مقسمة عمى ثالث أبعاد تقيس ثالث أنواع مف الضغوط األسرية

وىي:

 البعد األول :
يقيس النوع األوؿ مف الضغوط األسرية ،وىي "الضغوط

النفسية داخل األسرة"

(بينشخصية بيف أفراد األسرة ) ويتضمف  10بنود والتي أرقاميا مف (.)10-1
 البعد الثاني:
يقيس النوع الثاني مف الضغوط األسرية ،وىي "الضغوط األسرية الداخمية المنشأ"
(وىي الضغوط الناتجة عف تفاعؿ بيف أفراد األسرة) ،يتضمف ىذا البعد  21بند والتي أرقاميا
مف (.)31-11
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 البعد الثالث:

يقيس النوع الثالث مف الضغوط األسرية ،وىي "الضغوط األسرية الخارجية المنشأ" (وىي عبارة عف
ضغوط البيئة المحيطة باألسرة) ،يتضمف ىذا البعد  9بنود والتي أرقاميا مف (.)40-32
 المقياس الفرعي الثاني:
يسمى " قوة النظم األسرية " يقيس مواجية الضغوط التي تعاني منيا األسرة ويتكوف مف 20
بند.
 2-2-4-3الدراسة السيكومترية لمقياس الضغوط األسرية:
 1-2-2-4-3الدراسة السيكومترية لمقياس الضغوط األسرية في صورته العربية:
(أماني عبد المقصود وتياني عثماف) 2007،
قامت الباحثتاف أماني عبد المقصود وتياني عثماف بترجمة المقياس ذو الثالثة أجزاء وتكييفو
عمى البيئة المصرية عمى عينة حجميا  300فرد وذلؾ بحساب ما يمي:
 صدق المقياس:
اتبعت الباحثتاف عدة إجراءات لمتحقؽ مف صدؽ األداة ىي :صدؽ المحكميف ،وصدؽ
التكويف .وتوصمت الباحثتاف الى أف المقياس وكؿ مقاييسو الفرعية صادؽ مف خالؿ صدؽ
المحكميف وصدؽ التكويف.
 ثبات المقياس:
تـ حساب ثبات كما يمي:
 ثبات المقياس الفرعي األول:
تـ حساب ثبات المقياس الفرعي األوؿ بمعامؿ جتماف حيث قدرت قيمتو بػ  ،0.85أما
معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ فيساوي  0.87وكالىما داؿ إحصائيا.
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 ثبات المقياس الفرعي الثاني:

بالنسبة لممقياس الفرعي الثاني فقد تـ حساب الثبات بطريقة إعادة اإلجراء عمى عينة مكونة
مف  100فرد ،وكانت قيمة معامؿ الثبات تساوي  0.76وىي دالة إحصائيا.
 ثبات المقياس الفرعي الثالث:
بالنسبة لممقياس الفرعي الثالث فقد تـ باستخداـ طريقة التجزئة النصفية حيث استعممت
معادلة سبرماف براوف فقدرت قيمتو بػ  ،0.83وكذلؾ معادلة جتماف فقدرت قيمتو بػ ،0.82
واستعممت أيضا معادلة ألفا كرونباخ فقدرت بػ  0.88وكميا دالة إحصائيا.
 2-2-2-4-3الدراسة السيكومترية لمقياس الضغوط األسرية بعد تكييفه عمى البيئة
الجزائرية:
قامت الطالبة في ىذه الدراسة بتكييؼ مقياس الضغوط األسرية عمى البيئة الجزائرية عمى عينة
حجميا  209فرد وذلؾ بحساب ما يمي:
 صدق مقياس الضغوط األسرية:
اتبعت الطالبة عدة إجراءات لمتحقؽ مف صدؽ مقياس الضغوط األسرية تتمثؿ في:
 صدق المحكمين:
وفيما يتعمؽ بصدؽ المحكميف اعتمدت الطالبة عمى آراء عدد مف المحكميف إحدى
عشر( )11مف أساتذة عمـ النفس بتخصصاتو وعمـ االجتماع بالجامعات الجزائرية ،حيث كاف
االتفاؽ تاما بينيـ عمى أف أغمب البنود التي اشتمؿ عمييا المقياس تحتاج الى تعديؿ ،وىذا ما
بينتو الدراسة االستطالعية.
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الجدوؿ رقـ( :)41نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف بنود المقياس الفرعي األوؿ
لمضغوط األسرية مف قبؿ المحكميف.
رقـ البند

قبوؿ البند

رفض البند

المجموع

اقتراحات المحكميف

01

%65

%35

%100

تعديؿ البند

02

%65

%35

%100

تعديؿ البند

03

%50

%50

%100

تعديؿ البند

04

%50

%50

%100

تعديؿ البند

05

%100

%0

%100

06

%100

%0

%100

07

%100

%0

%100

08

%75

%25

%100

09

%100

%0

%100

10

%100

%0

%100

11

%65

%35

%100

تعديؿ البند

12

%60

%40

%100

تعديؿ البند

13

%65

%35

%100

تعديؿ البند

14

%65

%35

%100

تعديؿ البند

15

%75

%25

%100

تعديؿ البند

16

%50

%50

%100

تعديؿ البند

17

%80

%20

%100

18

%60

%40

%100

تعديؿ البند

19

%75

%25

%100

تعديؿ البند

20

%50

%50

%100

تعديؿ البند

21

%65

%35

%100

تعديؿ البند

22

%100

%0

%100

23

%90

%10

%100

24

%50

%50

%100

تعديؿ البند

25

%75

%25

%100

تعديؿ البند
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26

%50

%50

%100

تعديؿ البند

27

%55

%45

%100

تعديؿ البند

28

%35

%65

%100

تعديؿ البند

29

%0

%0

%100

حذؼ البنذ

30

%50

%50

%100

تعديؿ البند

31

%90

%10

%100

32

%45

%55

%100

33

%80

%20

%100

34

%100

%0

%100

35

%55

%45

%100

36

%95

%5

%100

37

%65

%35

%100

تعديؿ البند

38

%0

%100

%100

عوض ببند آخر

39

%100

%0

%100

40

%82

%18

%100

تعديؿ البند

تعديؿ البند

مف خالؿ الجدوؿ رقـ( )41الذي يبيف نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف قبؿ
المحكميف ،يالحظ أف أغمب البنود سجمت نسبة موافقة مرتفعة ،وىذا يدؿ عمى أنيا فعال
تقيس ما وضعت لقياسو ،ماعدا بعض البنود التي خضعت لمتغيير أو إعادة الصياغة أو
التعديؿ طبقا ألراء المحكميف كما ىو مبيف في الدراسة االستطالعية.
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الجدوؿ رقـ( :)42نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف بنود المقياس الفرعي الثاني
لمضغوط األسرية مف قبؿ المحكميف.
رقـ البند

قبوؿ البند

رفض البند

المجموع

اقتراحات المحكميف

01

%50

%50

%100

تعديؿ البند

02

%75

%25

%100

تعديؿ البند

03

%65

%35

%100

تعديؿ البند

04

%75

%25

%100

تعديؿ البند

05

%50

%50

%100

تعديؿ البند

06

%80

%20

%100

07

%80

%20

%100

08

%80

%20

%100

09

%95

%5

%100

10

%85

%15

%100

11

%55

%45

%100

تعديؿ البند

12

%75

%25

%100

تعديؿ البند

13

%60

%40

%100

تعديؿ البند

14

%75

%25

%100

تعديؿ البند

15

%80

%20

%100

16

%75

%25

%100

تعديؿ البند

17

%45

%55

%100

تعديؿ البند

18

%60

%40

%100

تعديؿ البند

19

%80

%20

%100

20

%70

%30

%100

تعديؿ البند

مف خالؿ الجدوؿ رقـ( )42الذي يبيف نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف قبؿ
المحكميف ،يالحظ أف أغمب البنود سجمت نسبة موافقة مرتفعة ،وىذا يدؿ عمى أنيا فعال تقيس
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ما وضعت لقياسو ،ماعدا بعض البنود التي خضعت لمتغيير أو إعادة الصياغة أو التعديؿ طبقا
ألراء المحكميف كما ىو مبيف في الدراسة االستطالعية.
 الصدق الذاتي:
الصدؽ الذاتي لممقياس الفرعي األوؿ لمضغوط األسرية ككؿ  :قدربػ 0.95
الصدؽ الذاتي لبعد الضغوط النفسية داخؿ األسرة :

قدر بػ 0.87

الصدؽ الذاتي لبعد الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:

قدر بػ 0.92

الصدؽ الذاتي لبعد الضغوط األسرية الخارجية المنشأ  :قدر بػ 0.87
الصدؽ الذاتي لممقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية ككؿ :قدر بػ 0.96
وكميا دالة إحصائيا.
 ثبات مقياس الضغوط األسرية:
تـ حساب ثبات ىذا المقياس كما يمي :
 ثبات المقياس الفرعي األول لمقياس الضغوط األسرية:
استخدمت معادلة ألفا كرونباخ حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات بػ .0.91
وىي دالة إحصائيا.
 ثبات بعد الضغوط النفسية داخل األسرة :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ حيث
قدرت قيمة معامؿ الثبات ب بػ  0.76وىي دالة إحصائيا.
 ثبات بعد الضغوط األسرية الداخمية المنشأ :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ حيث
قدرت قيمة معامؿ الثبات ب بػ  0.85وىي دالة إحصائيا.


ثبات بعد الضغوط األسرية الخارجية المنشأ :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ

حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات ب بػ 0.76

- 221 -

وىي دالة إحصائيا.

اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي

الفصل الخامس

 ثبات المقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ
حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات ب بػ 0.94

وىي دالة إحصائيا.

 3-2-4-3كيفية تطبيق مقياس الضغوط األسرية:
يطبؽ ىذا المقياس بصفة فردية أو جماعية ،حيث يطمب مف المفحوص أف يحدد مدى
تطابؽ كؿ سؤاؿ مع ما يحس بو حقيقة وذلؾ بوضع ( )Xأماـ االختيار الذي ينطبؽ عميو ،مع
العمـ أنو ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة .
 4-2-4-3طريقة تصحيح مقياس الضغوط األسرية:
 تصحيح المقياس الفرعي األول لمقياس الضغوط األسرية ككل:
بالنسبة ليذا المقياس فاف درجة كؿ بند تتراوح ما بيف ( )05-01حيث تأخذ االستجابة عمى
"ال يوجد" درجة واحدة ،واالستجابة عمى "قميال " درجتاف واالستجابة عمى «متوسط" ثالث
درجات ،واالستجابة عمى "شديدة " أربع درجات واالستجابة عمى "شديدة جدا" خمس درجات،
كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
الجدوؿ رقـ( :)43طريقة تصحيح المقياس الفرعي األوؿ لمقياس الضغوط األسرية.
ال يوجد

قميال

متوسط

شديدة

شديدة جدا

1

2

3

4

5

ونحصؿ عمى الدرجة الكمية عمى المقياس الفرعي األوؿ بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد
عمى عدد بنود ىذا المقياس مضروب في واحد.
الدرجة الكمية = درجة الفرد ÷ 1× 40
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 تصحيح البعد األول الخاص بالضغوط النفسية داخل األسرة :
نحصؿ عمى الدرجة الكمية ليذا البعد بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد عمى عدد بنود
ىذا البعد مضروب في واحد.
الدرجة الكمية ليذا البعد = درجة الفرد ÷ 1× 10
 تصحيح البعد الثاني الخاص بالضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
نحصؿ عمى الدرجة الكمية ليذا البعد بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد عمى عدد بنود
ىذا البعد مضروب في واحد.
الدرجة الكمية ليذا البعد = درجة الفرد ÷ 1 × 21
 تصحيح البعد الثالث الخاص بالضغوط األسرية الخارجية المنشأ:
نحصؿ عمى الدرجة الكمية ليذا البعد بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد عمى عدد بنود ىذا
البعد مضروب في واحد.
الدرجة الكمية ليذا البعد = درجة الفرد ÷ 1 × 9
 تصحيح المقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية:
بالنسبة ليذا المقياس تأخذ االستجابة عمى "ال يحدث" درجة صفر ،واالستجابة عمى "نادرا"
درجة واحد واالستجابة عمى "قميال " درجتاف واالستجابة عمى "بدرجة عالية" ثالث درجات،
عمى "دائما" خمس درجات ،كما ىو مبيف

واالستجابة عمى "كثي ار " أربع درجات واالستجابة
في الجدوؿ التالي:

الجدوؿ رقـ( :)44طريقة تصحيح المقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية.
ال يحدث

ناد ار

قميال

بدرجة عالية

كثي ار

دائما

0

1

2

3

4

5

ونحصؿ عمى الدرجة الكمية عمى ىذا المقياس بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد
مقسومة عمى عدد بنود ىذا المقياس مضروب في واحد.
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الدرجة الكمية = درجة الفرد ÷ 1×20
 5-2-4-3طريقة تفسير مقياس الضغوط:

 طريقة تفسير المقياس الفرعي األول لمضغوط األسرية ككل:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية المقياس الفرعي األوؿ لمضغوط األسرية
ككؿ ،بحيث يتراوح مدى الدرجات مابيف ( ،)200-40وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما ارتفعت
الضغوط األسرية ككؿ ،في حيف كمما انخفضت الدرجة كمما انخفضت الضغوط األسرية ككؿ.
 طريقة تفسير البعد األول الخاص بالضغوط النفسية داخل األسرة:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد الضغوط النفسية داخؿ األسرة بحيث
يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد مابيف ( ،)50-10وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما ارتفعت
الضغوط النفسية داخؿ األسرة ،في حيف كمما انخفضت الدرجة كمما انخفضت الضغوط النفسية
داخؿ األسرة.
 طريقة تفسير البعد الثاني الخاص بالضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد الضغوط األسرية الداخمية المنشأ،
بحيث يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد مابيف ( ،)105-21وعميو كمما ارتفعت الدرجة ارتفعت
الضغوط األسرية الداخمية المنشأ ،في حيف كمما انخفضت الدرجة انخفضت الضغوط األسرية
الداخمية المنشأ.
 طريقة تفسير البعد الثالث الخاص بالضغوط األسرية الخارجية المنشأ:
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد الضغوط األسرية الخارجية المنشأ
بحيث يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد مابيف ( ،)45-9وعميو كمما ارتفعت الدرجة ارتفعت
الضغوط األسرية الخارجية المنشأ ،في حيف كمما انخفضت الدرجة انخفضت الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ.
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 طريقة تفسير المقياس الفرعي الثاني لمضغوط األسرية(مواجهة الضغوط األسرية):
يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لممقياس الفرعي الثاني لمضغوط األسرية
(مواجية الضغوط األسرية) بحيث يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد مابيف( ،)100-0وعميو
كمما ارتفعت الدرجة كمما كانت ىناؾ مواجية الضغوط األسرية ،في حيف كمما انخفضت
الدرجة كمما انخفضت مواجية الضغوط األسرية.
 -5-3كيفية إجراء الدراسة األساسية:
لقد تـ اجراء الدراسة األساسية عف طريؽ المقابمة أو ما يعرؼ بمقابمة البحث مع عينة
الدراسة األساسية ،حيث تـ التقاء بأفرادىا في مقر سكناىـ ،بعدما قدمت الطالبة نفسيا وشرحت
في أي إطار تتـ ىذه الدراسة ،ثـ طمبت منيـ المساىمة في ىذه الدراسة ،وذلؾ بإعطائيا بعض
المعمومات الخاصة بموضوع الدراسة .فسمحت ىذه المقابمة أيضا بتكويف عالقة ثقة بيف الطالبة
وأفراد العينة ،مما ساعدىا مف جية عمى الحصوؿ عمى بيانات دقيقة ،خاصة فيما يخص
البيانات الشخصية( السف ،المينة ،الحالة المدنية ،المدخوؿ الشيري ،)...ومف جية أخرى
تطبيؽ أدوات الدراسة األساسية بكؿ سيولة .حيث تـ عرض إستبياف ظروؼ السكف أوال ثـ
مقياس الضغوط األسرية عمى عينة الدراسة األساسية ،بعدما تـ شرح طريقة اإلجابة ،وتوضيح
ليـ أي غموض.

-6-3األساليب اإلحصائية المستعممة:
ميما كانت نوع الدراسة التي يقوـ بيا الباحث ال يمكنو أف يستغني عف الطرؽ
واألساليب اإلحصائية ،ألنيا ذات أىمية بالغة ،إذ ال يمكف ألي باحث إتماـ بحثو دوف
االستعانة بيا ،ميما كاف نوع الدراسة التي يقوـ بيا ،فبفضؿ ىذه األساليب يمكف معرفة ما إذا
كانت ىنالؾ عالقة بيف متغيرات الدراسة أو عدـ وجودىا.
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اإلجراءات المنهجية للجانب التطبيقي

الفصل الخامس

حيث أنو في ىذه الدراسة بعد جمع المعطيات تـ فرزىا وتفريغيا في جداوؿ قصد معالجتيا
إحصائيا باستعماؿ برنامج الرزنامة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  ،SPSS 0.8ويتضمف ىذا
البرنامج العديد مف اإلجراءات اإلحصائية الشائعة التي تتيح لمباحث تحميؿ العالقة بيف متغيريف
أو أكثر ,وقد مكف لنا مف تحميؿ بيانات الدراسة بالتقنيات اإلحصائية التالية:
-1-6-3النسب المئوية:
يمجأ الباحث أحياناً إلى استخداـ النسب المئوية لمتغيرات سؤاؿ معيف في عينة واحدة،
لممقارنة بيف ىذه المتغيرات .بحيث تصبح عممية سيمة بدالً مف تحميؿ المعطيات معتمداً عمى
التوزيعات التك اررية فقط ،وخاصة إذا كاف حجـ العينة كبي اًر ،وتزداد أىمية النسبة المئوية عند
مقارنة نتائج عينتيف في متغير محدد ،وخاصة إذا كانت العينتاف مختمفتيف مف حيث الحجـ
(غريب السيد أحمد.)47 : 1995 ،
-2-6-3اختبار الفروق بين المتوسطات ( :) t
يستخدـ عندما يتعمؽ األمر باختبار فرضية بديمة حوؿ الفروؽ المشاىدة بيف عينتيف أو أكثر،
ويستخدـ مف أجؿ معرفة احتماؿ حدوث مثؿ تمؾ الفروؽ في المجتمع اإلحصائي.
إذا توفرت لمباحث عينتاف فقط ،يجب عندئذ عمى الباحث استخداـ اختبار  tالذي يسمح لو
بتحويؿ الفروؽ المشاىدة بيف العينتيف ( مف خالؿ المتوسطيف الحسابييف ليما ) إلى قيمة
معيارية تائية (بوحفص عبد الكريـ.)175 :2005،
وىناؾ عدة طرؽ لحساب معامؿ  tونحف ىنا طبقنا اختبار  tلعينتيف مستقمتيف وغير متجانستيف
وغير متساويتيف في الحجـ.
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 -1-عرض وتفسير النتائج

 1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية العامة
 1-1-1عرض وتفسيىر نتائج الفرضيات الجزئية

 1- 1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى
 1-1-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى
 2-1-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى

 2- 1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية

 1-1-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية
 2-1-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية

 3-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة

1-1-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة

 2-1-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة
 4-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة

 1-1-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابعة
 2-1-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة

 -2مناقشة وتحميل عام لنتائج الدراسة -1-2بعد طبيعة السكن

 -2-2بعد الممارسات العائمية داخل السكن
 -3-2بعد الرضا عن السكن

 -4-2بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن

 -3االستنتاج العامالخاتمة

عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

 -1عرض وتفسير النتائج: 1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية العامة:
تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي:
ُّ
" توجد عبلقة بين ظروف السكن(طبيعة السكن ،تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن ،الممارسات العائمية
داخل السكن ،الرضا عن السكن) وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق تركيبة العائمة
الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر (حجميا ونمطيا) ".

سيتم عرض وتفسير نتائج فرضياتيا الجزئية كما يمي:

 1-1-1عرض وتفسيير نتائج الفرضيات الجزئية:
 1-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى:
تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي:
ُّ
ي
" توجد عبلقة بين طبيعة السكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق متغير ّ
حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".
 1-1-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى:
سيتم عرض نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث كما يمي:
 عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى:
الفرضية الصفرية:
" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت
القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد،
من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من11
فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) "

.
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عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

جدول رقم ( :)45نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة
وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمت
T

قيمت الذاللت
المحسىبت

المتغيراث:

الضغىط
األسريت

من 6 - 2
أفراد

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

من 17 -7
أفراد

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

من  11فرد
فأكثر

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

79

104.25

27.20

89

101.54

24.93

73

107.86

25.31

90

101.27

25.94

23

110.78

33.18

46

103.04

27.50

7667

1.63

1.02

76571

0.105

0.308

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

الذاللت

غير دالت

غير دالت

غير دالت

يتبين من الجدول رقم ( )45ما يمي:

 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  0.67=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  0.501وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  1063=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .01.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر ،فقيمة  10.2=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .03.8وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط األسرية.
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الفصل السادس

جدول رقم ( :)46نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة
وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمتT

قيمت الذاللت
المحسىبت

المتغيراث:

نىويت

الضغىط
األسريت

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

126

175647

27617

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

99

177628

25659

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

31

178697

27622

ممتذة

مركبت

1646

7647
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

57

176652

24667

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

18

117672

29675

76

177649

26664

1644

76146

76686

76153

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

الذاللت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

يبلحظ من الجدول رقم ( )46ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  1046=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0146وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة
بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص
الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  .04.=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0686وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة
بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص
الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  1044=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0153وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة
بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص
الضغوط األسرية.
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و تبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق ،ألن كل الفروق
جاءت غير دالة إحصائيا.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
الفرضية الصفرية:
"ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت
القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص أنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية
داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد،
من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت
القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص أنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية
داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد،
من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
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جدول رقم ( :)47نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين(عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة
وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتغيراث

قيمت
T

من 6 -2
أفراد

الضغىط
النفسيت داخل
األسرة

من
 17-7أفراد

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت
عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

79

25624

8675

89
73

22613
26627

6691
8637

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

97

23614

7629

من 11فرد
فأكثر

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في سكن الئقت
عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

23

27696

17638

46
79

25628
53619

9699
14644

الضغىط
األسريت

 6 - 2أفراد

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

89

54677

14632

الذاخليت المنشأ

من
 17 -7أفراد

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

73

54655

13647

97

53677

13694

من  11فرد
فأكثر

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

23

56648

16617

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

46

53641

15649

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

79

25682

7666

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

89

25647

6697

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

73

27674

7677

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

97

25612

7641

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

23

26635

9638

46

24635

7614

من

من 6 - 2
أفراد
الضغىط
األسريت
الخارجيت
المنشأ

من
 17 -7أفراد

من  11فرد
فأكثر

قيمت
الذاللت
المحسىبت

مستىي
الذاللت
المعتمذ

الداللة

دالة
2653

2648

76712

76714

7675

7675

دالة
غير دالة

1673

76375

7675
غير دالة

-7636

76716

7675

غير دالة
7671

76474

7675
غير دالة

7676

76447

7675
غير دالة

7637

76717

7675
غير دالة

1667

76117

7675

7697

76374

7675

غير دالت

يشير الجدول رقم ( )47إلى ما يمي:
فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  2053 =Tوىي دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة
المحسوبة تساوي  .0.12وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أن
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ىناك فروقا دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة
فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة ،وذلك لصالح العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة حيث
بمغ المتوسط الحسابي ليذه العائبلت  ،25024في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة
بمساكن الئقة .22013

 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  2048=Tوىي دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة
المحسوبة تساوي  ،.0.14وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ).0.5=αوىذا يعني أن
ىناك فروقاً دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة
فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة ،وذلك لصالح العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة حيث
بمغ المتوسط الحسابي ليذه العائبلت  ،26027في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة
بمساكن الئقة .23014
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  10.3=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  ،.03.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( )...5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة.

فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -.036 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0716وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  .071=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0474وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
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 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  .076=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0447وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ().0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت
القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  .037 =Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .071.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،)...5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  106.=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .011.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بسكنات غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  .09.=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0374وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
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جدول رقم ( :)48نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة

وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمت
T

قيمت الذاللت
المحسىبت

المتغيراث:

نىويت
الضغىط
النفسيت
داخل
األسرة

ممتذة

الضغىط
األسريت
الذاخليت
المنشأ

الضغىط
األسريت
الخارجيت
المنشأ

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت
عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

مركبت

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في سكن الئق
عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

نىويت

126

25625

8645

99

22667

8657

31

27658

17678

57

23644

7645

18

28678

17625

2632

2612

76721

76737

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

76
126

23678
54617

7677
14663

2646

76716

7675

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

99

52693

14646

7663

76525

7675

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

31

54635

12689

ممتذة

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

57

55666

12666

مركبت

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

18

54677

14678

76

52676

15629

نىويت

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

126

26674

7687

99

24676

7616

31

26697

8661

57

27642

6676

18

27694

7673

76

23695

7678

ممتذة

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

مركبت

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

الذاللت

دالت

دالت

دالت
غير
دالت
غير
دالت

-7644

76656

7675
غير
دالت

7631

76755

7675
غير
دالت

1626

76276

7675
غير
دالت

-7626

76793

7675
دالت

2611

76737

7675

يبلحظ من الجدول رقم ( )48ما يمي:

فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  2032 =Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0.21وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أن ىناك فروقا دالة بين
عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط
النفسية داخل األسرة ،والفرق لصالح العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة حيث بمغ المتوسط الحسابي
ليذه العائبلت  ،25025في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة بمساكن الئقة .2206.
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 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  2012=Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0.37وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أن ىناك فروقا دالة
بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص
الضغوط النفسية داخل األسرة ،والفرق لصالح العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة حيث بمغ
المتوسط الحسابي ليذه العائبلت  ،27058في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة بمساكن
الئقة .23044
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  2046=Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0.16وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أن ىناك فروقا دالة بين
عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط
النفسية داخل األسرة ،والفرق لصالح العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة حيث بمغ المتوسط الحسابي
ليذه العائبلت  ،28078في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة بمساكن الئقة .23078
فيما يخص بعد الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  .063 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0525وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة
بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص
الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.044=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0656وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بسكنات غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما
يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  .031 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0755وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة
بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص
الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
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فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ:

 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  1026 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .02.6وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة
بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص
الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.026=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0793وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما
يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  2011=Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0.37وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أن ىناك فروقا دالة بين
عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ ،والفرق لصالح لمعائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة حيث بمغ المتوسط
الحسابي ليذه العائبلت  27049في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة بمساكن الئقة
.23095
و تبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا ،ألن بعض الفروق
جاءت دالة إحصائيا ،وبعضيا غير دال.

 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

الفرضية الصفرية:

" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت
القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد-7 ،
 11أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
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فرضية البحث:

" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد،
من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".

جدول رقم ( :)49نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة
وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمتT

قيمت الذاللت
المحسىبت

المتغيراث
-2
من
 6أفراد

مىاجهت
الضغىط
األسريت

من
 17 -7أفراد

من  11فرد
فأكثر

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

79

52657

19637

عائالث قاطنت في مساكن
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

89

63655

19674

73

51617

18614

97

56656

21671

23

43687

27687

46

53652

22613

عائالث قاطنت في مساكن
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن
الئقت

-3677

-1675

-1674

76777

76782

76786

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

الذاللت

دالت

غير
دالت

غير
دالت

يتضح من الجدول رقم ( )49ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -307.=Tوىي دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة
المحسوبة تساوي  .0...وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أن
ىناك فروقا دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة
فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،والفرق لصالح لمعائبلت القاطنة بمساكن الئقة حيث بمغ
المتوسط الحسابي ليذه العائبلت  63055في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة بمساكن
غير الئقة .52057
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  -1075=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0.82وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
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أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -1074 =Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0.86وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة
بمساكن الئقة ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية.

جدول رقم ( :)5.نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة
العائبلت القاطنة بمساكن الئقة) فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت

حجم
العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمتT

قيمت الذاللت
المحسىبت

المتغيراث

الذاللت
المعتمذ
126

51697

19675

99

61696

19637

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت

31

51655

17681

ممتذة

عائالث قاطنت في مساكن الئقت

57

51687

22677

مركبت

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

18

41694

27688

76

59677

27699

نىويت
مىاجهت
الضغىط
العائليت

مستىي

الذاللت

عائالث قاطنت في مساكن غير
الئقت
عائالث قاطنت في مساكن الئقت

-3697

-7654

-3617

76777

76957

76773

7675

7675

7675

دالت

غير
دالت

دالت

يبلحظ من الجدول رقم ( )5.ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  -309. =Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0...وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أن ىناك فروقا دالة بين
عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص مواجية
الضغوط األسرية ،والفرق لصالح العائبلت القاطنة بمساكن الئقة حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه
العائبلت  61096في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة .5109.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.054=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0957وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
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فروق دالة بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما
يخص مواجية الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  -301.=Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0..3وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ىناك فروقا دالة بين
عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص مواجية
الضغوط األسرية ،والفرق لصالح العائبلت القاطنة بمساكن الئقة حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه
العائبلت  590..في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة .41094
و تبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا ،ألن بعض الفروق
جاءت دالة إحصائيا ،وبعضيا اآلخر غير دال.
وعمى العموم يمكن القول أن الفرضية الجزئية األولى تحققت جزئيا.
 2-1-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى:
سيتم تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى من خبلل تفسير نتائج فرضياتيا الفرعية

الثبلث.

 تفسير نتائج الفرضية الفرعية األولى:
يتبين من نتائج الفرضية الفرعية األولى أنو ال توجد فروق دالة بين العائبلت القاطنة بمساكن غير
الئقة والعائبلت القاطنة بمساكن الئقة فيما يخص الضغوط األسرية ،ألن كل قيم  Tغير دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة  ،.0.5وىذا يعني أن ىذه العائبلت ميما كان حجميا أو نمطيا وسواء تقطن في
مساكن الئقة أو غير الئقة فإنيا تتساوى في درجة الضغوط األسرية ،ويمكن إرجاع ذلك لكون ىذه
العائبلت تتعرض لنفس المشكبلت وبالتالي نفس الضغوط ،ألنيا تعيش نفس الظروف االجتماعية
واالقتصادية واألمنية ،فالجزائر رغم تقدميا في عدة ميادين مازالت تعاني من التبعية االقتصادية ولم تصل
بعد إلى نقطة التحكم في اقتصادىا واستغبلل مواردىا وثرواتيا الطبيعية لتحقيق االكتفاء الذاتي وتوفير
احتياجات ومتطمبات األفراد وتحسين مستواىم المعيشي ،ونظ ار لمرور الجزائر بأزمات اقتصادية نتج
عنيا اىت اززات اقتصادية ،نتجت عنيا ارتفاع نسبة البطالة خاصة بعد تسريح العمال بدخول الجزائر
اقتصاد السوق ،وتطبيق ميكانيزمات خوصصة الكثير من المؤسسات االقتصادية ،مما أدى إلى غبلء
المعيشة واالرتفاع الفاحش لؤلسعار ،بسبب رفع الدولة الدعم عنيا ،ولم تتماشى بالمقابل الزيادة في
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األجور مع ارتفاع األسعار ،مما أدى إلى تدني القدرة الشرائية لمعائمة الجزائرية ،حيث أصبحت ىذه
األخيرة تعاني الويبلت إلشباع حاجات أفرادىا ،حيث أنيا تخصص أكثر من نصف مدخوليا لبلستيبلك
الغذائي ،وىذا ما يشير إليو الديوان الوطني لئلحصاء منذ االستقبلل من خبلل عدة إحصاءات حول
االستيبلك العائمي.
ليذا تؤكد الكثير من الدراسات عمى أن الضغوط األسرية االقتصادية من أشد الضغوط وطأة عمى
العائمة ،ألن انخفاض دخميا والخسائر المالية المتتالية التي تتعرض ليا تؤثر عمييا ،حيث يرى Conger
( et alكونجر) وآخرون ( )2..2إن انخفاض دخل األسرة يقترن بالتغيرات المالية السمبية والخسائر
المالية عمى االنفعاالت والسموكيات والعبلقات داخل األسرة (أماني

عبد المقصود

وتياني

عثمان.)97: 2..7،
فالعوامل المادية من مسببات الضغوط داخل األسرة ،ألن شعور األسرة بالعجز االقتصادي يؤدي
إلى آثار ضارة عمى أعضاءىا ،تظير في نشاطيم بالحياة واليروب من المسؤوليات األسرية ،وفقدان الثقة
بالنفس واالنكماش واالستغراق في أحبلم اليقظة وصعوبة تكوين عبلقات اجتماعية ناجحة ،وتبادل الموم
بين الزوجين واثارة المنازعات األسرية (جار اهلل بن مبارك السندي.)25 :2..8 ،
و من جية أخرى فعيش العائمة داخل سكن يأوييا ويحمييا ميما كان الئقا أو غير الئقا ،يخفض
من شدة الضغوط عمييا ،ألن السكن يمثل مظير قانوني ووظيفي واجتماعي وعاطفي ،ألنو محقق لعدد
من الحاجات البيولوجية كالحاجة لؤلمن ،وكذلك لعدد من الحاجات النفسية كالحاجة لمراحة
( ،) Rouag-Djenidi ,1996:60خاصة بالنسبة لمعائمة الجزائرية التي عايشت ظروف ال أمنية وعدم
استقرار أمني ،بسبب ظاىرة اإلرىاب التي مرت بيا الجزائر في اآلونة األخيرة ،فالسكن بالنسبة ليا ال
يعتبر حاجة ضرورية فقط بل يشبع لدى أفرادىا الحاجة لؤلمن ميما كانت طبيعتو ،سواء كان سكن الئق
أو غير الئق.
لذلك ال تتوقف الضغوط األسرية عمى طبيعة السكن وحده بل ىناك متغيرات أخرى ليا تأثي ار عمييا
كالخبلفات األسرية وصراع األدوار األسرية ،كذلك تساىم كل من أحداث الحياة الطبيعية وغير الطبيعية
والتغيرات الحادثة في النظام العائمي الخ ،حيث تمعب دو ار ىاما في إحداث الضغوط ميما كانت طبيعة
السكن الذي تقطن بو العائمة ،حيث يؤكد ( Emeryاميري) ( )1983أن الخبلفات األسرية تمعب دو ار
ىاما في إحداث الضغط وخصوصا لدى األطفال ،ويصبح األمر أكثر خطورة إذا أدى الصراع األسري
إلى انفصال الوالدين .ويرى أيضا ( Garmesyجرامزي) أن ذلك يكون لدى الفرد شعو ار بالخسارة أو توقع
الخسارة مستقببل (سامي صالح الرويشدي.)12 :2..2 ،
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 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانية فيما يخص الضغوط النفسية داخل ألسرة ،وفق حجم
ونمط العائمة:

يتضح من نتائج الفرضية الفرعية الثانية أنو إذا كان حجم العائمة يتراوح مابين  2إلى  1.أفراد،
واذا كان نمطيا نووي أو ممتد أو مركب فانو توجد فروق دالة بين العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة
والعائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة ،ألن قيم  Tدالة إحصائيا
عند مستوى الداللة  ،.0.5ويرجع الفرق لصالح العائبلت القاطنة في مساكن غير الئقة ،وىذا يعني أن
السكن غير البلئق الذي يتميز بالضيق ،وعدم توفيره عمى المرافق الضرورية (مرحاض فردي حمام،
مطبخ ،كيرباء ،)...يمعب دو ار في ظيور الضغوط النفسية عند ىذه العائبلت ،وىذا يتفق مع الكثير من
الدراسات التي بينت دور السكن غير البلئق في إحداث االضطرابات الصحية والنفسية والتي منيا دراسة
عازر عادل وآخرون التي تؤكد عمى أن أغمبية األسر التي تعيش في مساكن مزدحمة وشديدة الضوضاء
ورديئة التيوية ،يتعرض أفرادىا لمضار عديدة كالتوتر والتييج العصبي وانتشار العدوى ،كما يؤدي نوم
األطفال مع الوالدين في حجرة واحدة بسبب ضيق المسكن إلى تعرضيم لخبرات ضارة (عازر عادل
وآخرون.)1991،
وأشارت كذلك دراسة رشدي عبده حنين عند تناولو لبعض الحاالت الفصامية إلى أن ىذه الحاالت
تنحدر من األسر التي تميزت بمستوى اقتصادي متواضع تمثل في الفقر وضيق المسكن وكثرة عدد
األطفال والدخل المحدود وصاحب ذلك كمو شعور مستمر بعدم األمن وبالحرمان والقمق والخوف (رشدي
عبده حنين.)1986 ،
وبينت أيضا دراسة ( Fordفورد) ( )1973أن مؤشرات السكن غير البلئق والتي سماىا ڊ"مضار
اإلسكان" وىي الموقع غير الصحي ،نقص اإلمداد بالمياه النقية ،الغرف المظممة ،األزقة القدرة ،األماكن
الرطبة ،عدم كفاءة وسائل التخمص من الفضبلت ،تشجع عمى انتشار األمراض الناجمة عن توالد
الحشرات ،كذلك ارتفاع معدالت التزاحم واالزدحام يؤدي إلى انعدام الحميمية (السيد عبد العاطي السيد،
.)273 :1999
باإلضافة إلى ذلك ،اىتم الباحثون بدرجة ِ
الق َدِم والرداءة والتكثيف لمسكن ،فوجدوا بأن ىذه العناصر

مصدر لمضغوط،حيث أنيا تؤثر عمى صحة أصحاب المسكن ،لذلك تم تحديد
بإمكانيا أن تكون
اً
مستويات التأثير عبر مؤشرين ىما :العتبة الدنيا التي تمثل المستوى الباثولوجي ،والعتبة العميا التي تمثل
المستوى الحرج .إذا انخفض المستوى األول فان الصحة الجسمية والعقمية لمساكنين تتعرض الضطرابات
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شديدة القوة ،في حين إذا انخفض المستوى الثاني عن الحد المطموب ،فان ذلك يؤدي إلى اختبلل التوازن
األسري ) 0(Chombart De lauwe , 1975 :121
وتؤكد الدراسات التي قام بيا

( Chombart De lauweشومبار دولو) ( )5791التي تعتبر

من أىم األبحاث التي بينت األبعاد الصحية لممسكن ،حيث استعمل مصطمح"( "Taudisاألكواخ القذرة)
إشارة إلى المساكن العديمة النظافة ،والتي ال تتوفر عمى ماء وال عمى قنوات صرف صحية ،باإلضافة
إلى سوء التيوية ،عدم توفر أشعة الشمس ،أو المساكن القديمة جدا ،تعيش في ىذه المساكن عائبلت ال
تستطيع التحكم في تربية أبناءىا ،مع العمم أن رب األسرة يعمل في مينة ذات كفاءة معينة .ويرى أن
نفس التسمية تصدق عمى مسكن عصري حديث ،مجيز بطريقة مناسبة ،لكن تسكنو عائمة منحرفة،
بحيث نجد األب مدمن واألم معتوىة ،مما ينتج عن إىماليم لممسكن تدىور لمحالة الصحية لؤلفراد
).(Chombart De lauwe , 1975 :106
إضافة إلى أن السكن غير البلئق ال يوفر الخصوصية التي تعتبر من الوظائف األساسية التي
يجب أن يوفرىا السكن ،لكونيا مطمبا ىاما في تحقيق استقرار الفرد( فرانسيس ت وماك اندرو2..2 ،
 ،)21.:وىذا قد يكون مصدر لمضغوط النفسية ألفراد العائمة ،وىذا ما بينتو دراسة ( Lewisلويس)
( )1961عند دراستو لؤلسر المكسيكية الفقيرة ،التي تعيش في أسر مكونة من  .9إلى  1.أفراد في
غرفة واحدة ،حيث تقل الخصوصية فتصبح الوظائف البسيطة مثل ارتداء المبلبس أو استخدام الحمام،
كفاحا ضد الروتين اليومي الذي تمميو حاجات اآلخرين (فرانسيس ت وماك اندرو.)212: 2..2 ،
ويجرنا ما سبق إلى القول أن السكن غير البلئق يعتبر مصد ار مسببا لمضغوط النفسية داخل األسرة.
كما تبين نتائج الجزئية الثانية أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين العائبلت التي يزيد حجميا عمى
أكثر من  11فرد ،والقاطنة بمساكن الئقة أو غير الئقة ،أي أن ىذه العائبلت تتساوى في الضغوط النفسية
داخل األسرة ،أي أنيا تتعرض لنفس الضغوط ،ويعتبر جد منطقي ألنو ميما كانت طبيعة السكن فان ىذه
العائبلت تعيش في ازدحام واكتظاظ ،بسبب كثرة أفرادىا ،مما قد يسبب ليا ضغوط نفسية التي ممكن أن
تأتي من المشاعر واالنفعاالت الناتجة عن تأثر األفراد داخل األسرة بعضيم بالبعض األخر أومن عدم
اإلشباع العاطفي في األسرة ،أو من شعور أحد أو كل أفراد األسرة بالذنب لعدم تحقيق انجاز أفضل ،أو
من شعور أحد أفراد األسرة بأن الوقت الكافي غير كاف بالنسبة ليم ،أو من الشعور بعدم الجاذبية أومن
عدم تقدير الذات لدى البعض أو الكل ،أو من الشعور بعدم المياقة أو الكفاءة ،أو من كثرة اإلصابة
باألمراض .أو من كثرة تناول الكحوليات والمخدرات بين أفراد األسرة ،أو من الشعور باليتم لوفاة األب أو
-372-

عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

األم ،أو من تقاعد أحد الوالدين يسبب مشكمة في األسرة ،أو من معاناة األسرة من عبء الواجبات المدرسية
(أماني عبد المقصود وتياني عثمان .)33 :2..7 ،وكميا أحداث يمكن أن تحدث داخل إطار نظام العائمة
وتؤدي إلى حالة عدم استقرار وتوتر في النظام العائمي.
 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانية فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ ،وفق حجم
ونمط العائمة:
تشير نتائج الفرضية الفرعية الثانية أنو ميما كان حجم العائمة (من  2إلى  6أفراد أو من  7إلى
 1.أفراد أو من  11فرد فأكثر) ،وميما كان نمطيا (عائمة نووية أو ممتدة أو مركبة) ،فإنو ال توجد فروقا
دالة بين العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة ،والعائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط
األسرية الداخمية المنشأ ،ألن قيم  Tغير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،.0.5وىذا يعني أن ىذه
العائبلت ميما كان حجميا أو نمطيا وسواء تقطن في مساكن الئقة أو غير الئقة فإنيا تتساوى في
درجة الضغوط األسرية الداخمية المنشأ ،ويمكن إرجاع ذلك إلى أن أي عائمة ميما كان حجميا أو نمطيا
معرضة إلى الضغوط التي تحدث نتيجة التفاعل بين أفرادىا ،ويقصد بيا تمك األشياء أو األحداث التي
يحتك بيا النظام األسري الداخمي بالبيئة الخارجية بطريقة مباشرة وتتمثل ىذه الضغوط في المواقف
التالية :صعوبة التعامل مع األطفال في األسرة ،ودرجة االىتمام بالمنزل وشؤونو .وعدم كفاية الوقت
لبلىتمام بالشريك .وعدم كفاية الوقت لترفيو األسرة ،وكثرة سموكيات أطفال األسرة وتشاجرىم ،ومشاىدة
التمفزيون بكثرة في األسرة ،وافتقار األسرة إلى تقاسم المسؤوليات ،وكثرة مشاغل األسرة ،وكثرة التنقبلت في
األسرة ،وضعف العبلقات الزوجية والصداقات ،وعدم االستمتاع باإلجازات ،إحداث المراىقون متاعب
باألسرة ،وانشغال األسرة بوالدة طفل جديد .وكثرة الضيوف بالمنزل ،وتدخل األدوار في األسرة ،والزواج
مرة ثانية في األسرة ،وضعف العبلقات الزوجية مع الزوج أو الزوجة ،وعدم االستمتاع بإجازة الصيف،
وعدم االىتمام بإجازة نياية األسبوع ،واختبلف الدين أو العقيدة داخل األسرة ،وعدم تبادل الحديث ،ووجود
أحد الجدود بالمنزل ،وضعف ميزانية األسرة (أماني عبد المقصود وتياني عثمان.)33 :2..7،
 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانية فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ ،وفق
حجم ونمط العائمة:

تبين نتائج الفرضية الفرعية الثانية كذلك أنو إذا كان حجم العائمة (من  2إلى  6أفراد أو من  7إلى
 1.أفراد أو من  11فرد فأكثر) واذا كان نمطيا (عائمة نووية أو ممتدة) ،فإنو ال توجد فروقا دالة بين
العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة والعائبلت القاطنة بمساكن الئقة ،فيما يخص الضغوط األسرية
الخارجية المنشأ ألن قيم  Tغير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،.0.5وىذا يعني أن ىذه العائبلت
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ميما كان حجميا وسواء كانت عائبلت نووية أو ممتدة ،وسواء كانت تقطن في مساكن الئقة أو غير
الئقة فإنيا تتساوى في الضغوط األسرية الخارجية المنشأ ،ويمكن إرجاع ذلك لكون ىذه العائبلت ليست
بمعزل عن الضغوط الخارجية عن األسرة ،أي أنيا عرضة لؤلحداث التي تقع بين النظام األسري وبين
البيئة المحيطة بو مثل :التمويل المادي لؤلسرة والرواتب ،ومشكبلت العمل وعدم الرضا عن العمل،
واإلسراف في العطاء والتضحية ،ومضايقات الجيران والبطالة ،والمخاوف من تموث البيئة ،وعدم االستقرار
في عمل واحد (أماني عبد المقصود وتياني عثمان.)34 :2..7 ،
في حين تشير ىذه الفرضية أيضا إلى أن ىناك فروقا دالة إحصائيا بين العائبلت المركبة فيما
يخص بعد الضغوط األسرية الخارجية المنشأ ،ألن قيم  Tدالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،.0.5ويرجع
الفرق لصالح العائبلت القاطنة في مساكن غير الئقة ،وىذا يعني أن العائبلت المركبة والقاطنة بمساكن
غير الئقة تعاني من ضغوط أسرية خارجية المنشأ ،ويمكن إرجاع ذلك إلى أن أغمب ىذه المساكن عبارة
عن مساكن قصديرية أو تقميدية ال تتوفر عمى أدنى الشروط الصحية وال عمى أدنى التجييزات ىذا من
جية ،ومن جية أخرى تعكس ىده المساكن مستوى اقتصادي واجتماعي ضعيف (رجاح بوروبي
فريدة ،)12. :2..1،ولقد أشارت عدة دراسات أىميا دراسة ( Gansغنس) ( )1962التي بينت أن
األشخاص الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية واقتصادية فقيرة يعتمدون بوجو خاص عمى نمو عبلقات
شخصية قوية مع الجيران ،وبالتالي يظيرون ارتباطا قويا بجيرانيم

) ،(Gans,1962وبالتالي ىذه

العبلقات المتقاربة قد تمعب دو ار في ظيور الضغوط األسرية خاصة الخارجية المنشأ ،ألن ىذا النوع من
المساكن تشجع القاطنين بيا عمى االختبلط بالجيران ،وتشجع األطفال عمى المعب خارج البيوت ،ويميل
السكان ألن يعرفوا بعضيم بشكل جيد وىذا قد يؤدي إلى حدوث منازعات ومشدات بين الجيران والى
تدخل الجيران في خصوصيات بعضيم البعض ،والى مراقبة بعضيم البعض ،الخ .وىذه التصرفات تعتبر
من مصادر الضغوط الخارجية المنشأ التي تؤثر عمى العائمة وتجعميا تعاني من الضغوط .
إضافة إلى أن السكن غير البلئق في أغمب األحيان يقع في أحياء غير الئقة ،ويمكن أن يحدث ىو
في حد ذاتو في أغمب األحيان ضغطا خارجي المنشأ عمى العائمة ألن كل األحوال التي تحيط بساكن
شقاء وتعبا وتثير فيو اإلحساس بعدم الرضا الروحي والمعنوي ،إذ ليس لديو أي
الحي المتخمف تزيد جسمو
ً
ىدوء أو سبلم أو خصوصية ،وليس لو حجرة يستريح فييا ليبل أو نيارا ،وال يرى أي جمال من حولو قد
يحجب عنو جيرانو منظر الجزء الصغير من السماء ،ويجب عميو أن يغمق ىذه النوافذ غير الكافية إذا أراد
أن ال يستمع إلى مشاجرات الجيران (السيد عبد العاطي السيد.)27. :1999 ،
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كما يجب لفت االنتباه إلى أن نمط العائمة المركبة ممكن أن يكون مصد ار من مصادر الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ ،ألن ىذا النوع من العائمة تضم مجموعة العائبلت البسيطة التي تؤلف وحدة
قرابية نتيجة لوجود عضو مشترك يربط بينيما وىو الزوج ،وبمعنى آخر أنيا تضم الزوج وزوجاتو واألخوة
واألشقاء وغير األشقاء يقيمون تحت سقف واحد .وقد يظير نمط العائمة المركبة في حالة زواج األرامل
بأقران جدد ويقيمون معيم في بيت واحد ،إضافة إلى أبنائيم من القرين المتوفى .وتسود داخل العائمة
المركبة إضافة إلى عبلقة الزوجين مع أبنائيما وعبلقة األبناء فيما بينيم ،العبلقات بين الزوجات
المتعددات وبين األخوة األشقاء وغير األشقاء(.السمالوطي نبيل محمد توفيق ،)123-122 :1981 ،وىذا
قد يؤدي إلى تعدد زيارات أقارب كل عضو من أعضاء ىذه العائمة مما يسبب ليا إزعاج مع مرور الوقت
خاصة إذا كانت ىذه الزيارات متكررة وفي أي وقت ،وخاصة إذا كان السكن ضيق أو غير الئق بصفة
عامة.
 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
يتبين من نتائج الفرضية الفرعية الثالثة أنو كمما كان حجم العائمة يتراوح مابين  2الى 6أفراد
وكمما كانت العائمة نووية أو مركبة كانت ىناك فروق دالة إحصائيا بين العائبلت القاطنة في مساكن غير
الئقة والعائبلت القاطنة في مساكن الئقة ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ألن كل قيم  Tدالة
إحصائيا عند مستوى الداللة  ،.0.5ويرجع الفرق في درجة مواجية الضغوط األسرية لصالح العائبلت
القاطنة في مساكن الئقة ،وىذا يعني أن السكن البلئق الذي يشمل عمى كل الشروط الصحية والظروف
الجيدة التي تساىم في تأمين سبلمة الساكن وتحافظ عمى صحتو النفسية والجسمية واالجتماعية وىي
تخص كل التجييزات الصحية )المرحاض ،بيت االستحمام ،المطبخ ،التدفئة ،الكيرباء ،مساحة المسكن،
عدد الغرف ،عدد أفراد العائمة الساكنين تحت سقف واحد( ،كما يجب أن يدخل ضمن البيئة السكنية:
الخصوصية ،اليدوء الفضاء المفتوح ،االستقبللية ،والحرية ،وىذه العناصر ليست عناصر رفاىية ،وانما
ىي أساسيات ضرورية في الحياة (حيدر فاروق عباس ،)18: 1998 ،يجعل أفراد العائمة ليم القدرة عمى
مواجية الضغوط األسرية ،ألن ىذا النوع من السكن باإلضافة إلى أنو يقدم المأوى ألفراد العائمة فأنو يوفر
اإلمكانيات والتسييبلت التي تطغى عمى الحياة المنزلية كالراحة والطمأنينة واألمان وبالتالي يمبي حاجات
أفراد العائمة ويساىم في تمتعيم بالصحة النفسية ،مما يجعميم أكثر تكيفا مع صعوبات الحياة ويعني ىذا
أكثر مواجية لمضغوط بكل أنواعيا ،وىذا يتفق مع ما ذىب إليو بعض العمماء الذين يرون أن حياة الفرد
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تسجل في الفضاء السكني الذي ينتمي إليو ،فممكية فضاء واسع أو العيش في الضيق يترك سمة واضحة
لمفرد).(Clavel, 2004 : 47
وىذا ما أكدتو الدراسة التجريبية التي أجراىا ( Chapinشابن) عمى مجموعتين من العائبلت
تعيش في ظروف سكنية مختمفة ،حيث وضع المجموعة األولى من العائبلت (التي كانت تسكن في
مساكن غير الئقة) في ظروف سكنية حسنة ،ووضع المجموعة الثانية (التي كانت تسكن في مساكن
الئقة) في ظروف سكنية سيئة .فوجد أن المجموعة األولى من العائبلت عدلت من سموكاتيا بسبب
تحسين الظروف السكنية ،في حين غيرت المجموعة الثانية من العائبلت في اتجاىاتيا خاصة فيما يتعمق
بالمشاركة في الحياة االجتماعية أثناء استخدام غرفة المعيشة واألماكن المزدحمة داخل المسكن
) ،(Chapin,1951وىذا يتفق مع ما جاءت بو دراسة ( Coutrasكوترا) التي أشارت إلى أن تحسين
الظروف السكنية يؤدي إلى تغيير طريقة العيش ). (Coutras, 1987
وزد عمى ذلك أن ىناك من الباحثين من يربط بين السكن ومفيوم الذات أمثال Lawrence
(لورنس) (( Rowlers ،)1987روولور) (( Steinfield ،)1983ستانفيمد) ( ،)1982وBecker
(بيكر) ( )1977الذي يرى أن السكن ىو المأوى البسيط الذي يصبح بيتاً يصنع ويبني صورة الذات
لمفرد ،ويساىم في ارتفاع أو انخفاض تقديره لذاتو ( .)Maltais & al, 2000 : 75وليذا يؤكد معظم
الباحثين النفسانيين عمى دور السكن في تبمور مفيوم الذات لدى الفرد ،فقد كشفت أعمال الباحث Lugassy
(لوقاسي) ( )197.بأن ىناك عبلقة بين تعبيرات الجسد والسكن ىذه التعبيرات ترجع لمعبلقة المتبادلة بين
مفيوم الذات وبعض تصورات األنا ،وكما تشير بعض الدراسات إلى أن ممكية السكن تعني لمفرد إثبات الذات،
ألن ىذه األخيرة وحدة حساسة ضعيفة وبالتالي يتمنون حمايتيا في مسكن قوي ال يمكن التعدي عميو
(.)Segaud & al, 1998: 376
فالسكن البلئق إذا يسمح باالستقرار النفسي بين مختمف مستويات الذات خصوصاً بين األنا واألنا
األعمى ،إضافة إلى تقبل الفرد لذاتو واثبات وتقوية ىويتو ( ،)Segaud & al, 1998 : 375ألن السكن
عبارة عن عنصر يصقل ىوية الساكن فيو ألنو يساىم في صقل بعض نواحي البناء النفسي الشخصي،
ألن ىناك عدة عوامل تدخل في بناء اليوية والشخصية ومن بينيا السكن الذي يحولو الفرد إلى فضاء
منزلي ومساحة شخصية وذاتية يختمف من خبلليا عن اآلخرين وينفرد بخصوصياتو ،وأي فقدان لمسيطرة
عمى المحيط المنزلي أو صعوبة امتبلكو مادياً وفعمياً أو نفسياً (عدم التكيف) يؤدي إلى ىشاشة وضعف
بناء الفرد أو العائمة (.)OMS,2004 : 03-04
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والممفت لبلنتباه أن الكثير من الباحثين أمثال( Goffman :قوفمان)( Viblen ،فيبمن)،
( Duncanدونكان)( Lauman ،لومان) بينوا أن الفرد يختار ويزين مسكنو بنفسو لتعزيز وتقوية صورت ـو
كفـرد من جية ومن جية أخـرى كشخـص لديو مكان ـة اجتماعية خاصة

( Segaud & al ,

 ،)1998 :379كما أكد ( Bachelardباشبلر) أن الفطرة األولية لئلنسان ىي حب الذات ،اإلعجاب
بالذات ،البحث عن مكان يصبح وحدتو المركزة ومأوى ىدوءه وسروره ،المكان الذي يحتوينا وكل ماضينا،
حاضرنا وأحبلمنا المستقبمية ويصبح ىذا المكان مسكننا الخاص ،والذي من خبللو نستقر ونثبت في
فضاء منزلي واحد في بنية اجتماعية محددة .ولقد أضاف باشبلر أن فعل السكن يبدأ من الشعور
بالحماية والمأوى واألمان ( .)Pezeu-Massabuau, 2003 :18-19وكل ىذا يساعد كل فرد من أفراد
العائمة عمى االتزان النفسي وبالتالي يولد لديو القدرة عمى مواجية الضغوط.
وتوضح النتائج الفرضية الفرعية الثالثة أيضا أنو كمما كانت العائمة ممتدة وكمما زاد حجميا عن 7
أفراد فانو ال توجد فروق دالة بين العائبلت القاطنة بمساكن غير الئقة ،والعائبلت القاطنة بمساكن الئقة،
فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،ألن قيم  Tغير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،.0.5وىذا
يعني أن العائمة الكبيرة الحجم ال يساعدىا السكن عمى مواجية الضغوط األسرية حتى ولو كان سكنا
الئقا ،ألن الحجم الكبير لمعائمة قد يكون في حد ذاتو ضغطا عمييا ،وىذا ما تؤكده عدة دراسات حول
االكتظاظ داخل السكن الذي يمثل تيديدا كبي ار لمحالة االجتماعية ،النفسية والجسدية لمسكان ألن العبلقة
بين مساحة المسكن وعدد السكان مباشرة ،وتسبب في ظيور العديد من اآلفات االجتماعية واالضطرابات
النفسية والجسدية .ولقد توصل كل من الباحث ( Romdartرومدار) وChombart De Lauwe
(شومبار دولو) إلى إثبات ىذه العبلقة بين عدد القاطنين في السكن ومساحة ىذا األخير ،حيث أنو كمما
زاد عدد األفراد دون زيادة المساحة ظيرت آفات اجتماعية كالسرقة ،الجريمة وتدني المستوى التربوي
والوالدات غير الشرعية وكذلك اضطرابات الجسدية والنفسية وانتشار األوبئة واألمراض المعدية
) .(Lakabi,2002 : 26
ووجد ( Chombart De Lauweشومبار دولو) ( )1975عندما درس أثر االزدحام في المساكن
خاصة فيما يتعمق باالكتظاظ أو التكثيف الداخمي لممسكن ،فإن المستوى الباثولوجي يتحدد بـ 505فرد في
الغرفة ،والمستوى الحرج بـ 2فرد في الغرفة ،ووجد كذلك بعد أن حصر كل المعمومات عن حياة العائبلت
الفرنسية وبعدما استقطب األساسيات المساحية المطموبة لمفرد في الوحدة السكنية ،أنو عندما تقل المساحة
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المستغمة لمفرد في المسكن عن  903-709م 2فإن حالتو االجتماعية والباثولوجية تتأثر كثيرا ،وتتدىور ويكثر
المرض والجريمة نتيجة ليذا الزحام ).(Chombart De Lauwe, 1975:121

 2-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:

تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي:

" توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق
ي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر".
متغير ّ
 1-2-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
سيتم عرض نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث كما يمي:

 عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى:
الفرضية الصفرية:

" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا،
وعينة العائبلت التي توجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية  ،وفق متغيري
حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا،
وعينة العائبلت التي توجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية  ،وفق
متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة
مركبة) ".
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جدول رقم ( :)51يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في
الفضاء الداخمي لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي توجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا) ،فيما بخص
الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمتT

قيمت الذاللت
المحسىبت

المتغيراث:

من
6-2
أفراد
الضغىط
األسريت

من
17 -7
أفراد
من 11
فرد فأكثر

عائالث ال يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها

132

172696

26637

عائالث يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها

36

172628

25613

عائالث ال يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها

173

176677

23698

67

171675

7658

37

178695

29664

32

171678

29633

7614

1627

1677

76889

76232

76318

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

الذاللت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

يتبين من الجدول رقم ( )51ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  ..14=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0889وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
والعائبلت التي يوجد تنظيم الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  1.2.=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0232وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت
التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  10..=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0318وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي
لمساكنيا والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية.
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الفصل السادس

جدول رقم ( :)52يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في
الفضاء الداخمي لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا) ،فيما يخص
الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت
العينت

المتغيراث:

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمت

قيمت الذاللت
المحسىبت

T

نىويت

الضغىط
األسريت

ممتذة

مركبت

عائالث ال يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها

171

174646

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها

54

99615

27621

عائالث ال يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها

58

176636

25691
-7659

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها

23

عائالث ال يىجذ تنظيم في
الفضاء الذاخلي لمساكنها

43

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها

175677

51

76277

76553

7675

7675

24697

غير
دالت

غير
دالت

25617
7683

177629

الذاللت

26624
1628

117613

مستىي
الذاللت
المعتمذ

76477

7675

28697

غير
دالت

يشير الجدول رقم ( )52ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  1028 =Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .02..وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.059=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0553وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية.

 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  ،.083=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .04.7وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
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فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
نظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية.
و تبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق ،ألن كل الفروق جاءت
غير دالة إحصائيا.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
الفرضية الصفرية:

"ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي
لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط
األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) ،وفق
متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة
مركبة)".
فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا،
وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط األسرية
(ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) ،وفق متغيري
حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة
مركبة)".
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جدول رقم ( :)53يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في
الفضاء الداخمي لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا) فيما يخص
أنواع الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

132

23697

8641

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

36

22622

5694

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

173

25628

8637

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

67

23628

7658

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

37

26676

11681

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي للسكن

32

25657

7688

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

132

53627

14628

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

36

55614

14665

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

173

54617

12672

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

67

52687

15627

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

37

56619

15613

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

32

52641

16623

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

132

25679

7632

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

36

24692

7674

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

173

26661

7627

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

67

24697

8611

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي مساكنها

37

26677

8612

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي لمساكنها

32

23688

7677

البياناث اإلحصائيت
المتغيراث

من
6 -2
أفراد
الضغىط
النفسيت
داخل
األسرة

من
-7
17
أفراد
من
11
فرد
فأكثر
من
-2
6
أفراد

الضغىط
األسريت
الذاخليت
المنشأ

من
-7
17
أفراد
من
11
فرد
فأكثر
من
-2
6
أفراد

الضغىط
الخارجيت
المنشأ

من
-7
17
أفراد
من
11
فرد
فأكثر

قيمةT

1616

1656

7652

-7677
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7656

7699

7665

1634

1611

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

المحسوبة

المعتمد

76244

7675

76121

76671

76483

76577

76323

76517

76187

76269

7675

7675

7675

7675

7675

7675

7675

7675

الداللة

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت
غير
دالت

غير
دالت
غير
دالت

غير
دالت
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يبلحظ من الجدول رقم ( )53ما يمي:
فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  1.16 =Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0244وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل
األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  1056=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0121وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
والعائبلت يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا التي فيما يخص الضغوط النفسية داخل
األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  .052=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .06.1وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة.
فيما يخص بعد الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -.07. =Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0483وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي
لمساكنيا والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية
الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  .056=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0577وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
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والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية
المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  .099=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0323وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،)..0.=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي
لمساكنيا والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية
الداخمية المنشأ.
فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  .065 =Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0517وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية
المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  1034=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .018.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ().0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي
لمساكنيا والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية
الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  1011=Tوىي غير دالة إحصائيا ،ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0269وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية
المنشأ.
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جدول رقم ( :)54يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في
الفضاء الداخمي لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا) فيما يخص
أنواع الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمتT

قيمت الذاللت
المحسىبت

مستىي
الذاللت
المعتمذ

76165

7675

غير
دالت

7675

غير
دالت

المتغيراث

نىويت

الضغىط
النفسيت
داخل
األسرة

ممتذة

مركبت

نىويت

الضغىط
األسريت
الذاخليت
المنشأ

ممتذة

مركبت

نىويت

الضغىط
األسريت
الخارجيت
المنشأ

ممتذة

مركبت

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها

171

24653

8694

54

22667

7627

58

25677

9676

1639

7677
23

24691

8672

43

25679

8697

51

23684

6697

171

54671

14642

1615

7669
54

52643

14698

58

54626

12671

23

57643

12661

43

53649

13674

51

52659

16658

171

25692

7637

54

24676

7694

58

27673

7681

23
43

25672

6698

-1671

7628

76774

7675

1622
51
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23686

7659

76487

7675

76313

-7647
27678

76257

7675

7675

1659

6669

76943

76112

76687

76223

الذاللت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

7675

غير
دالت

7675

غير
دالت

7675

غير
دالت
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يتضح من الجدول رقم ( )54ما يمي:
فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  1039=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0165وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  .0.7=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0943وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  1015=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .025.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية.

فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  .069 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0487وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -10.1=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0313وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  .028 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0774وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
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فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخلي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.

فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  1059 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0112وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.04.=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي .0687وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  1022=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0223وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق ،ألن كل الفروق
جاءت غير دالة إحصائيا.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
الفرضية الصفرية:

"ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي
لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص مواجية الضغوط
األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة
ممتدة ،عائمة مركبة)".
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فرضية البحث:

" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا،
وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص مواجية الضغوط األسرية،
وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة،
عائمة مركبة)".
جدول رقم ( :)55يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في
الفضاء الداخمي لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا) فيما يخص
مواجية الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت
المتغيراث

من
6-2
أفراد

مىاجهت
الضغىط
األسريت

من -7
 17أفراد

من 11
فرد فأكثر

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم الفضاء الذاخلي
لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها
عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها
عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء
الذاخلي لمساكنها

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

132

53627

14628

36

55614

14665

173

54617

12672

67

52687

15627

37

56619

15613

32

52641

16623

قيمت
T

-7671

7658

1677

قيمت الذاللت
المحسىبت

76475

76558

76327

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

يتبين من الجدول رقم ( )55ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -.071=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0475وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  .058=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0558وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا
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غير
دالت

غير
دالت

غير
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والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص درجة مواجية الضغوط
األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  10..=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .032.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي
لمساكنيا والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص مواجية الضغوط
األسرية.
جدول رقم ( :)56يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في
الفضاء الداخمي لمساكنيا ،وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا) فيما يخص
مواجية الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها

171

54671

14642

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها

54

52643

14698

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها

58

54626

12671

البياناث اإلحصائيت
المتغيراث

T

نىويت

مىاجهت
الضغىط
األسريت

قيمت

قيمت الذاللت
المحسىبت

ممتذة

مركبت

7669

-1671

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها

23

57643

12661

عائالث ال يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها

43

53649

13674

عائالث يىجذ تنظيم في الفضاء الذاخلي
لمساكنها

7628
51

52659

76487

76313

76774

16658

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

الذاللت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

يبلحظ من الجدول رقم ( )56ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  .069=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0487وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية.
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 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -10.1=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0313وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  .028=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0774وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية.
وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق ،ألن كل الفروق جاءت
غير دالة إحصائيا.
وبصفة عامة يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثانية لم تتحقق.

 2-2-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
يتضح من نتائج الفرضية الجزئية الثانية وذلك من خبلل فرضياتيا الفرعية الثبلث ،أنو ال توجد فروق
دالة بين العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا والعائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء
الداخمي لمساكنيا ،فيما يخص كل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،ألن كل قيم  Tغير دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة  . .0.5وىذا يعني أن ىذه العائبلت ميما كان حجميا أو نمطيا وسواء ال يوجد
تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا أو يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فإنيا تتساوى في الضغوط
األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،أي كميا تعاني من الضغوط األسرية بكل أنواعيا وتتساوى في مواجية ىذه
الضغوط ،وىذا يدل عمى أن متغير بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن ال يسبب ضغوط أسرية وال يساعد عمى
مواجيتيا بل ىناك متغيرات أخرى تمعب دو ار في ذلك ،وىذا ما أشارت إليو ( Curranكيوران) ( )1985في
دراستيا حين حددت خمسة وأربعين موقفا من المواقف المسببة لمضغوط في حياة العائبلت ميما كان حجميا
ونمطيا ،وقد تضمنت ىذه المواقف كيفية التعامل مع األطفال ،العبلقات الزوجية ،الصحة والمرض ،وعدم
كفاية الوقت ،التقاعد ،قواعد تنظيم المنزل وغيرىا ،عدم التوافق بين األزواج والزوجات ،الخ (أماني عبد
المقصود وتياني محمد عثمان.)34 :2..7 ،
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وكما حددت مجموعة من الباحثين وىم ) Baumanبومان() Harris ،ىاريس(Mccubbin ،
)ماك كوبن() Patterson ،باترسن( عام ( )1989ستة مجاالت قد تؤدي إلى الضغوط األسرية وتتمثل
في :التغير في عدد أفراد العائمة ،وفي أدوارىم ،وفي أساليب معيشتيم ،وكذلك التغير في القضايا الجنسية في
العائمة (الحمل) ،وتحمل أعباء تربية األبناء؛ وأيضا فقدان عضو من أعضاء العائمة أو أحد األقارب أو
األصدقاء ،أو فقدان دخل أو ثروة؛ المسؤوليات المرتبطة بالشؤون العائمية ،أو المرتبطة بالرعاية الصحية.
قضايا إدمان المخدرات ،قضايا الصدام مع القانون ،ومما ال شك فيو أيضا أن ارتفاع تكاليف الحياة تقمق كثير
من األفراد ،والقمق عمى عدم كفاية ما لدييم من مال لشراء الغذاء ،والمبلبس والعناية الصحية ،والخدمات
والتعميم يضعف أفراد العائمة ،ويؤدي إلى الخوف من البطالة أو من التوقف عن العمل ،والعجز المدرك أو
الحقيقي ألفراد العائمة لمبقاء عمى حالة مادية جيدة تدفع بيم لمبحث عن وظيفة إضافية ،فالعمل اإلضافي
يجمب المال اإلضافي ،لكنو يسمب الفرد وقت راحتو ويضعف قوتو وطاقتو ،ويتضح ذلك في زيادة االنفعال
والعصبية واإلحباط والقمق ،ومن ثم فان المشكبلت المادية واالقتصادية تزيد من ضغط التعب والمشكبلت
العائمية (بشرى إسماعيل.)61 :2..4 ،
وأثبتت أيضا الكثير من الدراسات أن الضائقة االقتصادية ليا دو ار كبي ار في ظيور الضغوط
األسرية ومنيا :دراسة ( Leinonenلينون) وآخرون ( )2..2التي بينت أن المشقة أو الضائقة المالية
تسبب ضغوطا شديدة لكل من الوالدين ،وتؤثر ىذه الضغوط سمبا عمى صحة األميات وذلك عن طريق
زيادة المزاج المكتئب وأعراض القمق؛ وارتبط قمق اآلباء بالتفاعل الزواجي العدائي .ومنيا كذلك
دراسة ( Congerكونجر) ( )2..2التي بينت أن العوامل االقتصادية ترتبط ارتباطا داال بمشاعر
اإلحباط واليأس والضغوط النفسية لآلباء واألميات ،كذلك تسيم في إحداث مشكبلت في التفاعل بين أفراد
العائمة ،مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الممارسات والوظائف الوالدية ومن ثم سوء التوافق الشخصي
واالجتماعي لدى األطفال والشباب في ىذه العائبلت ،وظيور أعراض األمراض النفسية لدييم (أماني عبد
المقصود وتياني محمد عثمان)115-114 :2..7،
إضافة إلى أن أغمب العائبلت معرضة لما يعرف بضغوط الحياة اليومية التي ىي مصدر لكثير
من المشكبلت التي ال تكون ىامة في حد ذاتيا ،ولكن عندما تتكدس تصبح مصد ار لمضغوط (فايز
قنطار.)189-188 :1992،
كما يجب أن ننوه بأىمية العوامل الذاتية التي تتمثل في الخصائص الجسمية والنفسية والمعرفية
والخصائص الفسيولوجية والبيولوجية وكذلك بعض الخصائص الشخصية من سمات وميول
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واعتقادات ،لكل فرد من أفراد العائمة في إحداث الضغوط النفسية داخل األسرة والضغوط األسرية الداخمية
المنشأ في العائمة وحتى مواجيتيا ،حيث أثبتت عدة دراسات أن ليذه العوامل واألبعاد عبلقة مباشرة في
ظيور الضغوط األسرية وذلك لكونيا تتضمن مركبات عقمية معرفية وميول انفعالية تساىم بطريقة مباشرة
حد ليا ،ومن ىذه الدراسات نجد دراسة سامي صالح الرويشدي
عمى إثارة ىذه الضغوط أو حتى وضع ّ
التي أشارت إلى أىمية الخبرة والعمر لبلستجابة ألحداث الحياة الضاغطة (سامي صالح الرويشدي،
.) 2..2
وكذلك خمصت دراسة أيت حمودة حكيمة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة قوية بين الضغوط
وسمة القمق (أيت حمودة حكيمة.)2..6 ،
كما أشار كل من ( friedmanفريدمان) و( Rosenmanروزنمان) إلى مجموعة من الصفات
وضعت تحت تسمية النمط "أ" من السموك تعمل عمى زيادة الضغوط وىي :سمة العدوانية ،درجة العالية
لمدافعية ،روح التنافس ،وقمة الصبر واالحتمال وأيضا سمة الكآبة وسمة القمق تزيدان من حساسية الفرد
لمضواغط مما يؤدي إلى تضخيم استجابة الضغط(أيت حمودة حكيمة.)2.1 : 2..6 ،
إضافة إلى دراسة ( Nevidنيفيد) التي بين فييا أن األفراد الذين تحصموا عمى درجة عالية من
التفاؤل يتميزون بدرجة منخفضة الستجابات الضغط ،والعكس صحيح بالنسبة لمتشاؤم (عمي
عسكر.)146: 2...،
في حين ىناك دراسات أخرى تشير إلى دور العوامل السابقة الذكر في مواجية الضغوط ،ومنيا
دراسة ( Luthansلوثان) إلى أىمية الصبلبة النفسية  -مجموعة من السمات التي تساعد عمى مواجية
مصادر الضغوط  -في تخفيف اآلثار السمبية لمضغوط ،حيث تعمل الصبلبة النفسية كمنطقة عازلة
تخفف اآلثار السمبية لمضغوط (عمي عسكر .)145 : 2... ،وكذلك أوضحت دراسة Bandura
(باندو ار) أن األفراد ذوي الدرجة العالية من الكفاية الذاتية ،أي الذين لدييم إدراك الفرد لقدراتيم وفعاليتيم
في مواجية أحداث الحياة ،يواجيون المواقف الضاغطة بدرجة منخفضة من االستثارة الفسيولوجية (عمي
عسكر.)146: 2...،
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 3-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي:

" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،
ي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".
وفق متغير ّ
 1-3-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
سيتم عرض نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث كما يمي:
 عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى:
الفرضية الصفرية:
" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العا ئمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما
يخص الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا
(عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما
يخص الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا
(عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
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جدول رقم ( :)57يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية) فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

177

172664

24627

المتغيراث:

من
6-2
أفراد

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث

-7611

خاصت بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث

قيمت
T

61

173611

قيمت
الذاللت
المحسىبت

مستىي
الذاللت
المعتمذ

76911

7675

28693

الذاللت

غير
دالت

خاصت بالممارسات العائمية

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث
الضغىط
األسريت

من
17 -7
أفراد

خاصت بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث

67

174621

24664

خاصت بالممارسات العائمية
عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث

من 11
فرد
فأكثر

96

174623

26677
7677

76996

7675

غير
دالت

46

174648

29674

خاصت بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث

23

177691

29652

-7645

76652

7675

غير
دالت

خاصت بالممارسات العائمية

يبين من الجدول رقم ( )57ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -..11=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0911وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  ....=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0996وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -.045=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0652وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
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بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية.
جدول رقم ( :)58يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية) فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

العينت

138

174651

25647

87

171678

28611

المتغيراث
عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث

7694

خاصت بالممارسات العائمية

نىويت

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث

قيمت
T

قيمت الذاللت
المحسىبت

مستىي
الذاللت
المعتمذ

76345

7675

الذاللت

غير
دالت

خاصت بالممارسات العائمية
عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث
الضغىط
األسريت

49

175651

26621
-7683

خاصت بالممارسات العائمية

ممتذة

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث

32

117638

24657

62

177673

27682

76475

7675

غير
دالت

خاصت بالممارسات العائمية

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث
خاصت بالممارسات العائمية

مركبت

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث

32

177613

25693

-1627

76234

7675

خاصت بالممارسات العائمية

يبلحظ من الجدول رقم ( )58ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  0.94 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0345وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك فروق
دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت التي
يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.083=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .04.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت
التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط األسرية.
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 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  -102.=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0234وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت
التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط األسرية.
وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق ،ألن كل الفروق جاءت غير
دالة إحصائيا.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

الفرضية الصفرية:

" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما
يخص أنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية
خارجية المنشأ) ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7،أفراد،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية،
عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما
يخص أنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية
خارجية المنشأ) ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7،أفراد،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية،
عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
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عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

جدول رقم ( :)59يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية) فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.

البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمت
T

قيمت الذاللت
المحسىبت

المتغيراث
من -2
 6أفراد

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

177

24625

8635

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

22624

61

مستىي
الذاللت
المعتمذ

الذاللت

7617

1.42

76157

0.05

غير
دالت

بالممارسات العائمية

الضغىط
النفسيت
داخل
األسرة

من
17-7
أفراد

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

25627

96

8683
1.42

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

23651

67

76156

0.05

6693

بالممارسات العائمية

من 11
فرد
فأكثر

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

26676

46

10.96

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

26648

23

8.45

-0.17

0.861

0.05

بالممارسات العائمية
عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
2

من
6أفراد
الضغىط
األسريت
الذاخليت
المنشأ

غير
دالت

من
17 -7
أفراد

177

52649

12.89

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

-1.27
55661

61

غير
دالت

0.206

0.05

غير
دالت

16.50

بالممارسات العائمية
عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

53616

96

13.90

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

54646

67

-0.59

76557

0.05

13.43

غير
دالت

بالممارسات العائمية
من 11
فرد
فأكثر

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

53657

46

15.71

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

56637

23

-0.69

0.487

0.05

غير
دالت

15.71

بالممارسات العائمية

من
6 -2
أفراد

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

177

25691

6.99

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

0.72
61

25677

7.72

96

25687

7695

0.471

0.05

غير
دالت

بالممارسات العائمية

الضغىط
األسريت
الخارجيت
المنشأ

من
17 -7
أفراد

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

26624

67

بالممارسات العائمية
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7615

-0.36

0.727

0.05

غير
دالت

الفصل السادس
من 11
فرد
فأكثر

عرض وتفسير النتائج

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

24696

46

8677
-0.08

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

25613

23

0.932

0.05

7687

بالممارسات العائمية

يشير الجدول رقم ( )59ما يمي:

فيما يخص الضغوط النفسية داخل العائمة:

 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  1042 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0157وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط النفسية داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  1042=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0156وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط النفسية داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -.017=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0861وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط النفسية داخل األسرة.
فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -1027 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .02.6وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
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بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  ،-..59=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .055.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -.069=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0487وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  .072 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0471وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات
العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  -.036=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .072.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -.0.8=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0932وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
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عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
جدول رقم ( :)6.يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائبلت التي ال يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية) فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.

البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

138

25617

9627

87

22647

7613

المتغيراث

نىويت

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
بالممارساث العائليت
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

قيمتT

قيمت الذاللت
المحسىبت

مستىي
الذاللت
المعتمذ

2639

76718

7675

الذاللت

دالت

بالممارسات العائمية

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
ممتذة
الضغىط
النفسيت
داخل
األسرة

49

25624

9624

32

24669

8671

7627

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

76781

7675

غير
دالت

بالممارسات العائمية
مركبت

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

62

24647

8649
-7644

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

32

25625

76654

7675

6693

غير
دالت

بالممارسات العائمية
نىويت

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
الضغىط
األسريت
الذاخليت
المنشأ

138

53647

13661
-7628

87

53699

15697

49

53653

12669

76776

7675

غير
دالت

بالممارسات العائمية
ممتذة

عائالث ال يىجذ في فضاءاث خاصت بالممارسات

-1644

العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

32

57666

12646

62

51642

15674

76154

7675

غير
دالت

بالممارسات العائمية

مركبت

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

-1643

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

32

56676

14666

138

26671

7645

76156

7675

غير
دالت

بالممارسات العائمية
عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
نىويت

1635

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

87

بالممارسات العائمية
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24662

7664

76177

7675

غير
دالت

الفصل السادس
الضغىط
األسريت
الخارجيت
المنشأ

ممتذة

عرض وتفسير النتائج

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

49

26673

7685
-7676

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

32

28673

76449

7675

6691

غير
دالت

بالممارسات العائمية
مركبت

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

62

24615

7643
-1674

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
بالممارسات العائمية

32

25681

76299

7675

7614

يبلحظ من الجدول رقم ( )6.ما يمي:

فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  2039 =Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي .0.18وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،)α=0.05وىذا يعني أنو ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت
التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل
األسرة ،لصالح العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،حيث
بمغ المتوسط الحسابي ليذه العائبلت  ،2501.في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت التي يوجد
في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية .22047
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  .027 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0781وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت
التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط النفسية
داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  -.044=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0654وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت
التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل
األسرة.
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فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:

 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  -.028 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0776وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط
األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -1044=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0154وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط
األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  -1.43=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0156وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط
األسرية الداخمية المنشأ.
فيما يخص الضغوط العائمية الخارجية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  1035 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0177وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.076=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0449وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت
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التي يوجد في فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية
المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  -10.4=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  ..299وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت
التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط األسرية
الخارجية المنشأ.
وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا ،ألن بعض
الفروق جاءت غير دالة إحصائيا ،والبعض اآلخر دال.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

الفرضية الصفرية:

" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما
يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر)
ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة

بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما
يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من 11فأكثر)

ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
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جدول رقم ( :)61يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية) فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

177

56622

21678

61

62618

17627

96

53677

18696

المتغيراث

من
6-2
أفراد

عائالث ال يىجذ في مساكنها
فضاءاث خاصت بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث
خاصت بالممارسات العائمية

مىاجهت
الضغىط
األسريت

من
17 - 7
أفراد

عائالث ال يىجذ في مساكنها
فضاءاث خاصت بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها
فضاءاث خاصت بالممارسات العائمية
عائالث ال يىجذ في مساكنها

من 11
فرد فأكثر

فضاءاث خاصت بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها
فضاءاث خاصت بالممارسات العائمية

قيمت
T

-1698

-7685
67

55677

21623

46

49626

23617
-7655

23

52639

قيمت الذاللت
المحسىبت

76749

76396

76582

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

الذاللت

دالت

غير دالت

غير دالت

27672

يبلحظ من الجدول رقم ( )61ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -1098 =Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0.49وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات
العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص
مواجية الضغوط األسرية لصالح العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات
العائمية حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه العائبلت  ،62018في حين بمغ المتوسط الحسابي
لمعائبلت التي ال في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية . 56022
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  -..85=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0396وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
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بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما
يخص مواجية الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -.055=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0582وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما
يخص مواجية الضغوط األسرية.
جدول رقم ( :)62يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت التي ال يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية) فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

138

54654

27624

المتغيراث
عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
نىويت

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

87

59615

قيمت
T

قيمت
الذاللت
المحسىبت

مستىي
الذاللت
المعتمذ

-1671

76789

7675

18683

الذاللت

غير
دالت

بالممارسات العائمية
مىاجهت
الضغىط
األسريت

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
ممتذة

49

52617

27688
7621

بالممارسات العائمية

عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

32

51679

76829

7675

19692

غير
دالت

بالممارسات العائمية

عائالث ال يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت
مركبت

62

53676

22674

32

67691

21678

-1666

بالممارسات العائمية
عائالث يىجذ في مساكنها فضاءاث خاصت

76171

7675

بالممارسات العائمية

يشير الجدول رقم ( )62ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  -1071=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0.89وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
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والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص مواجية
الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  .021=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0829وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص مواجية
الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  -1066=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .01.1وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص مواجية
الضغوط األسرية.
وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا ،ألن بعض
الفروق جاءت غير دالة إحصائيا ،والبعض اآلخر دال.
وعمى العموم يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثالثة تحققت جزئيا.

 2-3-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
سيتم تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة من خبلل تفسير نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث.
 تفسير نتائج الفرضية الفرعية األولى:
يتبين من نتائج الفرضية الفرعية األولى أنو ال توجد فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية فيما يخص الضغوط األسرية ميما كان حجم العائمة أو نمطيا ،ألن كل قيم  Tغير
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،.0.5وىذا يعني أن ىذه العائبلت سواء ليا أو ليس ليا فضاءات
خاصة بالممارسات العائمية داخل مساكنيا فإنيا تتساوى في الضغوط األسرية ،وىذا يدل عمى أن بعد
الممارسات العائمية داخل السكن ال يؤدي إلى ظيور الضغوط األسرية ،بل ىناك متغيرات وعوامل أخرى
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تمعب دو ار في ذلك .أي أن عدم توفر السكن عمى فضاء خاص بالممارسات العائمية ليس مصد ار لنشوء
الضغوط عند

العائبلت القاطنة بالجزائر العاصمة ،ألنو من المحتمل أن ىذه العائبلت تعاني من

الضغوط من مصادر أخرى ،فالعيش في مدينة كبيرة مثل والية الجزائر قد يعتبر في حد ذاتيا مصد ار
لمضغوط ،ألن العائبلت مرتابة مما يحدث في العاصمة وينسج حياتيا اليومية ،فأغمبيا ال يطمئن عمى
األقل إلى مختمف العبلقات االجتماعية المتنوعة في مجتمع معقد ومتعدد التراكيب ،فالمدينة واسعة من
الصعب التنقل فييا بسيولة والكثافة السكانية مرتفعة وغير متجانسة ،وليس من السيل التعامل مع أفرادىا
وفق معايير متفق عمييا خاصة بعد "األحداث القاسية" التي مرت بيا الجزائر خبلل التسعينات وىجرة
الفارين الناجين من ويبلت اإلرىاب من خارج العاصمة إلى داخميا ،وتفشي بعض االنحرافات الجديدة
عمى المجتمع الجزائري كاإلدمان عمى المخدرات الخ ،إلى درجة يمكن القول معيا أن البعض من سكان
العاصمة أضحوا متشككين شديدي الحذر غير مطمئنين إلى محيطيم االجتماعي (بومخموف محمد
وآخرون.)175 :2..8 ،
إضافة إلى ذلك أن التغييرات التي عرفتيا العائمة الجزائرية في مكوناتيا من الممكن أن تكون
مصد ار ليذه الضغوط ،خاصة عندما غيرت مقر سكنيا ،حيث انتشمت األسرة النووية تدريجيا عن العائمة
الكبيرة بعدما فقدت ممكية األرض الجماعية ونمط االقتصاد الجماعي واالستيبلك الجماعي وانتقمت إلى
االستيبلك الذاتي ،واستقمت اقتصاديا عن طريق نظام األجور .عمى ىذا األساس بدأ يتكون اإلنسان
الحضري الجديد ،غير المنسجم مع الجماعة حيث ارتبطت سموكياتو بمنطق الراتب الشيري.و سكنت
األسر العمارة في الحضر ليس كنتيجة لتطور تاريخي وانما كنتيجة ألثار تطور تاريخي .ألن العمارة
بشكميا الحالي في الجزائر من صنع أوربي تتميز بعدة طوابق ،بنيت في األساس ألسر تختمف في ثقافتيا
وفي تقاليدىا عن العائمة الجزائرية .ليذا السبب كانت في األول مرفوضة كونيا لم تقدم الوظائف األساسية
التي كانت موجودة بالمسكن الريفي .ونجد في الكثير من العمارات عائبلت وأسر من أصول جغرافية
مختمفة والبعض اآلخر من العمارات مشغوال بسكان من المقب نفسو أو من األصل الجغرافي نفسو (عبد
الحميد دليمي.)73-72 :2..7،
بمعنى أن العائمة الجزائرية بعدما كانت ىي الوحدة المنتجة وصاحبة الشأن في اتخاذ الق اررات في
مختمف القضايا المتعمقة بالفرد أو الجماعة القرابية والقيام بتنفيذىا دون االستعانة بأية مؤسسة خارجية،
نجدىا بعد التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي شيدىا المجتمع الجزائري بعد االستقبلل قد تعرضت
بفعل عوامل التصنيع والتحضر كظيور المدن الصناعية واليجرة نحوىا إلى فقدان الكثير من صفاتيا
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التقميدية البنائية منيا والوظائفية ،وبالتالي ظيرت محميا صفات ومزايا جديدة ساعدت عمى بروز شكل
جديد من العائمة يتماشى والعصر المعاش .ففتح المجال لمتوظيف مثبل والحصول عمى راتب قمل من
اعتماد األفراد عمى بعضيم البعض مما أدى إلى اختفاء التعاون في نطاق العائمة الحديثة ليصبح كل فرد
من أفرادىا وحدة اقتصادية إنتاجية قائمة بذاتيا تؤمن احتياجاتيا بنفسيا .إضافة إلى االستقبلل
االقتصادي لمفرد نبلحظ أن ارتفاع المستوى الثقافي بعد انتشار عامل التعميم وكذلك االختبلط بين
الجنسين وخروج المرأة إلى العمل ،جعل العائمة بدأت تتعرض إلى فقدان القيم والعادات التي كانت تعد
أساسا في تماسكيا بعدما أصبح األبناء يعتقدون بأفكار وآراء وقيم تختمف عن تمك التي يعتقد بيا األىل
(لبديري مميكة.)48 :2..5،
إضافة إلى أن عامل صعوبات الحياة اليومية التي تواجييا العائمة في الوسط الحضري (العاصمة)
قد يؤثر عمى وظائفيا ،حيث أن ىذه الصعوبات ترىق أعضاء األسرة وتقمل من فرص التفاعل الداخمي
بينيم .وبمعنى أدق أنيا تقمل من ميزانية الزمن الذي يقضيو اآلباء مع أبنائيم في الحياة األسرية سواء
داخل البيت في ممارسة أنشطة مختمفة معا كالقراءة والتسمية وممارسة بعض األعمال جماعيا ،أو خارجو
لنزىة أو لقضاء حاجات األسرة المختمفة وأداء الزيارات لؤلقارب أو غيرىا من مظاىر الحياة الجماعية
لؤلسرة .والتفاعل بين األفراد بصفة عامة ىو ناتج عن تبادل نشاط أو أفعال بين شخصين أو أكثر ،حيث
تكون أفعال الشخص (أ) حاف از لفعل الشخص (ب) ،فعندما تتكرر ىذه الحوافز وتتواصل ردود األفعال
تشكل ظاىرة التفاعل االجتماعي .وبمعنى أوضح ىو ناتج عن إثارة واستجابة :إثارة (أ) واستجابة (ب)
والعكس صحيح .غير أن ىذا التفاعل ال يحدث دون مواقف وظروف مشتركة يعيشيا األفراد المتفاعمين
بل ال بد من ظروف موقفية تتشكل من مجموعة األفراد أنفسيم والوسط المجتمعي الذي يحتكون بو فضبل
عن اإلطارين الزمني والمكاني الذي يعيش فيو ىؤالء األفراد ،حينئذ يعي األفراد الفاعمون مواقفيم ىذه
فيختارون سموكاتيم التفاعمية مع اآلخرين بحسب استراتيجيات محددة وقدراتيم الخاصة .وىكذا يمكن
القول أن التفاعل بين الفردين (أ) و(ب) في الموقف (ع) سيؤدي إلى عبلقة (ج) أو إلى أفعال مشتركة
كما يراه

( Blumerبمومر) أو إلى

سموك اجتماعي كما يصطمح عميو ( Meadميد) (أحمد

زايد.)45. :1981،
وتأخذ ىذه األفعال أو التفاعل األسري ،صو ار كثيرة مثل الجموس في البيت معا والحديث المباشر
واالستمتاع والمشاىدة والمشاركة في األنشطة المنزلية أو المصاحبة والمرافقة خارج البيت إلى غير ذلك ،وقد
يكون ىذا التفاعل األسري بشكل مباشر كتوجيو النصائح واإلرشادات ،أو غير مباشرة كالخروج إلى النزىة
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كما يكون عن قصد أو عن غير قصد ،سمبيا أو ايجابيا بالنسبة إلى أىداف األسرة المتوخاة أو القيم
االجتماعية السائدة فييا .والتفاعل قائم عمى الحياة الجماعية والمشاركة ومن مؤشراتو وعواممو تناول الطعام
عمى مائدة واحدة والجمسات األسرية اليومية وفي المناسبات ،وكمما زاد زمن المقاء والبقاء الجماعي زاد من
فرص التفاعل التي يتم فيو التعبير عن المشاعر وتبادل الرأي في أمور خاصة بالبيت وبأفراد األسرة.
والتفاعل ىو الذي يمنح العبلقات األسرية روحيا وشكميا ،عندئذ يتعرف االبن عمى مشاغل والديو
واىتمامات أسرتو ويتعرف األب ىو كذلك عمى ىموم أبنائو وعبلقاتيم الخارجية ومشاكميم .وتؤثر في
التفاعل عوامل كثيرة أىميا الوقت المتاح لمتفاعل ،فقد يكون وقت المقاء كبي ار لكنو خال من التفاعل إذا كان
ىذا الوقت مصرفا في مشاىدة جياز التمفاز مثبل ،أو مع تواجد عناصر أجنبية عن األسرة تعيق التفاعل أو
االنعزال الداخمي كل في ميمتو أو بسبب سوء التفاىم الداخمي ،وىكذا تتحول األسرة إلى ما يسمى بالقوقعة
الفارغة (بومخموف محمد وآخرون.)172-171 :2..8 ،
وما يستنتج أن اإلطار الزمني أي عامل الزمن يمعب دو ار ىاما في التفاعل والممارسات العائمية
أكثر من اإلطار المكاني ليذا لم يؤثر بعد الممارسات العائمية داخل السكن ،خاصة أن مظاىر الحياة
الحضرية ومتطمباتيا تؤثر في أبعاد الوقت والطاقة التي تجعل الجيود التي يبذليا اآلباء واألميات أقل من
المطالب الطبيعية لؤلطفال نظ ار لموظائف المتعددة المتعمقة بالوسط الحضري والتي تدفع الوالدين في كثير
من األوقات إلى غيابيما عن البيت اضط ار ار (بومخموف محمد وآخرون.)169 :2..8 ،
ىذا من جية ومن جية أخرى باعتبار السكن جزء من الفضاء الحضري فانو ليس بفضاء شخصي
يحوي النشاطات العائمية فقط بل ىو فضاء لمجموع من الممارسات تتعمق بالمكانات التي يحتميا أعضاء
الجماعة العائمية  ،)Zannad-Bouchara ,1995 :163) .وعميو فيو الفضاء المبني المنظم حسب
حاجات ونشاطات واستعماالت القاطنين فيو ( ،)Rouag-Djenidi , 1996 :44وتقصده العائمة لئليواء
ولمقيام بنشاطاتيا اليومية من مأكل ومشرب وراحة وحتى تستطيع تحقيق كل ىذا وجب أن يكون مكان
مغمق ومغطى (.)ONS, 1998 :3
أي أن العائبلت سواء ليا أو ليس ليا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية داخل مساكنيا ،فإنيا
تقوم بيذه الممارسات التي ىي مجمل النشاطات المنزلية ) )Les activités domestiquesالتي يقوم
بيا األفراد داخل السكن أو في المناطق الخارجية المحيطة بو كالباب والعتبة مثبل .كما تشمل مختمف
األعمال المنزلية كتنظيف المسكن التي تيدف إلى ترسيخ معنى النظافة والتنظيم لدى الفرد ،وقد منحيا
( Bachelardباشبلر) ( ) 1967تعريفا حيا عندما أعتبر األعمال المنزلية نسيجا من الروابط التي
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تجمع بين الماضي القديم والقريب الجديد ،بحيث توقظ المرأة القائمة باألعمال المنزلية األثاث من سباتو
العميق ).( Bachelard, 1967:74
أما االعتناء بالسكن فيتجاوز مجرد التنظيم أو الميام العادية بل ىو إنشاء عبلقة وطيدة بينو وبين
الفرد واثبات الذات والميول ورغبة في تثبيت وتأكيد مصطمح الممكية الخاصة وأنو فعبل(أي الفرد) يسكن
ذلك الفضاء بكل زواياه وقادر عمى التصرف فيو )  .)Segaud & al, 2002 :144-145ضيف إلى
ذلك أن االعتناء بالسكن ىي ميام ألف أفراد العائمة القيام بيا ،كميام التنظيم والترتيب وغيرىا من
النشاطات المختمفة ويكون ذلك تبعا لؤلحكام :نظيف أو وسخ ،جميل أو بشع ،جيد أو سيئ) ...
.)Segaud & al, 2002 :144
ولقد أثبتت دراسات عديدة منيا األنثروبولوجيا أن االعتناء بالسكن وتسييره يرتبط بالدرجة األولى
بالجنس ،فالمرأة ىي المسؤول األول عن ذلك من حيث ترتيبو ونظافتو وتحضير طمبات أفراد العائمة من
مأكل وممبس ...إلى جانب ىذا يخضع استعمال الفضاءات داخل السكن لمتسمسل الزمني ،فمثبل غرفة
المعيشة تحتضن أفراد العائمة معظم ساعات النيار ،ألن بيا أجيزة كالتمفزيون والفيديو وبيا ركن خاص
بالتثقيف (قبال فريد)92 :1998،
ووجد ( Gauvainقوفن ) و( Altmanألتمان) أن المناطق األمامية لممسكن تفرض عمى الساكن
احترام معايير المجتمع ،كعدم النوم في حجرة الطعام،عدم االحتفاظ باألنواع الضارة من الحيوانات داخل
البيت ،كما أنيا تعبر عمى االىتمامات والقيم الفردية ،وقد تحتوي المناطق األمامية عادة عمى صور
األسرة ،واألعمال الفنية واألحواض المائية ومعروضات أخرى لمصمحة الزوار (الضيوف) ،ويعكس اختيار
األثاث والديكورات وطرق عرضيا عمى اآلخرين ذوق صاحب البيت وقيمو وامكانيتو المادية .باإلضافة
إلى ذلك يعكس داخل المسكن بشكل تقميدي ذوق الم أرة أو اإلناث بصفة عامة بينما يتعرض الرجل أو
الذكور بوجو عام إلى الموم أو التقدير عمى حالة المظير الخارجي لمسكن .ويركز الباحثان عمى الوقت
والتكاليف المذين ينفقيما أصحاب المساكن لممحافظة عمى الخضرة واألشجار وسط مقدمة المنزل ،ألن
الواجية األمامية لممسكن بالنسبة لمعظم الناس ىي المنطقة التي يعبر فييا الفرد لمجميع عن فرديتو
واحترمو لمعايير جيرانو في الذوق والمعامبلت االجتماعية .وبيذا يظير استخدام أوسع لمفضاء المنزلي
الذي كان ينحصر عمى التسيير والتنظيم واالعتناء بكل زوايا البيت إلى اىتمامات أخرى وتنقبلت وأنشطة
أوسع كعمل المرأة أو مزاولتيا ألنشطة ترفييية أخرى عمى سبيل المثال (Altman & Gauvain,
).1981
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وبما أن السكن ىو المكان الذي يقضي فيو اإلنسان معظم األوقات واألىم من ىذا فأغمبية
الرىانات العائمية تعقد فيو ( ،)Hadjij, 1998 :100ىذا ما يجعمو مسرح الحياة اليومية لئلنسان وألىم
حوادث التي عاشيا كاالختتان والزواج ،الخ حيث تتجسد ىذه الحوادث في قمب السكن ( Zannad
 ،)Traki, 1984 :49باإلضافة إلى ذلك تشمل الممارسات مختمف الطقوس والعادات المتعمقة
باالحتفاالت الدينية وباألعياد واالحتفاالت العائمية ،وىي حسب ( Saileسايل) ( )1985العامل األساسي
في الحفاظ عمى النسيج االجتماعي لمعائمة ،وأن المظاىر الرمزية التي يعكسيا الدين عمى السكن،تكمن
في التوازن الذي يمنحو ،كما أنو يعطي نزعة لمشكل ولمتخطيط ولمتوجو.كما يعتبر المسكن مكان مزاولة
الطقوس الدينية (رجاء مكي طبارة.) 98: 1995 ،
ومعنى ىذا أن استخدام الفضاء وتنظيمو مرتبط بشكل جذري بالحدث االجتماعي المعاش أو المراد
معايشتو ،فتتم تييئة الفضاء بما يتناسب وىذه المناسبة والتكيف معيا مثل والدة طفل جديد ،األعياد،
الزواج ...كميا مناسبات تستدعي بل تستوجب تجييزات من الوضع أكثر سبلسة وتمي از عن باقي أحداث
الحياة األخرى العادية ،ولكل مناسبة طقوس يخضع ليا الفضاء كما األفراد بالتغيير والتنظيم والتجديد
).(Lakabi, 2002 :54

 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
يتضح من نتائج الفرضية الفرعية الثانية أنو كمما كان نمط العائمة نووي فانو توجد فروق دالة بين
العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد في
مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة ألن قيمة T
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .0.5لصالح العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،وىذا يعني أن العائمة النووية القاطنة بالمساكن التي ليس بيا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية يعاني أفرادىا من الضغوط النفسية ،ويمكن إرجاع ذلك إلى التغير االجتماعي الذي
بدأ يظير في المجتمع الجزائري من خبلل تغير في تشكيمة العائمة التي عرفت أول اضطراب عندما
رفضت االستعمار الفرنسي وتشريعاتو ،التي كانت تسعى إلى تفتيت األرض من خبلل توزيعيا بين
أعضاء العائمة الواحدة في الريف ،واستطاعت ىذه القوانين أن تغير تغيي ار جذريا بنية الفبلحة الريفية التي
كانت قائمة أساسا عمى الممكية الجماعية والعمل الجماعي والسكن الواحد .من خبلل ىذه العممية باتت
قائمة أساسا عمى الممكية الفردية والعمل الفردي ،ثم انقسم مسكن العائمة الكبيرة إلى أقسام كثيرة تتناسب
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وعدد أبناء ا لجد الكبير ،فأنتج ىذا التغير فوضى كبيرة حول حدود وممكية األرض بين أعضاء العائمة
الواحدة وخبلفات بين القبائل المجاورة .فرض ىذا التقسيم عمى الكثير من العائبلت النزوح نحو المدن
لكون أن األرض التي أصبحت في حوزة أسرة واحدة ،ال تمبي الحاجات الضرورية التي تستيمك في مدة
سنة .ثم اكتسبت العائمة الريفية صفات جديدة خاصة لما رفضت االستعمار والتجأت إلى الكفاح المسمح
من أجل الحرية ،األمر الذي دفع بالكثير من الشباب االلتحاق بالثورة بالجبال .ىذا الوعي السياسي
المكتسب من االختبلط بالثوار في الجبال ،غير من سموكيات أفراد العائمة الريفية حيث أصبحت آماليم
الوحيدة أن يعيشوا حياة جديدة بالمدن ويستفيدوا من األمبلك التي يتركيا المستعمر عند االستقبلل .بدأت
بعد االستقبلل تعرف العائمة تناقضات بين المدينة والريف ،بين الصناعة والفبلحة بين الجديد والعصري
والتقميدي نتيجة التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي(عبد الحميد دليمي.)71-7. :2..7،
أي نتيجة التحضر السريع وظيور الراتب الشيري كنمط اقتصادي جديد ،وديمقراطية التعميم كقاعدة
جديدة لمثقافة ،وخروج المرأة لمعمل (.(Boutefnouchet 1980 :140-141
وانعكس ىذا عمى العائمة الجزائرية الحديثة التي نزعت لمنمط النووي حيث تمر ىذه العائمة بعدة
أطوار ،كل طور يمكن أن يكون مصد ار من مصادر الضغوط األسرية ،فيظير الطور األول طور تكوين
األسرة وفيو يبحث الزوجان عمى مسكن حسب اإلمكانيات المالية المتوفرة ،ثم طور إنجاب األطفال حيث
في ىذه المرحمة تواجو األسرة الكثير من المشاكل كالسكن وترتيب الشؤون المنزلية ،ثم طور تربية األطفال
التي تزداد أعباء األسرة المالية خاصة المصاريف التي تتعمق باألوالد عند الدخول إلى الدراسة وفي
المراحل المختمفة لمتدريس وتحتاج إلى عدد من الغرف لمفصل الذكور عن اإلناث ،خاصة في مرحمة
التعميم األساسي وال ثانوي والجامعي ،وعند النوم والمذكرات واستقبال األصدقاء ،وفي األخير مرحمة طور
االستقرار أو تضاعف المشاكل وتظير عندما يكبر الطفل ويصبح عنص ار منتجا ،االبن يشتغل وتتزوج
البنت أو تعمل أو يتزوج األبناء في نفس المسكن ويزيد عدد األسر واألفراد األمر الذي ينتج مشاكل
عديدة (عبد الحميد دليمي.)61 :2..7،
ىذا من جية ومن جية أخرى يمكن أن تتعرض العائمة النووية لمضغوط النفسية بسبب ضيق السكن
ألن أغمب العائبلت النووية تقطن مع أسر نووية أخرى ليا عبلقات قرابة معيا كما سبق الذكر ،أو تقطن في
مساكن ضيقة وذلك راجع ألزمة السكن التي يعاني منيا المجتمع ،بالرغم من أنيا تحتاج إلى مساحة كبيرة
الستقبال األقارب واألصدقاء ألنيا تتميز بكثرة الحفبلت الدينية (الحج والمولد النبوي الشريف ،وعاشوراء ،وعيد
األضحى والفطر وسيرات رمضان) ،وكذلك حفبلت الزواج واإلختتان .ومن المعروف أيضا أن العائمة
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الج ازئرية تخزن الكسكسى والدقيق والزيت ومواد أخرى لتستعمل في أيام الشتاء والشدة وىذا يتطمب ركنا وفضاء
خاصا يحتاج إلى دراسة تقنية وكيماوية غير أن ىذه الوظيفة ذات األىمية الكبيرة ال نجدىا لما تعيش العائمة
في سكن ضيق (عبد الحميد دليمي.)18. :2..7،

 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
تشير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة إلى أنو كمما كان حجم العائمة يتراوح ما بين  6-2أفراد فإنو توجد
فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت التي يوجد
في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ألن قيمة  Tدالة
إحصائيا عند مستوى الداللة  .0.5لصالح العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات
العائمية وىذا يعني أن ىذا النوع من العائبلت لو قدرة عمى مواجية الضغوط األسرية ،ويمكن إرجاع ذلك إلى
أنو كمما كان المسكن يتوفر عمى فضاءات خاصة بالممارسات العائمية كمما كان لمعائمة قدرة عمى مواجية
الضغوط ،حيث يؤكد ( Chombart De Lauweشومبار دولو) عمى وجوب وجود ثبلثة أقسام داخل
السكن لمممارسات والنشاطات العائمية وىي :مكان يحافظ عمى الحياة الخاصة ،مكان تجمع والتقاء أفراد
العائمة ،مكان لمحياة االجتماعية .باإلضافة إلى ذلك يرى أن المسكن يسمح بعقد عبلقات معتدلة مع
الجيران وىذا معناه ،عدم العزلة وعدم االختبلط الدائم الذي يقضي عمى الحميمية داخل السكن ،حتى ال
تصل إلى ضغوطات وتوترات يسمييا المختصون في الطب العقمي "بعاصب األروقة" (Névrose de
). ) Chombart De Lauwe , 1975:122( paliers
كما تؤكد دراسات أخرى عمى أن التقسيمات لغرف السكن تعكس أنماط نشاط أعضاء العائمة ،حيث
أن ىناك بعض الفضاءات داخل السكن مثل حجرات المعيشة والصاالت والحمامات تعد مناطق عامة ألي
عضو في العائمة ،وفي مقابل ذلك تعد غرف النوم والمكاتب مناطق فردية تنتمي لشخص واحد ،ويشعر
المالكون ليذه المناطق شعو ار قويا بان ىذه األماكن تمثميم ،ويجمسون حيث ال يقمقيم أحد ،ويستخدم الجميع
المطابخ التي عادة تصنفيا العائمة عمى أنيا تخص األم ،ألنيا ىي المسؤولة عما يحدث بيا
) ،)Levine & al, 1989:21وتكون الحياة الفعمية لمعائمة في غرفة المعيشة والمطبخ الذي لو الدور
األساسي فيو قطب ىام والمرأة ىي الشاغرة األولى لو واألىم ،وتؤكد البحوث عمى أنو المركز الحقيقي
لنشاط العائمة ،وىو الفضاء المشترك لكل أفرادىا رغم مكوث المرأة فيو أكبر مدة ممكنة
( ،)Barrere-Maurisson,1994 :13أما غرفة المعيشة فتشكل عالما خاصا داخل منازلنا ،فيي ممجأنا
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اليومي نحو الدفء العائمي والراحة من ضغوط الحياة اليومية ،ولغرفة المعيشة شروط خاصة يجب أن
تتوفر بيا لتحقق الغرض الذي خصصت لو وأىم ىذه الشروط ىي :المساحة ،فإذا كانت غرفة المعيشة
تيدف إلى جمع أفراد العائمة في مكان واحد حيث يتبادلون أطراف الحديث ويستمتعون بمشاىدة التمفاز وسط
جو تسوده الراحة ،فانو من الميم اختيار مكان متسع ومريح إليفاء ىذا الغرض ،فكمما كانت الغرفة متسعة
وكبيرة كمما جمعت العائمة كميا ،وكمما سيل التحرك بحرية وىدوء داخل فضاءىا .ومع اتساع المكان ومن
األفضل أن نخصص ولو ركن صغير لطاولة طعام بسيطة يتناول عمييا أفراد العائمة طعام العشاء أو
مقببلت المساء .ولمتمفاز بما يحيطو من مكتبة واكسسوارات ومزروعات ركنا أيضا ىاما داخل الغرفة لتسييل
االستمتاع واالبتياج .واكسسوارات غرفة المعيشة في األغمب تتسم بالبساطة والنعومة لكي ال تشكل توت ار
وقمقا من انكسارىا أو إتبلفيا .إن ما تحتاجو كل العائمة ىو تواجد تمك الغرفة لتكون الحل اليومي لمقمق
والتوتر والجفاء العائمي (ميا محمود الطوخي.)2..7 ،

 4-1-1-1عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:
تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي:
ي حجم
" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا ،وفق متغير ّ
ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

 1-4-1-1-1عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:
سيتم عرض نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث كما يمي:
 عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى:

الفرضية الصفرية:

" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت
الراضية عن مساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد،
من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
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فرضية البحث:

" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت الراضية
عن مساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من11
فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة) ".
جدول رقم ( :)63يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت غير الراضية عن
مساكنيا وعينة العائبلت الراضية عن مساكنيا) فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت
العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

122

172669

27634

المتغيراث
من
6- 2
أفراد

الضغىط
األسريت

من
17 -7
أفراد
من 11
فرد فأكثر

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

46

173615

22624

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

178

175635

25652

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

55

172677

26641

43

176674

32612

26

173677

25676

قيمت
T

-7617

7678

7647

قيمت
الذاللت
المحسىبت
76918

76434

76688

مستىي
الذاللت
المعتمذ
7675

7675

7675

الذاللت

غير
دالت

غير
دالت
غير
دالت

يبلحظ من الجدول رقم ( )63ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -.01.=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0918وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يع ني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن
مساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  ،.078=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0434وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن
مساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  .04.=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0688وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا (،).0.5=α
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وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية
عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط األسرية.
جدول رقم ( :)64يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت غير الراضية عن
مساكنيا وعينة العائبلت الراضية عن مساكنيا) فيما يخص الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتغيراث
نىويت

الضغىط
األسريت

ممتذة

مركبت

قيمت

قيمت الذاللت
المحسىبت

الذاللت
المعتمذ

T

عائالث غير راضيت عن مساكنها

168

173661

26653

عائالث راضيت عن مساكنها

57

171693

26668

عائالث غير راضيت عن مساكنها

62

176637

27611

عائالث راضيت عن مساكنها

19

117689

19675

عائالث غير راضيت عن مساكنها

43

17465

31641

عائالث راضيت عن مساكنها

51

177671

23638

مستىي
الذاللت
غير
دالت

7641

76687

7675
غير
دالت

-7667

76573

7675
غير
دالت

7665

76514

7675

يبلحظ من الجدول رقم ( )64ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  .041=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .068.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.067=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .05.3وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  .065=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0514وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط األسرية.
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وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق ،ألن كل الفروق
جاءت غير دالة إحصائيا.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
الفرضية الصفرية:
" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت
الراضية عن مساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية

داخمية المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد،
من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".

فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت الراضية

عن مساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط األسرية (ضغوط نفسية داخل األسرة ،ضغوط أسرية داخمية

المنشأ ،ضغوط أسرية خارجية المنشأ) ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد ،من11
فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
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جدول رقم ( :)65يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا

وعينة العائبلت الراضية عن مساكنيا) ،فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.

البياناث اإلحصائيت

حجم
العينة

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

قيمةT

قيمة الداللة
المحسوبة

المتغيراث

الضغىط
النفسيت
داخل
األسرة

الضغىط
األسريت
الذاخليت
المنشأ

من
6-2
أفراد

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن
مساكنها

من
10-7
أفراد
من11
فرد فأكثر

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن
مساكنها
عائالث غير راضيت عن
مساكنها

من
 6-2أفراد

عائالث راضيت عن
مساكنها
عائالث غير راضيت عن
مساكنها

من
17 -7
أفراد
من11
فرد فأكثر

من
6-2
أفراد
الضغىط
األسريت
الخارجيت
المنشأ

من -7
 17أفراد

من11
فرد فأكثر

عائالث راضيت عن
مساكنها
عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن
مساكنها
عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن
مساكنها
عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن
مساكنها
عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن
مساكنها
عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن
مساكنها

122

24616

8658

46

22679

5683

178

24674

8642

55

24616

7657

43

26674

11679

26

25623

6665

122

52698

14658

46

53637

13667

178

54611

13629

55

52687

14651

43

55677

16629

26

53638

14677

122

25654

7652

46

25676

6655

178

26657

7682

55

24696

7614

43

24693

8644

26

25615

7621
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1679

7642

7668

-7693

7654

7643

-7617

1622

-7611

76776

76669

76498

76351

76586

0.668

76861

76224

76911

مستوى
الداللة
المعتمد

7675

7675

الداللة

غير
دالت

غير
دالت
غير
دالت

7675

7675

7675

7675

7675

7675

7675

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت

غير
دالت
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يبلحظ من الجدول رقم ( )65ما يمي:

فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  1.79 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0.76وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط النفسية داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  .042=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0669وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط النفسية داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  .068=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0498وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط النفسية داخل األسرة.

فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -.093 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0351وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص
الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  ،.054=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0586وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،) ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما
يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  .043 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0668وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
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أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط األسرية الداخمية المنشأ.

فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  -.017 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0861وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  1022=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0224وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص
الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -.011=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن
قيمة الداللة المحسوبة تساوي  .0911وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما
يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ.
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عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

جدول رقم ( :)66يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( عينة العائبلت غير الراضية عن
مساكنيا وعينة العائبلت الراضية عن مساكنيا) ،فيما يخص أنواع الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.

حجم
العينت

البياناث اإلحصائيت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمتT

قيمت
الذاللت
المحسىبت

مستىي
الذاللت
المعتمذ

1619

76234

7675

المتغيراث

الضغىط
النفسيت داخل
األسرة

الضغىط
األسريت
الذاخليت
المنشأ

الضغىط
األسريت
الخارجيت
المنشأ

نىويت

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

ممتذة

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

مركبت

عائالث غير راضيت عن
مسكناها
عائالث راضيت عن مساكنها

نىويت

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مسكناها

ممتذة

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

مركبت

عائالث غير راضيت عن
مسكناها
عائالث راضيت عن مساكنها

نىويت

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مسكناها

ممتذة

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

مركبت

عائالث غير راضيت عن
مساكنها
عائالث راضيت عن مساكنها

168

24648

8686

57

22691

7668

62

24697

9634

19

25621

6653

43

25679

9681

51

23684

5694

168

53657

14632

57

53679

15627

62

54631

13629

19

57695

17629

43

53677

16617

-7617

76916

7675
غير
دالت

1613

76267

7675
غير
دالت

- 7698

76922

7675
غير
دالت

- 1679

76276

7675

51

52641

14614

7641

76681

168

25656

7667

7628

76775

7675

57

25623

7642

62

27617

7687

19

27674

6617

43

25672

8633

51

24645

-7632

7637

76746

76779

7675

7675

يبلحظ من الجدول رقم ( )66ما يمي:
فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  1019 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0234وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
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غير
دالت
غير
دالت

7675

6646

الذاللت

غير
دالت
غير
دالت
غير
دالت

غير
دالت

عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
النفسية داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.01. =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0916وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
النفسية داخل األسرة.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  1013=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .026.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
النفسية داخل األسرة.
فيما يخص الضغوط األسرية الداخمية المنشأ:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  -.0.9 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0922وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -10.9=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0276وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
األسرية الداخمية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  .041 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0681وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
األسرية الداخمية المنشأ.
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عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس
فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ:

 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  .028 =Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0775وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.032=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0746وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ.
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  .037=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .07.9وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما يخص الضغوط
األسرية الخارجية المنشأ.
وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق ،ألن كل الفروق
جاءت غير دالة إحصائيا.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

الفرضية الصفرية:

" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت
الراضية عن مساكنيا فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد-7 ،
 11أفراد ،من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
فرضية البحث:
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت الراضية
عن مساكنيا فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق متغيري حجم العائمة ( 6-2أفراد 11-7 ،أفراد،
من 11فأكثر) ونمطيا (عائمة نووية ،عائمة ممتدة ،عائمة مركبة)".
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عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

جدول رقم ( :)67يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا
وعينة العائبلت الراضية عن مساكنيا) ،فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق حجم العائمة.
البياناث اإلحصائيت

العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتغيراث

مىاجهت
الضغىط
األسريت

قيمت

قيمت الذاللت
المحسىبت

الذاللت
المعتمذ

T
من

عائالث غير راضيت عن مساكنها

122

57662

27675

 6-2أفراد

عائالث راضيت عن مساكنها

46

67641

17654

من17-7

عائالث غير راضيت عن مساكنها

178

51679

19612

عائالث راضيت عن مساكنها

55

58667

27681

عائالث غير راضيت عن مساكنها

43

46628

21678

عائالث راضيت عن مساكنها

26

56696

21617

أفراد
من 11
فرد فأكثر

-7687

-2611

-2677

مستىي

76427

76736

76742

7675

7675

7675

يبلحظ من الجدول رقم ( )67ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  6-2أفراد فقيمة  - .08.=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  ..42.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا ،فيما
يخص مواجية الضغوط األسرية.
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  1.-7أفراد فقيمة  -201=Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0.36وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا
يعني أنو ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص
مواجية الضغوط األسرية ،لصالح العائبلت الراضية عن مساكنيا حيث بمغ المتوسط الحسابي
ليذه العائبلت  ،58067في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا
.51079
 بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم من  11فرد فأكثر فقيمة  -2...=Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة
الداللة المحسوبة تساوي  .0.42وىي تساوي مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني
أن و ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص
مواجية الضغوط األسرية ،لصالح العائبلت الراضية عن مساكنيا حيث بمغ المتوسط الحسابي
ليذه العائبلت  ،56096في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا
.46028
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الذاللت

غير
دالت

دالت

دالت

عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

جدول رقم ( :)68يمثل نتائج اختبار  Tلعينتين مستقمتين (عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا
وعينة العائبلت الراضية عن مساكنيا) فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،وفق نمط العائمة.
العينت

المتىسظ
الحسابي

االنحراف
المعياري

عائالث غير راضيت عن مساكنها

168

56678

27644

عائالث راضيت عن مساكنها

57

57675

17689

عائالث غير راضيت عن مساكنها

62

57655

19657

عائالث راضيت عن مساكنها

19

55647

23671

عائالث غير راضيت عن مساكنها

43

47686

21661

عائالث راضيت عن مساكنها

51

62637

27678

البياناث

اإلحصائيت

المتغيراث

T

نىويت

مىاجهت
الضغىط
األسريت

قيمت

قيمت الذاللت
المحسىبت

ممتذة

مركبت

-7632

-7692

-3637

76749

76367

76771

مستىي
الذاللت
المعتمذ

7675

7675

7675

الذاللت

غير دالت

غير دالت

دالت

يبلحظ من الجدول رقم ( )68ما يمي:
 بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمة  -.032=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .0749وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص درجة مواجية
الضغوط األسرية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا 560.8
واالنحراف المعياري  ،2.044في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت الراضية عن مساكنيا
 570.5واالنحراف المعياري  ،17089أي الفارق بسيط مقداره . -.098
 بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمة  -.092=Tوىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
تساوي  .036.وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ليس ىناك
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص درجة مواجية
الضغوط األسرية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا 5.055
واالنحراف المعياري  ،19057في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت الراضية عن مساكنيا
 55047واالنحراف المعياري  ،230.1أي الفارق بسيط مقداره . -4093
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة  -3037=Tوىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
 .0..1وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ( ،).0.5=αوىذا يعني أنو ىناك فروق
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عرض وتفسير النتائج

الفصل السادس

دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص درجة مواجية
الضغوط األسرية ،لصالح العائبلت الراضية عن مساكنيا حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه
العائبلت  ،62037في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا .47086
وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا ،ألن بعض الفروق
جاءت دالة إحصائيا ،والبعض اآلخر غير دال.
وبصفة عامة يمكن القول أن الفرضية الجزئية الرابعة لمدراسة تحققت جزئيا.
 2-4-1-1-1تفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:
سيتم تفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة من خبلل تفسير نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث.
 تفسير نتائج الفرضية الفرعية األولى والثانية:
يتبين من نتائج الفرضية الفرعية األولى والثانية أنو ميما كان حجم العائمة (من  2إلى 6أفراد أو
من  7إلى  1.أفراد أو من  11فرد فأكثر) وميما كان نمطيا (عائمة نووية أو ممتدة أو مركبة) فانو ال
توجد فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية
وأنواعيا ،ألن كل قيم  Tغير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .0.5وىذا يعني أن ىذه العائبلت ميما
كان حجميا أو نمطيا وسواء كانت راضية أو غير راضية عن مساكنيا فإنيا تتساوى في الضغوط
األسرية وفي أنواعيا ،ويمكن إرجاع ذلك إلى أن الرضا عن السكن ال يمعب دو ار في ظيور الضغوط
األسرية وأنواعيا ،بل ىناك متغيرات أخرى تساىم في ذلك ،كالقدرة عمى مواجية مطالب الحياة ويكون
ذلك عن طريق النظرة السميمة والموضوعية لمحياة ومطالبيا ،االستمتاع بالحياة ،تحمل المسؤولية تجاه
النفس وتجاه الغير (وفيق صفوت مختار ،بدون تاريخ ،)21:إضافة إلى أنو ليس بالضرورة أن يكون
السكن ىو مصدر لمرضا وبالتالي عامل لمقضاء أو التخفيف من الضغوط األسرية بكل أنواعيا ،فمقد بين
الكثير الباحثين أن الرضا حالة داخمية لدى الفرد تظير في سموكو واستجاباتو ،وتعكس درجة تقبمو لذاتو
وألسموب الحياة التي يحياىا في المجال الحيوي المحيط بو ،ويفصح ىذا التقبل عن نفسو في توافق الفرد
مع ذاتو واآلخرين وجوانب الحياة المختمفة ،ونظرتو المتفائمة نحو المستقبل ،وقدرتو عمى التكيف مع
المشكبلت التي تواجيو والتي تؤثر في سعادتو(ىناء محمد شويخ ،)139 : 2..9 ،أي أن الرضا ىو
تقدير عقمي لنوعية الحياة التي يعيشيا الفرد ككل ،ويمثل الشعور بالرضا عددا من المقاييس النوعية
لمرضا كالرضا عن العمل ،أو الزواج ،أو الصحة إلى غير ذلك.
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ويتباين الشعور بالرضا لدى الناس باختبلف البيئات االجتماعية ،أو بين بمد وآخر مثبل :أن
الشعور بالرضا في الزواج والحياة األسرية أكثر ارتفاعا في أمريكا ،بينما يحتل الرضا عن العمل مكانة
أعمى في بريطانيا .ويعتبر الرضا عن العمل في عدد من المجتمعات داللة عن الشعور العام بالرضا ،في
حين يرى البعض اآلخر أن العمل أقل أىمية من الحياة األسرية واألنشطة الترويحية أو المسكن أو
جوانب الحياة األخرى .كما أن الشعور بالرضا يختمف حسب الثقافات والمجتمعات والبمدان (أديب
الخالدي.)7. :2..2 ،
وىناك من الدراسات التي ربطت الشعور بالرضا بالصحة النفسية ألن التمتع بيا يعني عدم
اإلصابة بالضغوط ،ألن اإلحساس بالرضا مطمبا من المطالب الميمة التي ييدف اإلنسان إلى تحقيقيا،
فالرضا ىو أحد العوامل العامة لمشعور بالسعادة إذ أن الفرد يصف سعادتو عمى أساس شعوره بالرضا
وىذا الشعور يتجمى في عدة جوانب متعددة مثل :الشعور بالرضا عن العمل ،الحالة الصحية ،الزواج،
القدرات الذاتية وغيرىا ،وكمما كان اإلنسان راض عن كمما أدى ذلك إلى خفض التوتر والقمق والشعور
بالراحة النفسية (فوزي محمد جبل.)14 :2...،
وبينت كذلك دراسة ( Morrisموريس) ( )1988ذلك حيث قام بدراسة عدد من المتغيرات التي
ترتبط بالرضا كالشعور بالوحدة ،واإلحساس بالسعادة الداخمية ،واالتصال بالناس موضوع الثقة والرضا
عن الدخل المادي واالكتئاب ،مستخدما في ذلك مجموعة كمية قواميا  4..مفحوصا

ومفحوصة،

وجمعت البيانات من خبلل قياس المتغيرات موضع االىتمام في الدراسة ،وأظيرت النتائج أن األفراد األقل
شعو ار بالوحدة كانوا أكثر رضا ،كذلك أظيرت النتائج ارتباط كل من عدم الشعور بالوحدة واالتصال
بأناس موضع الثقة ،والرضا عن الدخل المادي يرتبط مباشرة بالرضا ،كما أوضحت النتائج أيضا أنو كمما
كانت نظرة المفحوصين ايجابية لمحياة ولمنفس كمما انخفض شعورىم باالكتئاب (مجدي محمد
الدسوقي.)124 :2..7،
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 تفسير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

يتضح من نتائج الفرضية الفرعية الثالثة أنو كمما زاد حجم العائمة عن  9أفراد فما فوق وكمما كانت
العائمة مركبة ،كانت ىناك فروق دالة إحصائيا بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن
مساكنيا فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،ألن كل قيم  Tدالة إحصائيا عند مستوى الداللة ،.0.5
ويرجع الفرق في مواجية الضغوط األسرية لصالح العائبلت الراضية عن مساكنيا ،وىذا يعني أن ىذه
العائبلت ليا قدرة عمى مواجية الضغوط األسرية ،ويمكن إرجاع ذلك إلى أن الرضا عن السكن الذي ىو
االرتباط الذي يخمق مشاعر الراحة واألمن ) ،)Rivlin,1982 :82ويسمى ىذا االرتباط الوجداني بين
األفراد ومساكنيم باسم "عشق المكان" ".)Taun,1974 :68) "Topophilia
إذن يمثل الرضا عن السكن عامبل أساسيا في تكوين االرتباط الوجداني بالسكن وىو يقوى مع
مرور الزمن ،ذلك ألن مسكن الفرد ىو مكان لبلرتباط القوي والخاص لدى معظم األشخاص ،ألن البيت
يمثل مكانا آمنا يكون الفرد مالكا ألموره معظم الوقت .والرضا عن السكن يشمل تحقيق الراحة والسعادة
واالستمتاع باألوقات التي يقضييا الساكن داخل مسكنو وبالتالي الرضا عن السكن يعتبر ارتباط وجداني
ايجابي بين األفراد وبيئاتيم السكنية ).)Shumaker & Taylor,1983 :120
ومنو يمعب الرضا عن السكن دو ار في مواجية الضغوط األسرية ألن عدة دراسات أكدت أن
ىناك عوامل تساىم فيو ،حيث وجد ( Zehnerزىنر) أن ىناك عدة عوامل تنبئ برضا السكان عن
مساكنيم ،وتشمل كل ما يتعمق بالضوضاء والخصوصية والمبلئمة االجتماعية ،ومستوى الصيانة ،ووفرة
التسوق ووجود المستشفيات ،والمدارس والتسييبلت الخدماتية .وفي دراسة أخرى مشابية وجد Carp
(كارب) و ( Zawadskiازوادسكي) و( Shokrkonشوكركن) أن انعدام الضوضاء ،المظير الجمالي،
واألمان (المرور واألمن من الجريمة) ،وقابمية الحركة ،وادراكات الجيران ،كانت مؤشرات جيدة لمرضا
).)Carp & al,1976
إضافة إلى أن ىناك من العمماء أمثال Hawell :و )1985( Rowlesالمذان يشيران إلى أن التعمق
بالسكن مرتبط بإمكانيات ىذا األخير من توفير النمو والتطور ليوية الفرد (.)Maltais & al, 2000 : 75
ويعني ىذا أنو كمما توفر السكن عمى ىذه العوامل كمما كانت لمعائمة راضية عنو وبالتالي ألفرادىا
القدرة عمى مواجية الضغوط.
وتشير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة أيضا أنو كمما كانت العائمة نووية أو ممتدة فإنو ال توجد
فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص مواجية الضغوط
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األسرية ،ألن قيم  Tدائما غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،.0.5وىذا يعني أن ىذه العائبلت
سواء كانت نووية أو ممتدة ،وسواء كانت راضية أو غير راضية عن مساكنيا فإنيا تتساوى في مواجية
الضغوط األسرية ،أي أن الرضا عن السكن ال يساعد ىذه العائبلت عمى مواجية الضغوط األسرية ،بل
أنيا قد تواجو الضغوط األسرية عن طريق التعاون والتماسك العائمي خاصة أن العائمة الجزائرية تؤمن
بالمقولة « أنا وأخي عمى ابن عمي ،وأنا وابن عمي عمى الغريب » ،والعبلقات فييا مع أفراد المجتمع
ىي عبلقات اجتماعية ثانوية سطحية ومتباعدة مقارنة مع العبلقات في الجماعة االجتماعية األولية التي
ىي العبلقات العائمية أكثر تماسكا حيث تمعب السمطة األبوية أداة المراقبة لتحقيق ذلك،
) .(Boutefnouchet, 1980 :55أي أن الصفة المتأصمة في العائمة الجزائرية خاصة الكبيرة الحجم
ىي الوحدة والتماسك خاصة أن العبلقات التي تربط بين أعضاء العائمة قائمة عمى التعاون والمودة
والتضحيات وااللتزام غير المحدود في مختمف المجاالت ،وىذا ما يمنح ليؤالء األفراد الشعور باالطمئنان
واالستقرار العاطفي وعدم القمق تجاه األزمات أو النكبات المحتممة الوقوع (لبديري مميكة.)48 :2..5،
وىذا ما ىيأىا لمواجية الضغوط األسرية ،ويتفق ىذا مع العديد من الدراسات حول أىمية المساندة األسرية
في مواجية الضغوط األسرية ،ومن ىذه الدراسات نجد دراسة ( Daviديفي) ( )2..2التي بينت آثر
المساندة األسرية في مواجية الضغوط األسرية ،خاصة دور األميات في المساندة (أماني عبد المقصود
وتياني عثمان.)113 :2..7،
وكذلك دراسة ( Youngيونغ) ( )1997التي تناولت التأثير المختمف لموفاة الوالدية عمى ضغوط
المراىقين كما تحدد بالمصادر الفردية واألسرية لممواجية ،وذلك عمى أساس أن وفاة األب أو األم يعتبر
أكثر أحداث الحياة ضغطا وكربا بالنسبة لممراىقين ،وأن التوافق مع متطمبات الموقف والتغيرات الحياتية
نتيجة لمفقدان الوالدي يمكن تحقيقو من خبلل استخدام وسائل لممواجية فردية أو أسرية المصادر .وقد
افترضت الدراسة وجود عبلقات دالة بين درجة الضغط وبين كل من استخدام استراتيجيات مواجية معينة،
ومستويات تماسك األسرة وتكيفيا ،ونمط التواصل بين األبناء وأحد الوالدين الذي بقى عمى قيد الحياة،
مستخدمة في ذلك عينة قواميا ( )7.مراىقا من أسر فقدت أحد الوالدين .وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك
عبلقة بين استراتيجيات المواجية وبين تماسك األسرة وتواصل المراىق مع أحد والديو (أماني عبد
المقصود وتياني عثمان.)119 :2..7 ،
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كما بينت دراسة ( Sheidowشيدو) وآخرون ( )2..1أن بعض األسر تواجو الضغوط بقيام ىذه
األخيرة بوظائفيا عمى أكمل وجو أو بالدعم الديني (أماني عبد المقصود وتياني عثمان.)13. :2..7 ،
إضافة إلى أن مواجية الضغوط عن طريق الدعم الديني غير غريب عمى العائمة الجزائرية التي
تتبنى منذ القدم نظام قيم يتميز بقيم روحية أخبلقية كالشرف واألمانة والصومعة االجتماعية أكثر من القيم
المادية ،ألن الظروف االقتصادية الغير المستقرة والجانب الديني شجعا ذلك ،باإلضافة إلى أن القيم الروحية
األخبلقية تعمل عمى الحفاظ عمى نظام القرابة وتركيبة العائمـة والدليـ ـل عمى ذلك أن ىناك خوف حقيقي من
فقد تقييم أحد أفراد العائمة أو الصديق أو الجار إلى غي ـ ـ ـ ـر ذلك ). (Boutefnouchet, 1980 : 53
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 -2-مناقشة وتحميل عام لنتائج الدراسة:

تبين من خبلل نتائج الدراسة المتوصل إلييا أن العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر وبحكم

عيشيا في منطقة ليا طابع جغرافي وتركيبة اجتماعية وعادات وتقاليد خاصة تميزىا عن غيرىا من
المناطق في الجزائر ،إضافة إلى ما تعانيو من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وعمرانية قد
تؤدي إلى ظيور الضغوط األسرية فييا .وبمعنى آخر فمتغير ظروف السكن بأبعاده ال يؤدي وحده إلى
ظيور الضغوط األسرية بكل أنواعيا ،وال يمعب دو ار أساسيا أيضا في مواجية ىذه الضغوط وذلك حسب
حجم ونمط العائمة.
لكن رغم ذلك يمكن ترتيب أبعاد ظروف حسب درجة تأثيرىا في ظيور الضغوط األسرية
وأنواعيا ومواجيتيا ،وسنتطرق إلى ذلك فيما يمي:

 -1-2بعد طبيعة السكن:

دلت نتائج الدراسة أن بعد طبيعة السكن الذي يقيس مدى مبلئمة السكن من حيث حجمو ،مساحتو،

مرافقو ،تجييزه الخ ،أكثر األبعاد تأثي ار أي أنو يؤدي أكثر من غيره من األبعاد إلى ظيور بعض أنواع
الضغوط األسرية مثل :الضغوط النفسية داخل األسرة لما يتراوح حجم العائمة من  2إلى  1.أفراد ،ولما
يكون نمط العائمة (نووية ،ممتدة ،مركبة) ،وىذا ما تؤكده الكثير من الدراسات التي توصمت إلى أن السكن
غير البلئق لو تأثيرات كثيرة عمى الجانب الصحي والجانب النفسي واألخبلقي ...لساكنيو ،ومن أىم ىذه
الدراسات نجد دراسة ( Van Menxelفان مانكسل) ( )1994التي تيدف إلى مقارنة لبر وفيل الصحة
الجسدية والعقمية والنفسية بين الرجال والنساء ذوي المسكن غير البلئق ،فتوصمت إلى أن ثمثي أفراد العينة
الذين لدييم مشكبلت سكنية تتعمق باإلضاءة ،التيوية ،المساحة إلى غير ذلك ،مصابين باالضطرابات
خاصة النفسية ؛ وأن أكبر نسبـة من األفراد المصابين باالضطرابات خاصة النفسية ىي نسبة النساء،
لكونين األكثر مكوثا بالبيت )(Maltais & al,2000 :3-4
ومن المتعارف عميو أنو إذا قمت المساحة التي يعيش فييا الفرد عمى  16م ²تصبح صعبة وغير
محتممة وىي أقل من ما ىو موجود في السجون واذا قمت عمى ىذا المستوى ستؤثر عمى الصحة الجسدية
والعقمية وعمى العبلقات الداخمية والخارجية (عبد الحميد دليمي.)185-184 :2..7،
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وىذا ما بينتو عدة دراسات لما أشارت إلى أن مساحة السكن أن لم تمبي جميع حاجات أعضاء
العائمة ستؤدي حتما إلى التأثير عمى الصحة الجسدية والنفسية ألعضائيا ،وىذا ما يؤكده Bryce
(برايس) عندما قال « :المكان الذي يسكن فيو الفرد يعد أم ار حيويا في تكوين شخصيتو وعامبل مؤث ار عمى
الصحة النفسية والجسدية واالجتماعية » ).(Bryce, 1970 :05
ولقد كشفت عدة دراسات أخرى عمى أن الخمول وىبوط الحيوية من أىم أسباب اعتبلل المزاج
واإلدمان ،وأن ظروف اإلسكان الرديئة من أىم األسباب المباشرة ليذه األمراض االجتماعية .كما أن
النظافة ال تعد شرطا الزما ضروريا لتحقيق ضمان الصحة الجسدية فحسب بل ىي شرط ضروري الحترام
الذات وأساس األخبلق الحميدة والسموك الموفق .وىناك ارتباطا وثيقا بين نسبة وفيات األطفال وكثافة
المسكن ،ومعدالت التزاحم السكنى ،ولوحظ أن معدالت المرض بين األحياء ،وانخفاض مستويات
االنجاز ،والحيوية ذات صمة وثيقة بتزايد معدالت التزاحم السكنى .كما أن الحجرة المزدحمة تعتبر عامبل
ىاما في انتشار األمراض المعدية ،ومن أىم العوامل في انتشار أمراض الجياز التنفسي ،وأن التزاحم
السكنى يرتبط بانتشار األمراض التناسمية ،في الوقت الذي يكون فيو عامبل أكثر تأثي ار في المشكبلت
األخبلقية التي تكشف عنيا مناطق اإلسكان السيئ وذلك نظ ار النعدام الخصوصية بين أفراد األسرة.
وبالمثل ترتبط مشكمة الجريمة واالضطراب عامة بالظروف غير المبلئمة لئلسكان .وقد يرجع عدم احترام
القانون وعدم احترام المجتمع إلى الذكريات األولى لصبى الطفل ،لما كان ممعبو الشارع ومسكنو حجرة
مزدحمة أو مسكن متيالك .وىناك ارتباطا وثيقا بين سوء األحوال السكنية وبين تفشي الكثير من المشاكل
االقتصادية واالجتماعية وربما يكون أسوء التأثيرات الناتجة عن اإلسكان الرديء في مدينة ما ىو فساد
األخبلق والمعنويات وما ينتج عنو من انخفاض في قوة اإلنتاج لنسبة كبيرة من السكان(عبد الحميد
دليمي.)27-26 :2..7،
ومما ال شك فيو أن السكن غير البلئق الذي تنعدم فيو النظافة واألمن والحماية ونسبة معينة من
الخصوصية ،فانو يرتبط بعدة أمراض واضطرابات نفسية ،وىذا ما يؤكده الباحث ( Bernardبرنار)
( )2..5الذي يرى أنو عندما يكون المسكن متدىو ار فان الصحة الجسدية لمساكن تكون معرضة لمخطر،
ويقدم لنا مجموعة من المشكبلت الناتجة عن الظروف السكنية السيئة أىميا :التسمم بغاز ثاني أوكسيد
الكربون وحساسية من جراء الرطوبة ،إضافة إلى اضطراب عمى مستوى الصحة العقمية (انييار ،الخوف
من األماكن المغمقة) ،وكذلك المشكبلت االجتماعية التي تتخبط فييا العائمة بسبب الضيق في مساحة
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السكن (التغيب عن المدرسة أو عن أماكن العمل ،تشرد األطفال في الشوارع ،فقدان مناصب العمل،
تفكك أسري ،ديون ،جناح) ) .( Bernard,2005 :7
كما أشارت الباحثة ( Beauchesneبوشن) ( )1993أن الظروف السكنية السيئة والمشكبلت
اليومية الناتجة عن ضيق الفضاء المسكن وكذا عدم توفر المسكن عمى الشروط الصحية البلزمة ال يحقق
االندماج االجتماعي لمعائبلت (.)Beauchesne,1994 :41
ولقد بينت أيضا الباحثة سناء الخولي أن العيش في سكن غير الئق يؤدي إلى فقدان العزلة
والخصوصية ،والتعرض لممرض ،واإلخفاق في إقامة روابط عائمية حميمة تتميز بالقرب والخصوصية،
ألن الغرفة الواحدة قد تسكنيا عائمة بأكمميا (سناء الخولي.)42 :2..2 ،
ولقد أشارت نتائج ىذا البعد كذلك أنو ممكن أن تتعرض العائمة المركبة إلى ضغوط أسرية من نوع
الضغوط الخارجية المنشأ والتي تظير عندما تكون ظروف السكن مثل :النظام والجمال الطبيعي،
والنظافة واألمن والجيرة ،غير متوفرة فإنيا تكون مواقف ضاغطة تؤثر عمى سموك أفراد األسرة ،وتعتمد
الناتجة عن ظروف اإلقامة عمى درجة تقييم األفراد ليا ،ويتوقف ذلك عمى
درجة ضغط ىذه المواقف
ّ

العمر والتعميم وسمات الشخصية ،والخبرات السابقة ،والطبقة االجتماعية والعمر...

(بشرى إسماعيل،

.)6. :2..4
إضافة إلى أن بعد طبيعة السكن يمعب دو ار ىاما في مواجية الضغوط األسرية لما يتراوح حجم
العائمة من  2إلى  6أفراد ،ولما تكون العائمة نووية أو مركبة ،وذلك لصالح العائبلت القاطنة بمساكن
الئقة ،وىذا يدل عمى أن السكن البلئق يمكن أن يوفر األمن ونوعية الحياة المذان يتأثران بالعبلقات التي
يقيميا الفرد مع جواره ونوعية العمران أو المستوى التدريجي لمسكن بين الراقي والمتدني .وىذه العوامل
كميا تحدد توجو نظرة الفرد إلى نفسو والى اآلخرين ،وبالتالي الشعور بوضعية أو حالة نفسية ناتجة عن
ذلك ،بحيث أن العوامل السابقة يمكن أن تكون أصبلً في حالة اضطرابية دائمة لمتواصل مع الجوار
كالعدوانية واضطرابات تمس الفرد بحد ذاتو ،وال تمس غيره كالقمق ،الميول االكتئابية وعدم االستقرار
والتوتر ( .)OMS,2004 :03-04وتشمل ىذه المعايير كل الشروط الصحية والظروف الجيدة المحيطة
بالسكن ،والتي تساىم في تأمين سبلمة الساكن وتحافظ عمى صحتو النفسية والجسمية واالجتماعية وىي
تخص كل التجييزات الصحية )المرحاض ،بيت االستحمام ،المطبخ ،التدفئة ،الكيرباء ،مساحة المسكن،
عدد الغرف ،عدد أفراد العائمة الساكنين تحت سقف واحد( .كما يجب أن يدخل ضمن البيئة
السكنية:الخصوصية ،اليدوء الفضاء المفتوح ،االستقبللية ،والحرية ،وىذه العناصر ليست عناصر رفاىية،
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وانما ىي أساسيات ضرورية في الحياة)حيدر فاروق عباس ،( 18: 1998 ،حيث تؤكد الباحثة رجاء
مكي طبارة أن السكن المريح والبلئق يعبر بالضرورة عمى الحالة النفسية لمفرد ،فيو ينعكس عمى ذات
الساكن ومشاعره وأحاسيسو (رجاء مكي طبارة.)89 :1995 ،
وحسب الموسوعة العربية العالمية ( )2..4يسمى المسكن اآلمن والصحي والمريح "السكن
القياسي ويساعد المسكن الذي يحتوي عمى التدفئة والتيوية السكان عمى البقاء في حالة صحية جيدة،
كما يمد كل فرد من أفراد األسرة بالمساحة الكافية ليشعر بالخصوصية والحرية ,ويحتوي السكن القياسي
عمى الماء الجاري البارد والساخن ،وجياز معد لمتخمص من القاذورات ،باإلضافة لئلضاءة الكيربائية ليبل
وضوء الشمس نيا ار (الموسوعة العربية.)2..4 ،

 -2-2بعد الممارسات العائمية داخل السكن:
يقصد ببعد الممارسات العائمية داخل السكن في مدى توفر السكن عمى فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية ،وىو يؤثر بدرجة أقل من بعد طبيعة السكن ،حيث بينت نتائج الدراسة أن ىذا البعد
يؤدي إلى ظيور الضغوط النفسية داخل األسرة لما تكون العائمة نووية وليس ليا فضاءات خاصة
بالممارسات العائمية داخل مسكنيا ،وىذا يعني أن العائمة النووية تعاني من الضغوط النفسية أكثر من
غيرىا لما ال يتوفر في مسكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية ،ويمكن إرجاع ذلك إلى أن العائمة
الجزائرية المعاصرة بتقمص حجميا من النظام العائمة الجزائرية الممتدة إلى عائمة تتسم اليوم بصغر الحجم
أي نووية ،واذا كانت في المناطق الريفية تتحكم في إمكانية توسيع مسكنيا كمما تزايد أعضاءىا ،لكن ىذه
اإلمكانية في الوسط الحضري أي المدينة صعبة ،مما جعميا تعيش مستقمة عن العائمة الكبيرة وبالتالي لم
تعد تمبي مطالبيا الضرورية بواسطة التعاون والتضامن في اإلنتاج بل أصبحت مستقمة اقتصاديا عن بقية
أفراد القرابة من اآلباء واإلخوة واألعمام ...حيث أنيا تؤمن معاشيا اعتمادا عمى دخل رب العائمة الذي ال
يسد كل حاجياتيا خاصة أنيا أصبحت تعيش في مجتمع استيبلكي ،مما دفع بالعبلقات العائمية إلى
النزوع نحو الفردية وىذا يعتبر مصد ار ىاما لمضغوط النفسية داخميا .ىذا من جية ومن جية أخرى إذا
لم يتوفر السكن عمى فضاءات خاصة بالممارسات العائمية أي فضاءات خاصة بالممارسات الشخصية
(ىناك فضاءات خاصة بالحميمية والخصوصية ،بالراحة ،بالعمل ،)...فضاءات خاصة بالنشاطات
العائمية (ىناك فضاءات خاصة باالجتماعات العائمية ،التسامر ،مشاىدة التمفزيون ،االحتفاالت بالمناسبات
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العائمية ،)...فضاءات خاصة بالممارسات االجتماعية (فضاءات خاصة بالعبلقات االجتماعية كاستقبال
الضيوف من األىل واألصدقاء والجيران) فإنو يؤدي إلى ظيور الضغوط النفسية داخل العائمة ،والتي
يقصد بيا األحداث التي يمكن أن تحدث داخل إطار نظام األسرة وتؤدي إلى حالة عدم استقرار أو توتر
في النظام األسري وتتضمن ىذه الضغوط المشاعر واالنفعاالت الناتجة عن تأثر األفراد داخل األسرة
بعضيم بالبعض اآلخر (أماني عبد المقصود وتياني عثمان.)2..7 ،
ولقد بينت عدة دراسات خطورة عدم توفر لؤلفراد فضاءات خاصة بيم أين يمكن ليم القيام
بنشاطاتيم اليومية ،ميما كانت البيئة التي يكونون فييا (بيئة العمل أو بيئة البيت ،)...ومنيا دراسة
( Epsteinابشتين) ( )1981التي بينت أن إدارة البيئة الخاصة بالفرد تصبح صعبة ،حيث الحظ
الباحث أنو إذا ازداد عدد سكان البيئة .فاالنتباه والطاقة المتاحة عادة ألداء العمل تتشتت في المواقف
المزدحمة .والموارد تصبح نادرة ،وتبدأ أنشطة الناس اآلخرون في التداخل مع أعمالنا .ىذا التداخل غير
مرغوب فيو مع اآلخرين يشتت انتباه الفرد عن أداء الميام ،ويسبب عدم الراحة ويؤدي إلى حدوث
الضغط النفسي (حسن مصطفى عبد المعطى.)45 :2..6 ،
وأكدت الباحثة رجاء مكي طبارة ( )1995أن المسكن أكثر تعبير عن مشاعر الفرد واسقاطاتو وىو
المرآة الحقيقية لواقع األسرة ،خاصة وأن الحياة العائمية تركز داخل البيوت فاألشخاص الذين يعانون
حاالت سكنية صعبة لدييم مشاكبلت عائمية مختمفة ،وبالمقابل فإن األفراد الذين يعيشون حاالت
اضطراب نفسي ينعكس بالضرورة عمى مساكنيم وعمى توزيعيا وتقسيميا داخميا وخارجيا (رجاء مكي
طبارة.)1995 ،
وكما يتجو بعض العمماء إلى رؤية السكن عمى أنو عبارة عن عنصر يصقل ىوية الساكن فيو ألنو
يساىم في صقل بعض نواحي البناء النفسي الشخصي ،ألن ىناك عدة عوامل تدخل في بناء اليوية والشخصية
ومن بينيا السكن الذي يحولو الفرد إلى فضاء منزلي ومساحة شخصية وذاتية يختمف من خبلليا عن اآلخرين
وينفرد بخصوصياتو ،وأي فقدان لمسيطرة عمى المحيط المنزلي أو صعوبة امتبلكو مادياً وفعمياً أو نفسياً (عدم
التكيف) يؤدي إلى ىشاشة وضعف بناء الفرد أو العائمة (.)OMS,2004 : 03-04
إضافة إلى أن لبعد الممارسات العائمية داخل السكن دور في مواجية الضغوط األسرية لما يكون
حجم العائمة يتراوح ما بين  6-2أفراد ،ولما تكون ليذه العائبلت فضاءات خاصة بالممارسات العائمية
داخل مساكنيا ،وىذا يعني أن ىذا النوع من العائبلت لو قدرة عمى مواجية الضغوط األسرية أكثر من
غيرىا ،ألن حجميا الصغير وتوفر مساكنيا عمى مساحة تناسب ىذا الحجم سمح ليا بتخصيص
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فضاءات لمممارسات العائمية ،مما يجعميا أكثر اتزانا وبالتالي أكثر قدرة عمى مواجية الضغوط ،ألن
الكثير من الباحثين يؤكدون عمى أىمية توفر السكن عمى فضاءات خاصة بأفراد العائمة أين يمارسون
نشاطاتيم ،ألن السكن فضاء نفسي فالفرد يحس فيو بالراحة واألمان والطمأنينة ،ومنيم الباحثة Eleb
(إيبلب) التي ترى أن السكن ىو آلية دفاعية ضد القمق ،يقال أنا مرتاح والراحة ىنا راحة جسمية ونفسية،
ألن الفرد يمقي ذاتو في مسكنو ،حيث يقترب ويتعرف عمى صورتو المثالية وعمى أناه وعمى نرجسيتو،
فالحياة ال يمكن أن تتم في دار أو في مسكن اآلخر ،حيث أنو في مسكننا نعبر عن مشاعرنا الداخمية
وعن أوىامنا وىمومنا الداخمية .فيظير مكان العيش إذن كنوع من السيناريو حيث تظير معو األبعاد
الميبيدية والنزعات الجسدية والجنسية ).(Eleb, 1987

 -3-2بعد الرضا عن السكن:

يعتبر الرضا عن السكن أمر شديد األىمية ،فقد يتأثر أعضاء العائمة بمبلمحو الفيزيقية كحجمو

ونوعو ،كما يتأثرون بالمبلمح غير الفيزيقية مثل توفر الخصوصية ونمط الروابط االجتماعية مع الجيران،
ليذا يتمثل بعد الرضا عن السكن في الرضا عن نوعو وموقعو وحجمو وتجييزه ،واإلحساس بالراحة
داخمو .وىو يؤثر بدرجة أقل مقارنة بالبعدين السابقين (بعد طبيعة السكن وبعد الممارسات العائمية داخل
السكن) ،حيث بينت نتائج الدراسة أن ىذا البعد لو دو ار في مواجية الضغوط األسرية ،كمما زاد حجم
العائمة عن  9أفراد فما فوق وكمما كانت العائمة مركبة ،وكمما كانت ىذه العائبلت راضية عن
مساكنيا ،ويمكن إرجاع ذلك إلى أنو كمما كثر عدد أفراد العائمة أعتبر في المجتمع الجزائري سند ودعم
ليا ميما كانت الخبلفات العائمية ،وكما ذكرنا سابقا فالمساندة العائمية تمعب دو ار ميما في مواجية
الضغوط ،ألن ىذه العائبلت من جية تشبع الحاجة إلى األمن واالنتماء بوجود أشخاص آخرين معيا في
أغمب األحيان تربطيا عبلقات دموية معيم،وبالتالي تحافظ عمى مكونات العائمة الجزائرية التقميدية ،وفي
الوقت نفسو تحافظ عمى مكونات العائمة النووية كاالستقبلل االقتصادي ،والتوازن االجتماعي والعاطفي
بين الزوجين (العبلقة المتساوية والحرة) ،إضافة إلى التحكم بطريقة سميمة في تربية األطفال ،بفعل أن
الزوجة تبقى المسئولة الوحيدة وزوجيا في بيتيم (عبد الحميد دليمي.)73-72 :2..7 ،
أي أن ىذا النمط من العائمة يساعدىا عمى التوافق مابين ما ىو موروث وما يقتضيو العصر
الحالي ،وبالتالي ال تعيش الصراعات التي قد تعيشيا العائمة النووية أو الممتدة بل تكرس كل جيودىا
لمواجية الضغوط ،وىذا يدل عمى تكيفيا .حيث تستخدم عممية التكيف الستعادة توافقيا وقوتيا ،ولمقاومة
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ومواجية أزماتيا وتحدياتيا وتظير عممية التكيف في اإلشباع والرضا وتتضمن وظيفة الشفاء أو استعادة
القوى والتي تنمي وتشجع قدرة األسرة عمى النيوض بسرعة والتكيف مع المواقف األسرية الضاغطة أو مع
األزمات (أماني عبد المقصود وتياني عثمان.)2..7،
إضافة إلى أن تفاقم أزمة السكن في الجزائر دفع بالعائمة الجزائرية إلى الرضا عن مسكنيا ميما
كان ،ألنيا في حاجة ماسة إلى ممجأ يأوييا مما جعميا لما تتحصل عمى مسكن تقبمو ميما كان نمطو
ودون شروط .ليذا الرضا عن السكن ليس العامل الوحيد الذي يؤدي إلى ظيور الضغوط األسرية بكل
أنواعيا بل ىناك عوامل أخرى كما سبق توضيحو ،خاصة في مجتمع كالمجتمع الجزائري الذي يعتبر
الحصول عمى سكن أكبر مكسب تحققو العائمة الجزائرية ،بسبب أزمة السكن التي عانت منيا منذ
االستقبلل ،ومازالت تعاني منيا إلى حد اآلن ىذا من جية ،ومن جية أخرى تسعى العائمة الجزائرية
جاىدة لمحصول عمى سكن حتى لو كانت غير راضية عنو ،ألنيا تعتقد أن "السكن قبر الحياة" يجب
الحصول عميو .إضافة إلى أن ىذه القيم تدفع أفراد العائمة إلى إظيار الرضا ميما كانت كمية ونوعية
المتحصل عميو في العائمة ). (Medhar, 1992 : 25

 -4-2بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن:

قد أكدت نتائج الدراسة أن بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن ىو البعد الوحيد من أبعاد ظروف

السكن الذي ليس لو أي تأثيرا ،أي أنو ال يمعب أي دور في ظيور الضغوط األسرية بكل أنواعيا
(الضغوط النفسية داخل األسرة ،الضغوط األسرية الداخمية المنشأ ،الضغوط األسرية الخارجية المنشأ)،
إضافة إلى أن ليس لو دو ار أيضا في مواجيتيا ،ميما كان حجم العائمة (من  2إلى  6أف ارد أو من  7إلى
 1.أفراد أو من  11فرد فأكثر) أو نمطيا نووية أو ممتدة أو مركبة وسواء ليا أو ليس ليا تنظيم الفضاء
الداخمي لمسكن ،وىذا يعني أن كل العائبلت تتساوى في درجة وأنواع ودرجة مواجية الضغوط األسرية ،أي
كميا تعاني من الضغوط األسرية بكل أنواعيا وتتساوى في مواجية ىذه الضغوط ،وىذا يدل عمى أن متغير
بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن متغير ال تأثير لو بل ىناك متغيرات أخرى تمعب دو ار في ذلك حيث أن
البيئة المحيطة بالفرد بجميع مكوناتيا قد تكون مصد ار لمضغوط ،والعائمة من البيئات األساسية والقاعدية
التي تزود الفرد بما يحتاجو لكن ما يحدث داخميا ممكن أن يكون مصد ار من مصادر الضغوط ألفرادىا
بغض النظر عن ظروف السكنية التي تعيش فييا ،وىذا ما أشار إليو ( Murayموراي) حين جعل البيئة
تقوم بذلك عمى شخصية الفرد ،وجعل عمى رأس ىذه الضغوط الضغط الصادر عن األسرة ،وقد حدد تمك
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الضغوط في " التنافر الحضاري ،التنافر األسري ،التأديب المتقمب ،انفصال الوالدين ،غياب أحد الوالدين،
مرض أحد الوالدين ،وفاة أحد الوالدين ،دونية أحد الوالدين ،تباين الوالدين ،الفقر عدم االستقرار المنزلي...
(ىول.ك ولندزي .ج ،بدون تاريخ .)24.-239 :ومن المتغيرات التي ال يمكنا أغفميا والتي تمعب دو ار كبي ار
في ظيور الضغوط األسرية نجد الظروف المادية لمعائمة التي قد تشكل ضغطا عمييا وتحرميا من توفير
واشباع احتياجات أبنائيا سواء من حيث اتساع المجال السكني أو من حيث ضروريات الحياة وحمايتيم من
الحرمان .إضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة ومتطمباتيا يجعل األسرة عاجزة عمى تمبية حاجات األبناء إلى
التعميم والتغذية والعبلج وغيرىا ،وتضاف إلى ذلك الظروف المعنوية لؤلسرة ،مثل مستوى الوالدين
(بومخموف محمد وآخرون.)2.1 :2..8 ،
وتشير اآلن األدلة العممية إلى أن المضايقات اليومية قد يكون ليا تأثيرات أكثر داللة عمى صحة
األفراد من أحداث الحياة األساسية ،فيي إحدى الدراسات الطولية التي أجريت عمى  1..شخص في
كاليفورنيا ،طبقا عمييم مقياس المضايقات اليومية ،أوضحت النتائج أن األفراد األكثر تعرضا لؤلمراض
الجسمية المرتبطة بالضغوط والتي من بينيا :الدوار ،الصداع ،واضط اربات المعدة .وكذلك أشارت النتائج
إلى أن المضايقات اليومية كانت منبيا داال قويا لؤلعراض النفسية أكثر من أحداث الحياة ،ومما ال شك
فيو أن ارتفاع تكاليف الحياة تقمق كثير من األفراد والقمق عمى عدم كفاية ما لدييم من مال لشراء الغذاء،
والمبلبس ،والعناية الصحية ،والخدمات والتعميم يضعف أفراد العائمة ،ويؤدي إلى الخوف من البطالة أو
من التوقف عن العمل،والعجز المدرك أو الحقيقي ألفراد العائمة لمبقاء عمى حالة مادية جيدة تدفع بيم
لمبحث عن وظيفة إضافية ،فالعمل اإلضافي يجمب المال اإلضافي ،لكنو يسمب الفرد وقت راحتو
ويضعف قوتو وطاقتو ،ويتضح ذلك في زيادة االنفعال والعصبية واإلحباط والقمق ،ومن ثم فإن المشكبلت
المادية واالقتصادية تزيد من ضغط التعب والمشكبلت العائمية( .بشرى إسماعيل.)61 :2..4 ،
ىذا من جية من جية أخرى ال يمعب بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن دو ار في ظيور الضغوط
األسرية ألن تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن حسب دراسة الكابي يخضع لنظام القيم واالعتقادات الدينية
واإليديولوجية ويتجاوز تحديد الفرد وحده لو ،إلى تأثير المعايير االجتماعية ،والشروط االقتصادية إضافة
إلى القوانين العقمية واألفكار الفمسفية ( ،)Lakabi, 2002وعميو فالعائمة الجزائرية تنظم فضائيا الداخمي
حسب ثقافتيا وقيميا ومعاييرىا ومستواىا التعميمي واالقتصادي وربما ىذا ما يجعل بعد تنظيم الفضاء
الداخمي لمسكن ليس مصد ار من مصادر الضغوط األسرية ،كما ال يمعب كذلك دو ار في مواجيتيا ألن كل
عائمة ليا طريقة خاصة بيا في امتبلك الفضاء الداخمي لمسكنيا ،وىذا ما أكدتو دراسة عبمة رواق
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( )1996حول "طرق امتبلك الفضاء السكني بأكبر أحياء مدينة قسنطينة" ،حيث بينت أنو يختمف تنظيم
الفضاء الداخمي لمسكن باختبلف الفئة االجتماعية التي تقطن فيو ،حيث أن العائبلت ذات المستوى
التعميمي والمعيشي المرتفع والتي نمط حياتيا عصري والتي كانت اإلقامة السابقة ليا في فيبلت تستعمل
كل غرف المسكن حسب الوظيفة التي صممت من أجميا ،إضافة إلى أنو ليس ليذه العائبلت غرفة
متعددة االستعماالت تستخدم لعدة وظائف كاألكل ومشاىدة التمفزة ...في حين العائبلت ذات المستوى
التعميمي والمعيشي المنخفض والتي نمط حياتيا تقميدي والتي كانت اإلقامة السابقة ليا في بيوت قصديرية
تستعمل غرف المسكن لعدة وظائف خاصة لمنوم ،ألنو في أغمب األحيان يعيش في ىذه العائبلت األبناء
المتزوجون .أما العائبلت ذات المستوى التعميمي والمعيشي المنخفض والتي نمط حياتيا تقميدي والتي
كانت اإلقامة السابقة ليا في مساكن تقميدية ،فان ليا دائما غرفة متعددة الوظيفة ميما كانت مساحة
السكن وحجم العائمة)Rouag-Djenidi,1996 ( .
وما يمكن أن نستخمصو من ىذه الدراسة أن متغير ظروف السكن في أغمب األحيان ال يؤدي
وحده إلى ظيور الضغوط األسرية بكل أنواعيا ،وال يمعب دو ار أساسيا أيضا في مواجية ىذه الضغوط
وذلك حسب حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر.
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 -3االستنتاج العام:نستنتج من خبلل نتائج ىذه الدراسة أن ظروف السكن في مجتمع عينة الدراسة ليس العامل الوحيد
الذي يؤدي إلى ظيور الضغوط األسرية بكل أنواعيا ،وليس الوحيد أيضا في مواجية ىذه الضغوط ،إال
أن أبعاد ظروف السكن تتفاوت درجة تأثيرىا في ظيور ومواجية الضغوط األسرية وذلك وفق حجم ونمط
العائمة ،حيث بينت نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
 أن بعـ ــد طبيعـ ــة السـ ــكن أكثـ ــر األبعـ ــاد تـ ــأثي ار أي أن ـ ــو يـ ــؤدي أكثـ ــر مـ ــن غي ـ ـره مـ ــن األبعـ ــاد إل ـ ــى
ظي ـ ــور بع ـ ــض أنـ ـ ـواع الض ـ ــغوط األسـ ـ ـرية مث ـ ــل :الض ـ ــغوط النفس ـ ــية داخ ـ ــل األسـ ـ ـرة لم ـ ــا يتـ ـ ـراوح
حجـ ـ ــم العائمـ ـ ــة مـ ـ ــن  2إلـ ـ ــى  6أف ـ ـ ـراد أو مـ ـ ــن  9إلـ ـ ــى  51أف ـ ـ ـراد ،أو ميمـ ـ ــا كـ ـ ــان نمـ ـ ــط العائمـ ـ ــة
( نووية،ممت ـ ـ ــدة ،مركب ـ ـ ــة) ،وك ـ ـ ــذلك الض ـ ـ ــغوط الخارجي ـ ـ ــة المنش ـ ـ ــأ الت ـ ـ ــي تظي ـ ـ ــر عن ـ ـ ــد الع ـ ـ ــائبلت
ذات النمط المركب.
 ي ــؤثر بع ــد الممارس ــات العائمي ــة داخ ــل الس ــكن بدرج ــة أق ــل م ــن بع ــد طبيع ــة الس ــكن ،حي ــث بين ــت
نت ـ ــائج الد ارس ـ ــة أن ى ـ ــذا البع ـ ــد ي ـ ــؤدي إل ـ ــى ظي ـ ــور الض ـ ــغوط النفس ـ ــية داخ ـ ــل األسـ ـ ـرة لم ـ ــا تك ـ ــون
العائم ـ ــة نووي ـ ــة ول ـ ــيس لي ـ ــا فض ـ ــاءات خاص ـ ــة بالممارس ـ ــات العائمي ـ ــة داخ ـ ــل مس ـ ــكنيا ،ويعن ـ ــي
ىذا أن العائمة النووية تعاني من الضغوط النفسية،
 ي ـ ــؤثر بع ـ ــد الرض ـ ــا ع ـ ــن الس ـ ــكن بدرج ـ ــة أق ـ ــل مقارن ـ ــة بالبع ـ ــدين الس ـ ــابقين (بع ـ ــد طبيع ـ ــة الس ـ ــكن
وبعـ ــد الممارسـ ــات العائميـ ــة داخـ ــل السـ ــكن) ،حيـ ــث بينـ ــت نتـ ــائج الد ارسـ ــة أن ىـ ــذا البعـ ــد لـ ــو
دو ار ف ـ ــي مواجي ـ ــة الض ـ ــغوط األسـ ـ ـرية ،كمم ـ ــا زاد حج ـ ــم العائم ـ ــة ع ـ ــن  9أفـ ـ ـراد فم ـ ــا ف ـ ــوق وكمم ـ ــا
كانت العائمة مركبة ،وكمما كانت ىذه العائبلت راضية عن مساكنيا.
 أك ـ ــدت نت ـ ــائج الد ارس ـ ــة أن بع ـ ــد تنظ ـ ــيم الفض ـ ــاء ال ـ ــداخمي لمس ـ ــكن ى ـ ــو البع ـ ــد الوحي ـ ــد م ـ ــن أبع ـ ــاد
ظ ـ ــروف الس ـ ــكن ال ـ ــذي ل ـ ــيس ل ـ ــو أي ت ـ ــأثيرا ،أي أن ـ ــو ال يمع ـ ــب أي دور ف ـ ــي ظي ـ ــور الض ـ ــغوط
األس ـ ـرية بكـ ــل أنواعيـ ــا (الضـ ــغوط النفسـ ــية داخـ ــل األس ـ ـرة ،الضـ ــغوط األس ـ ـرية الداخميـ ــة المنشـ ــأ،
الض ـ ــغوط األسـ ـ ـرية الخارجي ـ ــة المنش ـ ــأ) ،إض ـ ــافة إل ـ ــى أن ل ـ ــيس ل ـ ــو دو ار أيض ـ ــا ف ـ ــي مواجيتي ـ ــا،
ميمـ ـ ــا كـ ـ ــان حجـ ـ ــم العائمـ ـ ــة (مـ ـ ــن  2إلـ ـ ــى  6أف ـ ـ ـراد أو مـ ـ ــن  9إلـ ـ ــى  51أف ـ ـ ـراد أو مـ ـ ــن  55فـ ـ ــرد
فـ ـ ــأكثر) أو نمطيـ ـ ــا (نوويـ ـ ــة أو ممتـ ـ ــدة أو مركبـ ـ ــة) وس ـ ـ ـواء ليـ ـ ــا أو لـ ـ ــيس ليـ ـ ــا تنظـ ـ ــيم الفض ـ ـ ــاء
ال ـ ــداخمي لمس ـ ــكن ،وى ـ ــذا يعن ـ ــي أن ك ـ ــل الع ـ ــائبلت تتس ـ ــاوى ف ـ ــي درج ـ ــة وأنـ ـ ـواع ودرج ـ ــة مواجي ـ ــة
الض ـ ـ ــغوط األسـ ـ ـ ـرية ،أي كمي ـ ـ ــا تع ـ ـ ــاني م ـ ـ ــن الض ـ ـ ــغوط األسـ ـ ـ ـرية بك ـ ـ ــل أنواعي ـ ـ ــا وتتس ـ ـ ــاوى ف ـ ـ ــي
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مواجيـ ـ ــة ىـ ـ ــذه الضـ ـ ــغوط ،وىـ ـ ــذا يـ ـ ــدل عمـ ـ ــى أن متغيـ ـ ــر بعـ ـ ــد تنظـ ـ ــيم الفضـ ـ ــاء الـ ـ ــداخمي لمسـ ـ ــكن
متغير ال تأثير لو بل ىناك متغيرات أخرى تمعب دو ار في ذلك.
توصـ ـ ــمنا مــ ــن خـ ـ ــبلل ىــ ــذه الد ارسـ ـ ــة التــ ــي تناولــ ــت موضـ ـ ــوعا متشـ ـ ــعبا ربـ ـ ــط ثــ ــبلث تخصصـ ـ ــات
وىـ ــي :عم ـ ــم الـ ــنفس وذل ـ ــك مـ ــن خ ـ ــبلل التع ـ ــرض إلـ ــى مفي ـ ــوم الضـ ــغوط األس ـ ـرية ،وعمـ ــم العمــ ـران وذل ـ ــك
ب ـ ـ ــالتطرق إل ـ ـ ــى مفي ـ ـ ــوم الس ـ ـ ــكن ،وأخيـ ـ ـ ـ ار عم ـ ـ ــم االجتم ـ ـ ــاع م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــبلل التركي ـ ـ ــز عم ـ ـ ــى تركيب ـ ـ ــة العائم ـ ـ ــة
الجزائريـ ـ ــة وخاصـ ـ ــة بـ ـ ــالتركيز عمـ ـ ــى حجميـ ـ ــا ونمطيـ ـ ــا ،أن متغيـ ـ ــر ظـ ـ ــروف السـ ـ ــكن ال يمكـ ـ ــن اعتبـ ـ ــاره
العامل الوحيد الذي يسبب ظيور الضغوط األسرية أو يساعد عمى مواجيتيا.
إضافة إلى أنو توصمنا من خبلل مبلحظاتنا الميدانية إلى استنتاج ما يمي:
 التغي ـ ــرات ال ـ ــذي تعيش ـ ــيا العائم ـ ــة الجزائري ـ ــة بس ـ ــبب التحـ ـ ـوالت االقتص ـ ــادية واالجتماعي ـ ــة الســ ـريعة
المتبلحق ـ ــة الت ـ ــي ش ـ ــممت معظ ـ ــم مج ـ ــاالت الحي ـ ــاة ،أدت إل ـ ــى ظي ـ ــور ق ـ ــيم واتجاى ـ ــات وع ـ ــادات
وتقالي ـ ـ ــد ومواق ـ ـ ــف متناقض ـ ـ ــة م ـ ـ ــع م ـ ـ ــا عرفت ـ ـ ــو ف ـ ـ ــي الق ـ ـ ــديم (االنفت ـ ـ ــاح االقتص ـ ـ ــادي ،االن ـ ـ ــدفاع
االسـ ـ ـ ــتيبلكي ،انحـ ـ ـ ــبلل الـ ـ ـ ــروابط االجتماعيـ ـ ـ ــة ،االنح ـ ـ ـ ـراف ،الرشـ ـ ـ ــوة ،االخـ ـ ـ ــتبلس ،البلمبـ ـ ـ ــاالة،
التس ـ ــيب ،)...مم ـ ــا ن ـ ــتج عني ـ ــا مش ـ ــاكل كثيـ ـ ـرة ومتنوع ـ ــة (الط ـ ــبلق والتفك ـ ــك الع ـ ــائمي ،البطال ـ ــة،
مـ ـ ــرض أو إعاقـ ـ ــة أحـ ـ ــد أف ـ ـ ـراد العائمـ ـ ــة ،قمـ ـ ــة المصـ ـ ــادر الماليـ ـ ــة داخـ ـ ــل العائمـ ـ ــة ،أزمـ ـ ــة السـ ـ ــكن،
فق ــدان أح ــد أعض ــاء العائم ــة ع ــن طري ــق الوف ــاة أو الس ــفر ،التغي ــر ف ــي ع ــدد أفـ ـراد العائم ــة ،وف ــي
أدو ارىــ ــم وفـ ـ ــي أســ ــاليب معيشــ ــتيم ،التغيـ ـ ــر فـ ـ ــي القض ـ ــايا الجنس ـ ــية ف ـ ــي العائمـ ـ ــة كعــ ــدم التوافـ ـ ــق
الجنسـ ـ ــي ب ـ ـ ــين ال ـ ـ ــزوجين أو الحم ـ ـ ــل ،انحــ ـ ـراف أح ـ ـ ــد أف ـ ـ ـراد العائم ـ ـ ــة ،)...عان ـ ـ ــت مني ـ ـ ــا العائم ـ ـ ــة
وتعتبر من المصادر الرئيسية لمضغوط األسرية.
 حاولت في الوقت الحالي العائمة الجزائرية التي تغير شكل مسكنيا عما كان عميو في القديم
التكيف معو لكي ال يكون مصد ار لمضغوط ،وذلك بإجراء تعديبلت عمييا ألن عممية تصميم
العمارة الحديثة ال تتبلءم مع حجم األسرة ومتطمباتيا ،مما ينجم عنو تحويل الفراغات اإلضافية
لممسكن إلى فراغات أساسية مثل :غمق الشرفات واستعماليا كحمام أو كمطبخ ،وتحويل وظيفة
المطبخ إلى غرفة نوم وتقسيم غرفة الجموس إلى قسمين لمتفرقة بين الجنسين .تغطية الشرفات
والنوافذ بمختمف المواد قصد الحصول عمى فضاء حر غير مكشوف عن الخارج ،باإلضافة إلى
تسييج مكان الطوابق السفمية بسياج واستعمالو عمى شكل حديقة خاصة بنشر الغسيل أو تجفيف
بعض أنواع األطعمة.
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لموقع السكن دو ار ميما عند العائمة القاطنة بوالية الجزائرية حيث كمما كانت تقطن وسط
العاصمة أو في مقرات المقاطعات اإلدارية لوالية الجزائر القريبة من العاصمة ،كمما تغاضت عن
ظروف السكن الذي تقطن بو ،ألن ىذه المواقع جد حيوية تتوفر عمى كل التسييبلت المعيشية
من حيث التسويق أو المرافق الخدماتية الضرورية أو الموصبلت ...والدليل عمى ذلك أن السوق
العقارية في ىذه المواقع جد منتعشة حيث تباع المساكن بأثمان باىظة جدا بل خيالية ،حتى ولو
كان السكن ضيق أو غير الئق .ألن موقع السكن يتيح لساكنيو إمكانية االستفادة من خيارات
العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس وغير ذلك من المرافق االجتماعية الحيوية .وتبرز
أىميتو في المدن الكبيرة حيث أن موقع السكن غير المبلئم يكمف العائبلت الوقت والجيد
ويضيف أعباء أخرى مالية عمييا قد ال تستطيع ميزانياتيا أن تتحمميا .والموقع المبلئم يعني أيضا
أن المساكن يجب أن تّشيد بعيدا عن مواقع التموث التي تشكل تيديدا لحق األفراد في الصحة.



أغمب األحياء الشعبية في والية الجزائر تقع في وسط العاصمة وتكثر فييا المساكن التقميدية
والقديمة المعرضة لبلنييار وحتى القصديرية ،إضافة إلى أن أغمب ىذه المساكن ضيقة ومزدحمة
ورغم أن أغمب العائبلت القاطنة فييا تعاني من ظروف سكنية صعبة اال أنيا جد متمسكة بيا،
ويمكن إرجاع ذلك إلى أن ىذه العائبلت تشبع الحاجة إلى االنتماء وفي نفس الوقت الحاجة
لتأكيد الذات لدييا ،والدليل عمى ذلك أن أفراد ىذه العائبلت لما يعرفون بأنفسيم دائما يقولون أنيم
أبناء ذاك الحي مثبل ابن القصبة أو باب الوادي أو بمكور أو باش جراح ...إضافة إلى أنيم
يفتخرون جدا بكونيم من ىذه األحياء ،ألن ىذه العائبلت تعتبر نفسيا ىي العائبلت العاصمية
األصمية.

 بينت الكثير من المساكن التي زرناىا عند القيام بالدراسة االستطبلعية والدراسة األساسية أنيا
تفتقر لفضاء خاص بالطفل ،وذلك يترك آثا ار عمى حياتو وعمى نموه العقمي والنفسي وحتى
االجتماعي .ويعيق العائمة لمقيام بدورىا التربوي.
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الخاتمة:
يواجـ ـ ـ ـ ــو معظــ ـ ـ ــم النــ ـ ـ ــاس فـ ـ ـ ـ ــي عص ـ ـ ـ ـ ـرنا الحــ ـ ـ ــالي بس ـ ـ ـ ــبب التط ـ ـ ـ ــور االقتص ـ ـ ـ ــادي والتكنولــ ـ ـ ــوجي
واالجتمـ ــاعي الـ ــذي ط ـ ـ أر عمـ ــى مختمـ ــف المسـ ــتويات فـ ــي الحيـ ــاة العص ـ ـرية ،شـ ــتى أن ـ ـواع الضـ ــغوط ،ليـ ــذا
أضـ ــحى ىـ ــذا المفيـ ــوم جـ ــزءا مـ ــن حياتنـ ــا اليوميـ ــة ،فنجـ ــده كثيـ ــر االسـ ــتعمال فـ ــي المغـ ــة العاميـ ــة لئلشـ ــارة
إلـ ــى حالـ ــة نفسـ ــية غيـ ــر مرغـ ــوب فييـ ــا ،كمـ ــا كثـ ــر اسـ ــتعمالو أيضـ ــا فـ ــي المجـ ــال العيـ ــادي ،وىـ ــذا لئلشـ ــارة
إلـ ــي مجموعـ ــة مـ ــن التغي ـ ـرات الداخميـ ــة أو الخارجيـ ــة التـ ــي تيـ ــدد ت ـ ـوازن وتكيـ ــف الفـ ــرد والتـ ــي يمكـ ــن أن
تؤدي إلى تخريب أجيزة الجسم واإلضرار بو.
وى ـ ــذا المفي ـ ــوم دف ـ ــع الب ـ ــاحثين لتفس ـ ــيره وفيم ـ ــو ،فتكون ـ ــت أبح ـ ــاث كثيـ ـ ـرة ومتنوع ـ ــة ،اختمف ـ ــت ف ـ ــي
تحديـ ـ ــده ،ولكـ ـ ــن اتفقـ ـ ــت عمومـ ـ ــا عمـ ـ ــى أع ارضـ ـ ــو وآثـ ـ ــاره وخطورتـ ـ ــو ،وعمـ ـ ــى أنـ ـ ــو السـ ـ ــبب الرئيسـ ـ ــي وراء
اإلص ـ ــابة ب ـ ــاألمراض العض ـ ــوية والنفس ـ ــية ،وأش ـ ــارت ك ـ ــذلك إل ـ ــى أنواع ـ ــو الت ـ ــي مني ـ ــا الض ـ ــغوط النفس ـ ــية
وضـ ــغوط العمـ ــل ،والضـ ــغوط األس ـ ـرية التـ ــي قـ ــد تيـ ــدد كيـ ــان العائمـ ــة وتوازنيـ ــا ،وذلـ ــك بسـ ــبب المتطمبـ ــات
والتحــ ــديات الكثي ـ ـ ـرة التــ ــي تواجييــ ــا العائمــ ــة ،كارتفــ ــاع تك ـ ــاليف المعيش ـ ــية ،األوض ـ ــاع الماليـ ـ ــة الصـ ـ ــعبة،
التمـ ـ ــوث البيئـ ـ ــي (الضوضـ ـ ــاء ،االزدح ـ ـ ــام ،التمـ ـ ــوث المنـ ـ ــاخي )...والمش ـ ـ ــكبلت العائميـ ـ ــة (تفكـ ـ ــك أس ـ ـ ــري،
بطال ـ ــة ،م ـ ــوت أح ـ ــد الوال ـ ــدين ،االنحـ ـ ـراف ،)...إض ـ ــافة إل ـ ــى الظ ـ ــروف المحيطي ـ ــة ،بك ـ ــل م ـ ــا تحوي ـ ــو م ـ ــن
مكونـ ــات ،والتّـ ــي م ـ ــن بينيـ ــا الس ـ ــكن الـ ــذي يمث ـ ــل المـ ــأوى ال ـ ــذي تمجـ ــأ إلي ـ ــو العائمـ ــة ليقيي ـ ــا مـ ــن الطبيع ـ ــة
ومخاطرىـ ــا ،حيـ ــث يجـ ــد فيـ ــو أفرادىـ ــا األمـ ــن وال ارحـ ــة والحريـ ــة فـ ــي ممارسـ ــة نشـ ــاطاتيم وىوايـ ــاتيم ،ولكـ ــن
الظروف الخاصة بالسكن يمكنيا أن تتدخل وتسبب في ظيور ىذه الضغوط.
وعمي ـ ـ ــو أث ـ ـ ــار موض ـ ـ ــوع "الس ـ ـ ــكن وعبلقت ـ ـ ــو بتركيب ـ ـ ــة العائم ـ ـ ــة وظي ـ ـ ــور الض ـ ـ ــغوط فيي ـ ـ ــا" اىتمامن ـ ـ ــا
وحثنـ ــا عمـ ــى البحـ ــث فيـ ــو ،ومحاولـ ــة تفسـ ــيره عنـ ــد العائمـ ــة القاطنـ ــة بواليـ ــة الج ازئـ ــر ،واسـ ــتطعنا فـ ــي ىـ ــذه
الد ارسـ ــة لمـ ــس بع ـ ــض جوانـ ــب الموضـ ــوع ع ـ ــن طريـ ــق الوقـ ــوف عم ـ ــى بعـ ــض أثـ ــاره ،لك ـ ــن النتـ ــائج تبق ـ ــى
رىينـ ــة العينـ ــة وخصائصـ ــيا ،ألن د ارسـ ــة العائمـ ــة القاطنـ ــة بواليـ ــة الج ازئـ ــر ال تسـ ــمح بتعمـ ــيم النتـ ــائج عمـ ــى
العائم ـ ــة الجزائري ـ ــة بص ـ ــفة عام ـ ــة ،وألن أفـ ـ ـراد العين ـ ــة ينتم ـ ــون إل ـ ــى منطق ـ ــة جغرافي ـ ــة لي ـ ــا ط ـ ــابع خ ـ ــاص
يميزىـ ــا عـ ــن غيرىـ ــا مـ ــن المنـ ــاطق الجزائريـ ــة ،ويعيشـ ــون ظـ ــروف وتح ــديات تختمـ ــف عـ ــن بـ ــاقي العـ ــائبلت
الجزائرية.
وانطمقت ىذه الدراسة من فرضية عامة انبثقت منيا أربع فرضيات جزئية تفرع عن كل واحدة منيا ثبلث

فرضيات فرعية ،لمتعرف فيما إذا كانت ىناك عبلقة بين ظروف السكن(طبيعة السكن ،تنظيم الفضاء
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الداخمي لمسكن ،الممارسات العائمية داخل السكن ،الرضا عن السكن) وك ّل من الضغوط األسرية وأنواعيا
ومواجيتيا ،وفق تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر (حجميا ونمطيا).
ومن أجل اختبار الفرضيات تَــم:
 إخضـ ـ ــاع أدوات الد ارسـ ـ ــة المتمثمـ ـ ــة فـ ـ ــي :مقيـ ـ ــاس الضـ ـ ــغوط األس ـ ـ ـرية  -لمبـ ـ ــاحثتين أمـ ـ ــاني
عبـ ـ ــد المقصـ ـ ــود وتيـ ـ ــاني عثمـ ـ ــان -والـ ـ ــذي تـ ـ ــم تكييفـ ـ ــو مـ ـ ــن طـ ـ ــرف الطالبـ ـ ــة عمـ ـ ــى البيئـ ـ ــة
الجزائري ـ ــة ،واس ـ ــتبيان ظ ـ ــروف الس ـ ــكن ال ـ ــذي ت ـ ــم بن ـ ــاؤه م ـ ــن ط ـ ــرف الطالب ـ ــة بع ـ ــد االط ـ ــبلع
عم ـ ــى التـ ـ ـراث العمم ـ ــي الخ ـ ــاص بموض ـ ــوع الس ـ ــكن ونت ـ ــائج الد ارس ـ ــة االس ـ ــتطبلعية ،ويق ـ ــيس
ى ــذا االس ــتبيان ظ ــروف الس ــكن م ــن خ ــبلل أربع ــة أبع ــاد (بع ــد طبيع ــة الس ــكن ،وبع ــد تنظ ــيم
الفض ـ ــاء ال ـ ــداخمي لمس ـ ــكن ،وبع ـ ــد الممارس ـ ــات العائمي ـ ــة داخ ـ ــل الس ـ ــكن ،وبع ـ ــد الرض ـ ــا ع ـ ــن
الس ـ ـ ــكن) ،لمد ارس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــيكومترية بغي ـ ـ ــة تحقي ـ ـ ــق ش ـ ـ ــروط الص ـ ـ ــدق والثب ـ ـ ــات ،ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق
تطبيقيا عمى عينة استطبلعية تتكون من  2.9عائمة من والية الجزائر.
 تطبيـ ــق أدوات الد ارسـ ــة عمـ ــى عينـ ــة قواميـ ــا  4..عائمـ ــة ممثمـ ــة فـ ــي ربـ ــات البيـ ــوت ،حيـ ــث
تـ ـ ــم اختيارىـ ـ ــا مـ ـ ــن  13مقاطعـ ـ ــة إداريـ ـ ــة مـ ـ ــن واليـ ـ ــة الج ازئـ ـ ــر ،باسـ ـ ــتعمال المعاينـ ـ ــة غيـ ـ ــر
االحتمالي ـ ـ ــة ،والت ـ ـ ــي أخيـ ـ ـ ـرت بطريق ـ ـ ــة الحص ـ ـ ــص وطريق ـ ـ ــة الف ـ ـ ــرز بش ـ ـ ــكل الكـ ـ ـ ـرة الثمجي ـ ـ ــة
كإجراء النتقائيا.


معالجــ ــة المعطيــ ــات التـ ـ ــي تحصـ ـ ــمنا عميي ـ ــا إحص ـ ــائيا ،وذل ـ ــك بعـ ـ ــد فرزىــ ــا وتفريغيــ ــا فـ ـ ــي
ج ـ ـ ــداول باس ـ ـ ــتعمال برن ـ ـ ــامج الرزنام ـ ـ ــة اإلحص ـ ـ ــائية لمعم ـ ـ ــوم االجتماعي ـ ـ ــة 0.8

SPSS

ويتضـ ــمن ىـ ــذا البرنـ ــامج العديـ ــد مـ ــن اإلج ـ ـراءات اإلحصـ ــائية الشـ ــائعة التـ ــي تتـ ــيح لمباحـ ــث
تحميـ ـ ــل العبلقـ ـ ــة بـ ـ ــين متغي ـ ـ ـرين أو أكثـ ـ ــر ,وقـ ـ ــد ُم ِّـكـ ـ ـ ـ َن لنـ ـ ــا مـ ـ ــن تحميـ ـ ــل بيانـ ـ ــات الد ارسـ ـ ــة

بالتقنيـ ـ ـ ـ ــات اإلحصـ ـ ـ ـ ــائية التاليـ ـ ـ ـ ــة :النسـ ـ ـ ـ ــب المئويـ ـ ـ ـ ــة ،المتوسـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ــابي ،االنح ـ ـ ـ ـ ـراف

المعياري ،اختبار الفروق بين المتوسطات (.)t
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الفصل السادس
وتوصمت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

 يعتب ـ ــر بع ـ ــد طبيع ـ ــة الس ـ ــكن أكث ـ ــر األبع ـ ــاد ت ـ ــأثي ار ،أي أن ـ ــو ي ـ ــؤدي أكث ـ ــر م ـ ــن غيـ ـ ـره م ـ ــن
األبعـ ــاد إلـ ــى ظيـ ــور بعـ ــض أن ـ ـواع الضـ ــغوط األس ـ ـرية مثـ ــل :الضـ ــغوط النفسـ ــية داخـ ــل
األس ـ ـرة لمـ ــا يت ـ ـراوح حجـ ــم العائمـ ــة مـ ــن  2إلـ ــى  1.أف ـ ـراد ،أو ميمـ ــا كـ ــان نمـ ــط العائمـ ــة
(نووي ـ ـ ــة ،ممت ـ ـ ــدة ،مركبـ ـ ـ ـة) ،وك ـ ـ ــذلك الض ـ ـ ــغوط الخارجي ـ ـ ــة المنش ـ ـ ــأ الت ـ ـ ــي تظي ـ ـ ــر عن ـ ـ ــد
العائبلت المركبة.
 ي ـ ــؤثر بع ـ ــد الممارس ـ ــات العائمي ـ ــة داخ ـ ــل الس ـ ــكن بدرج ـ ــة أق ـ ــل م ـ ــن بع ـ ــد طبيع ـ ــة الس ـ ــكن،
حي ــث بينـــت نت ــائج الد ارسـ ــة أن ى ــذا البع ــد ي ــؤدي إلـــى ظي ــور الضـ ــغوط النفس ــية داخـ ــل
األس ـ ـرة لمـ ــا تكـ ــون العائمـ ــة نوويـ ــة ولـ ــيس ليـ ــا فضـ ــاءات خاصـ ــة بالممارسـ ــات العائميـ ــة
داخـ ــل مسـ ــكنيا .ويمعـ ــب أيضـ ــا بعـ ــد الممارسـ ــات العائميـ ــة داخـ ــل السـ ــكن دو ار فـ ــي
مواجي ــة الض ــغوط األسـ ـرية لمـ ــا يك ــون حج ــم العائم ــة يت ـ ـراوح م ــا ب ــين  6-2أفـ ـراد ،ولمـــا
تكون ليذه العائبلت فضاءات خاصة بالممارسات العائمية داخل مساكنيا.
 ي ــؤثر بع ــد الرض ــا ع ــن الس ــكن ف ــي ،بدرج ــة أق ــل مقارن ــة بالبع ــدين الس ــابقين (بع ــد طبيع ــة
السـ ـ ــكن وبعـ ـ ــد الممارسـ ـ ــات العائميـ ـ ــة داخـ ـ ــل السـ ـ ــكن) ،حيـ ـ ــث بينـ ـ ــت نتـ ـ ــائج الد ارسـ ـ ــة أن
ى ـ ــذا البع ـ ــد ل ـ ــو دو ار ف ـ ــي مواجي ـ ــة الض ـ ــغوط األسـ ـ ـرية ،كمم ـ ــا زاد حج ـ ــم العائم ـ ــة ع ـ ــن 9
أفـ ـ ـراد فم ـ ــا ف ـ ــوق وكمم ـ ــا كان ـ ــت العائم ـ ــة مركب ـ ــة ،وكمم ـ ــا كان ـ ــت ى ـ ــذه الع ـ ــائبلت ارض ـ ــية
عن مساكنيا.
 لـ ــيس لبعـ ــد تنظـ ــيم الفضـ ــاء الـ ــداخمي لمسـ ــكن أي تـ ــأثي ار فـ ــي ظيـ ــور الضـ ــغوط األس ـ ـرية
بكـ ــل أنواعيـ ــا (الضـ ــغوط النفسـ ــية داخـ ــل األس ـ ـرة ،الضـ ــغوط األس ـ ـرية الداخميـ ــة المنشـ ــأ،
الض ـ ــغوط األسـ ـ ـرية الخارجي ـ ــة المنش ـ ــأ) ،إض ـ ــافة إل ـ ــى أن ل ـ ــيس ل ـ ــو أي دو ار أيض ـ ــا ف ـ ــي
مواجيتي ـ ــا ،ميم ـ ــا ك ـ ــان حج ـ ــم العائم ـ ــة (مـ ـ ـن  2إل ـ ــى  6أفـ ـ ـراد أو م ـ ــن  7إل ـ ــى  1.أفـ ـ ـراد
أو مـ ــن  11فـ ــرد فـ ــأكثر) أو نمطيـ ــا (نوويـ ــة أو ممتـ ــدة أو مركبـ ــة) وس ـ ـواء ليـ ــا أو لـ ــيس
ليا تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن.
أن متغيـ ــر الس ــكن الـ ــذي ى ــو عنصـ ــر مـــادي لـــو الق ــدرة
مـــن خـــبلل ىـــذا يتضـ ــح أنـــو وبـ ــالرغم مـــن ّ

عمـ ــى احت ـ ـواء عناصـ ــر مختمفـ ــة وتحويميـ ــا إلـ ــى عناصـ ــر نفسـ ــية اجتماعيـ ــة ،كمـ ــا أنـ ــو معـ ــاش عـ ــن طريـ ــق
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العبلقـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة لمسـ ـ ــاكنين الـ ـ ــذين يخضـ ـ ــعونو ضـ ـ ــمن تنظـ ـ ــيم اجتمـ ـ ــاعي معـ ـ ــين ،بحيـ ـ ــث يصـ ـ ــبح
لي ـ ــذا البن ـ ــاء بني ـ ــة لي ـ ــا معن ـ ــى وتمث ـ ــيبلً نفس ـ ــيا واجتماعيـ ـ ـا .وب ـ ــالرغم أن ل ـ ــو ثق ـ ــبل ف ـ ــي تفس ـ ــير س ـ ــموكات
األفـ ـراد ألن ــو يعتب ــر مكان ــا ق ــاببل لمتنب ــؤ بك ــل الس ــموكات الت ــي يمك ــن أن تح ــدث داخم ــو ،اال أن ــو ال يمك ــن
اعتب ـ ــاره العام ـ ــل الوحي ـ ــد ال ـ ــذي يس ـ ــبب ظي ـ ــور الض ـ ــغوط األس ـ ـرية أو يس ـ ــاعد عم ـ ــى مواجيتي ـ ــا ،ألن ى ـ ــذه
األخي ـ ـرة متغيـ ــر جـ ــد معقـ ــد تتـ ــدخل فييـ ــا عـ ــدة عوامـ ــل :فيزيولوجيـ ــة وشخصـ ــية وثقافيـ ــة واجتماعيـ ــة وبيئيـ ــة
وديموغرافية.
كم ـ ــا يظي ـ ــر ك ـ ــذلك أن قم ـ ــة الد ارس ـ ــات الت ـ ــي تناول ـ ــت موض ـ ــوع عبلق ـ ــة الس ـ ــكن بمتغي ـ ــر الض ـ ــغوط
األسـ ـرية حس ــب تركيب ــة العائم ــة والطريق ــة الت ــي ع ــولج بي ــا ى ــذا الموض ــوع ،ل ــم تس ــمح لن ــا بمقارن ــة نت ــائج
موض ـ ـ ــوعنا كثيـ ـ ـ ـ ار بنتــ ـ ــائج الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة .ممــ ـ ــا يجعمن ـ ـ ــا نقت ـ ـ ــرح عم ـ ـ ــى الب ـ ـ ــاحثين ف ـ ـ ــي الد ارس ـ ـ ــات
المس ـ ــتقبمية االىتمــ ــام بالموضــ ــوع والتنقي ـ ــب فيــ ــو أكثـ ـ ــر م ـ ــن حي ـ ــث إع ـ ــادة النظ ـ ــر ف ـ ــي المقاربــ ــات الت ـ ــي
تناولـ ــت الموضـ ــوع ومـ ــدى تفسـ ــيرىا الفعمـ ــي لمتفـ ــاعبلت العائميـ ــة لمعائمـ ــة الجزائريـ ــة الجاريـ ــة داخـ ــل السـ ــكن
مثل :العبلقات العائمية ،الصراع العائمي ،التماسك العائمي ،إلى غير ذلك.
وعمى العموم ال يمكن دراسة السكن بمعزل عن البيئة االجتماعية ،وال البنية النفسية لمقاطنين فيو،
ألن الدراسات النفسية بينت أن السكن ليس مسألة حجز مساحة أو مكان مميز ،وانما بنية نفسية تعبر
عن شخصية صاحبيا ،وىذا ما ذىب إليو الباحث أحمد صبور حيث يقول « :التنظيم والتغيير في السكن
ما ىو إال تنظيم وتغيرات لذات الشخص وتصوراتو ولدوره (أحمد صبور.)62 :1992 ،
إض ـ ــافة إل ـ ــى أن ـ ــو يج ـ ــب تس ـ ــميط الض ـ ــوء عم ـ ــى االنعكاس ـ ــات الت ـ ــي يمك ـ ــن أن ت ـ ــنجم ع ـ ــن الس ـ ــكن
والتـ ـ ــي يمكـ ـ ــن أن تـ ـ ــؤثر تـ ـ ــأثي ار مباش ـ ـ ـ ار عمـ ـ ــى شخصـ ـ ــية الفـ ـ ــرد الج ازئـ ـ ــري ،خاصـ ـ ــة أن معظـ ـ ــم البـ ـ ــاحثين
يرجعـ ــون أغمـ ــب الظ ـ ـواىر النفسـ ــية واالجتماعيـ ــة إلـ ــى الظـ ــروف السـ ــكنية السـ ــيئة التـ ــي تسـ ــاىم فـ ــي تفشـ ــي
عـ ــدة سـ ــموكات انحرافيـ ــة .إال أننـ ــا نعتقـ ــد أن التفسـ ــير المتـ ــوفر حاليـ ــا أكث ـ ـره متـ ــأثر إلـ ــى حـ ــد كبيـ ــر بقوالـ ــب
المجتم ــع ال ــذي وض ــع ل ــو .وم ــن ىن ــا وج ــب القي ــام بد ارس ــات تتماش ــى م ــع المجتم ــع الج ازئ ــري ،م ــع العم ــم
أن المتغيرات الثقافية واالجتماعية تتدخل بصورة واسعة في مثل ىذه المواضيع.
كم ـ ــا نمفــ ــت النظـ ـ ــر إلــ ــى ال ـ ـ ـربط بــ ــين السـ ـ ــكن وال ـ ــدوافع والحاج ـ ــات خاصـ ـ ــة أن الد ارســ ــات أثبت ـ ــت
أن العائم ـ ـ ــة بحاج ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى توس ـ ـ ــيع مس ـ ـ ــكنيا ،وبحاج ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى امتبلك ـ ـ ــو وتييئت ـ ـ ــو ،والحاج ـ ـ ــة ك ـ ـ ــذلك إل ـ ـ ــى
اس ـ ــتقبللية جماع ـ ــة األفـ ـ ـراد بداخم ـ ــو ،وبحاج ـ ــة أيض ـ ــا إل ـ ــى ال ارح ـ ــة ....إذن الس ـ ــكن يس ـ ــاعد عم ـ ــى إش ـ ــباع
ىـ ـ ـذه االحتياج ـ ــات األساس ـ ــية ،مم ـ ــا يجع ـ ــل معرف ـ ــة ى ـ ــل الس ـ ــكن ف ـ ــي الج ازئ ـ ــر يمب ـ ــي احتياج ـ ــات العائم ـ ــة
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الجزائريـ ـ ــة ضـ ـ ــرورة خاصـ ـ ــة أن الد ارسـ ـ ــات الجزائريـ ـ ــة أشـ ـ ــارت فـ ـ ــي ىـ ـ ــذا الصـ ـ ــدد أن أغمـ ـ ــب العـ ـ ــائبلت
الجزائري ـ ــة تح ـ ــدث تغيـ ـ ـرات عم ـ ــى مس ـ ــاكنيا وذل ـ ــك حس ـ ــب حاجياتي ـ ــا وامكانياتي ـ ــا ،وأن ـ ــو لح ـ ــد اآلن تبح ـ ــث
العائمـ ـ ــة الجزائريـ ـ ــة عـ ـ ــن حمـ ـ ــول تطبيقيـ ـ ــة تمكنيـ ـ ــا مـ ـ ــن الموافقـ ـ ــة بـ ـ ــين متطمبـ ـ ــات الثقافـ ـ ــة التقميديـ ـ ــة التـ ـ ــي
تنتم ـ ــي إليي ـ ــا وبنيتيــ ــا الت ـ ــي لي ـ ــا خصوصــ ــيات خاص ـ ــة بي ـ ــا ،وب ـ ــين اإلط ـ ــار المعم ـ ــاري ال ـ ــذي تسـ ـ ــكنو،
والتي لم تشارك في تصميمو.
ونقتـ ـ ــرح عم ـ ـ ــى البـ ـ ــاحثين مس ـ ـ ــتقببل د ارس ـ ـ ــة موضـ ـ ــوع الس ـ ـ ــكن وربطـ ـ ــو بالعبلق ـ ـ ــات األســ ـ ـرية ،ألن
ـكن مسـ ـ ــرٌح لمتفاعـ ـ ــل بـ ـ ــين أف ـ ـ ـراد العائمـ ـ ــة ،والعبلقـ ـ ــات األس ـ ـ ـرية ،ومؤ ّش ـ ـ ـٌر ىـ ـ ــام ليـ ـ ــذا التفاعـ ـ ــل .كمـ ـ ــا
السـ ـ ـ َ
نقتـ ــرح عمـ ــى البـ ــاحثين د ارسـ ــة تـ ــأثير السـ ــكن عمـ ــى الوظيفـ ــة التربويـ ــة لمعائمـ ــة ،ألن السـ ــكن ىـ ــو الفض ـ ــاء

األول ليذه العممية.
وعن ـ ــد د ارس ـ ــة ى ـ ــذا الموض ـ ــوع ،نقت ـ ــرح ع ـ ــدم االكتف ـ ــاء بمج ـ ــرد تجمي ـ ــع مجموع ـ ــة م ـ ــن المعطي ـ ــات
النظري ـ ــة (التفس ـ ــير الميك ـ ــانيكي) ،ب ـ ــل ن ـ ــدعو الميتم ـ ــين لبن ـ ــاء أدو ٍ
ات لقي ـ ــاس متغيـ ـ ـرات موض ـ ــوع الس ـ ــكن
والض ـ ــغوط األسـ ـ ـرية ،ألن وس ـ ــائل القي ـ ــاس المس ـ ــتعممة ف ـ ــي ى ـ ــذا الجان ـ ــب تظي ـ ــر نقص ـ ــا كبيـ ـ ـ اًر ف ـ ــي ى ـ ــذا
المجـ ـ ــال ،وذلـ ـ ــك مـ ـ ــا يسـ ـ ــتدعي بناءىـ ـ ــا انطبلقـ ـ ــا مـ ـ ــن معـ ـ ــايير محميـ ـ ــة حتـ ـ ــى تسـ ـ ــتطيع أن تم ـ ـ ـم بقيـ ـ ــاس
خصوصـ ـ ـ ــيات العبلقـ ـ ـ ــة والتفاعـ ـ ـ ــل داخـ ـ ـ ــل العائمـ ـ ـ ــة الجزائريـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــبلل متغيـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ــكن والضـ ـ ـ ــغوط
األسرية.
ونح ـ ـ ـ ــث أيض ـ ـ ـ ــا الب ـ ـ ـ ــاحثين الميتم ـ ـ ـ ــين بي ـ ـ ـ ــذا الموض ـ ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ــتخدام المق ـ ـ ـ ــاببلت اإلكمينيكي ـ ـ ـ ــة
والوسـ ـ ـ ــائل اإلسـ ـ ـ ــقاطية ،ألن ىـ ـ ـ ــذه المقاربـ ـ ـ ــة  -الـ ـ ـ ــنفس  -اجتماعيـ ـ ـ ــة  -ليـ ـ ـ ــا تكامـ ـ ـ ــل إكمينيكـ ـ ـ ــي أو
نفسي بحث يمكن الحصول عمى نتائج أكثر عمقا ودقة.

-447-

ق ائمة المراجع

قائمة المراجع :
 المراجع بالمغة العربية
 الكتب:
 .1إجالل حممي ( :)1981عمم االجتماع العائمي ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة.

إحسان محمد الحسن ) :(1981العائمة والقرابةة والةزواج ،ا ار ةة تلميميةة غةي تغييةر عاةم العائمةة

.2

والقرابة والزواج غي المجتمع العربي ،دار الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت.

 .3أحمد زايد ( :)1981عمم االجتماع بين االتجاهات الكال يكية والعقاية ،دار المعارف ،القاهرة.

 .4أحمددد صددبور (  :)1992المعرغةةةة و ال ةةةماة غةةةي المجتمةةةع العربةةةي،مركددز د ارسددات الوحدددة العربيددة،
بيروت.
 .5أحمد صقر عاشور( 7)3651إدارة القوى العاملة(األسس السلوكية وأدوات البحث الطببيقث  ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت.
 .6احمد ماهر( :)1993ال موك التعايمي ماخل بعاء المهارات ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
 .7أديب الخالدي( :)2002المرجع غي الصلة العف ية ،الدار العربية لمنشر والتوزيع ،غريان ،ليبيا.

 .8الس ددمالوطي نبي ددل محم ددد تو يد د (:) 1981الةةةاين و البعةةةاء العةةةائمي،دار الش ددرو لمنش ددر والتوزي ددع و
الطباعة ،المممكة العربية السعودية.

 .9السويدي محمد ( :)1985ملاضرات غي الثقاغة والمجتمع ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

السويدي محمدد ( :)1990مقامةة غةي ا ار ةة المجتمةع الجزائةري :تلميةل و ةيولوجي هةم

.11

مااهر التغير غي المجتمع الجزائري المعاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

 .11السيد عبد العاطي السيد( :)1999اإلع ان والبيئة ،دار المعر ة الجامعية ،االسكندرية.

السيد عمي شتا ( :)1999عارية الاور والمعاور الااهري لعمم االجتماع ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،

االسكندرية.

.12المنتصر الكتاني اطمة ( :) 2000االتجاهات الوالاية غي التعشئة االجتماعية و عالقاتها بمخاوف
الذات لاى الافل ،دار الشرو  ،عمان -األردن.

.13أماني عبد المقصود وتهاني محمد عثمان ( :)2007الضغوا ا
مكتبة االنجمو المصرية ،القاهرة.
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.14أنجرس موريس  /ترجمة صحراوي بوزيد وآخرون ( :)2004معهجية البلث العممي غي العموم
اإلع اعية-تاريبات عممية ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر.
 .15باشالر غاستون /ترجمة غالب همسا ( :)1987جمالية المكان،دار المجد ،بيروت.

 .16بركات حميم ( :) 1982العاام االجتماعي و عالقته بمشكمة المرأة العربية ،مركز الوحدة العربية،
بيروت.

 .17بشرى إسماعيل ( :)2004ضغوا اللياة واالضارابات العف ية ،مكتبة االنجمو المصرية،القاهرة.

 .18بن عمران جياللي  /ترجمة عبد الغني بن منصور ( :)1980أزمة ال كن ،آغاق التعمية االشتراكية
غي الجزائر،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر.

.19

بوتفنوشد ددت مصد ددطف  /ترجمد ددة أحمد ددد دمد ددري(:)1984العائمةةةةة الجزائريةةةةة ،التاةةةةور والخصةةةةائ

اللايثة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

.02بوحفص عبد الكريم ( :)5002اإللصاء المابق غي العموم االجتماعية و اإلع اعية ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
.21بومخموف محمد و آخرون ( :)2008واقع ا

رة الجزائرية ،والتلايات التربوية غي الو ا

اللضري ،دار الممكية لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالم ،الجزائر.

.22جاي ل.ر  /ترجمة جابر عبد الحميد جابر( :)1993مهارات البلث التربوي ،دار النهضة العربية،

القاهرة.
. 23جمعة سيد يوسف ( :)2001ا ار ات غي عمم العفس اإلكميعيكي ،دار غريب لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة.
.24حامد عبد السالم زهران( :)1995عمم العفس الافولة والمراهقة ،ط ، 5عالم الكتاب ،مصر.
 .25حسن مصطف عبد المعطي ( :)2006ضغوا اللياة وأ اليب مواجهتها ،مكتبة زهراء الشر ،

القاهرة.

 .26حسين عبد الحميد أحمد رشوان ( :)2002ا

رة والمجتمع ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية.

 .27حمدي يا سين وآخرون( :)1999عمم العفس الصعاعي والتعايمي،دار الكتاب الحديث،القاهرة.
 .28حيدر ارو عباس ( :)1998التصميم المعماري،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.

 .29رئيف مهنا و وليد ماجد ( :)1992عاريات العمارة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

 .31رجاء محمود أبو عالم( :)2006معاهج البلث غي العموم العف ية والتربوية ،ط ،5دار النشر
والتوزيع ،عمان -األردن.-
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 .31رجاء مكي طبارة ( :)1995مقاربة عفس-اجتماعية لممجال ال كعي،المؤسسة الجامعية لمدراسات
و النشر و التوزيع  ،بيروت.

 .23رشدي عبده حنين(  :)6891الفصام والمليا ا

ري ،بحوث المؤتمر السنوي الثاني لعمم النفس ي

مصر ،الجمعية المصرية لمدراسات النفسية ،القاهرة.

 .33روبيرت جولي(دون تاريخ) :المايعة و تعايمها اللضري،المطبعة الجزائرية لممجالت و الجرائد،

الجزائر.

.34زهي ددر حط ددب ( :)1979تاةةةور بعةةةي ا

المعاصرة ،معهد اإلنماء العربي ،بيروت.

ةةةرة العربيةةةة و الجةةةذور التاريخيةةةة و االجتماعيةةةة لمقضةةةايا

.35زهير حطب وعباس مكي ( :)1985ال ماة ا بوية والشباب ،معهد اإلنماء العربي ،لبنان.
.36زيدان عبد الباقي ( :)1980ا

رة و الافولة ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة.

.37سامي محمد ممحم ( :)2001الا ار ات والعالج العف ي ،ا
والتوزيع والطبعة ،القاهرة.

.38سامية الخشاب ( :)1982العارية االجتماعية وا ار ة ا

س العارية والتابيقية ،دار النشر

رة ،دار المعارف ،القاهرة.

.39سعٍد الكبٍسى وآخرون ( :)2000األسرة العربيت بيه الثببث والتغير ،دراست ميذاويت مقبروت لىاقع
ومستقبل األسرة في دولت اإلمبراث العربيت المتحذة ،مركس بحىث الشرق األوسط ،جامعت عٍه الشمس،
القاهرة.
.41سددعيد حسددني العدزة ( :)2000اإلرشةةاا ا

ةةرييعارياته وأ ةةاليبه العالجيةةة)،مكتبددة دار الثقا ددة لمنشددر

والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .41سموى عثمان الصديقي ( :)2002ماخل غي الصلة العامة والرعاية الصلية ،المكتب الجامعي
الحديث ،االسكندرية.

 .42سميمان الريحاني( :)1981التخمف العقمي،المطبعة األردنية،عمان-األردن.-
 .43سناء الخولي ( :)1984ا

رة واللياة العائمية ،دار المعر ة الجامعية ،اإلسكندرية.

 .44سناء الخولي ( :)2002أزمة ال كن و مشاكل الشباب ،دار المعر ة الجامعية  ،االسكندرية.

 .45طمعت منصور و يوال الببالوي (:)1989قائمة الضغوا العف ية لممعممين ،اليل لمتعرف عمى

الصلة العف ية لممعممين ،كراسة التعميمات ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاهرة.

 .46عادل أحمد سركبيس(بدون تاريخ ) :الزواج و تاور المجتمع ،دار الكاتب العربدي لمطباعدة و النشدر

القاهرة.

 .74عازر عادل وآخرون( :)6886ااهرة عمالة ا افال ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية،
القاهرة.
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 .48عبد الحميد دليمي ( :)2007ا ار ة غي العمران يال كن واإل كان) ،شركة دار الهدى لمطباعة
و النشر والتوزيع ،عين مميمة -الجزائر.

 .49عبد الحميد محمد الشاذلي ( :)2001الصلة العف ية و يكولوجية الشخصية،ط ،2المكتبة
الجامعية ،اإلسكندرية.

 .02عبد الرحمان سميمان الطريري ( :)3661الضغا العف ي مفهومهو تشخيصه و ارق عالجه و
مقاومته ،مطبعة شركة الصفحات الذهبية  ،الرياض .
 .51عبد القادر جغمول /ترجمة يصدل عبداس ( :)1983تةاري الجزائةر اللةايث يا ار ةة و ةيولوجية)،

ط، 3دار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية ،بيروت ،الجزائر.
 .52عبد المطيف محمد خميفة ( :)1998ا ار ة غي عمم العفس االجتماعي ،ج ،1دار قباء لمطباعة
والنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .53عبد اهلل الح المنيزل و عباس موس غرابية ( :)2006اإللصاء التربوي ،دار المسيرة ،عمان.
 .54عبددد المجيددد سدديد منصددور و زكريددا أحمددد الش دربين ( :)2000ا
الفكر العربي ،القاهرة.

 .55عبد المنعم محمد حسدين ( :)1985ا

ةةرة عمةةى مشةةارف القةةرن ،21دار

رة و معهجها التربوي لتعشئة ا بعاء غي عالم متغيةر،مكتبدة

النهضة المصرية ،القاهرة.

 .05عثمان عبد المطيف موس ( :)3653أمراض الجهاز العصبي ،دار المعارف ،القاهرة.
 .57عثمان يخمف ( :)2001عمم العفس الصلة ،دار الثقا ة ،الدوحة ،قطر.

 .05عزت دري حسين ( :)3653الاب العف ي ،ط ،1دار القمم ،الكويت.

 .59عالم أحمد خالد ( :)1998تخايا المان ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاهرة -مصر.
 .61عمي عسكر ( :)2000ضغوا اللياة وأ اليب مواجهتها ،ط ،2دار الكتاب الحديث-الكويت.
 .61عماد الدٌه إسماعٍل ( :)1974كيف وربي أطفبلىب -التىشئت االجتمبعيت للطفل في األسرة العربيت،-
دار الىهضت العربٍت ،القاهرة.
 .62غريب السيد أحمد( :)1995اإللصاء والقياس غي البلث االجتماعي ،الجزء ا ول -المعالجات
اإللصائية،-دار المعر ة الجامعية ،االسكندرية ،مصر.
 .63غيث محمد عاطف (بدون تاريخ ) :ا ار ات غي عمم االجتماع القروي ،دار النهضة ،بيروت.
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 .64ادية عمر الجوالني ( :) 1995ا ار ات لول ا

ا جيال ،لبنان.
 .65تحي

محمد

أبو

رة العربية ،تلميل اجتماعي لبعاء ا

عيانة ( :)2002جغراغية

رة و تغير

ال كن و ال كان ،دار المعر ة الجامعية،

اإلسكندرية.

 .66رانسيس .ت و ماك أندرو /ترجمة عبد المطيف محمد خميفة و جمعة سيد يوسف (:)2002عمم

العفس البيئي ،مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت.

 .67وزي محمد جبل ( :)2000الصلة العف ية و يكولوجية الشخصية ،المكتبة الجامعية ،االسكندرية.
 .68يصل محمد خير الزراد ( :)2000ا مراض العف ية الج مية وأمراض العصر ،دار النفائس،
بيروت.
 .69كوليكان هيو وآخرون /ترجمة مو

الحمداني وآخرون ( :)2003عمم العفس التابيقي،الجامعة

األردنية-عمان – األردن.

 .71لبديري مميكة ( :)2005الزواج والشباب الجزائري الى أين؟ ا ار ة اجتماعية ،دار المعر ة ،الجزائر.
 .71لطفي عبد الباسط ( :)1994مقياس عمميات تلمل الضغوا يك ار ة التعميمات)،مكتبة االنجمو
مصرية ،القاهرة.

 .72مجدي محمد الدسوقي ( :)2007ا ار ات غي الصلة العف ية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاهرة.
 .73محمد أحمد صدي وسامية سمير(  :)5002اليل إعااا وتصميم االختبارات والمقاييس العف ية،

الناشر المؤلفان ،القاهرة.

 .74محمد أحمد محمد بيومي وعفاف عبد العميم ناصر (:)2003عمم االجتماع العائمي -ا ار ة التغيرات
غي ا

رة العربية ،-دار المعر ة الجامعية ،االسكندرية.

 .75محمددد الجددوهري وآخددرون ( :)1975عمةةم االجتمةةاع الريفةةي واللضةةري،ط ، 2دار الكتددب الجامعيددة،
القاهرة.

 .76محمد النابمسي وآخرون ( :)1999الصامة العف ية -عمم العفس اللروب والكوارث ،-دار النهضة

العربية ،بيروت.

 .77محمد أيوب ( :)2005الزمان والمكان غي القصة الصغيرة ،دار النشر المصرية ،القاهرة  ،مصر.

 .47محمد حسن غانم( :)5002معاهج البلث غي عمم العفس ،المكتبة المصرية ،االسكندرية-مصر-
 .79محمد رمضان القذا ي (:)1998الصلة العف ية والتواغق ،ط ،2المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية.

 .81محمد عطية اال براشي (بدون تاريخ):التربية والتعميم ،دار الفكر العربي،القاهرة.

 .81محمد قاسم عبد اهلل ( :)2001ماخل الى الصلة العف ية ،دار الفكر-عمان-األردن.
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 .50محمد محمد شعالن ( :)3644االضارابات العف ية لاى ا افال ،الجهاز المركزي لمكتب
الجامعية ،أكاديمية نايف العربية ،الرياض.
.83محمد نجيب الصبوة (:)1997عمم العفس البيئي ،التموث الكيميائي واالضارابات العف ية والعصبية
لاى بعض عمال الصعاعة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
 .84محمود حسن ( :)1981ا

رة و مشكالتها ،دار النهضة العربية لمطباعة و النشر ،بيروت.

 .85مصطف الخشاب ( :)1966عمم االجتماع العائمي ،الدار القومية لمطباعة و النشر ،مصر.

 .86مصطف الخشاب ( :)1966عمم االجتماع العائمي ،الدار القومية لمطباعة و النشر ،مصر.
 .87مصطفى حجازي (: )1984التخلف االجتمبعي -سيكىلىجيت اإلوسبن المقهىر، -معهد اإلوماء
العربً ،القاهرة.
.58مصطف حسين باهي و حسين أحمد حشمت ( :)5005عمم العفس الف يولوجي ،مكتبة األنجمو
المصرية ،القاهرة.
 .88مصطف عشوي ( :)2010ماخل الى عمم العفس المعاصر ،ط ،3ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.
 .89معزي عياش بن سمير العنزي (:)2002الضغوا العف ية ،دار الثقا ة-الدوحة-قطر.
 .91معه خلٍل عمر ( :) 1994علم االجتمبع األسرة ،دار الشروق للىشر و التىزٌع -بٍروث -لبىان.
 .91مقدم عبد الحفيظ ( :)1996المايرون -ا ار ة عف ية اجتماعية غي المؤ

ات االقتصااية ،مركز

البحث ي اإلعالم العممي والتقني ،الجزائر.
 .92نبيل عمي محمود ( :)2001عمم العفس العمائي ،الشركة العربية لمنشر ،جامعة المنصورة ،مصر.

 .93هارون تو ي الرشيدي ( :)1999الضغوا العف ية ابيعتها ،عارياتها -برعامج لم اعاة الذات غي

عالجها-مكتبة االنجمو المصرية ،القاهرة.

 .94هناء أحمد محمد شويخ ( :)2009برعامج تابيقي لتل ين المتغيرات العف ية والف يولوجية لعوعية
اللياة لاى مرضى الفشل الكموي ،دار الو اء لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية.
 .95هول.ك  ،لندزي .ج /ترجمة رج أحمد رج و آخرون(مراجعة لويس مميكة) (بدون تاريخ) :عاريات
الشخصية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
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 .69و ي صفوت مختار(بدون تاريخ) :أبعاؤعا وصلتهم العف ية ،دار العمم والثقا ة ،القاهرة.

 القواميس:
 .97ابن منظور ( :)1975ل ان العرب ،المجمد السابع ،دار صادر ،بيروت.

 .98أحمد رضا ( :)1959معجم غن المغة ،المجمد الثالث ،مكتبة الحياة ،بيروت.

 .99المنجد ي المغة واإلعالم( :)1986قاموس غي المغة العربية ،ط ،24دار الشرو  ،بيروت,
.111المو وعة العربية العالمية ي:)2114مؤ

العربية ال عواية.

ة ماان بن عبا العزيز آل عوا الخيرية ،المممكة

 .111أنطوان نعمة وآخرون /مراجعة مأمون الحموي وآخرون (:)2000المعجا غي المغة العربية

المعاصرة ،دار المشر  ،بيروت.
 .112حامد عبد السالم زهران ( :)1987قاموس عمم العفس ،اعجميزي/عربي ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة.

 .113عمار الطيب كشرود ( :)1994معجم مصاملات عمم العفس الصعاعي والتعايمي واإلاارة،
منشورات جامعة قاريوس ،بنغازي ،ليبيا.

 .114مجاني الجيب ( :)1994معجم عربي/اعجميزي ،دار المجاني،بيروت.
 .115مصطف وارد ( :)1999القاموس المرشا غي المترااف والمتقارب والضا ،الديوان الوطني
لممطبوعات المدرسية ،الجزائر.

 .116مصطف وارد ( :)1999القاموس المرشا غي المترااف والمتقارب والضا ،الديوان الوطني

لممطبوعات المدرسية ،الجزائر.
 .117منير البعمبكي ( :)1989المورا قاموس اعجميزي -عربي ،ط ،23دار العمم لمماليين ،بيروت
لبنان.
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 الر ائل الجامعية:
 .118أيت حمودة حكيمة ( :)2006اور

مات الشخصية وا تراتيجيات المواجهة غي تعايل العالقة

بين الضغوا العف ية والصلة الج اية والعف ية ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،ي عمم النفس العيادي،
جامعة الجزائر.
 .921بغجية لياس (:)5003ا تراتيجيات التعامل مع الضغا العف ي و عالقتها بم توى القمق و
االكتئاب لاى المعاقين لركيا ،رسالة ماجستير ي عمم النفس االجتماعي ،غير منشورة  ،جامعة الجزائر.
 .111بن عاشور سهام( :)2001التكثيف الااخمي لمم كن وعالقته بزواج ا بعاء ،رسالة ماجستير ي
عمم االجتماع الحضري ،غير منشورة ،جامعة الجزائر.

 .111بن مشيش بمقاسم:)1992( :اال تعمال االجتماعي لممليا ال كعي بين الخبرة ال ابقةو الاموح

علو التمان ،رسالة ماجستير ي عمم النفس االجتماعي ،غير منشورة ،جامعة الجزائر.

 .990جار اهلل بن مبارك السندي (:)5005الضغوا العف ية و عالقتها بالتلصيل الا ار ي ،رسالة
ماجستير ،أكاديمية نايف العربية ،الرياض.
 .113حماش الحسين(: )1993تأثير التربية ا

رية عمى الاور االجتماعي لمشباب ،رسالة ماجستير

ي عمم النفس االجتماعي ،غير منشورة  ،جامعة الجزائر.

 .991دليمة عيطور (:)3663الضغا العف ي االجتماعي لاى الممرضين ،رسالة ماجيستر ي عمم
النفس العيادي ،غير منشورة  ،جامعة الجزائر.
 .115رابية نادية (:)1992الم كن و العائمة بعا زواج ا بعاء،رسالة ماجستير ي عمم االجتماع ،غير
منشورة  ،جامعة الجزائر.

 .116رجاح بوروبي ريدة (:)2001الاواغع العف ية و عالقتها اال تهالك ععا الفرا الجزائري،رسالة
ماجستير ي عمم النفس االجتماعي ،غير منشورة،جامعة قسنطينة.

 .998سامي صالح الرويشدي (:)5005الضغوا العف ية كا تجابة لااث اللياة الضاغاة ،رسالة
ماجستير ،أكاديمية نايف العربية ،الرياض .

455

ق ائمة المراجع
 .118عامر إسماعيل( :)1993العائمة وتكيفها مع البعاء الذاتي اللايث،ر الة ماج تيرغي عمم

االجتماع ،غير منشورة ،جامعة الجزائر.

 .119عمران محمد ( :)2001يا ة ال كن غي الجزائر وتغيراتها اللايثة ،رسالة ماجستير ي العموم
السياسية ،غير منشورة ،جامعة الجزائر.

 .121اطمة الزهراء ازرو (:)1997الكفالة العف ية لممصابين بااء ال كري وا تراتيجيات المقاومة

الفعالة لتلقيق التواغق العف ي االجتماعي ،ماجستير ي عمم النفس العيادي ،غير منشورة ،جامعة
الجزائر.
 .121قبال ريد (: )1998ال كن اللضري غي مايعة البمياة ،رسالة لنيل شهادة مهندس دولة ي
الهندسة المعمارية،تخصص السكن والمحيط ،جامعة البميدة.

 .122قرار كريم (:)2003آثار عمميات الترليل عمى االعاماج االجتماعي ،رسالة ماجستير ي عمم

االجتماع الحضري ،غير منشورة  -جامعة الجزائر.

.123كوبالجي هندة (:)2004المواقف البيئية لأل رة الجزائرية ضمن مجالها ال كعي ،رسالة ماجستير
ي عمم االجتماع الحضري ،غير منشورة ،جامعة الجزائر.

 .901محمد تركي الزهراني (:)5001االكتئاب لاى مرضى ال راان غي ضوء كل من ماة اإلصابة و
أ اليب مواجهة الضغوا العف ية المتعمقة بالمرض ،رسالة ماجستير ،جامعة الممك سعود ،كمية التربية ،
قسم عمم النفس،الرياض.
 .125محمد كري حسين الباجوري(:)2002ماى غعالية برعامج إرشااي لتخفيف الضغوا لموالاين
المعاق الا أبعائهما غير المرالل ا ولى من التعميم ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
المنو ية ،مصر.
 .905مرشدي الشريف ( :)5005مصاار الضغا المهعي وا تراتيجيات التعامل لاى الجراليين-ا ار ة
ميااعية بم تشفيات الجزائر العاصمة-رسالة ماجستير ي عمم النفس العمل والتنظيم ،غير منشورة،
جامعة الجزائر.
 .908معزي عياش بن سمير العنزي (:)5001عالقة الضغوا العف ية ببعض متغيرات العف ية لاى
العاممين غي المرور بمايعة الرياض ،رسالة ماجستير
األمنية  ،قسم العموم االجتماعية ،الرياض .
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 المقبالث و المذخالث:
:
 .128احمد عبد الخال ( :)1993اضاراب الضغوا التالية لمصامة ،مجمة عالم الفكر ،المجمد الثاني،
العدد األول ،الكويت,
.129إيناس راضي عبد المقصود ( :)2009تأثير كال من التفاؤل والتشاؤم ،مجمة دراسات نفسية،

المجمد  ،17الكويت.

 .932حسن الموسوري ( :)3665الضغوا العف ية لاى العاممين غي مجال الخامة العف ية ،المجمة
التربوية،جامعة الكويت ،العدد ،15الكويت.
.131حسن مصطف عبد المعطي ( :)1994ضغوا ألااث اللياة وأ اليب مواجهتها،ا ار ة لضارية
مقارعة غي المجتمع المصري واالعاوعي ي ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،العدد( )8أ ريل،المكتبة
األنجمو المصرية ،القاهرة.،
 .132طايبي ريدة( :) 2009مصااقية الترجمة الجزائرية لقائمة ارق التعامل مع الضغا ،مجمة
دراسات ي العموم االنسانية واالجتماعية ،مجمة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الجزائر،
العدد.11
 .133عبد الستار إبراهيم( :)1998االكتئاب "اضاراب العصر اللايث غهمه وأ اليب عالجه ،العدد
، 239عالم المعر ة ،المجمس الوطني لمثقا ة والفنون واآلداب -الكويت
 .134ايز قنطار ( :)1992ا مومة عمو العالقة بين الافل وا م ،العدد  166أكتوبر ،عالم المعر ة،
الكويت.
 .135يوال الببالوي ( :)2001ضغوا اللياة غي ا

رة -ماخل اإلرشاا وا زمات-المؤتمر السنوي

الثامن لمركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
 .136محسن عقون )  :)2002تغيير بعاء العائمة الجزائرية ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة منتوري
قسنطينة،العدد .17

.724محمد بو اتح( :)5009ماخل مفاهيمي لمضغوا العف ية_قراءة غي المصامح والترجمات العربية،
مجمة دراسات ،جامعة عمار الثميجي ،األغواط ،العدد .08
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: الىثبئق
)6891(  الميثا الوطني.727
)6891( الميثا الوطن.726

معايات لول ال كن غي الجزائر:)2000(  و ازرة السكن والعمران.141

 المراجع ببللغت األجىبيت

 Livres :
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142.Amghar. A (non daté): La famille algérienne devant les problèmes
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en Syrie, éd : Maison neuve et la Rose, Paris.
145. Bachelard. G (1967) : La poétique de l’espace , éd :P.U.F , PARIS .
146.Baduel. P.R. & al (1988): Habitat, état, société au Maghreb, éd : C.N.R.S,
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إستبيان ظروف
السكن

إلى السيدة المحترمة ربة العائمة:
أتوجو إلى حضرتك بيذا اإل ستبيان الذي ي دخل في إطار تحضير رسالة دكتوراه
بعنوان " :السكن وعالقتو بتركيبة العائمة الج زائرية وظيور الضغوط فييا "
ليذا نطمب من حضرتك اإلجابة عمى كل البنود(العبارات) بوضع عالمة ( (xأمام اإلجابة
المناسبة.
و نحيطك عمما بأن كل المعمومات التي تقدمينيا ستبقى في إطار ىذا البحث ،و ال يوجد إجابة
صحيحة أو خاطئة.
تقبمي منا أخمص االحترام
ّ
شــــــــــكـــــــــــــ ار
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بيانات خاصة بالمبحوثة:
 السن :من سنة  22الى أقل من  03سنة

من  03سنة الى أقل من  03سنة

من  03سنة الى  60سنة
 المستوى التعميمي :بدون مستوى

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

 المهنة.......................................................... :
 الحالة العائمية :عزباء
 حجم العائمة :من  2الى 0أفراد
 نمط العائمة :عائمة نووية

مطمقة

متزوجة

من  7الى 03أفراد
عائمة ممتدة

 الدخل الشهري العائمي :أقل من 03.333دج
بين00.333-20.333دج

أرممة
من  00فرد فأكثر

عائمة مركبة
بين 20.333- 03.333دج

أكثر من 00.333دج

 ما نوع السكن الذي تقطنين فيه :تقميدي
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قصديري

شقة

فيال

إستبيان ظروف السكن
البند

رقم البند
10

يتوفر سكنك عمى مطبخ

10

يتوفر سكنك عمى مرحاض فردي

10

يتوفر سكنك عمى حمام

10

يتوفر سكنك عمى الكيرباء

10

ىل سكنك موصول بغاز المدينة

10

ىل سكنك موصول بالماء

10

سكنك موصول بشبكة صرف المياه

10

ىل مسكنك مجيز بتمفاز

10

ىل مسكنك مجيز بثالجة

01

ىل مسكنك مجيز بطباخة

00

ىل مسكنك مجيز بغسالة

00

ىل مسكنك مجيز بخالط كيربائي()Robot

00

ىل مسكنك مجيز بفرن إلكتروني( )Microonde

00

ىل مسكنك مجيز بغسالة أواني

00

ىل لديك أثاث غرفة النوم

00

ىل لديك أثاث غرفة االستقبال

00

ىل لديك أثاث غرفة الجموس

00

ىل لديك أثاث غرفة األطفال

00

مساحة مسكنك مناسبة لعائمتك
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نعم

ال

01

تكفي غرف سكنك كل أفراد عائمتك

00

ىل تستعمل غرفة النوم لمنوم

00

ل تستعمل غرفة النوم لمحميمية ()intimité

00

ىل تستعمل غرفة النوم لمشاىدة التمفاز

00

ىل تستعمل غرفة النوم لمجموس مع األطفال

00

ىل تستعمل غرفة االستقبال الستقبال الضيوف

00

ىل تستعمل غرفة االستقبال لنوم أفراد العائمة

00

ىل تستعمل غرفة االستقبال لألكل

00

ىل تستعمل غرفة االستقبال لالجتماع أفراد العائمة

00

ىل تستعمل غرفة االستقبال لقيام أفراد العائمة بنشاطاتيم( مشاىدة
التمفاز ،الدراسة ،القيام بأعمال شخصية)...

01

ىل تستعمل غرفة اإلقامة(المعيشة) الستقبال الضيوف

00

ىل تستعمل غرفة اإلقامة(المعيشة) لنوم أفراد العائمة

00

ىل تستعمل غرفة اإلقامة(المعيشة) لألكل

00

ىل تستعمل غرفة اإلقامة(المعيشة) الجتماع أفراد العائمة

00

ىل تستعمل غرفة اإلقامة(المعيشة) لقيام أفر اد العائمة بنشاطاتيم

00

ىل يستعمل المطبخ لتحضير األكل

00

ىل يستعمل المطبخ لغسل األواني

00

ىل يستعمل المطبخ لألكل

00

ىل يستعمل المطبخ لغسل المالبس

00

ىل يستعمل المطبخ لالستحمام
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01

ىل يستعمل المطبخ لنوم أفراد العائمة

00

ىل يستعمل الحمام لالستحمام

00

ىل يستعمل الحمام لموضوء

00

ىل يستعمل الحمام لغسل الثياب

00

ىل يستعمل الحمام لمنوم

00

ىل يستعمل الشرفة أو فناء المسكن لمطبخ

00

ىل يستعمل الشرفة أو فناء المسكن لغسل األواني

00

ىل يستعمل الشرفة أو فناء المسكن لغسل الثياب

00

ىل تستعمل الشرفة أو الفناء لقيام أفر اد العائمة بنشاطاتيم

00

ىل يستعمل رواق المسكن لمطبخ

01

ىل يستعمل رواق المسكن لنوم أفراد العائمة

00

ىل يستعمل رواق المسكن االستقبال لقيام أفراد العائمة بنشاطاتيم
( مشاىدة التمفاز ،الدراسة ،القيام بأعمال شخصية)...

00

ىل يشاىد أفراد عائمتك بدون استثناء التمفزيون في غرفة النوم

00

ىل يشاىد أفراد عائمتك بدون استثناء التمفزيون في غرفة االستقبال

00

ىل يشاىد أفراد عائمتك بدون استثناء التمفزيون في غرفة الجموس

00

ىل يشاىد أفراد عائمتك بدون استثناء التمفزيون في غرفة المطبخ

00

ىل يمتقي كل أفراد عائمتك بدون استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة

00

يمتقي كل أفراد عائمتك بدون استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة

00

يمتقي كل أفراد عائمتك بدون استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة

النوم

االستقبال
الجموس
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00

يمتقي كل أفراد عائمتك بدون استثناء لمتحدث والتسامر في المطبخ

01

تستقبل األىل في غرفة االستقبال

00

تستقبل األىل في أي مكان من المسكن

00

تستقبل األصدقاء في غرفة االستقبال

00

تستقبل األصدقاء في أي مكان من المسكن

00

تستقبل الجيران في غرفة االستقبال

00

تستقبل الجي ارن األصدقاء في أي مكان من المسكن

00

يدرس أطفالك في غرفة النوم

00

يدرس أطفالك في غرفة االستقبال

00

أطفالك ىل يدرس في غرفة االقامة

00

يدرس أطفالك في غرفة األطفال

01

يدرس أطفالك في المطبخ

00

يمعب أطفالك داخل السكن

00

تحتفل العائمة بالمناسبات (أعياد،أعياد الميالد،حفالت  )...في

00

تحتفل العائمة بالمناسبات (أعياد،أعياد الميالد،حفالت  )...في

00

تحتفل العائمة بالمناسبات (أعياد،أعياد الميالد،حفالت  )...في

00

لكل فرد من أفراد عائمتك داخل مسكنك مكان لالنعزال

00

لكل فرد من أفراد عائمتك مكان خاص بو

00

أنت راضي عمى نوع مسكنك

غرفة االستقبال
غرفة الجموس

مكان أخر من المسكن(السطح،الفناء)...،
(لمنوم،لمنشاطات)....،
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00

أنت راضي عمى حجم مسكنك

00

أنت راضي عمى عدد غرف مسكنك

01

أنت راضي عمى التصميم اليندسي لمسكنك

00

أنت راضي عمى موقع مسكنك

00

أنت راضي عمى الفضاءات الخارجية المحيطة بمسكنك

00

أنت راضي عمى طريقة تأثيث مسكنك

00

أنت راضي عمى التزيين داخل مسكنك

00

أنت راضي عمى وسائل الراحة داخل مسكنك

00

أنت راضي عمى طريقة تجييز مسكنك

00

أنت راضي عمى عالقات الجيرة.

00

يشكل مسكنك بالنسبة ألفراد عائمتك مكانا لممتعة.

00

يشكل مسكنك بالنسبة ألفراد عائمتك مصد ار لمراحة.

01

يشكل مسكنك بالنسبة ألفراد عائمتك مصد ار لالفتخار.
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مقياس الضغوط األسرية

الجزء األول :المقياس الفرعي األول تعميمات:

كل المواقف اآلتية تعبر عن مظاىر في الحياة األسرية من شأنيا أن تسبب التوتر و اإلزعاج بين أفراد
األسرة و البيئة المحيطة بيم؛ و نحن نيتم بمعرفة كيفية تأثير ىذه المواقف عمى حياتك األسرية.
ضع عالمة ( √ ) تحت الخانة التي تحدد أفضل وصف لمضغوط أو التوتر الذي يسببو ىذا الموقف
الضاغط.

أرقام

البنود
0

كم

البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ال يوجد

يشعر أفراد أسرتي بعدم التقدير.

0

يشعر أفراد أسرتي بالذنب لعدم تحقيق األفضل.

0

الوقت غير كاف ألفراد أسرتي لمقيام بواجباتيم.

0

يقمل أفراد أسرتي من شأنيم.

0

يشعر أفراد أسرتي بالعجز في مواجية مواقف

0

تكثر األمراض بين أفراد أسرتي.

0

يكثر تناول الكحول بين أفراد أسرتي.

0

يشعر أفراد أسرتي بالضياع لفقدان أحد الوالدين.

0

يشكل تقاعد أحد الوالدين عن العمل مشكمةً

01

يعاني أفراد أسرتي من عبء الواجبات المدرسية

00

يعاني أفراد أسرتي من صعوبات التعامل مع

الحياة.

ألفراد أسرتي.

أطفال األسرة.
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المعاناة

قميمة متوسطة

شديدة

شديدة
جدا

00

نعاني في أسرتي من عدم كفاية الوقت الىتمام
الزوجين ببعضيما البعض.

00

نعاني في أسرتي من عدم كفاية الوقت لمترفيو.

00

نعاني في أسرتي من كثرة تشاجر أطفال.

00

نعاني في أسرتي من كثرة مشاىدة أفرادىا
لمتمفزيون.

00

أفراد أسرتي منشغمون دائما.

00

نفتقر في أسرتي الى تقاسم المسؤوليات.

00

أسرتي تنتقل كثي ار من مسكن آلخر .

00

نعاني في أسرتي من ضعف العالقات الزوجية
(االتصال-الصداقة-المعاشرة الزوجية)

01

يعاني أفراد أسرتي من عدم االستمتاع
بالمناسبات (األعياد-األفراح)...

00

نعاني في أسرتي من سموكيات المراىقين في
األسرة(التغيب عن الدراسة-كثرة أصدقائيم-كثرة

اتصاالتيم-عدم التزاميم الديني).
00

ينشغل أفراد أسرتي بوالدة طفل جديد في األسرة.

00

يتضايق أفراد أ سرتي من كثرة وجود الضيوف
بالمنزل.

00

دور كل فرد في أسرتي غير محدد.

00

يعتبر زواج األب مرة ثانية في أسرتي مشكمة.

26

نعاني في أسرتي من كثرة تشاجر الوالدين.

27

ال يستطيع أفراد أسرتي االستمتاع بالعطمة

28

ال ييتم أفراد أسرتي بعطمة نياية األسبوع.

29

يعاني أفراد أسرتي من قمة الحديث قبل وأثناء

03

يعتبر وجود األجداد و الجدات في أسرتي

الصيفية.

وبعد الوجبات الغذائية.
مشكمة.

-483-

03

يعاني أفراد أسرتي من قمة الدخل ( األجور).

02

يعاني أفراد أسرتي من عدم الرضا عن األعمال

00

أفراد أسرتي مسرفون .

03

يعاني أفراد أسرتي من مضايقات الجيران.

03

تعتبر بطالة أحد أفراد أسرتي مشكمة.

06

ألفراد أسرتي مخاوف من تموث المحيط (اليواء-

07

القيام باألنشطة الثقافية(المطالعة -المسرح-

التي يمارسونيا.

الماء.)...

السينما-حضور محاضرات سواء كانت ثقافية أو
عممية أو دينية )...غير متاح في أسرتي.

08

يعاني أفراد أسرتي من عدم الدفء واإلشباع

09

تنظيم األنشطة الرياضية غير متاح في أسرتي

33

عدم استقرار أحد أفراد أسرتي عمى عمل واحد،

األسري.

يعتبر مشكمة في أسرتي.
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الجزء الثاني :المقياس الفرعي الثاني
تعميـــمات:
المحاوالت أو اإلسيامات اآلتية ،تستخدميا األسرة بشكل أو بآخر في سبيل تحقيق سعادة أفرادىا ككل،
أو في سبيل تحقيق سعادة كل فرد عمى حدة.
ضع عالمة ( √ ) تحت الخانة التي تحدد إلى أي مدى يستخدم أفراد أسرتك ىذه المحاوالت أو
اإلسيامات.
أرقام

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

البنود

ال يحدث

3

يشارك كل فرد من أفراد أسرتي اآلخر عند

2

يساند كل فرد من أفراد أسرتي اآلخر عند

0

يتعمم كل فرد من أفراد أسرتي كيفية احترام

3

ينمي كل فرد من أفراد أسرتي ،اإلحساس

3

يواجو كل فرد من أفراد أسرتي ،المشاكل

حدوث مشكل.
ظيور مشكمة.
اآلخرين.

بالثقة في باقي أفراد األسرة.

التي تتعرض ليا األسرة بالدعابة لمتخفيف
من حدتيا.

6

يظير كل فرد من أفراد أسرتي شعو ار

بالمشاركة في المسؤولية عندما تواجو أسرتنا

7

موقفاً ضاغطاً.

يعمم كل فرد من أفراد أسرتي اآلخر حقوقو
وواجباتو.

8

يشعر كل فرد من أفراد أسرتي ،أن ىناك
رباطا قويا يربطنا.

9

يوجد توازن في العالقات بين أفراد أسرتي(ال
تكتالت ،وال انفرادية).
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ناد ار

قميال

بدرجة
عالية

كثي ار

دائما

33

يحترم كل فرد من أفراد أسرتي خصوصية
اآلخر.

33

يحافظ كل فرد من أفراد أسرتي عمى نظام
األسرة.

32

تتوفر المشاركة الدينية بين أفراد
أسرتي(الصالة،الذىاب لممسجد ،المناسبات

الدينية).
30

يتبع كل فرد من أسرتي القيم(العدل،

المساواة ،التعاون )...لخدمة باقي أفراد

األسرة.
33

يشارك كل فرد من أفراد أسرتي اآلخر في

33

عند وجود مشكمة ،يطمب كل فرد من أفراد

36

يحترم كل فرد من أفراد أسرتي ،كبار السن

37

يتقبل كل فرد من أفراد أسرتي القيم

وقت الفراغ.

أسرتي المساعدة من اآلخر.
في األسرة .

الشخصية(االستقاللية،المبادرة.)...
38

يشعر كل فرد من أفراد أسرتي بالرضا عن

قيم العمل (العمل واجب وشرف).
39

يبحث كل فرد من أفراد أسرتي عن األمان

23

لكل فرد من أفراد أسرتي القدرة عمى تربية

االقتصادي.

األطفال الموجودين في األسرة.
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'kX^aVjfl ^aJlvoJt 4ia«lJJ 5AjilufcJI Jjl-lsJI; (05)(»âj JaUl

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

F
J j9l6u»2ù«
ij&lltV7i>

jiiUii<>

V>Al J»jLill
îjj"Vl V>ukt

ijjuiVi iiuili

!,227

,020

1,915

Test-t pour é qalité des moyennes

,675

166

,501

2,71

4,02

-5,23

10,66

,671

159,236

,501

2,71

4,04

-5,27

10,70

1,632

161

,503

6,60

4,04

-1,39

14,58

1,636

155,573

,104

6,60

4,03

-1,37

14,56

1,028

67

,308

7,74

7,53

-7,29

22,77

,341

7,74

8,02

-8,50

23,98

,171

«JiUfi J M J J i j 4J>UIVI 1jitAli

37,544

Ecart-ty
pe

Erreur
standard
moyenne
2,41

N
JLîV J>P (jiw

126

105,47

27,10

Ji* Ût-

99

100,28

25,59

2,57

31

108,90

27,22

4,89

50

106,52

24,67

3,49

18

110,72

29,05

6,85

76

100,49

26,64

3,06

J i * (SU
ijjuVl LjLill

JJV j j é (f*à

oaa%) L u i ( ÂiiV ùSL-u ^ i i i U i CùliUtj i L V j j é jSL-L.

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

V u * «ils

v>»Vi

V>Al IjiuiJI

Â J H B CùUuuï) j j i a ï u w

"Ci" j l û i l

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance
95% de la différence

Différen
ce
moyenn
e

Différen
ce
écart-ty
pe

Inférieur
e

Supérieure

F

Sig.

t

ddl

Sig.
(bilatér
aie)

1,879

,172

1,460

223

,146

5,19

3,55

-1,81

12,19

1,470

215,565

,143

5,19

3,53

-1,77

12,14

,406

79

,686

2,38

5,87

-9,30

14,06

,397

58,974

,693

2,38

6,01

-9,63

14,40

1,441

92

,153

10,24

7,10

-3,87

24,35

1,365

24,230

,185

10,24

7,50

-5,23

25,70

,561

!USj*2Jilc

Supéri
eure

,138

Moyenn
e

î j u , ajiic

Inférie
ure

t

,965

ijj^V) iljviil

Sig.
(bilatér
aie)

Intervalle de
confiance 95%
de la différence

Diffère
nce
écart-t
ype

Sig.

,888

ddl

Diffère
nce
moyen
ne

,096

,456

,758

ijS-JI «ITJJII

Erreur
standar
H
a
moyenn
e

N

Moyen
ne

Ecart-ty
pe

79

25,24

8,75

,98

89

22,13

6,91

,73

79

53,19

14,44

1,62

89

54,00

14,32

1,52

79

25,82

7,66

,86

89

25,40

6,90

,73

73

26,27

8,79

1,03

90

23,14

7,29

,77

73

54,55

13,40

1,57

90

53,00

13,94

1,47

73

27,04

7,77

,91

90

25,12

7,41

,78

23

27,96

10,38

2,16

46

25,28

9,99

1,47

Sj«VI JilJ «^wiill LjmiaJI

Lildl ÂJi!Jll Sj"Vl i i u à »
J1V ù i "
Liiall ÂjiJLill ijjuVl ifuàll

JLillOiM*

•jJi\J Voii» iJ"~^

J1V JJC (JUJ

(31V JjS (ji*
J1V ù i -

-

LiUil 5-flil jll <L>Al il.jl-dl

UiLJI ï#fc>ill <ljj>Al i>~ki

JiV j j é
J1V ùS-

•JuVl JilJ V~iill Jajuill
jiv os~
l&US ïtf&Ut Â^j.j—S' ! ijLill

Ui*S 4*jbJI i i j j f 1 i j t i l l

Âiiuii

ftxaJ liaJJ

hjJi\i

QOÀJ

U l (

Usi

J1V j j é ù i -

JiV j i Cfi+é

jSluu

23

56,48

16,10

3,36

46

53,41

15,49

2,28

23

26,35

9,38

1,96

46

24,35

7,14

1,05

lltii cm*j

ÂiiV

j£ Cfi\^> LtiM

Test de Levene
sur l'égalité des
variances

JljSi6yl!2(>

>J"V1 JilJ

iji-il

l&Ul ÎUlilJll Âjj-VI i j i - i l l
liùA

JljSllOJ'76*

«o-VI il juiû

•J" !') JilJ ifjjî
1

hjuiû

'-11411 î^liljll «J >«VI i j i - i J

jls'J11ù4

cùULJ!)

ù£2SL*> Çjjiipl " c i "

Test-t pour é galîté des moyennes
Intervalle de
confiance 95%
de la différence

ddl

Sig.
(bilatéral
e)

Diffère
nce
moyen
ne

Diffère
nce
écart-ty
pe

Inféri
eure

Supérie
ure

F

Sig.

t

3,949

,049

2,566

166

,011

3,11

1,21

,72

5,50

2,530

148,041

,012

3,11

1,23

,68

5,53

-.365

166

,716

-.81

2,22

-5,20

3,58

-.364

163,313

,716

-.81

2,22

-5,20

3,58

,372

166

,710

,42

1,12

-1,80

2,64

,370

158,127

,712

,42

1,13

-1,82

2,65

2,485

161

,014

3,13

1,26

,64

5,62

2,437

139,666

,016

3,13

1,28

,59

5,67

,717

161

,474

1,55

2,16

-2,71

5,81

,720

156,384

,473

1,55

2,15

-2,70

5,79

1,609

161

,110

1,92

1,19

-.44

4,27

1,601

150,944

,112

1,92

1,20

-,45

4,29

1,034

67

,305

2,67

2,59

-2,49

7,83

1,021

42,640

,313

2,67

2,62

-2,61

7,96

,765

67

,447

3,07

4,01

-4,94

11,07

,755

42,611

,455

3,07

4,06

-5,13

11,26

,985

67

,328

2,00

2,03

-2,05

6,05

,900

35,143

,374

2,00

2,22

-2,51

6,51

,059

2,402

2,661

,109

,808

,123

,105

,742

liuii k&JLill iLjjuVi iijuin

,688

,408

SjuVl JilJ Â*-iill i j o i l l

1,182

,281

UilAll «Ji! jll l^juVl il j L i l !

,440

,509

1 ^.JLiH ILjuVI iljuàlï

4,137

,046

jLûil

Page 2

i l î U i ï k j j i j ( ^JjuVl iajuàJI £ l j i l j jLuJ! ÂJLJJII) iuiljjJI Ciljuilu *51LLUI ^Liu9jll «UiLastyi CilJCJAII <jixj

3juVI (JilJ Vuiiii Ljjuàll

Jjè

126

Moyenn
e
25,25

99

22,60

8,57

,86

LiLJI yiljil S>Al Ljuàll

JjiV J)C ijtu

126

54,17

14,63

1,30

i>iv au.

99

52,93

14,46

1,45

J)iV Jfc|P (jk*

126

26,04

7,80

,70

99

24,76

7,16

,72

31

27,58

10,08

1,81

50

23,44

7,45

1,05

31

54,35

12,89

2,31

50

55,66

12,66

1,79

31

26,97

8,61

1,55

50

27,42

6,76

,96

18

28,78

10,25

2,42

76

23,78

7,07

,81

18

54,00

14,08

3,32

76

52,76

15,29

1,75

18

27,94

7,73

1,82

76

23,95

7,08

,81

lift j j è

JSLUM ^ i

• "Il 2» . iU

JjiUJIiLu
Aj'j^j «Jjlp

SjuVl JilJ y »i'i> JajLàj'l

JiV

liUll S^liljll SjJtfl i>J»]I

JiV

JJC

JJC

N

ùlu
ùi-

LiiU «^jliî Sj-VI ijiuàJI
»>Al JilJ Vi'âîli JajLàJI

i l i U l l JauJ l î S j j

iiUli "UlilJÏ SjuVI ijiiàj'l

JLft Jtfè Ù^"

LiLdl y>>il SjuVI ijLAÎd

JJV J(S (jiu

hjJi\I £ l j i ! oaâu

1

lui(

iiïj

JSLUL.

^

fcbtS CùUtftj

Test de Levene
sur l'égalité des
variances

F
V « ! «Ui!»

•J"VI JilJ i^uiHI ijiuàji
lil»ll iLtild îjjuV'i i>~«>

Liidl VfJLaJI Vj-V
SJIA»

5jjls

>juVI JilJ

ijuiî

•!'» JajiLÙdl

I&LAI! ijliljll

Jajuàll

UllJI y>>> S j - Ï ijiuiJI
1

ySjaïJil*.

>>Al > J V J 3 < j O i
lAUil «^liljll Sij-Vl IIjiuàH

,976
,096
2,103
5,809
,135
3,955
3,331
,341
,145

-

Erreur
standa
rd
moyen
ne
,75

ijcjjjl i#±Ji\i

Sig.
,324
,757
,148
,018
,715
,050
,071
,561
,705

Ecart-ty
pe
8,45

kUm

CùliUSI) Qilffinni

Çglpi

" C i " jUHI

Test-t pour égalité des moyennes

Diffère
nce
moyen
ne

2,327

ddl
223

Sig.
(bilatéra
le)
,021

2,66

Diffère
nce
écart-t
ype
1,14

2,323

209,182

,021

2,66

,637

223

,525

1,25

,638

211,687

,524

1,268

223

1,281

Intervalle de
confiance 95% de
la différence
Inférieu
re
,41

Supérie
ure
4,91

1,14

,40

4,91

1,95

-2,61

5,10

1,25

1,95

-2,60

5,09

,206

1,28

1,01

-,71

3,27

217,626

,201

1,28

1,00

-,69

3,25

2,121

79

,037

4,14

1,95

,25

8,03

1,978

50,227

,053

4,14

2,09

-6.4E-02

8,35

-,448

79

,656

-1,31

2,91

-7,11

4,50

-,446

62,876

,657

-1,31

2,93

-7,15

4,54

-.263

79

,793

-.45

1,72

-3,87

2,97

-,249

52,627

,805

-,45

1,82

-4,10

3,20

2,460

92

,016

5,00

2,03

,96

9,04

1,963

20,991

,063

5,00

2,55

-,30

10,30

,313

92

,755

1,24

3,95

-6,61

9,08

,330

27,342

,744

1,24

3,75

-6,46

8,93

2,117

92

,037

4,00

1,89

,25

7,75

2,003

24,198

,057

4,00

2,00

-,12

8,11

t

jVl ^ijaJ! ï#-ajill J J U
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ÂlïUJ) jUa Jjsj ( ^JJAJ&I laji'îilt < l f a . ) J jiuJI

4jjiljjJI ù i j j i l a j Âlkl^JI Âjîtajll ÂjjLua^y! Cilj*ij*ll _.<a*.

Moyen
ne

Ecart-t
ype

Erreur
standard
moyenn
e

79

52,57

19,37

2,18

89

63,55

19,04

2,02

73

51,10

18,14

2,12

90

56,56

21,01

2,21

23

43,87

20,80

4,34

46

53,52

22,13

3,26

N
tiiV

Vl»*l ijuill

Jl>16 ll2i>
u

VJ-VI i c i i l l l & j *

Jijil10^7(>

J1V

*j_yjVI iajiuiill i f f l j »

Jisli11i>

£)iui

Jtt*

«Jibui (OJcJ. LS2jj ÂJ^UJVI l a ^ U > l J 4 J ^ L J L u i (

4 i k â CûUlftj 4iiV J J P j S L w ^

(jSU ^

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

iliivl! A-H>
ijii6Jl2<>

^j-VILjiuillJ+».lj.

ijWl0u»7i>

ïij—Sfi i j i - a

jislil 1 Cy

ÂliLJJ k u

iiiUil
Vj> «lie

i)jutl\l i+^lj.

JSj (

kjjJi\

L)aJJA

V_>Jïl Jajuàll ^4>l>t

<LUxJI i u U liaJJ

ddl

Sig.
(bilatéral
e)

Diffère
nce
moyen
ne

Diffère
nce
écart-t
ype

SJLU
lUSj< Uile

Vjjtfl Lciill ï+»lj«
Vj-VI ijiuiJI JL>lj«

-16,84

-5,12

2,97

-16,85

-5,11

-5,46

3,12

-11,61

.077

•5,46

3,07

-11,52

,086

-9,65

5,54

-20,71

1,41

,082

-9,65

5,43

-20,57

1,27

,898

-3,700

166

,000

-10,98

-3,696

162,940

,000

-10,98

-1,752

161

,082

-1,779

160,344

-1,742

67

-1,779

46,648

1,631

,206

CilJjilu

ASkUll

N

Moyenn
e

Ecart-t
ype

Erreur
standard
moyenne

126

51,90

19,05

1,70

99

61,96

19,37

1,95

31

51,55

17,81

3,20

50

51,80

22,00

3,11

18

41,94

20,88

4,92

76

59,00

20,99

2,41

J jLuJI ÂJLUIJ) LjjAJI

J V Jtfè L|i«

t_JjV

ù^*

-

LjJj\I •Lfa.l>> yaiu, l u i ( ÂiiV

N^VI hjbÀl *4fl>«

2,97

,017

0SL*A

F

Sig.

1,223

,270

4,798

2,337

,031

,130

LLaj»

tyuaaïj)

^LUalS CÛUlcj

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

Â_ijL^ AjjlS

Super
ieure

t

,021

Intervalle de
confiance 95% de
la différence
Inférieure

Sig.

S-U^VI ijiuàll î+>l>«
JjjJlII Ijuill Âf»!>•

Test-t pour é qalité des moyennes

F

5,423

^LUalill C.5UUJI) ^ û û l u u ( J J % J " C i " j L S i j

CiljàJAÎ)

j j é <jSL«

<Ukil! CùUUil)

Çjfi3Ùuu>

jjôLxi " C i " jlûà.)
7

Test-t pour égalité des moyennes

t

Intervalle de
confiance 95% de
la différence

ddl

Sig.
(bilatér
aie)

Différen
ce
moyenn
e

Différen
ce
écart-ty
pe

Inférieu
re

Supérie
ure

-3,905

223

,000

-10,06

2,58

-15,14

-4,98

-3,897

208,92

,000

-10,06

2,58

-15,15

-4,97

-,054

79

,957

-,25

4,69

-9,59

9,08

-,056

73,408

,955

-,25

4,46

-9,14

8,64

-3,103

92

,003

-17,06

5,50

-27,97

-6,14

-3,113

25,779

,004

-17,06

5,48

-28,32

-5,79
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knèJA gftU.

-yJjVl

4Jjl*i!

( j â j (<L>u&l L j L i i ' l

j j l u J J ^ l i ! ! fLJaill f J à l i

( i l j j i l u U k l u l •U^ajll •Ljluu.VI Cilj*i>fl o ^ u

Erreur
standard
moyenne

Moyenne

Ecart-typ
e

132

102,96

26,30

2,29

36

102,28

25,13

4,19

103

106,07

23,98

2,36

60

101,05

28,56

3,69

37

108,95

29,64

4,87

32

101,78

29,33

5,18

N

Jljl10u«7ù

) LjJJJI

jisl»11i

ijviil

CùUtej , IjiHnnl ^ I J J Ï csLàill ^ jjiiij JAJJJ V Cùlitft ) ^Ifftnn JJÛJ>J " Cl" jLÛÂI

y^kj Lui (IgiSImnl (^ilJ2I fUdill ^ f j à j j

4jjl»Ji j ^ » J l î i j j

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

Âl'ULli ;UUk
Jl>l6u»2c>
JI>I10U»7I>

>sli11(>

ijLill
W

ijWJl

Vj-VIijLàJÏ

ÂJjUul J u j i j ( LjJi)

i±jJt\

Test-t pour égalité des moyennes

ddl

Sig.
(biiat
érale)

Diffère
nce
écart-ty
pe

Inférieur
e

Supéri
eure

F

Sig.

t

1,350

,247

,140

166

,889

,68

4,90

-8,99

10,36

,143

57,657

,886

,68

4,77

-8,87

10,24

1,200

161

,232

5,02

4,18

-3,24

13,28

1,146

106,979

,254

5,02

4,38

-3,66

13,70

1,006

67

,318

7,16

7,12

-7,05

21,38

1,007

65,766

,318

7.16

7,11

-7,04

21,37

2,294

,132

,049

,825

LçyuàJI j jLuill ^Jilili t-Làill t^àli

) ku,\ CiljjxLu ÂiklaJI kiLajil

^liljil tLûllt ^HS JU
ajiujiiuj
4jJ> «ils

UIMI
«JJJÏI

ijLill

FUàiil ^

f uiill

Erreur
standard
moyenne

N

Moyenne

Ecart-typ
e

171

104,46

26,24

2,01

54

99,15

27,21

3,70

58

106,36

25,91

3,40

fjàu JJ.JJV

j U ^liljll
f Làill

•UiLaaVI C I I ^ J A I I (jiuu

Ja,j|1l

û&wtlt t^lil-lll
Î^IJyuiJ

Intervalle de
confiance 95% de
la différence

Diffère
nce
moyen
ne

juJàu

JJ.JU

ùi-11 ^lilJll

23

110,13

24,90

5,19

eLiill
^luj JijtjV
ùs—a ^îiij»

43

105,00

25,17

3,84

• uàili
i^i- J>JH
ùS-Jl <jJiljll

51

100,29

28,97

4,06
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Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

«jtxllkù

ailw îiilp
y.j.11116

F

*->-VI iljâ-iall
ILjjuVl Jajuiil

,001

Sig.
,970

,040

,842

1,790

Test-t pour égalité des moyennes

,184

Diffère
nce
moyen
ne
5,31

Diffère
nce
écart-t
ype
4,13

t
1,286

ddl
223

Sig.
(bilatéral
e)
,200

1,262

86,392

,210

5,31

-,597

79

,553

-3,77

-,607

41,968

,547

,832

92

,843

91,907

Intervalle de
confiance 95% de la
différence
Inférie
ure
-2,83

Supérieur
e
13,46

4,21

-3,06

13,69

6,32

-16,34

8,81

-3,77

6,21

-16,30

8,76

,407

4,71

5,65

-6,52

15,93

,402

4,71

5,59

-6,39

15,80

Test-t
-

4JJUJI fâdt j i j

JL«6o*2i>

(4jjufrl i j i u i j ' l £ J J J CJLUJJ j^JiljJI c-Uattl fj&jj )

>juVi Jib «Uuiili JVjuàl

jJJI Cil j j i l u ^UkLuI kjLajll Â^jLaAV' Cil j ù > u l <JJMJ

^S—11 ^liljll ft-oill fwiâlj
Î_JJ ^ U I I tiili ^ pjjffl JI^V

Ù

f

JiJH0u«7i>

a_v-V I JilJ 3j • ni .M iaja-ûll
i>Là)l

jMfia J3.ju

36

22,22

5,94

,99

«+Iàij Ji^jV

132

53,20

14,28

1,24
2,44

36

55,14

14,65

Oiull ylilj» f Liai»

a^aij Jf.j,V

132

25,79

7,32

,64

ûS-Jl ^lilJ» fUiai»

fjaïï JJ.JH

36

24,92

7,04

1,17

±UJ jijtV

103

25,28

8,37

,83

?Jà£ Ja>jy

60

23,28

7,58

,98

103

54,17

12,72

1,25
1,97

ji~l) ^iiljll fUiiil

>slil1<>

Sj«VI JilJ 3j. iii'ti JajbûaJI

|S

jS-Jl ^liljll fLiaill ^ jvjlàlj Ja>juV
ù&ud*l ^lilJll f Liaill

1 I*M «11 ya,JÙJI j«S' 1 Jajju-ôJI

^iuj Ja>j|

Oi~Jl grlilJll • Liill y ja^li

60

52,87

15,27

103

26,61

7,27

,72

pjLj Ja>jy

60

24,90

8,11

1,05

Ùi-Il i/ilJll f tiaill

^

ja>jyV

37

26,76

11,81

1,94

Ja>j^

32

25,50

7,88

1,39

a^luj J3>jyV

37

56,19

15,13

2,49

f^iS Ja.ji

32

52,41

16,23

2,87

f^iiS

37

26,00

8,12

1,34

32

23,88

7,70

1,36

0^—11 y^il jll «Lâill
Ù4-J1 ^lil Jll »Uiill

liiJI v>JLill Vj-ft» iji-^s

J^JUV

ji-Jl ^liljt pLiaill
ijLuJl ^liljl) fUiaill
Li*Ull Âjlil jll V>Al iajiuàll

Erreur
standard
moyenne
,73

ji—2 ^liuli «•Lilii

£1**!] ^lilJll »luaill
LiUll iuliljll

N

Ecart-ty
pe
8,41

Ùlull (_^il Jll f uàill

(jS—11 j^Iilil fLjaih (jÂ a^nlj Ja.jj
Lii*ll y>JliJÏ «o-VI ijiuiall

132

Moyenn
e
23,97

^lilJ» f Uaill
ùi»Jl

Jll >Uàill

J>JKV

^iall Jijt

Page 2

<j<aaj l u i ( LjJSLyui ^Jiljfl flwAiUl ^ i jfJaZ

CûUftj i i p s u « * i ^iiUli

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

fUaill ij, MJ&Z Ja>jj V C ù l i l * ) ^j'BTnirii

Test-t pou r égalité des moyennes

Différen
Sig.

j - V I Jaji-ill

Supéri

re

eure

1,50

-1,20

4,70

1,75

1,23

-,70

4,20

,475

-1,93

2,70

-7,26

3,40

54,502

,483

-1,93

2,74

-7,43

V>jtfJ **>Al JajLàl

3,56

,638

166

,524

,87

1,37

-1,83

3,57

,653

57,399

,517

,87

1,33

-1,80

Jl>il0u«76«

3,54

1,521

161

,130

2,00

1,31

-,60

4,59

1,562

133,699

,121

2,00

1,28

-,53

4,53

,587

161

,558

1,31

2,23

-3,09

5,71

,560

106,296

,577

1,31

2,34

-3,32

5,94

1,389

161

,167

1,71

1,23

-.72

4,15

1,349

112,828

,180

1,71

1,27

-,80

4,23

,511

67

,611

1,26

2,46

-3,65

6,16

,526

63,149

,601

1,26

2,39

-3,52

6,03

t

ddl

le)

6,774

,010

1,169

166

,244

1,75

1,420

77,556

,160

-,717

166

-,706

,799

JajLiJÏ

y>JLill

Sig.

,740

S J i l J y - i i l l jaja-il!

liL.ll ILlilJll

F

Différence
moyenne

,021

JajiJail

2,920

,884

,391

,373

,089

,899

,345

2,615

,111

I .w
_îsls11ù«

tj-VI J i b Vuilll Jajpui»

ce
écart-ty p
e

Intervalle de
confiance 95% de
la différence
Inférieu

(bilatéra

l&al ytiljll

" Ci" j l u l j

lii*ll ylibll «jj-Vl ijuiJI

,241

,625

1,001

67

,320

3,78

3,78

-3,76

11,32

,996

63,971

,323

3,78

3,80

-3,80

11,37

V>Jlill S j - V I i ^ u i l l

,170

,681

1,110

67

,271

2,13

1,91

-1,70

5,95

1,114

66,410

,269

2,13

1,91

-1,68

5,93

LVUI

C i l j j à l u 4 »W" fi.ll * jtiiijj! •LùLuaa.yi CiljùjuJI (jjaau

Erreur

e

Ecart-t
ype

standa
rd
moyen
ne

171

24,53

8,94

,68

54

22,67

7,27

,99

171

54,01

14,42

1,10
2,04

Moyenn
jS-Ji yiilJil >Liai) MJajj

«JSUJ Jui

3>-VI J i b «j

LJB-ÀJI

L£U| ILliUll KtjJi\l

Liul! v>Jill *jj-VI i j L i l l

ùi—11 ^iiljH tUÂill ^ »^ÛJ JfjyV
£1—11 ^libll FLâttl

j^iaU ja.jt,

OUI yJiljll >Uaill

allais Ja.jnV

Ùi-JÎ ^Jiljll fLiaill ^1 ja^JàiJ JajJI

54

52,43

14,98

ùS—1! (jJiUll f uaill J diZ J » J , Ï

171

25,92

7,37

,56

54

24,06

7,94

1,08

«^JàH J»j|V

58

25,07

9,06

1,19

plia jiju

23

24,91

8,02

1,67

ùi-1! ^ 1 Jll cLiili ^ fjjafi JJ-JBV

58

54,26

12,71

1,67

ùS-Jl (jJiUfl «-Lia» (jï fiJaî! J »

23

57,43

12,61

2,63

tji-ill j^IiljH f UWI (^â ^lalj Ja>jyV

58

27,03

7,81

1,03

Ùi-U ^liljH f tJaJÎ Jl a^iaii JiJB

23

27,78

6,69

1,39

ù i - l l ^libll f Uiill c/ (sJ>!3 J»JUV

43

25,79

8,97

1,37

ùS-11 ^liljll fLJaJH ,ji frfltti Ja.ju

51

23,84

6,97

,98

JJ.JV

43

53,49

13,04

1,99

juin JUJU

51

52,59

16,58

2,32

ji-11 ^iilJll fUiaîll ^ ^Jâàj J>jyV

43

25,72

6,98

1,06

51

23,86

7,59

1,06

^libil >LiU (jï j>iJàa J» j ,
SJU* «ill*

•J-VI JilJ y - i i l ! ijruiii

ùi~JJ ^lilJll f uàill
ù i - i l ^libli f uÀill

Lii«il î^libll ijj-VI J»juill

Iwltll V>JUUI V>*VI JaJ»~àll

éj"VI J i b y - i i l l JajuJall

LtLJI iUlilJ» i j j J ï l Ja>uiall

ùS-Jl ^libll >Uaill <ji ^
ù i - l l ^lil Jll f Uiill

y>Ji3Ji ij>-Vi J>>*àli

N

ù i - i i ^lii jii >ua>i

^

j».^

Page 3

Test de Levene
sur l'égalité des
variances

liltaJI i u

Ul«H y l i U ijj-V ii>~ii:

SJUailile

ILSjaSiile

,254

'uiiall y> jùJt

,005

86,249

1,593

223

1,533
,072

4,50

-.52

4,25

1,58

2,27

-2,90

6,06

,497

1,58

2,32

-3,03

6,19

,112

1,87

1,17

-,44

4,18

83,888

,129

1,87

1,22

-,55

4,29

79

,943

,16

2,16

-4,15

4,46

,076

45,417

,940

,16

2,05

-3,97

,944

4,29

-1,016

79

,313

-3,18

3,13

-9,40

3,04

-1,020

40,769

,314

-3,18

3,11

-9,47

3,11

-,75

1,85

-4,43

2,94

,463

-,404

79

,687

-.432

46,941

,668

-,75

1,73

-4,23

2,73

5,748

,019

1,184

92

,240

1,95

1,65

-1,32

5,22

1,159

78,517

,250

1,95

1,68

-1,40

5,29

,288

92

,774

.90

3,12

-5,30

7,10

,294

91,591

,769

,90

3,06

-5,17

6,97

1,226

92

,223

1,86

1,52

-1,15

4,87

1,235

91,277

,220

1,86

1,50

-1,13

4,85

,681

,051

,411

Test-t

4JJUJI ^

,682

-.77

1,20

,543

3,918

L^uill

,487

,696

1,34

,729

1,319

Lil«!l yliljll «jj-VI ijà-ill

223

107,983

,209

5j»Al Jib v - » - i i ^ l

i J i b • ) . » ! il o_kI

1,87

223

1,551

Supérie
ure

1,590

,789

iljà~ill

1,87

,124

1,394

IjthJl\j JLjîlill krjaJi

:-î5lL3ll

jjj (

kjJLJaJI kfrij*

j <jLuAI (^liJI c-Lwaill

) LjCilJJÙAJ

N

Ecart-ty
pe

Erreur
standard
moyenne

132

53,20

14,28

1,24

ùiull ^libll

36

55,14

14,65

2,44

ùlull (jJibli

103

54,17

12,72

1,25

ùi-11 ^libll

60

52,87

15,27

1,97

f uiill
pliS Ja.jj V
ùi-1! ^libli

37

56,19

15,13

2,49

32

52,41

16,23

2,87

f uiill

ji\

* U k l u l «Uiuaj]l «lulujatfl Cilj4>J! çjaxi

Moyen
ne

^lib» f LUI f^àij
*jjuVI ijviil <t^J*

Intervalle de
confiance 95% de
la différence
Inférie
ure

t

,072

VJJIM

,165

ddl

Sig.
(bilatéral
e)

Sig.

llUll «WjbUl î j j J i l ijvill

U^Ull Au»Jiil

Différence
moyenne

Différenc
e
écart-typ
e

F

,120

Lii*il iilibj «o-VI iljuàl

Test-t pour égalité des moyennes

«jiiij Jitj V

Ùi-H ^lilJll
> uiill yi plili Jt.Jj
lajuiî

l&j.
f'uiill

Vj-VI ijtuill i.js>lj«

f Uiill

i^iiu A j ,

i^ltti J»jj

ùiull ^libll

Page 4

Test de
Levene s u r
l'égalité des
variances

âMJUif

Vj"Vt J t i u U *44>ij.

Jijl10u«7i>

Vj-An

jiilil 1 !>

***tj«

Intervalle de
confiance 95% de la
différence

Diffère
nce

Différenc

moyen
ne

écart-typ
e

Inférieure

re

2,70

-7,26

3,40

F

Sig.

t

ddl

Sig.
(bilatér
aie)

,021

,884

-.717

166

,475

-1,93

-.706

54,502

,483

-1,93

2,74

-7,43

3,56

2,920

,089

,587

161

,558

1,31

2,23

-3,09

5,71

,560

106,296

,577

1.31

2,34

-3,32

5,94

1,001

67

,320

3,78

3,78

-3,76

11,32

,996

63,971

,323

3,78

3,80

-3,80

11,37

"Lj-VI Jaji-ill «4»!j«

ÂiiUil J i u J i j ( hjJi\t

Test-t pour égalité des moyennes

,241

,625

JA j jL-olI ^làWil] c-Uaill pjàu

) Ljjlll

Ciljjilu

e

Supérieu

«Ui-ojJÏ ÂjjLuoa.VI CiljC->3! <jku

Erreur
standa
rd
^îiuii *uiiii foiàa
QIMII
V j j l «ille

i^j-VI ijiuàll ifa-lj.

f Uiill

ÙSUJI (jJiWI
XijJi)

ijiuil! «^a>lj«

'<ijJi\l î+flj»

Moyenne

171

54,01

14,42

1,10

54

52,43

14,98

2,04

58

54,26

12,71

1.67

23

57,43

12,61

2,63

43

53,49

13,04

1,99

51

52,59

16,58

2,32

ne

^iiJ2 Jaxtf

•Uiill

plili Ja.ju V

ùSUJl yiilJll
f Uiill

A-jiki: JS.jb

Iji-ll yJiiil!

c

N

jkjiïl J3.JJ V

(s Uiill
A Uiill

•ai^UlVc

moyen

pliZ JStjy V

ùS-Jl (^tJll

« Aille

Ecart-t

yaà\ L u i ( IjlSl.niil ^JÀiASl c-luaill <yj J U £ Ù J .la.jj C ô l i l c j i IfJaXuwiJ ^ I J J I flûaill <^i «aiajj Aa,jj V Cûlîlp ) jjûSlui» U f " ^ " Cl" jLûà.1
«UiUlï JabûJ U i J J kij<Ji\l >Lfa.lJA

Test de
Levene s u r
l'égalité des
variances

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de
Différen

UftdJul
JjjJJ «illC

5JLu îiite

iia>3jils

h*W i j « * i i l «+»lj<

^ j ^ V I iajjLilt *4J.IJ*

SJ-VI

ijiuill î+flj»

Différen

ce

ce

moyenn

écart-ty

ddl

Sig.
(bilatéra
le)

e

pe

confiance 95% de
la différence
Inférie
ure

Supérie
ure

F

Sig.

t

,120

,729

,696

223

,487

1,58

2,27

-2,90

6,06

,682

86,249

,497

1,58

2,32

-3,03

6,19

-1,016

79

,313

-3,18

3,13

-9,40

3,04

-1,020

40,769

,314

-3,18

3,11

-9,47

3,11

,288

92

,774

,90

3,12

-5,30

7,10

,294

91,591

,769

,90

3,06

-5,17

6,97

,005

3,918

,944

,051

Page 5

Test-t

CiljJtilu S i i ù U I l

•UiLnJI j * . J S j ( Â J J ^ V ! JajàJaJI j <jluJl J i l J 3JJJU!Ï CilyiJUAJI )<tuljUÏ

(jl-JI

JI>16J12I>

JilJ

2-4SUJI

N

Moyenne

Ecart-type

107

102,64

24,27

2,35

Ja.jy

61

103,11

28,93

3,70

Ja>J| V

96

104,23

26,70

2,72

67

104,21

24,64

3,01

46

104,48

29,74

4,39

23

107,91

29,52

6,16

CL.JL*)!
V

«^lîlftjl CLjjU*3b Â^ala. CIpLiâ #L«1I
yliUlï d-JuvJL ILali cl s. Lia ùi-ll

ij10u»7i>

Vli'udl CJL-jUilj «~3ii Clf Lia ûj£_Ji
-ejsuijl

_Aslà11<>

yUUll CIUJUVAJL S - a l i ClfLià

(/ •*>.» V

yliUll ci-,JU»JL i j i clf Lia ji-Jl ^a

lila,JLMJL <LaU. CilfUJal ^*<'• m
1

la.JJ Colite j

<Luluaa.VI CilJ^JAJI (jiuu

Erreur
standard
moyenne

yliUJl C L . A u a l i Cil?Lia (ji-JI

V>*V) iijiuiJI

<iLajll

•UlJlaJI CILUIJUAAJ <Lali CilfLusâ 1|'<l,... J

ja,jj y "•*•• -) J;*"''

• jj*';*

/R

1

" Ci" j l û i l

4iJlaJ! jc>aJ l i a J J LjJi\I u n j («LLlaJI

Test de Levene
sur l'égalité des
variances

Test-t pour égalité des moyennes

Différen

4>I6J12<>

JL»l10oH7i>

jlslal 1

ÂJjUJi Jsvù J s j

ÂJJ> Alite

ijLiill

A J J - V I ijk-ill

lLS> Alite

ijjuVI LJuill

AJJ-VI ijLill

ce
écart-typ
e

Inférieu
re

Supérie
ure

t

1,587

,210

-,112

166

,911

-.47

4,18

-8,72

7,78

-,107

107,972

,915

-.47

4,39

-9,16

8,22

,005

161

,996

2.02E-02

4,12

-8,11

8,15

,005

148,974

,996

2.02E-02

4,06

-8,00

8,04

-,453

67

,652

-3,43

7,58

-18,56

11,69

-,454

44,402

,652

-3,43

7,56

-18,66

11,79

1,120

,045

£fiu&

,292

,833

J i . l l «ULULII CituijUull )iuiljU"! Ciljjii<u & k U l l kjLajll

•lùLuaa.VI

C i l J a u

ùi-JI J i b yliUIl CL_JLwtlt

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

VU'ULII CL.JU«»J, i-=li Clf Lia ûiuJI 1 / Jfjj V

138

104,51

25,47

2,17

.13.jj

87

101,08

28,11

3,01

VUt>JI CL.jLvJL 3-ali Clf Lia ùS-ll 1 / J»jl V

49

105,51

26,21

3,74

yljbdl du,JUAIL ^Aâli Clf Lia ^SLall <ji Ja^jy

32

110,38

24,57

4,34

Ja.jy V

62

100,03

27,82

3,53

ja,jy

32

107,13

25,93

4,58

ylilnJI CL.jU«3L S-ali Gif Lia ù U I
SJLu Alite

Différenc
e
moyenne

Sig.

ij j-VI ijiuiii

Jaju*al\

ddl

Sig.
(bilatéral
e)

F

**>Ai "ViWï

(LjJi)

Intervalle de
confiance 95% de
la différence

ÂuiiUJI CL.JUAIL VflLi Cif Lia £fij*ft
yUUJI CL.JLw>L A-ali. Clf Lia ùSLJI

Page 1

JLJ.J4 CiiUlft J

CiluijtuOli "Lalà, C i I f L i â IAÎSLUM

«UlSlaul Ciluijtulli

•Loti, Cjlc-Ual l|.<1..... y& Jâ.Jj V Cj^tc)(jjjj3lui4 j j l L a J " Cl" j l û i l

•LUUll ixcuJ LÏSJJ «Li jj*"1 k J v i J I

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de
Sig.
(bilatéra
*jj».VI ija-iJl

•WAl i t i i l l

Différenc
e

confiance 95% de la

écart-typ

Inférie

e

ure

e

-3,72

10,59

différence

F

Sig.

t

ddl

le)

Différence
moyenne

,824

,365

,946

223

,345

3,43

3,63

,925

169,544

,356

3,43

3,71

-3,90

10,76

,392

,533

-.837

79

,405

-4,86

5,81

-16,44

6,71

-.848

69,425

,399

-4,86

5,73

-16,30

6,57

-1,198

92

,234

-7,09

5,92

-18,85

4,66

-1,226

66,796

,225

-7,09

5,79

-18,64

4,46

,362

,549

TeSt-t

Jtttàll

Supérieur

hs±Jl\2

J S J (•Uj-tfi L j L A ! i £l j j i j -jL-ii J i b ialjUJI CiluijLvull )«tu.l j i l i cilJJ>1<U SikLcJi JLjiusjii «Lûu^kVI cil j*i>J) o ^ u

•LUUil

Erreur

N

nne

ype

standar
H
u
moyenn
e

107

24,25

8,34

,81

61

22,44

7,17

,92

107

52,49

12,89

1,25

61

55,61

16,50

2,11

107

25,91

6,99

,68

61

25,07

7,72

,99

96

25,27

8,83

,90

67

23,51

6,93

,85

96

53,16

13,90

1,42

67

54,46

13,43

1,64

96

25,80

7,95

,81

67

26,24

7,15

,87

46

26,02

10,96

1,62

23

26,48

8,45

1,76

46

53,50

15,71

2,32

23

56,30

15,71

3,28

46

24,96

8,07

1,19

23

25,13

7,87

1,64

Moye
Ù i J I JilJ ylilaJI CL.JLAS
J|J«16 «2I>
u

ijyftl J i b vJLUI Jajbàll

«4I1UII CL.jUtJL/ 4*ali Clf Lia 5SLJI
yulsj CLwJUAÎL «LtlLi ClfUiâ ÙSUJI
•UlibJt CL.jUtïj

ali Clf Lia

Ja>ji V
Ja.jy
Ja-ju V

Uud
ytilnjl CU.juult ï-a'li Clf Lia ùiull
V)>JLiJl ïyj«VI iji-iJI

*LUl»JI OU.JUAL A—ali Clf Lia £JSUJIJI ^ Ja-Jt! V
4*111x21 CU.JLMJL «L.ali Clf Lia ji-Ji

ijMl0u>76«

S^u&1 JilJ Vuilll Jajfc^iil

«4ISU1 ÛUJUCJLJ «~ali Clf Lia

Jijfc
V

yUlaJ! CU.JLMXJ *-aii Clf Lia ùSLj)
ijlibll Vj-VI iiuàJl
UiUÎI

yttxli eu.jU4, iLoii cifUià ù i - » ^

V > i i l l Vj" !» ijiuiH

ytiLJI CU.jUtJL «Lali Clf Lia £iuD

A^lxJI CU.JUxLj -Loli Clf Lia Ù&UJI
1

[Ai

V
Ja.j^
Ja»* V

A

yUUJI eu.jLvûu «Lali clf Lia £)SUJI iyâ J^JH
jisli1l6*

SjJi\b yJùJI L «_i]i

VtJUJI CU.jUxlb 5-ali. Clf Lia ÛSL4
XjlilxJI CU.jLvJb "LaLi Clf Uiâ (Jiull

ÎJilj» «JVJM i j u i l l

yttx» CU.JUJL J-ali Clf Uiâ ù i - l l
VUL-ÎI Cu. JUAL *Ldli Clf Lia (Ji-jl

V>JUUI "LjJin i j i - i j i

Ecart-t

Ja.^ V
JXJy
J».jy V
Ja.jy

ylitaJI CU.JUxjL luoli Clf Lia (ji-ll ,ji Ja.jt V
ViLJI CU.JLulL S-ali Clf Lia 54-II ^ Ja.jj

Page 2

ÂJLUJI CILUIJUAJL <UÛLV

iliic-Uai l^Jgluu ^

JJVJJ ùSUle j

ÂJJLVJI CiluiJUAJII «Luali ùlc-Laî 1|'<1.->

«tlibul jxswaJ

liaJJ ^LjuVl

V *
,

l > J i 1

' * - ) ù . * " " ' " Ù!*'*'. *' "
1

r 5

jW^'

kjLùsJI f>ljj| ^JASÂJ tua

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de
Différen

confiance 95% de
la différence

ce

e

moyenn

écart-typ

Inférie

Supérie

e

e

ure

ure

F

Sig.

t

2,227

,138

1,421

166

,157

1,81

1,27

-,70

4,32

1,482

140,912

,141

1,81

1,22

-.61

4,22

-1,360

166

,176

-3,12

2,29

-7,65

1,41

-1,272

101,998

,206

-3,12

2,45

-7,99

1,74

,84

1,16

-1,46

3,14

SJAAI

ddl

i+liljll i-j^VI JajLJall
LU*)

6,202

*rt.jLSJI IjjJlll i j i u i ï

,171

,680

,722

166

,471

,702

114,958

,484

,84

1,20

-1,53

3,21

6,167

,014

1,367

,173

1,76

1,29

-,78

4,31

•Vjlibll yjjtfl Ja^uiJ
UÀIAII

,075

,785

V»JUJI

,769

,014

IAUII
JljailO Jl7(>

JiU 4uuii!l Jajbàll

Ja>-»J

,382

u u
jiiliUù-

,261

îulibll « o - V l Ja>i!l
UAIA»

,017

y>jtiil ijJ-Vl Jajiui.1

,437

,611

,898

,511

UUII

(LjJi) JajiJdl

161

1,427

158,728

,156

1,76

1,24

-,68

4,20

-,599

161

,550

-1.31

2,18

-5,62

3,00

-.602

145,228

,548

-1,31

2,17

-5,59

2,98

-,360

161

,720

-.44

1,21

-2,84

1,96

150,990

,715

-,44

1,19

-2,79

1,92

-.175

67

,861

-.46

2,61

-5,66

4,74

-,191

55,416

,849

-,46

2,39

-5,25

4,33

-,699

67

,487

-2,80

4,01

-10,81

5,20

-,699

44,093

,488

-2,80

4,01

-10,89

5,28

-,085

67

,932

-.17

2,04

-4,25

3,91

-,086

45,112

,932

",17

2,03

-4,26

3,91

-,366

Jib y . i l l l Jajuili

«JjUJI JLù J S j

Sig.
(bilatér
aie)

Différenc

£| j j i j £&yJ| J i l J •Llibul C i U J U J J L

«UatiJi CiIfLwâill

)kuijii\lj j i l 4 j

jJLtttll JLjLa jJI *^JUaa>VI Cil j ù > J I (JSJU

Erreur
standar
H
u
Ecart-t
Jjlki Jul

N

Moyenne

ype

Sj"VI J i b yuiiJI ja^uâll

yUUJI GluJUAJL Âudli Olf UàÀ (jS—Il (/À Jajy V

e

138

25,10

9,27

.79

yajjll VjuVl Jajauill
U1U1

yljlxjl OU.JUAJU *Lali OlfLoî £JUJI ^ Ja-jy V

y>jlill yjuVl JajiuàJI
LU*i

SuLUJI OU.JUAL *>ali olf Ua! ùSUJI

SjuStl Jib y uiill JajiuiaJ)

yUUJI ou. JJUXI «Lali Olf La! £ M I

yUUJl OU,JLM&J «Lali Olf Uafi ùiLJl

ijLuUilc

yUUJI OU.JUtJL *Udli. olfLai fJaUJI

yiilxJI OU.JUALJ Auflii Olf Uiâ ùiwJI

Ja.jy

87

22,47

7,13

,76

138

53,40

13,61

1,16

Ja.jy

87

53,99

15,97

1,71

JX>J V

138

26,01

7,45

.63

Jajy

87

24,62

7,64

JJ.JH V

49

25,24

9,24.

1,32
1,42

,82

4*111x11 OU.JLAAXJ *-ali Olf Laa ÛSUAÏI ^ J>jy

32

24,69

8,01

yllUJl OU.JLvJb; i-ali olf Uài iji-JI </ Ja.jj V

49

53,53

12,69

1.81

4*111x11 OU.JUAL 4*ati> Olf Loi £iull ^jà Ja-jb

32

57,66

12,46

2,20

y>JjUI «djuVl JajLJaJ!

4*!ilxll OU.JLvdb ILali Olf Uâi [jlull ^ ja.jB V

49

26,73

7,85

1,12

UttaJ

4*lilxll OU.JUA1. I A U Clf Laa ô —Il ^ Ja>Jj

32

28,03

6,91

1,22

Ja.j. V

62

24,47

8,49

1,08

Jajj

32

25,25

6,93

1,22

62

51,42

15,04

1,91

32

56,06

14,66

2,59

Ja. JH V

62

24,15

7,43

,94

Ja>jy

32

25,81

7,14

1,26

•LjlilJ» <li>Al Jaji-ill

«ji>Jlile

moyenn

yUUJI Ou.JUaIL ILalill Olf ualil

SJ-Vl J i b y .liH Jajuill

5

yUlxll OU.JUAHJ luali Olf Lai jS_J
SuliUj! OU.JLAAIJ lUali Olf Usa (ji-JI

i*li|j!l

'<ijJi\l

yUUJI OU.JUAIU

ILali olf Liai (jUI y jajt V

yUUJI OU.JUAL i^ali. Olf Uoi ù i - l l ^3 a>j|
y>jill V > A l Jajiuil
UlUI

yUUI Ou.JUAL ILali Olf Usa ùLull
yUUJI OU.JUAL) A^ala, Olf uôâ ^aUJI
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C i l u i J I A A L «Luflli CilfUiai I^ISluw

Ja.jj CùUift j «tjiS.U]| CiluijU^lb

^uati CilfUJai l|-<1...-

jJOAJ
Test de Levene
sur l'égalité des
variances

Ja>jj V

j j * ° " - j ; * ' ' - ' " Ci" j L û i l
r

Lui (4jiiUJi

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de
confiance 95% de la
différence

Diffère
nce
moyen

Différen
ce
écart-ty

Inférieur

ne

pe

e

e

,33

4,93
4,80

ïliUll lui

F

Sig.

t

ddl

Sig.
(bilatér
aie)

4jjjj Aille

4,168

,042

2,257

223

,025

2,63

1,17

2,393

214,200

,018

2,63

1,10

,46

4,018

,046

-,296

223

,768

-.59

1,99

-4,52

3,34

-.285

161,551

,776

-,59

2,07

-4,67

3,49

1,353

223

,177

1,39

1,03

-,64

3,42

1,345

179,400

,180

1,39

1,04

-,65

3,44

,279

79

,781

,56

1,99

-3,41

4,53

,288

72,775

,774

,56

1,94

-3,30

4,41

UiUll ÂJil J Jjjuùll i i u o l

4 » > J ^ V > A l J\ji*àl

iiU««lil«v

Sjjtfl JilJ <*Jil Ljuàll

,092

1,700

,762

,196

,137 ,712 -1,440 79
-1,446 67,305
LiUll V>JLSJl
ifUdl
1,573 ,214 -,761 79
-.782 72,155
SjuVl Jib y ..iill jaja-iii
1,930 ,168 -,449 92
-,479 74,849
Uitll iulibll ijju&l iljiuill
,001 ,971 -1,430 92
-1,442 64,221
liUll y>jtill
LjruÀl),708 ,402 -1,044 92
-1,058 65,061
"<i_yJi\l

liLJI ï^iiljil

Test-t

,154
,153
,449
,437
,654
,633
,156
,154
,299
,294

-4,13
-4,13
-1,30
-1,30
-.78
-,78
-4,64
-4,64
-1,67
-1,67

2,86
2,85
1,70
1,66
1,74
1,63
3,25
3,22
1,60
1,58

-ttiiiM ^uijaJi

Âiibul a u , J S j (JLjjJtfl Jajàuil) 4fa.lj- j £luiiï J i l J Â^lSaJI CiluijUtlII )«luiljjJI CilJJLXU «ilLLtll kiLajjï

(ji—11 Jib 4_iLlaJI OU,JUAA
'^jJi\I

i^ljA

0U1JU4JU A^ali olfUoà ùsull c/à Ja>ju V
i+liUJI
CUJUflU

ltjJi\l

ali Olf Lââ £jSUîl

OUJUJL ï_ati olf Lia ÙSUJI i/S

-9,83
-9,82
-4,69
-4,60
-4,24
-4,03
-11,09
-11,07
-4,84
-4,81

jtt

Supérieur

1,58
1,57
2,09
2,01
2,68
2,47
1,80
1,79
1,50
1,48

yjû

^Uaa>V! C I I J Ù J A I I yjau

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

107

56,22

21,08

2,04

61

62,18

17,20

2,20

96

53,00

18,96

1,94

67

55,70

21,23

2,59

46

49,26

23,10

3,41

23

52,39

20,02

4,17

Jajy

¥

VUUJl
OUJUflL «Uali Olf Li3 ùiull /^Â Ja-jy
i+lJUJl
I j j J ï l ijiuill

OUjUdb «Loti olf Lia OSUl

Jiju v

IttU
OUJUAJL

Olf Lia (jl—ll tjâ
1LJ1UI

J^Ji

Page 4

CiluijLuJb 4^ali Cilflùai ^illnm J

tliUlft j

«jlilxll CiluijLuJLi

4j^jli Cliquai {*<'••• - ^

Test de Levene
s u r l'égalité
des variances

Jl10u«7i>
i

^Vliijtiili+î.ij.

JusJil 11>

**>*Ai ii^uiii l|>u-

,013

-1,878

166

,062

-5,96

3,17

-12,22

,30

-1,985

146,085

,049

-5,96

3,00

-11,89

-2.57E-02

-,852

161

,396

-2,70

3,17

-8,96

3,56

-,835

131,619

,405

-2,70

3,24

-9,10

3,70

-,554

67

,582

-3,13

5,65

-14,41

8,15

-,581

50,179

,564

-3,13

5,39

-13,95

7,69

OU.JUAIL

,251

,088

jjJI d i t j j â l u « i k l u l LLajl\I C i l j ù j J I <ji*i

A L

4*ali, CIpLÂI ù&wlt
4*111*11

Ciluijltuùli • L o t i CilfUai LfJSLavi <^i

4~alà. Gif Loi £1—11
4*lilx»

Cùlilft j
JSAII

Ecart-type

138

54,54

20,24

1,72

87

59,15

18,83

2,02

49

52,10

20,88

2,98

32

51,09

19,92

3,52

62

53,06

22,04

2,80

32

60,91

21,08

3,73

jxjy

i*a\À. Clf Lai £1-11
4*litxll

«iiUJl

Moyenne

J3.jj

•LaU Gif Lââ £1—11
a>jy V
4*131*11 C L . J U * L
OU*JLAJL

N

Erreur
standard
moyenne

Ja.jn V

3udli. Olf uàâ jS-*ll
J3.jy V
4*lil*JI C u . _ , U J L
I_U.JUA!L

J»Jtf

ÂjLbdl CiluiJUASJ •Luali CileLiai 1ISUj 1 ^
1

Âj j^j Alîlc

ÂJ>-VI

iajiuâll 4fxl,j«

Aa.jj V '"

Nllf

'-)(jj* "'"- (^"Àai " Ci" j l û i l
ri

l î i j j « J j ^ V l Jaji^aJI «4->lju <>aii Lui («UliUJI

Test de
Levene s u r
l'égalité des
variances

iilLliui

Supérieur
e

6,337

•Lali. dfLÂà ùlul)
4*111*11 C U J U

^ j - V l ijtLàll AfaJj»

Inférieu
re

t

2,990

<V>Al Iji-ill ifj.li.

ddl

Sig.
(bilatéral
e)

Différen
ce
écart-ty
pe

Sig.

(jS-JI Jii J ÂJibdl OL.JUtl

iJLu Aille

Intervalle de
confiance 95% de la
différence

Différen
ce
moyenn
e

F

1,325

Aj^Vl i j L à l 4$5>l.>«

1

l u i («jliUJI

Test-t pour égalité des moyennes

«Jltx!l i u j j i j (L_jJ^\1 J A j (jluJI J i b •Uiil&ll CtUiiJUAJI

Âjjji Aille.

V CiSlilfr)(jj"l8'ti m ^ ' " ' j * " Ci" j L û i l

1

•lliUll A O ^ J l i à j j •IjjuiVl LjLûaJI if»>l>»

Test-t pour égalité des moyennes

ddl

Sig.
(bilatéra
le)

Différen
ce
moyenn
e

Différenc
e
écart-typ
e

Intervalle de
confiance 95% de
la différence
Inférieu
re

Supéri
eure

2,70

-9,92

,71

2,65

-9,84

,63

1,01

4,66

-8,27

10,29

F

Sig.

t

,943

,333

-1,707

223

,089

-4,61

-1,736

192,741

,084

-4,61

SiU. 4lile

4j j- ! ! iljiuilï 443.1j«

,134

.715

,216

79

,829

,219

68,633

,828

1,01

4,61

-8,20

10,21

4*5JA ilile

4*j-Vl iijuàll *4*1>>

,651

,422

-1,659

92

,101

-7,84

4,73

-17,23

1,55

-1,683

65,285

,097

-7,84

4,66

-17,15

1,46

1

1
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_ S0 o -

Test-t

ÂJjLJl « A » J â j ( kijJiS

«jiuajjï «-û1^->VI Cil JC-JAJI <J1MU

Lji-Jail j jiuJI j p L à jJI) Â-uil j l l l Cil j j i l u

Erreur

i^^Vi i j u â l ï

£SLJI <> Làjll

N

Moyenne

Ecart-typ
e

£1—11 £& t / ^ b -W*

122

102,69

27,34

2,48

£LuJl £fr t / * ° b

46

103,15

22,24

3,28

108

105,35

25,52

2,46

£1—31 £& <^b

55

102,00

26,41

3,56

£S**1I £& y â l j J«è

43

106,74

32,12

4,90

26

103,77

25,06

4,92

Ùi—ll £ C yJ»b

ijLàll

££*«ll

«JJUdl >&aJ l i â j j

iajJLuaJS

tr^b

( ' f l ' — ' £jP ^ û a l j Ciilîl&j
0

Test de
Levene sur
l'égalité des
variances

lUftOI»**

" C i " jLûil

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de
confiance 95% de
la différence

Différence
moyenne

Différen
ce
écart-ty
pe

-.46

4,51

-9,36

F

Sig.

t

ddl

-,103

166

,918

-,113

98,919

,910

-,46

4,11

-8,62

7,69

,784

161

,434

3,35

4,28

-5,10

11,80

,775

105,506

,440

3,35

4,33

-5,23

11,93

,403

67

,688

2,97

7,37

-11,74

17,69

,429

62,571

,670

2,97

6,94

-10,89

16,84

**j"VI i j u i »

2,990

,086

i>ll0u»7l>

V>Al i j u i »

,272

,602

_fiilâ jJ11 (>

ijjuVl i j i - i l l

2,986

,089

ktjJiS JajtuoJI j

£Luill

&

Udjil)

LjjjJI

illUJIjlAi
Aille

C i l J J Û A J «JkUJÏ

£S—JI £e t i j
N
A^jJïfl Jaji-ijl £!L*11 £e Lf^Mj Jt£
168
£i—Il £e (^Malj 57
SJU.SJ11P V><Al i>uâJI £!u*ll £e ^«»b j£ 62

Ajij* Aille

1^(1.... Cf «-uâlj j j ê Cùlilfr) j j j J Û l u i a

Sig.
(bilatér
aie)

Jl >!6Jl2i>

ÂliUil J * u J S j (

standard
moyenne

Inférieur
e

Supérie
8,44

ure

LjLsajîl LjL^\ï ^ixj

Erreur
standard
Moyenne Ecart-type moyenne
103,61
26,53
2,05
101,93
26,68
3,53
106,37

27,11

3,44

Cfi*mt Cf. Lf^J

19

110,89

19,75

4,53

(£*s% £e ^ i l j jfc

43

104,51

31,41

4,79

£l«ll £Ê v"»b

51

100,71

23,38

3,27

Page 1

Test de Levene
s u r l'égalité
des variances

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de
confiance 95% de la

Diffère

Alilxlliui
Ajjji Aille

SJU4 Aille

AjjuVl i j L i l l

ijj^Vl Jajluàjï

A+SjalUile

Ïjj-Vl i»vi)l

Sig.

nce

Différenc

(bilatéral

moyen

e

différence

F

Sig.

t

ddl

e)

ne

écart-type

Inférie
ure

,002

,967

,413

223

,680

1,68

4,07

-6,34

9,71

,412

96,244

,681

1,68

4,08

-6,42

9,79

-,673

79

,503

-4,52

6,72

-17,90

8,85

-,795

40,782

,431

-4,52

5,69

-16,02

6,97

,672

92

,503

3,81

5,66

-7,44

15,05

,656

76,400

,514

3,81

5,80

-7,75

15,36

1,362

4,742

,247

,032

Test-t

Ajjbuï

Supérieure

^àjjii .yu

fSA j i j

«JjJîM JajLiJI £ | j j , j

CfitJl (f.

Liaj]|) «LuijjJI ù l j j i i u « i k L u I

kiLaji\i

& \ u

Erreur
ù U I Cf Là jll

iilUll » u
JOM6u»2i>>

Sj-Vl Jil- s - j i l ! ijpuill

ùaLJI £ft

-b*

ÙIMJI de

liUll l u l i i j l i , i j i u à l l

c/**U

£i«ll ùe ^ i i l j ^»e
ûSLJl Cfi t/*«b

U U I l*»Jill 3*>Al i j u à l l

ijMl0u>7t>

•juV I JilJ "Lj-iiil ilJX-iil

lilJI ILliljDAj^Vl Jajiuill

L*U1I * » J i i l A^^.S'1 JajLûill
SjJi\J AjmîlH Ljwaii

N

Moyenne

pe

moyenne

122

24,16

8,58

,78

46

22,09

5,83

,86

122

52,98

14,58

1,32

46

55,30

13,67

2,01

25,54

7,52

,68

ùiwll £e (^ib

46

25,76

6,55

,97

ùiwJl de ^ i l l j Jjê

108

24,74

8,42

,81

ÛSLJI j^e (^«ilj

55

24,16

7,57

1,02

ùi**îl tie ^Aâlj jje

108

54,11

13,29

1,28

ÙiuJl (f- <j*fllj

55

52,87

14,51

1,96

ÙiyJI £e y*àlj jyê

108

26,50

7,82

,75

ÛSL4 0 c / ^ b

55

24,96

7,14

,96

tf*U

43

26,74

11,79

1,80

t/*^b

Cfi*A Cf

Oi**îl
LiUl AJiljllA^S'l i j u à l i

standard

122

ÙSL*ÎI de c / ^ b

e

JLiU J>11<>

Ecart-ty

26

25,23

6,65

1,30

ÙSL4 £e <^lj „aê

43

55,07

16,29

2,48

jl-Jl £^ ^ i l l j

26

53,38

14,77

2,90

43

24,93

8,44

1,29

26

25,15

7,21

1,41

LSÛAII A*s,Jill A^j-Vl JajiuÀJI
ijiLJi £e i f i i b

Page2

Test de Levene
s u r l'égs lité des
varia nces

Test-t pour é qalité des moyennes

Intervalle de
Différen

J)jii6_yl26«

>J-VI JilJ «U..HII ijuoll
l i U I i*liljll k,jJi\jiuàJI

liUll y>jajl ï^illuJI ijà-àil

4>l10ijS7i>

Sj-Sti JilJ

Ja^uiJI

uiUll i*lilj!l ï ^ V ! i l / u U

liUll y>Jlill <LttUS ijiuill

£iU J_>116*

• j ' A i J i b **-»Ui iJ^all

liUll lUlilJ» l y u V l i j L i l i

LÎ1I4II IL»JLill ILtlLJI iljUill

Différenc

confiance 95% de
la différence

Sig.

ce

e

(bilatér

moyenn

écart-typ

Inférieu

Supérie

F

Sig.

t

ddl

aie)

e

e

re

ure

6,729

,010

1,514

166

,132

2,08

1,37

-,63

4,79

1,793

119,011

,076

2,08

1,16

-,22

4,37

,586

,445

-,935

166

,351

-2,32

2,48

-7,22

2,58

-,963

86,049

,338

-2,32

2,41

-7,11

2,47

-.175

166

,861

-,22

1,26

-2,70

2,26

-,186

92,343

,853

-,22

1.18

-2,57

2,13

,428

161

,669

,58

1,35

-2,09

3,24

,443

119,589

,659

,58

1,30

-2,00

3,16

,545

161

,586

1,24

2,27

-3,25

5,72

,530

100,744

,597

1,24

2,34

-3,40

5,88

1,221

161

,224

1,54

1,26

-,95

4,02

1,257

117,881

,211

1,54

1,22

-,88

3,96

,599

67

,551

1,51

2,53

-3,53

6,56

,682

66,769

,498

1,51

2,22

-2,92

5,95

,431

67

,668

1,69

3,91

-6,12

9,49

,442

56,956

,661

1,69

3,82

-5,96

9,33

-.112

67

,911

-,22

1,99

-4,19

3,75

-.117

59,351

,907

-,22

1.91

-4,05

3,60

1,900

,170

,452

,502

1,017

,315

1,353

,247

6,678

,994

,012

,322

1,144

,289

SIM Jui JSj (VjuVl i j L i l l fjjil j ù i - l l Cfi W )

«LJjJll <ajj»i*j iifcLII yv^jl! i ^ L a ^ l ajïyl)

Jvu

Erreur
standard
"Ljjjl Aille

sjJï\J JjniilH Ljluaïl
l i U l l lUlilJ» i j j J i \>_iJI

(ji-J) £p LiajD

N

Moyenne

Ecart-type

ÙiwJl £e ^ J a l j jyé

168

24,48

8,86

,68

Ùi«Jl (J* c f i ' O

57

22,91

7,68

1,02

ÙSAJI £e <^«ab J«è

168

53,57

14,32

1,11

57

53,79

15,27

2,02

ijiuii ^e ^ « i i j jye

168

25,56

7,60

,59

Ùiull £e ^ * i l j

57

25,23

7,42

,98

62

24,97

9,34

1,19
1,50

CjL*]\

UiLJI Au>jLi!l '<ijJi\i

SJU.ÎJ11C

SjJi\J ij,.HII iljuill
ùS-Ji cfi
USUAII AJiljll ijjjj]

JajiuiJi
Ùi«ll

UVAII V>JLi)l '<ijJi\l j u i l l

(j*ilj

ùi*JI Cfi t/**b jb*

i>Al JilJ V-iill iljiili

ÙSL4

iiJuiHi

ÙiwJ

liiAll i*>jliJl Ijj-Vl i > u i l !

ÛSLJI

i

25,21

6,53

54,31

13,29

1,69

19

57,95

10,29

2,36

62

27,10

7,87

1,00

19

27,74

6,17

1,42

^.Jalj Jjê

43

25,79

9,81

1,50

51

23,84

5,94

,83

43

53,70

16,10

2,46

CJS-AII Ù P

LiiAli luliijll

19
62

<j*âlj

t)i**Il
ILSjfiiile

moyenne

^«b

^ i a l j J|ê

ûi**ll £e t y i ' b
^«alj J«ê

ùiuJi cfi t/*^b

51

52,41

14,14

1,98

43

25,02

8,33

1,27

51

24,45

6,46

,90

Page 3

UîLJI k ù J U i j j

ÂJ^UIV)

i j i J a J I £ | j j | (j^aij L u i j L p S t u u £ p « J * i l j C o l i t e j

Test de
Levene
sur

^

Test-t pour égalité des moyennes

ddl

e)

1,193

223

,234

1,57

1,32

-1,02

4,16

1,281

110,443

,203

1,57

1,23

-,86

4,00

-.098

223

,922

-,22

2,23

-4,62

4,18

-,095

91,674

,925

-.22

2,31

-4,80

4,36

,286

223

,775

,33

1,16

-1,95

2,61

,290

98,789

,773

,33

1,14

-1,94

2,60

-.24

2,30

-4,83

4,34

Sig.

Sjutfl J i b A*uiill iljviall

l i U l l l*lib!l i j j u ^ l i l j L i i l

l i i d l y>Jtiil
ilW

kjuÀù

t

,512

,532

Différenc
e
écart-typ
e

Inférie
ure

Supérie
ure

«j-Vl J i b i * - i l l l i j u i l ' .

2,735

-.105

79

,916

-,127

42,708

,899

-.24

1,91

-4,10

3,61

L i U i iLlibll VJMVI i i u i l l

,952

-1,096

79

,276

-3,64

3,32

-10,25

2,97

-1,255

38,180

,217

-3,64

2,90

-9,51

2,23

-.325

79

,746

-.64

1,97

-4,56

3,28

-,369

37,655

,714

-.64

1,73

-4,15

2,87

1,184

92

,240

1,95

1,65

-1,32

5,22

1,137

66,646

,260

1,95

1,71

-1,47

5,37

,412

92

,681

1,29

3,12

-4,91

7,48

,408

84,386

,685

1,29

3,15

-4,99

7,56

,375

92

,709

,57

1,53

-2,46

3,60

,367

78,462

,715

>57

1,56

-2,53

3,68

LiUll v > J i l l

iljLi»

îjuVl J i b ILuillI

iiils

F

,264

Intervalle de
confiance 95% de
la différence

Différen
ce
moyenn
e

(bilatéral
Alite

Q , - , ^ . V " , ' . " jUii.1

Â^Jal j j j é C i i l i l e ) j ; "

LiUll luliiii

kjuiî
ijLill

LiUll y>JLUI V > A l i j i - J I

2,729

18,309

1,088

2,596

Test-t

VMJi
JLiJLlî!

"AMÀJ1\.
I

«JJ.UJÏ > u , J i j (

JajLJaJÏ j

Cfi- U i J ) < U j i l l Ct\

AlSLJl a*»
Jl>l6 Jl2i>
L

Cfi

VJ-VI l \ j u a

(jiwll

Là jll

(f - [jùa\j

Jfi

(jaLJl Cfi ifftàtlj
I iijiuâll <4J>IJA

JlJllO^t»

ÙiuJl

(fi

ijAÎa\j

J*ê

(jSLJI (J* y*«lj
Jala Jji11(>

*4jJl\l

i^SjA

Oa**ll

t/*âlj Ja*

«JitLLuI LLajll

Lju*aa.y\| <jà»j

Erreur
standard
moyenne

N

Moyenne

Ecart-type

122

57,62

20,75

1,88

46

60,41

17,54

2,59

108

51,79

19,12

1,84

55

58,67

20,81

2,81

43

46,28

21,78

3,32

26

56,96

21,17

4,15

Page 4

«JjUJI I U J l i a j j Âu^uVi LjauâJI *-*»!>« _*=vjw L u i j IflSImn j e

j Cûlil*j

IfJ&uM j e « j * à l j j j é CùUlc) (^jjjj•

jj£ij*J " C l " j L û i j

Test de
Levene s u r
l'égalité des
variances

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de
Différen

iUflxlx*»

1 (>

ijjJi\l if>l>i

«JJlaJI l u j à j kijutj]

la différence

Sig.
(bilaté
raie)

ce

nce

moyenn

écart-ty

Inférie

e

pe

ure

Supérieu
re

F

Sig.

t

1,331

,250

-,809

166

,420

-2,79

3,45

-9,60

4,02

-.873

95,164

,385

-2,79

3,20

-9,14

3,56

-2,110

161

,036

-6,89

3,26

-13,33

-.44

-2,053

100,988

,043

-6,89

3,35

-13,54

-,23

-1,995

67

,041

-10,68

5,36

-21,37

6.69E-03

-2,009

54,052

,042

-10,68

5,32

-21,34

-2.15E-02

,823

JJS1

confiance 95% de

Diffère

,366

,257

LjLùvll * - f r ) j A

,614

ddl

j jSLui! j e L à j l l )

CilJJÛJU «JkuJI Âjiuajjï ^ ' u * * * V l Ciij*i>ul <jàju

Erreur

i*jji JJSe

S i * . îlilc

4*J-VI i>*aJI »+ilj4

« L > A l i j i - J I if*l>.

V > A l i j L i l l <fJJ>

standard
moyenne

(JIMJI (fi U(3 jil

N

Moyenne

Ecart-type

Ù»**ît ( J P ^ ^ i j Jjè

168

56,08

20,44

1,58

(jS*Jl (jft ^ â t j

57

57,05

17,89

2,37

(jS*Jl (JC ^*«b J j *

62

50,55

19,57

2,49

tji*Jl Cfi cr^Li

19

55,47

23,01

5,28

43

47,86

21,61

3,30

51

62,37

20,08

2,81

ÙS*Jl (jfc

jfi

£S**tl [>* y*«lj

«jjlxJl liai! l î à j j « J > & I JajvàaJI Lya>\JA ( j * i à j L u i ( If Klm« (p. « j J a l j Colitej i|'.<i.... j e «Uùalj jjtV Cùlïlft) j ; * B 5 * x &ûû>v) " C i " j l û i l

Test de Levene
s u r l'égalité des
variances

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de
confiance 95% de

Ajjji iiilc

S i * . 4li\

4o4JA ililp

ijj-Vl i j * * a » *f>lj«

ÂJJUVI i j i - à j l

*i>.Vl JajiuàJI 4fa.ij.

la différence

Sig.

Différenc

(bilatéral

e

Différence

Inférieu

Supérie

F

Sig.

t

ddl

e)

moyenne

écart-type

re

ure

1,231

,268

-.321

223

,749

-.98

3,04

-6,97

5,01

-.343

109,420

,732

-.98

2,85

-6,62

4,67

2,223

,140

-,921

79

,360

-4,93

5,35

-15,57

5,72

-,844

26,476

,406

-4,93

5,84

-16,91

7,06

-3,371

92

,001

-14,51

4,31

-23,06

-5,96

-3,350

86,770

,001

-14,51

4,33

-23,12

-5,90

,000

,990
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