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 الملخص:
)ع   إّن التفاعللللللئ الللللللسان  اللللللان اي يلللللللان عالفكللللللا  الللللللّ   ا للللللا  اللللللل   س لللللل  ال  الللللل    للللللن ال  لللللللع 

التللللللللي تلللللللل ا  اللللللللان اي يللللللللان  لالهت للللللللا  اال ال للللللللا  ايجت للللللللاس  الم سيلللللللل  ال   ا الللللللل   ع لللللللل  اللللللللل ف ... 
ع كللللان  ال يلللل عن  عتيللللا لعا عللللن  افالللل  اللللا عـ  هلللل ا الفكللللا    ا للللا  ا ل لللللا    الللل   عاّا للللعا  ن  ل   للللان 

 خاانص ععظانف ا  ف اما.
 لللللي "اليللللل ن ععال تللللل  ات  االلللل  ال ان للللل  عظملللللع  الكللللل ع   املللللا" اهت ا  لللللا    لللللا   عكلللللعسلمللللل ا 

ع   للللللا ل ا للللللس ع  اعللللللل  تفيللللللا   ع للللللس   إ للللللا  ت كللللللا   يللللللال  س تللللللع ا   للللللي ع لللللل  اللللللل ف  ايجت للللللاعي
 للللي  ا  ت للللع علللل ف   ت للللا   للللي  جت لللل  أل مللللا   للللئ ال للللانال  الج ان الللل   ال ان لللل  الةا  لللل  اعاالللل  الج انلللل 

لللللللّ    للللللن تة اللللللس   الللللل   ع لللللل   يللللللا  عان لللللل    تللللللسـ عا _خاالللللل  ا للللللس اايللللللتةالئ  اللللللل    ال   ا للللللي
ا تالللل   للللن  ةّع للللا  الا للللا  ااجت للللاعي ل  جت لللل  التة اللللس  الج انلللل    إللللل    لللل  عالللل ّ   الللل   ع لللل  

 للللس عهلللل ا  خا ةلللل   يلللل ن    لللل    لللل   للللا ائ ا لللا  إللللل   للللس ا ن عاكللللاف إللللل   للللل  _ يلللا  عان لللل   ععالللل 
 .ال ان   الج ان ا  ا عن  اس ا ل ك ع  األي ا   ي

تفللللل س ع ملللللا   ا للللل    كلللللاا  ج ناللللل   عالتلللللي  ا للللل لمللللل ا ا   ةللللل  هللللل   الس ايللللل   لللللن   كلللللا  ع  
اللللا    للللئ عا للللسـ   مللللا   لللللي  للللالس   كللللاا    عالللل    ل ت لللل ف  ا لللللا إ ا تعجللللس عال لللل  اللللان ظللللل عف 
اليللللل ن) اا   اليللللل ن  ت ظلللللا  الفكلللللا  اللللللساخ ي ل يللللل ن  ال  ا يلللللا  ال ان اللللل  ساخلللللئ اليللللل ن  ال كللللللا 

ع لللللللة ت  االلللللل  ال ان للللللل  الج ان اللللللل   عللللللن اليللللللل ن  ع لللللللّئ  لللللللن الكللللللل ع  األيللللللل ا  ع  عاعملللللللا ع عاجمتملللللللا  
 الةا    اعاا  الج ان  ) ج ما ع   ما .
 ع ن  جئ اختاا  الف كاا  ت :

  إخكلللللاس  سعا  الس ايللللل  ال ت   للللل   لللللي:  ةالللللا  الكللللل ع  األيللللل ا  ل الللللا  تان   لللللا ي عالللللس
ال ةالللللعس عتملللللا ي ع  لللللان الللللل   تللللل  ت افللللل   لللللن  للللل ف الاا  للللل  ع للللل  الاانللللل  الج ان اللللل  ع 

ليللللل ن الللللل   تللللل  ا لللللا    لللللن  للللل ف الاا  للللل  ل س ايللللل  اليلللللا ع ت ا  ا اللللل   ةالللللا  ظللللل عف ا
ت ةالللللة اللللل ع  الالللللسة عال الللللا   علللللن   الللللة ت ااةملللللا ع للللل  عا للللل  ايلللللت العا  تت للللللعن 

 عان    ن عاا  الج ان . 902 ن 
  عان لللللل      لللللل   للللللي  اللللللا  الااللللللع    000تلللللل  ت االلللللة  سعا  الس ايلللللل  ع لللللل  عا لللللل   عا مللللللا

ع ايلللللت      لللللي هللللل    إسا اللللل   لللللن عااللللل  الج انللللل    ةا  للللل  31 الللللس تللللل  اختاا هلللللا  لللللن 
"  اللللل ف  لللللن  اللللل اف  Methode des quotasالس ايللللل    اةللللل  ال الللللص " 

ال  اا لللللل  حالللللل  اا ت الالللللل   ع  اةلللللل  الفلللللل   االللللل ئ ال للللللـ  ال  جالللللل   لللللل ج ا  اختاللللللا  هلللللل   
 ال ا  .

   إ اللللاناا  ع للللل  ا للللس    هللللا ع تف ا مللللا  للللي ال   اللللا  التللللي ت الللل  ا ع امللللا عتلللل    الجلللل
, ع للللس  SPSS 8.0ا لللل  اي اللللانا  ل   للللع  ااجت اعالللل جللللساعئ اايللللت  ائ ا  للللا   ال   



ال يللللللو ال نعالللللل    اي اللللللانا  التالالللللل : التة اللللللا   للللللن ل للللللا  للللللن ت  اللللللئ ااا للللللا  الس ايلللللل  ا
  .t)الف عة اان ال تعي ا   ال تعي  ال يااي  اا   اف ال  اا    اختاا 

 
عايلللللت   ا  لللللي هللللل   الس ايللللل  ل للللل  ا للللل  جعا لللللو ال عكلللللعس علللللن   الللللة الع لللللعف ع للللل  

 : ال تعائ إلاما ع هي  التالي ال تان  ل   ن خالئ ع   ا     ا  
 
  ا تاللللل  ا لللللس  اا للللل  اليللللل ن    للللل  األا لللللاس تللللل  ا ا      للللل  اللللل س     للللل   لللللن حاللللل    لللللن

ا  ساخلللللئ لللللل  ظملللللع  ا للللل    لللللعاس الكللللل ع  األيللللل ا    لللللئ: الكللللل ع  ال فيلللللإاألا لللللاس 
  لللل اس   ع  م للللا  للللان   لللل  ال ان لللل  )  30اللللل   9األيللللـ  ل للللا اتلللل اعة  جلللل  ال ان لللل   للللن 

 ععاللللللل     تللللللللسـ     الللللللل    ع للللللل ل  الكلللللللل ع  الخا جالللللللل  ال  اللللللل  التللللللللي تظملللللللل  ع للللللللس 
 ال انال  ال   ا .

 اس جللللل    لللللئ  لللللن ا لللللس  اا للللل  اليللللل ن  ال  ا يلللللا  ال ان اللللل  ساخلللللئ اليللللل ن  اللللل    ا لللللس
   ن هلللل ا الا للللس الللل س  اللللل  ظمللللع  الكلللل ع  ال فيللللا  ساخللللئ  اللللس اا لللل   تللللان  الس ايلللل

 خاالللل  اال  ا يللللا  ال ان الللل   كللللا ا األيللللـ  ل للللا ت للللعن ال ان لللل    ععالللل  ع لللللا  لمللللا 
 ساخئ  ي  ما.

سع ا  لللللللي  عاجمللللللل  الكللللللل ع   ال  ا يلللللللا  ال ان اللللللل  ساخلللللللئ اليللللللل ن ع  ا  لللللللو  اكلللللللا ا لللللللس
  عل للللا ت للللعن لملللل    ال للللانال    لللل اس 6-9األيلللل ا  ل للللا ا للللعن  جلللل  ال ان لللل  اتلللل اعة  للللا اللللان 

 ساخئ  يا  ما.  خاا  اال  ا يا  ال ان ا   كا ا 
 اس جللل    لللئ  ةا  للل  االا لللسان اليلللااةان )ا لللس  اا للل    لللي  اللل    ا لللس ال كلللا علللن اليللل ن

    اللللللس اا لللللل   تللللللان  الس ايلللللل   ن ا للللللس ال  ا يللللللا  ال ان الللللل  ساخللللللئ اليللللل ن اليللللل ن ع
 7   لللللا  اس  جللللل  ال ان للللل  علللللن يللللل ا   هللللل ا الا لللللس لللللل  سع ا  لللللي  عاجمللللل  الكللللل ع  األ

ال للللانال   اكلللللا    لللل اس   للللا  للللعة  ع   لللللا  ا لللل   ال ان لللل     الللل    ع   لللللا  ا لللل  هلللل   
 عن  يا  ما.

 
    لللللا  لا للللس ت ظللللا  الفكللللا  الللللساخ ي ل يلللل ن     تلللل  ا ا  للللي ظمللللع  الكلللل ع  األيلللل ا

  اللللل   ا لللللئ   عاعملللللا )الكللللل ع  ال فيلللللا  ساخلللللئ األيلللللـ   الكللللل ع  األيللللل ا  الساخ اللللل  ال
الكللللل ع  األيللللل ا  الخا جاللللل  ال  اللللل    إكلللللا   الللللل   ن للللللا  لللللل     سع ا  اكلللللا  لللللي 

  للللل اس  ع  30إلللللل   7  للللل اس  ع  للللن  6اللللل 9 عاجمتمللللا   م لللللا  للللان  جللللل  ال ان لللل  ) لللللن 
 للللل س  للللل       ع    ملللللا )  ععاللللل   ع   تلللللسـ  ع    اللللل   ع يلللللعا  لملللللا  ع للللللا   33 لللللن 

 لما ت ظا  الفكا  الساخ ي ل ي ن.



 
ع للللا ا  للللن  ن  يتخ الللل   للللن هلللل   الس ايلللل   ن  ت الللل  ظلللل عف اليلللل ن  للللي  ح للللو األ اللللان ا 
اللللل س  ع لللللس  إلللللل  ظملللللع  الكللللل ع  األيللللل ا  ا لللللئ   عاعملللللا  عا ا  لللللو سع ا  يايلللللاا  اكلللللا  لللللي 
 عاجمللللل  هللللل   الكللللل ع  ع لللللل   يلللللو  جللللل  ع  للللل  ال ان للللل  الج ان اللللل  الةا  للللل  اعااللللل  الج انللللل . 

تاةلللل   ها لللل  عا لللل  الس ايلللل  ع  للللان إج انمللللا   للللال ا  للللن ت  ا مللللا ع لللل   للللئ  إا  ن هلللل   ال تللللان 
تاةلللل  عاللللاـ   مللللاإا      االلللف  خاالللل  عالج انلللل  االلللف  عا لللل .ال للللانال  الةا  لللل  اعاالللل  الج انلللل

  عن   اعل  تفتح ال جائ لس ايا   خ ى.

 
 



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  
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 من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل.

إن كلمات الشكر واإلمتنان عاجزة عن التعبير عن مدى تقديري واحترامي لشخص  

على ما بذلتو من جيد   األستاذة الدكتورة رواق عبلةاألستاذة المشرفة: 

وعلى ما قدمتو لي من رعاية وإىتمام طيلة إنجاز ىذا البحث، ف لم تبخل علي ال  
 بتوجيو وال بتشجيع.
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 تيزي وزو( 

 الذين  مدوا لي يد العون للخوض في البحث ف اقول ليم شكرا جزيالً.   

 

 بعيد او قريب في انجاز ىذا العمل  و  إلى كل من ساعدني من  

 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 : 
من علماني ف أحسنا تعليمي وأدباني ف أحسنا تأدبي إلى من سيرا علَي طول حياتي  

 عاني على التحصيل والمعرفة، وفضليما كبير في تحقيق أحالمي وطموحاتيوشج
 -وتغمده برحمتوهلل رحمو   -إلى روح أبي 

 -وأطال في عمرىاهلل  حفظيا– إلى أمي الغالية

 

إلى زوجي المحترم وشريك حياتي بوروبي جمال الذي أشكره جزيل الشكر على وقوفو  
 بجانبي في كل المصاعب التي صادفتني. 

 

 لى رمز األمل في حياتيإنور بصري إلى حبي األول واألخير    إلى
    ن أتمنى أن يسيرا في نفس الدرب الذي سرت  الذلا  فو مريم وعبد الرؤ إلى أبنائي: 

 فيو.

 

فوزية، يوسف، جمال، توفيق( الذين   -هللرحميا  -فتيحةروح  تي و أخواتي) اإلى إخو 
بنجاحاتيم،  وإلى أبنائيم    ساندوني طوال حياتي، وإلى أبنائيم الكبار الذين أثلجوا صدري

 الصغار.
 
 

 ...(، نوالسعاد، أسيا، حسينة ،و إلى كل أصدق ائي) نصيرة
 
 

 إلى كل من نساه لساني ولم ينساه ق لبي.إلى كل من يعرفني ويحبني من قريب أو بعيد. 

 ثمرة جيدي.إلى كل ىؤالء أىدي  
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رقم 
 لالجدو

 الصفحة العنوان

 25 الحد األدنى لمساحة السكن وعناصره حسب حجم العائمةيوضح  01

25 
حسب  العدد اإلجمالي لمسكن في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني

 .(5222عام ) احصائيات
022 

20 
عمى توزيع المساكن المشغولة من طرف العائالت في والية الجزائر،  و 

 (.5222حسب احصائيات عام )المستوى الوطني 
022 

20 
معدل إشغال المسكن من طرف العائمة في والية الجزائر وعمى المستوى 

 (.5222حسب احصائيات عام )الوطني 
101 

22 
في والية الجزائر، وعمى   وغير المشغمة  المساكن المشغمةتوزيع 

 (.5222المستوى الوطني حسب احصائيات عام )
020 

20 
والية الجزائر وعمى  نوعها فيتوزيع العدد اإلجمالي لممساكن حسب 

 (.5222حسب احصائيات عام )المستوى الوطني 
025 

20 

وفرها عمى المرافق الصحية توزيع المساكن حسب ت
في والية الجزائر وعمى المستوى  الضرورية)حمام،مطبخ، مرحاض(

 (.5222حسب احصائيات عام )الوطني 

020 

22 

توزيع المساكن حسب تزويدها بشبكات الكهرباء والغاز والماء والصرف 
حسب احصائيات عام الصحي في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني 

(5222.) 

020 

20 
توزيع المساكن حسب مصادر استهالك الماء الصالح لمشرب في والية 
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022 

02 
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022 

00 
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020 



05 
ية الجزائر وعمى توزيع المساكن حسب مصادر التزويد بالغاز في وال

 (.5222حسب احصائيات عام ) المستوى الوطني
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 (.5222حسب احصائيات عام )
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 000 توزيع أفراد العينة األساسية حسب نمط العائمة. 00
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نسبة الموافقة التي تحصل عميها كل بند من بنود استبيان ظروف  00
 ين.السكن من قبل المحكم

000 

 005 يوضح طريقة تصحيح استبيان ظروف السكن. 02

نسبة الموافقة التي تحصل عميها كل بند من بنود المقياس الفرعي األول  00
 لمضغوط األسرية من قبل المحكمين.
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نسبة الموافقة التي تحصل عميها كل بند من بنود المقياس الفرعي  05
 حكمين.الثاني لمضغوط األسرية من قبل الم
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 025 طريقة تصحيح المقياس الفرعي األول لمقياس الضغوط األسرية. 00

 020 طريقة تصحيح المقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية. 00

لعينتين مستقمتين )عينة العائالت القاطنة بمساكن غير  Tنتائج اختبار  02
ما يخص الضغوط الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة( في

 األسرية، وفق حجم العائمة. 

358 

لعينتين مستقمتين)عينة العائالت القاطنة بمساكن غير  Tنتائج اختبار  00
يخص الضغوط  الئقة( فيماالئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن 
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 الضغوط األسرية، وفق حجم العائمة.

367 



ر لعينتين مستقمتين )عينة العائالت القاطنة بمساكن غي Tنتائج اختبار  22
الئقة وعينة العائالت القاطنة بمساكن الئقة( فيما يخص مواجهة 

 الضغوط األسرية، وفق نمط العائمة.

368 

لعينتين مستقمتين )عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم  Tنتائج اختبار  20
في الفضاء الداخمي لمساكنها ، وعينة العائالت التي توجد تنظيم في  

، فيما بخص الضغوط األسرية، وفق حجم الفضاء الداخمي لمساكنها(
 العائمة.

379 

لعينتين مستقمتين )عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم  Tنتائج اختبار  25
في الفضاء الداخمي لمساكنها، وعينة العائالت التي يوجد تنظيم في 
الفضاء الداخمي لمساكنها( فيما يخص الضغوط األسرية، وفق نمط 

 العائمة.

380 

لعينتين مستقمتين )عينة العائالت التي ال يوجد تنظيم  Tتائج اختبار ن 20
في الفضاء الداخمي لمساكنها، وعينة العائالت التي يوجد تنظيم في 
الفضاء الداخمي لمساكنها( فيما يخص أنواع الضغوط األسرية، وفق 

 حجم العائمة.
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 نمط العائمة.
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مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي 

394 



ة بالممارسات العائمية( فيما يخص يوجد في مساكنها فضاءات خاص
 الضغوط األسرية، وفق حجم العائمة.

لعينتين مستقمتين ) عينة العائالت التي ال يوجد في  Tنتائج اختبار  22
مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي 
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية( فيما يخص 

 الضغوط األسرية، وفق نمط العائمة.

395 

لعينتين مستقمتين ) عينة العائالت التي ال يوجد في  Tنتائج اختبار  20
مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي 
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية( فيما يخص 

 عائمة.أنواع الضغوط األسرية، وفق حجم ال

397 

لعينتين مستقمتين ) عينة العائالت التي ال يوجد في  Tنتائج اختبار  02
مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائالت التي 
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية( فيما يخص 

 أنواع الضغوط األسرية، وفق نمط العائمة.

401 

لعينتين مستقمتين ) عينة العائالت التي ال يوجد في  T نتائج اختبار 00
مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية و عينة العائالت التي 
يوجد في مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية( فيما يخص 

 مواجهة الضغوط األسرية، وفق حجم العائمة.

404 
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مساكنها فضاءات خاصة بالممارسات العائمية وعينة العائالت التي 
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 418لعينتين مستقمتين ) عينة العائالت غير الراضية عن  Tختبار نتائج ا 02



عينة العائالت الراضية عن مساكنها( فيما يخص أنواع  مساكنها و
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 الضغوط األسرية، وفق نمط العائمة.

425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس األشكال
 

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 323 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب السن 10
 324 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب المستوى التعميمي. 12
 325 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب الحالة المدنية. 13
 327 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب المهنة. 14
 328 األساسية حسب الدخل الشهري التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة 15
 329 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب نوع السكن. 16
 331 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب حجم العائمة 17
 330 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب نمط العائمة. 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
 

-1- 

 

 مقدمة:
ألنو  لغة معمارية  ،بو اإلحاطةصعب  اً مفيوم السكن أنغمب الباحثين عمى أيتفق      
اليندسة كالكثير من العموم بو  بو عبر عن العالقة بين البيئة والمجتمع والثقافة، ليذا اىتمتتواجتماعية 
 .النفسوعمم االجتماع وعمم  التاريخو  ااألنثروبولوجيو   والجغرافيا،المعمارية 

ظير عمم النفس   ،ااألنثروبولوجيو  المعمارية ولّما التقى عمم الّنفس وعمم العمران واليندسة      
الذي يتناول بالبحث والتحميل مختمف العالقات الوظيفية بين السموك والفضاء، حيث يعتبر العالقة  البيئي

فالفرد يرتبط بالفضاء الذي يعيش فيو بكثير من   و المسكون عالقة جدلية،ئالقائمة بين الفرد وفضا
ر لو المأوى واألمن واالستقرار الت، فيو الذي يمده بأسباب الحياة المادية والمعنوية، حيث يوفّ الصّ 

ضرورة اجتماعية الندماج ألنو  - والحماية، وىذا ما يساعده عمى التكيف مع الحياة االجتماعية من جية
 .ه في إشباع حاجاتو ودوافعو من جية ثانيةويساعد -الفرد في مجتمعو

ليذا حرص اإلنسان عمى امتداد تاريخو الطويل، ومنذ مراحل تطوره المبكرة عمى توفير المأوى   
العالم الصغير، الذي يعيش فيو ويجد فيو األمن  إليوبعد توفير الغذاء مباشرة، ألن السكن  يمثل بالنسبة 

 ؛فقط المكان الذي يمارس فيو نشاطاتو اليومية الضرورية، كاألكل، والنومىو ليس و  الطمأنينة؛و  والراحة 
ذلك و  فيو تتم تنشئتيمو  األدوار لمذين يعيشون فيو،و   مجموع الحاجاتو  التصوراتو  بل أنو يعكس األفكار

 .باكتسابيم لممعايير االجتماعية والثقافية لممجتمع

، الحيوانات فحسبو  ،الحشراتو الرطوبة، و رارة، الحماية من الح مجّرد فالسكن إذن ال يمثل     
لسكن يتعدى ىذه الوظائف بل ا فيذا مفيوم ضيق ،لكون ىذه الحماية يمكن أن توفرىا عدة أماكن أخرى

ىو و  )ناإلنسا ىما:ناتج عن تداخل عاممين  محيطو، ألنوو  العالقة الوطيدة بين الفردإنشاء تمك إلى 
 بعاداتو، الجماعيةو  الشخصيةو  الحاجات النفسيةو نظام العيش، و التنظيم االجتماعي، و اإلليام، و الطبيعة، 

مثل في الجو، تي يالذّ و  )  الثقافيو والمحيط الطبيعي، (التقنيات المتوفرةو  حاجاتو الجسمية و  تقاليدهو 
 .(Bekkar & al,1999 :63 ( (البناء والمناظر ،المواد المختمفة، القوانين،  المجال

يــأخذ بعين  نأ يجب ،انفسي ابعد مسكنل جاءت دراسات تؤكد أنّ  وفي ىذا التوّجو العممي     
أيضًا  ، كما يعتبر  ة الفردفي تكوين شخصي أمر حيويإنما ىو  ،ليس فقط حاجة مادية االعتبار ألنو

ألن السكن عنصر ميم لمتوازن  ،فيو أيضا تكتمل شخصيتوو  .الجسديةو عاماًل مؤثرًا في صحتو النفسية، 
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 ؛فيو تتم تسجيل حياة الفردو  تقبمو االجتماعي.و  مظيرهو  مشاعرهو  النفسي لمفرد، فمن خاللو يدرك ذاتو
فممكية سكن واسع أو العيش في الضيق يترك آثار واضحة عمى نفسية الفرد، ففي حالة ضيق السكن يفقد 

ظيور الكثير من  ىإلالفرد  الخصوصية التي ىي أىم وظيفة يقدميا السكن ألن عدم توفرىا يؤدي 
ى باقي أفراد ال تصيب الفرد لوحده بل تتعداه ال االضطراباتىذه و  السموكية.و  االضطرابات النفسية

كل واحد منيما يدل  خاللو، ألنال يمكن فيميا اال من و  ،منذ القدم بالعائمة مرتبط السكن عائمتو، ألن
  .خراآلعمى 

رغم الفب ،المكان الطبيعي لمحياة العائميةىو  ألنو ،لدى العائمةأولوية و  اكتسى السكن قيمةوعميو  
المكان الذي يقوم فيو كل فرد منيا  أّنو اكم ؛داخمو العائمة تقوم بوظائفيا أنّ  الإ ماديو بناء من أنّ 

من المفروض أن يكون السكن أكثر استجابة ف لعب. ليذاو  ،غسيل، نومو من مأكل،  اليوميةبممارستو 
شيد تغيرات سريعة يعصرنا الحالي الذي مع الظروف البيئية، خاصة في  فعمى التكي العائمة لمقدرة 

متالحقة شممت التقدم العممي والتقني، حيث وجدت العائمة نفسيا في محيط من التغيرات الحضارية و 
لى ت إأدّ  بدورىا والتي الحادثة.لى تأثرىا بكل التغيرات االقتصادية واالجتماعية إالمتصارعة، مما أدى 

فأصبحت تعاني من مشاكل   المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا،و  كثرة الواجباتو  ،األعباء والمطالب تزايد  
باألمراض العضوية، وبالمعاناة. وىذا و  ر الدائم والمستمر،ى اإلحساس بالتوتّ إلعدة، مما قد يؤدي بأفرادىا 

العائمة سواء من داخميا أو من خارجيا تؤثر عمى نظاميا وتعرقل  ىىناك ضغوطا تقع عم يعني أن  
األسرية التي ترتبط بدورة حياة العائمة، وبالتالي بدورة يا، تعرف بالضغوط ئجيودىا في المحافظة عمى بقا

فكل مرحمة تنطوي عمى صعوبات مصدرىا التغيرات الحادثة في  ،حياة أعضائيا ومراحل نموىم وارتقائيم
أو  ،يؤدي النقص أو القصورقد ومدى تمبية حاجات كل مرحمة، و  ،المرحمة ومطالبيا البيئية والثقافيةتمك 

كل  قد تنطويوبالتالي ف ،حدوث أزمة نمائية مطالب نموىا إلىو حاجات المرحمة وتحقيق ة اإلىمال في تمبي
 (. 426 :1002أزمة فعمية )فيوال الببالوى، إلىقد تتطور  ،أزمة محتممةعمى مرحمة 

  

 اأساسي اً مطمب وذلك باعتباره ىاّمًا،يمعب السكن دورا  تيامواجيأو  ىذه الضغوطلظيور و        
مكانية مواجية األزمات و  ،عمى التكيف السميم ىاويساعد أفراد،  العائمة الطمأنينة في حياةو  يوفر األمان ا 

ألنو المكان الذي وذلك  ،عمى إحداث التوازن واالستقرارما يجعمو قادرا وىذا ، تعرض ليمالتي يمكن أن 
الممجأ الذي  وىو حياتيم النفسية.و  ،متصوراتيو أفكارىم، و اتجاىاتيم، و  شخصية األفرادوتنمو تتكون فيو 
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حتى و المكتسبة من المحيط االجتماعي، و  ،قيمو الخاصةو  ينفرد فيو الشخص ليعيد ترتيب أفكارهيمكن أن 
المسكن لينعم بصحة نفسية ىذا ظروف  ثمر  يست، كما أّنو ز عن باقي األفراد بشخصيتويتميّ يتسّنى لو أن 

 ألطول مدة من الزمن.و سميمة، 

 

سمط الضوء  من سطوتيا ؛ الحد  ، أو الضغوط األسرية وبغية معرفة دور السكن في ظيور      
عالقة بين السكن والضغوط األسرية حسب تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الفي ىذه الدراسة عمى 

 الجزائر.

مة بمقدّ  و ط َء ليما، تطبيقيّ آخر و  نظري   ب  جان أساسيين:قسمت الدراسة إلى جانبين  ومن ثمّ     
شكالية وفرضيات.  وا 

، حيث "السكن"لإلحاطة بمفيوم جاء  الذي  األولالفصل  فيتضمن  :الجانب النظريأما     
لندرة   أخرى، ومن جية من جية من تخصصنا اانطالق حاولنا فيو تسميط الضوء عمى  البعد النفسي لو

ما عدا دراسة الباحثة  - حسب اطالعنا الدراسات الجزائرية  في مجال عمم النفس حول ىذا المفيوم
 . -عبمةرواق النفسانية 

حاولنا فيو التطرق الى  حيث "السكن في الجزائر"يدور ىذا الفصل حول  الذي الفصل الثاني و
ذلك و  ؛في مرحمة ما بعد االستقاللو  ،ياخالل ،قبل الحقبة االستعمارية السكن في الجزائروضعية 

 لمديوان الوطني لإلحصاء. (1002) إحصائيات خرآ ، خاصةالخاصة بالسكن بإحصائياتباالستعانة 

،  ألنيا مصدر لمكثير من المشاكل االجتماعية أزمة السكن في الجزائركما تم  التعرض الى 
 . -خاصة الضغوط األسرية –الضغوط  التي منياو  والنفسية في العائمة الجزائرية،

لكن قبل التطرق إلييا تم  "العائمة الجزائرية تركيبة"الفصل بعنوان   جاء ىذا الذي الفصل الثالثو 
يختمف من  المقصود بتركيبة العائمة. اال أن المالحظ أن مفيوم تركيبة العائمة بصفة عامةالى التعرض 

ىناك و ، عمى حجم العائمة مثل المجتمع الفرنسي يقتصر  تركيبة العائمةيرى أن يناك من ف -مجتمع آلخر
 فييا. المكاناتو  األدوارو  يا،حجم ، نمط العائمة من يرى أنيا عبارة عن

 الجزائرية. اختيار حجم ونمط العائمة كمتغيرات تدل عمى تركيبة العائمة دراسةفي ىذه ال ارتأينالكننا 

 .الجزائريةالعائمة و  مفيوم العائمة إلىالتطرق  م  ـتَ ،الجزائرية العائمة تركيبة الى ضمع العمم أنو قبل التعر 
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_ ألنو ال الضغطمفيوم حيث تم فيو في البداية التطرق الى   "ة"الضغوط األسريالذي يندرج تحت عنوان  الرابع فصلال و
الذي يعتبر مفيوما  ثم تَـم  التركيز عمى مفيوم الضغوط األسرية ،يمكن فيم الضغوط األسرية دون التعرض الى مفيوم الضغط_

؛ ولقد تنتج عنو يسبب من اختالل توازن النظام األسري من القرن العشرين؛ لما قد، بدأ االىتمام بو في الثمانيات نفسيا اجتماعيا
  .لمعائمةآثار مضمرة ومفككة  

لدراستو.   حسب اطالعنا، ىذا ما دفعنا  ىتمام من الباحثين الجزائريينمفيوم الضغوط األسرية لم يحظى باال مع العمم أن  

 

يدف الحصول عمى نتائج تؤكد أو ب المعالجة الميدانيةتمت فيو ف :الجانب التطبيقيأما     
الذي يعرف باإلجراءات المنيجية  الخامسالفصل  ىما: وقد احتوى عمى فصمينفرضيات الدراسة، تنفي 

 التي سمحت بتحديد متغيرات الدراسة  -الدراسة االستطالعية إلى التعرض فيو تم الذي التطبيقيلمجانب 
أدوات الدراسة في تم التفصيل و  ،المعاينة إلىلمدراسة األساسية من خالل التطرق  التطرقتم  ثم -أدواتياو 

 في الدراسة. األساليب اإلحصائية المستعممةبالفصل  ليختمو   ،األساسية

عمى ضوء حقائق الدراسات  تفسيرىا،و  مناقشة النتائجو  لعرضخّصص  الذي الفصل السادسو 
 .السابقة
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 اإلشكاليـة: -1-
لبلىتمام  من العموم  الكثيرَ إّن التفاعل الدائم بين اإلنسان والفضاء الّذي يحيط بو، دفع    

بالعبلقات التي تربط بين اإلنسان وفضائو المسكون، وتساءلوا عن كيفية صيرورة ىذا الفضاء مكانًا 
 ُيـعـاُش فيو، وبّينوا أنَّ لممكان خصائص ووظائف يعرف بيا.

من خبلل تفاعل عناصره واستخدام الفرد لو من أجل ممارسة حياتو ووظائفو  يظير فضاء إذاً فال
 : الفضاء الخارجينوعين منو ىمااالجتماعي لمفضاء و  من خبلل التنظيم المادي ليذا يميزاليومية 

األنا ىو  إنّ  »يقول:  )مولز( الّذي Moles والفضاء الداخمي المتمثل في السكن، وىذا ما يؤكده الباحث
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 

توالى القشرات وتصبح مشخصة وذات الّذي يعتبر القشرة األولى التي تحميو من كل المخاطر، وىكذا ت
ينظر إلى العالم عمى أنو يتكون  )الساكن(داللة، ومن ىنا نتج السكن، والحي، والمدينة. فأصبح المقيم 

ابتداء من بيتو وليس العكس. فالجار يعتبر امتدادا لؤلنا، وكل مّنا لو ممكيتو الخاصة في ىذا الفضاء 
 .( Moles & Rohmer, 1998 10-3: « )وىذا بوضع الحواجز والحدود 

يعتبر فضاء معماريا فقط، بل يبنى لحاجة  ال الذيالسكن  ىو الفضاء الداخمي أنّ  وىذا يعني 
بل يصل إلى اختراق  فاالجتماعي ىنا ال يخترق اليندسي فقط، ،حياةلم معين ولواقع وتاريخ وألسموب

اجدية وأمنية وعاطفية )رجاء مكي طبارة، الذاتي، ألن العبلقة التي تجمع بين الفرد والمكان عبلقة تو 
98:9884.)                                                                                                                 

             عنصرًا ىامًا يحدد نوع الحياة، و  الحاجات األساسية لئلنسان، من أىمّ  كذلكيعتبر  نكما أنَّ السك 
 التسييبلت التي تضفي عمى الحياة المنزلية الراحة والطمأنينةو  ر مختمف اإلمكانياتيوفّ و  فيو يقدم المأوى،

 الفضاءقد يكون و  ،عمى حالتو النفسيةو  بالتالي عمى إنتاجوو  ،ر عمى صحة الفردىو كذلك يؤثّ و األمان، و 
وكل منيا فضاء مختمف عن  ،لى غير ذلكإ ،الحمام الطعام، النوم،غرف البيت كغرفة  ًا،مختمف كذلك
 خر.اآل

 اتيفي الستين لم تيتم بو إالّ و  ،الداخمي هفضاءو  السكن مفيوم تأىمم العموم االجتماعية لكن 
 لنمواعتبرتو المكان األول و  قامت بدراستوو  مت بالفضاء العاماىتيا ألنّ ات من القرن العشرين، يالسبعينو 
أن ، بالرغم من ااألنثروبولوجيالمعارض لمعام من اختصاص  السكنت تطور المجتمع، في حين اعتبر و 
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بنفس  تنظيمات فضائية، ميمو  ةعبلقات عائميالنوافذ من و  األبوابو  الذي يحدث بداخمو أي خمف العتبات
إلى أعمال ىتمام بو إلى اإليرجع الفضل و  االجتماعية التي تحدث في الفضاء العام،التركيبات  أىمية

 (لوفبير)  Lefébvre: و الداخمي أمثالئما يحدث في فضاو  السكن االباحثين الذين درسو الكثير من 
 )9861( (رابوبورت)  Rapoport (1971)  (دولو شومبار)  Chombart De Lauweو  (1970)

 (1002) (لانتو لف) Levental كذلكو  ( 9884) (ىمبرن) Halpernو (9861) (أوليفي) Olivierو
 غيرىم. و 

ىتمام الكثير من الباحثات الميتمات إمركز  أيضاً  كان ،مفيوم السكن أنَّ  ،نتباهلئل تالممف أنَّ  إالّ 
  دراستوو  وساىمن بأعمالين بتحميمحيث  أوروبا،و  في الواليات المتحدة األمريكيةة النسويّ بالحركة التحريرية 

نمط السمطة و  العائميج من خبلل اإلنتاالسكن  قامت بتحميلحيث  ،(9860)  (يلفدو ) Delphy :منينو 
من خبلل دراستيا بو  ىتمتإ التي (9867) (مينو ميغ) Guillauminإضافة إلى  العائمة.األبوية في 

 (ماتيو) Mathieuىناك أيضا و  ،غير العامبلتو  العامبلتلؤلعمال المنزلية التي تقوم بيا النساء 
 . الذكورةو  نوثةمن خبلل تحديدىا لمفيوم األ لسكنلدراسة ا( التي تعرضت 9862)

من الدراسات األولى التي اىتمت بالسكن وما يحدث في فضائو  ةاألنثروبولوجيوتعتبر الدراسات 
 Strauss ياألنثروبولوجاعتبرتو الوحدة األولية في التنظيم االجتماعي، وىذا ما يؤكده و  ،الداخمي
      « ة والمعقدةجتمعات األوليّ لتنظيم الكثير من الم ورئيسي   السكن مركزي  » حيث يقول:  س()سترو 

(Kellerhals, 1994 :6) َّمثل  ،بولوجيينو الكثير من األنثر  . إضافة إلى أنHall (ىال)  أظيروا من
ع حسب ويتنوّ  ،مئ بالثقافةتىذا األخير مم أنّ  ،خبلل مبلحظاتيم لنماذج استعمال الفضاء الداخمي لمسكن

نّ المجتمعات ونظام القيم ونوع التنشئة االج  .(Fischer, 1981 :21)لعناصر الثقافة  و حاملٌ تماعية، وا 

ي يعيش فيو لي، الذّ السكن ىو أفضل مثال لمفضاء األوّ  إلى أنَّ  افي حين يشير عمماء اإليثولوجي
و، وىذا ما يسمح لو ئالفرد يمارس مراقبة عمى فضا إلى أنّ  إضافةً  ،أو مع عدة أشخاص ،الفرد لوحده

 .(Segaud & al, 1998 :376)نفسي عن العالم الخارجي باالنفصال الجسمي وال

ات من القرن العشرين، عندما ظيرت يفي الثمانين إالّ  ذا الموضوعبي عمم االجتماع ييتم لم لكن 
 .( Collignon & al, 2004:447) ؤلفرادلتاريخ الحياة الخاصة حول و  ،دراسات حول الحياة اليومية
بين  ةىتموا بالسكن من خبلل اىتماميم بالعبلقإدا من عمماء االجتماع عد وتبين القراءات المختمفة أنّ 
ىي أيضا بيئة  ،كل بيئة فيزيقية إلى أنّ  ،(بروشانسكي) Proshanskyالبيئة والسموك، ليذا أشار 
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جتماعية، ألنو عضو إوبيذا أصبح السكن يعني حياة  .(14: 1001ماك أندرو، و  اجتماعية )فرانسيس.ت
جتماعية توجد إتتكون من المرافق والخدمات بأنواعيا المختمفة، وىو قطاع فييا يمثل بنية في بيئة واسعة 

 (.4: 1001سناء الخولي،  ) جتماعيةوتنمو فييا العبلقات اإل

في عبلقة جدلية مع  ىي جتماعيةاال، وىذه السكن جتماعيةاعمى  جتماعاالتفاق بين عمماء إىناك و 
سع ليا، وال و الوعاء الذي يتّ نّ إالحياة اليومية ويرتبط بيا، بل  اء يخّص الفض األفراد، حيث أنّ نفسانية 

  االجتماعيوىذا ما يؤكده العالم ، (عبر الفضاء )مأكل، مشرب... إالّ يمكن رؤية مشاىد ىذه الحياة 
Giddens (جيدون) ، ّىو الذي يحدد نماذج التفاعبلت المرتبطة  لمسكن االجتماعيالمحتوى  الذي يرى أن

  :الذي يقول )شونبرود(   Schoonbrodt -في ذلك  -(، ويوافقو Kaufmann 919883: ) لمكانبا
كما    .(Schoonbrodt , 1979:49) « فيو التفاعبلت االجتماعية ثُ دُ حْ تَ ىو المكان الذي  السكن نّ إ» 
 إنسانية ةصبغو  تنظيميةو  داللة اجتماعية إضفاء -من خبلل أعمالو  - ت(رابوبور ) Rapoport  أراد

 العيش فيو. طريقةو  ومتخذا بعين االعتبار نمط استغبلل ،عمى السكن بالدرجة األولى

، وال البنية النفسية لمقاطنين فيو، االجتماعيةبمعزل عن البيئة السكن  وعمى العموم ال يمكن دراسة
نّ  السكنألن الدراسات النفسية بينت أن   رُ ب  عَ نية نفسية تُ ما بليس مسألة حجز مساحة أو مكان مميز، وا 

التنظيم والتغيير في  »عن شخصية صاحبيا، وىذا ما ذىب إليو الباحث أحمد صبور حيث يقول: 
 .(51 :9881 )أحمد صبور، «راتو ولدورهخص وتصوّ لشّ رات لذات ايتنظيم وتغي ما ىو إالّ  ،سكنلا

أعمال  تدى الفرد، فقد كشففي تبمور مفيوم الذات لالسكن  ويؤكد معظم الباحثين النفسانيين عمى دور
Lugassy (ليقاسي) (بأنّ 9860 ) ىذه التعبيرات ترجع لمعبلقة  ،رات الجسد والسكنـيـبـعـن تـيـىناك عبلقة ب

دراسات إلى أن ممكية السكن تعني لمفرد ال بعض وكما تشير ،المتبادلة بين مفيوم الذات وبعض تصورات األنا
ال يمكن التعدي  ويّ قون حمايتيا في مسكن وبالتالي يتمنَّ ، حساسة ضعيفة ىذه األخيرة وحدة إثبات الذات، ألنّ 
السرقة والعنف في  عمى أنّ  نايؤكد ،(سيرفاتي) Serfatyو  (كيكوروز ) Korosec من كل عميو، حتى أنّ 

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

في تكوين  اً حيويّ  السكن يعد أمراً  أنّ عمى )بريس(   Bryceومنيا دراسة  ةالدراسات النفسي ؤكدتكما 
أسباب  ىي من أىمّ  ،الظروف السكنية السيئة وأنّ ، الجسميةو  وعامبل مؤثرا عمى صحتو النفسية، شخصية الفرد
عاناة من لمإلى ابل قد تؤدي بالفرد  ،((Bryce, 1970اإلدمان وىي أيضًا من أسباب  ،ر المزاجيالخمول وتعك

 .نفسيةو  جسمية توبالتالي يعاني من اضطرابا ؛ضغوط كثيرة، تجعمو غير متوافق
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 ،السكن ية، فيناك دراسات عمم النفس االجتماعي التي اىتمت بموضوعسإضافة إلى الدراسات النف
  ،(دونكان) Duncan ،(فببلن) Viblen، (قوفمان) Goffman: أمثال ومن باحثي عددٌ  نَ ـيَّـ حيث بَ 

 ،و لتعزيز وتقوية صورتو كفرد من جيةسن مسكنو بنفالفرد يختار ويزيّ  أنَّ  ،(لومان) Laumanو
 .(Segaud & al , 1998 :379)من جية أخرى  خاصة اجتماعيةكشخص لديو مكانة و 

طرح دفع الكثير من الباحثين إلى األمر الذي  ،العائمة أولوية في حياة اذ مازالو  السكنكان لقد و 
 ؛الترابط الوثيق القاسم بين ىذين الطرفين ةِ مَ مَّ سَ تنطمق من مُ  ، وىذه العبلقةالسكنو  ةالعائم بين ةالعبلق

محور الكثير من الدراسات العممية التي قدمت الكثير من المعارف حوليا،  مازالتو  كانت العائمةف
نّ  ،نت أنو ليس ىناك نوع وتنظيم واحد ليافالدراسات التاريخية بيّ  ظيميا يختمف باختبلف ما نوعيا وتنوا 

فقدمت الكثير من المعمومات حاوليا، بالرغم من أن ىدفيا  ةالديموغرافيالزمان والمكان، أما الدراسات 
من حيث تركيبيا  ةبولوجية عمى مقارنة العائمو ر ثفي حين عممت الدراسات األن. األول ىو تعداد األفراد

لمدراسات االجتماعية والنفسية من دراسة العائمة وتنظيميا ودورىا في مختمف الثقافات. وىذا ما سمح 
ضمن ثقافة معينة، حيث اىتمت الدراسات االجتماعية ببنيتيا وتنظيميا بالدرجة األولى، في حين اىتمت 

السموكات واألدوار والمكانات داخميا، وبفضل و  االجتماعية بدراسة العادات والطقوسو  الدراسات النفسية
 ، كما وبرز دورىا وتأثيرىا في المجتمع ،عارف وظيرت النظريات حول العائمةىذه الدراسات تطورت الم

عمييا، ألنيا تعكس النمط الثقافي والديني واالقتصادي والسياسي والقضائي والعادات والتقاليد  ىو ؤثري
  ، وتنتمي إليو وتنمو فيو.لممجتمع الذي تعيش فيو

لتي تعمل بنيتيا االجتماعية ونشاطيا االقتصادي إضافة إلى أن العائمة تشكل الوحدة األساسية ا
نموذج معماري عبارة عن إسقاط  كلّ  والتجاري والحرفي عمى تحديد الطابع المعماري لمسكنيا، ألنّ 

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

طريق امتدادىا في الفضاء، حيث تقيم مجموعة تفاعبلت تعبر عن نفسيا عن  ةوباعتبار العائم
حاجة ضرورية مثل  ليا مما يجعل السكن بالنسبة ؛استجابة لنمط معيشتيا يكون أكثرلكي السكن 

 مجال متاح يسمحو  ،العاطفي أالممجأ والمدفو  إضافة إلى كونو المأوى ،الممبس، المأكل، التربية والصحة
  .مبالتعبير من خبللو عن شخصيتي ألفرادىا

أن يمبوا  العائمةبل يسمح ألفراد  ،قتصر عمى مجرد اإليواءيال  السكنأنَّ يجرنا إلى اعتبار ذا ما ىو 
 االقتصادي العائمةلواقع  الحقيقيةيذا يعتبر المرآة لرغباتيم وحاجياتيم الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية، 
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وثيقا، حيث  ارتباطا بالعائمة السكنيرتبط ليذا  ،ترتكز داخل البيوت العائميةواالجتماعي خاصة أن الحياة 
ولكن أبعاده  ،أين يكون إعداد المكان حسب المعايير الثقافية لممجتمع والزمن ،ىو وحدة وظيفية السكنأن 

             لمعائمة واالجتماعي االقتصاديوى وشكمو وتنظيمو ومستوى تجييزه مرتبط أيضا بالمست

(Merlin & Choay , 2000 :465). 

من األحيان يستعمبلن معا  في كثيردرجة أنيما  ىوالعائمة، إل السكنتقارب كبير بين  يوجد ليذا
                          ه، ر واندماجو وحجمو واستمرا التكوين العائمي وتماسكو جميا أنّ  عمى السواء، ويظير

    .(Benamrane, 1980 : 195) سكنيامكل ذلك يتوقف بدرجة أساسية عمى 

مرتبط  السكنأن  ،(ن)ميرلي  Merlinو (بون فالي) Bonvalet أبحاثوقد بينت عدة أبحاث منيا  
مثل يُ  ،وتأثيثو ونظافتو ووتجييزاتموقع المسكن وحجمو ومظيره  كما أنَّ  ،االجتماعيةالعائمة باستراتيجيات 

 .( Bonvalet & Merlin, 1988) في المجتمع ةومكانة العائملتقدير الذات  اً رمز  لآلباء

عمى العبلقة بين تنظيم الفضاء المسكون  ،لمعائمةد الكثير من العمماء الباحثين كالمؤرخين أكّ  كما
)كميراس(   Kellerhals  تطور ىذه العبلقة، حتى أنَّ ولقد أظيروا بتفوق ووصفوا  ،العائميةوأشكال الحياة 

رانية والحدود المكانية يمكن التعرف عمى ، ألن بفضل التقسيمات الجدلمعائمةكمحمل وكاشف  السكن اعتبر
 (. (Kellerhals,1994 : 4 ياأولويات

 Chombart Deو (ريموند)  Raymond ،(كبلرك)  Clerc من أعمال كلّ  وبينت كذلك

Lauwe (دولو رشومبا)-  أن  -المسكونخاصة العاممة في إطار فضائيا  لمعائمةحول الحياة اليومية
ية حاجيات أفرادىا األساسية بونمط حياتيا وتم لمعائمةعكس المستوى المعيشي فيو ي ،أىمية كبيرة لمسكن

بحاجة إلى توسيع مسكنيا Chombart De Lauwe  العائمة حسبالفيزيولوجية والنفسية والثقافية، ألن 
 لمعائمة األساسية االحتياجاتإذا يساعد عمى إشباع ىذه  فالسكنوتييئتو،  امتبلكووبحاجة إلى 

(Chombart De Lauwe , 1975 :96-97).                   

التاريخ العائمي يعرف من خبلل مسار إقامة العائمة، ألن األماكن المسكونة ليست  إضافة إلى أنّ 
 (.Bertaux-Wiame, 1994 :21حيادية، إنما تعبر عن مشاريع العائمة ونمط معيشتيا )

ألنو تمك الصورة الظاىرة التي تصف  -بامتياز  اً عائميّ  فضاءً ي يعتبر الذّ  ،أن ىذا السكن إالّ 
وبين الفضاء العام الخارجي  تفاعل تأثير وتأثر بين أفرادىا، والعبلقات المختمفة التي تمارسيا في ،العائمة
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 خاصة إذا كان غير الئقٍ  ،قد يكون مصدر إزعاج وضغط لمعائمة - غير ذلك إلى، من جوار وأصدقاء
 ،                          (لورينغ)  Loringعدة دراسات منيا: دراسة  ذىبت إليوما ، وىذا أو مكتظاً  اً أو ضيق

                   ىا متوافقة واألخرى ليا مشاكل قضائية، احدإالذي قارن بين نوعين من العائبلت األمريكية، 
                      عائبلت المتوافقة، عن مساكن ال تعيش في مساكن مختمفة تماماً الّتي ليا مشاكل قضائية،  فوجد أنَّ 

                                   والمحيط السكني العام. ،التدفئةو  عدد الغرف،و وذلك من حيث مساحة السكن، 
       ، رٍ ومتوتّ  مضطربٍ  عائمي   كما وجد أن النساء القاطنات في مساكن ضيقة ومكتظة، يعشن في جو  

إضافة إلى ظاىرة  (.Loring, 1956) بضغوط عصبية بِ احَ صَ التعب المُ يشتكين من الشعور بو 
االكتظاظ داخل السكن التي قد تؤدي إلى اختبلل الصحة الجسدية والنفسية ألفراد العائمة، ىذا ما بينتو 

السموكية لؤلطفال   ومشكمة االزدحام داخل  تعمى وجود عبلقة بين االضطرابا ُمـؤك ـدةً بعض الدراسات 
 إلى 1عدد األفراد عن  زيدتوصمت إلى أنو عندما ي ،(كوري) Khouriكن، حتى أن الباحثة الفرنسية الس

 Chombart De أيضا وقد أشار إلى ذلك   .وعنيفاً  اً الطفل يصبح عصبيّ  في الغرفة الواحدة، فانّ  1.4

Lauwe (شومبار دولو)،  َّوأن اآلباء يصرخون  ،ةر ن أن العبلقة بين اآلباء واألبناء تصبح متوتّ عندما بي
          متر مربع 90أو  7باستمرار عمى أبنائيم، عندما يقل مؤشر المساحة السكنية عن 

(Chombart De Lauwe , 1975 :120) . 

والتي قامت بيا السمطات الصحية في المدن  ،كما كشفت إحدى الدراسات المسحية المتعمقة بالسكن
الحجرة المزدحمة ىي السبب في زيادة نسبة  ألف نسمة، أنّ  100ن األمريكية التي يزيد عدد سكانيا ع

ح أستاذ وضّ  ،من جيٍة أخرىتعتبر عامبل ىاما في انتشار األمراض المعدية. و إْذ وفيات األطفال، 
 أنو من المحتمل أن تكون الحجرة المزدحمة عامبلً  (أمرسون) Amersonالصحة العامة بجامعة كولومبيا 

التزاحم  أنّ  ،(فيمر) Viellerر الباحث في السياق نفسو يقرّ و  في انتشار أمراض الجياز التنفسي. ىاما  
في غاية التأثير عمى المشكبلت  لو عبلقة بانتشار األمراض التناسمية، التي تشكل عامبلً  السكانيّ 

د عبد )السيّ  األسرةد ة بين أفرااألخبلقية، المنتشرة في مناطق اإلسكان السيئ، وذلك النعدام الخصوصيّ 
 (.158-157: 9888 العاطي السيد،

 

الذي ممكن أن يكون مصدرا لظيور  وكّل ما سبق، يؤّكُد العبلقة الوطيدة بين العائمة ومسكنيا
 أفراد من فرد لكل صبحي أن يمكن حيث خطيرة، ثارآ األسرية التي ليا لضغوطا خاصةالضغوط فييا، 

 بالتوتر اإلحساسو  االستقرار عدمو  الذات تقدير مستوى انخفاض الىو ، لمضغط شديدة فعل ردود العائمة
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     ياتفكك إلى تؤدي األسرية الضغوط أثارو  خطر فان العائمة مستوى عمىو  بالنفس، الثقة عدمو 
(Baylis, 2002 :2-4) . 

 بدرجة ضاغطا ممكن أن تكون موقفا التي )السكن(اإلقامة ضغوط نجدمن الضغوط األسرية و 
أي أن ظروف السكن السيئة قد تكون مصدرا لكثير من االضطرابات الجسدية  .العائمة لكل أفراد شديدة

خاصة في مجتمع كالمجتمع الجزائري، الذي عرف تحواًّل معمارّيًا، حيث انتقل والنفسية وحتى االجتماعية، 
جموعة بيوت حول من نمط معماري انطوائي ذي فناء، إلى نمط متفتح عمى الخارج، والّذي ىو عبارة م

(، وذلك راجع لعدة عوامل Sidi Boubekeur,1986 :24رواق وتوزيع البيوت يكون بشكل متخصص )
إلى  9720واضطرابات لعبت دورًا ميما في ىذا التغيير، من بينيا حرب االحتبلل التي دامت من 

ل الفرنسي.  وقد ، إضافة إلى عممية تقسيم األراضي وتوزيعيا عمى المعمرين من طرف االحتبل9843
كان لكّل 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 شققًا 

 .(Boutefnouchet, 1980 :193في عمارات )

، من تقميدي مصمم عمى أساس عائمة ممتدة والّذي خاصة بعد االستقبلل ي النمط العمرانيتحوٌل فالو 
إلى نمط عصرّي مصمم عمى أساس  يعتبر من مقّومات البناء االجتماعي لممجتمع التقميدي الجزائري؛

يث الّذي ىذا النمط العمراني الحد ،بين المشاكل التي صادفتيا العائمة الجزائرية ، كان منعائمة نووية
مما شكل تيديدًا لتوازنيا، وذلك بعدم السماح ليا  الجزائرية الممتدة، ةأضحى غير قادر عمى إيواء العائم

 –بالحفاظ عمى بنيتيا الممتدة، ويضاف إلى ذلك، تفاقم أزمة السكن أو عدم استطاعة الكمية الموجودة 
ت العائمة الجزائرية نفسيا في مواجية تمبية االحتياجات المتزايدة، وبيذا الوضع وجد -من الّسكنات

أن ىذا األخير يتطمب مستوى ، مجموعة ضغوط في إطار تكيفيا مع الفضاء المبني الجديد، وال سيما
عال من التكيف سواء من الناحية المادية أو الثقافية، مما دفعيا إلى محاولة تكييفو حسب بنيتيا وثقافتيا 

(Sayad, 1980: 27.) 

عمم كاليندسة المعمارية،  ىتمام بعض الباحثين الجزائريين من تخصصات مختمفةوىذا ما أثار ا
بن و  دبزي و  (9870فاروق بن عطية )و  أمثال: عبد المالك صياد ،االجتماع وعمم النفس االجتماعي

 رواق عبمة ،(9878رشيد حميدو )  ،(9875) جيبللي بن عمرانو  سيدي بوبكر ،(9871معطي)
ين توصموا من خبلل الذّ ؛ (1009) نورة صمودو  (9888ربيعة بكار)  (،1998) ج شريفةيحج، (9885)
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فإّنيا تمجُا إلى  ،التكّيف مع  فضاءاتيا الّسكنّيةالعائمة الجزائرية أن تحّقق و من أجل أنّ  دراساتيم إلى
 – رجيةفي تحويل األروقة الخا تتمّثلُ يا إلى ممارسات واستراتيجيات ئوذلك بمجو  . اإحداث تغييرات عميي

أو أنيا تعطي لغرفة ما من البيت وظائف متعددة  ،العائمةإلى غرف لزوج جديد في  ،أو الحمام  -مثبل
وبينوا  ، الخ.مكان مراجعة األطفال أوستقبال الضيوف، أو ا، ةاجتماع أفراد العائم أوالجموس،  أوكالنوم، 
 طريق التدخل عمى عن التحويل أو التغير إحداث في ىام سبب العائمة بنيةو  حجم في الديناميكية أن عامل

 صالون زائد غرفتين تبمغ أغمب غرف المساكن التي بنيت بعد االستقبلل  ألن وظائفو، بتحويل السكن شكل

طبيعة  حسب المساكن ىذه شغلت ىذا غرف، وفي مقابل األربع ذات يوجد مساكن ما قميبلو  وحمام ومطبخ،
 أخرى جية ومن جية، من األبناءو  األمو  األب من تتكون كانت إذا راد،أف من  سبعة أكثر الجزائرية العائمة

 الواقع يعكس والذي عالية، الواحد المسكن إشغال درجة أن عمى يدلّ  وىذا أو أكثر. من عائمتين تتكون

تقمل من  أخرى غرف إلى السكان حاجة عمى يدل مما الغرف، ازدحام إلى النياية في يؤدي الذي السكني
 مبلمحو  وظائف لتغيير دفع السكان مما الواحدة، الغرفة داخل حتىو  ،الواحد المسكن داخل احمالتز  شدة

 تحويمو إلىو  الحمام تغيير وظيفة، و لمنوم إلى غرفةٍ  تحويموو  المطبخ وظيفة أجزائيا، كتغييرو  مساكنيم

 .إلى حمام تحويمياو  الشرفة وظيفة تغييرو  مطبخ،

 التي -حسب اطبلعنا-الدراسة النفسية الوحيدة( 9885ق )روا -جنيدي عبمة تبقى دراسةلكن و 
كيفية امتبلك الفضاء السكني بأكبر أحياء " إلى ياطرقت من المنظور النفسي، من خبلل  اىتمت بالسكن
من و  ،يرتبط بشخصية القاطن بو وبثقافتو القاعدية السكن امتبلك أن  إلىفتوصمت  ،"مدينة قسنطينة

مختمف الممارسات االجتماعية تتحدد نوع الفئة التي تستثمر ىذا و  يةخبلل بعض السموكات السكن
لدى الساكن، بحيث يمكن  الذات  أنو ينعكس امتبلك السكن وترتيبو وتنظيمو صورة إلى؛ إضافة الفضاء

 .التمييز بين شخصية وأخرى من خبلل مؤشرات ودالالت رمزية تتعمق بخصوصية ثقافة أصحاب المسكن
أن ىناك طريقتين المتبلك الفضاء السكني ترتبط كل طريقة بفئة اجتماعية  إلىراسة أيضا وتشير نتائج الد

الذين انحدروا من بيوت قصديرية والفئة  إلى ىناك الفئة االجتماعية التقميدية التي ينتمي أفرادىا -معينة
. وبينت ىذه -الراقية األشخاص الذين جاءوا من األحياء إلىاالجتماعية الراقية وىي التي ينتمي أفرادىا 

الدراسة كذلك أن أصحاب الفئة االجتماعية التقميدية يدعمون فضاءاتيم السكنية الجديدة بمكتسباتيم 
. في حين يعتبر الفضاء السكني لمفئة -العبلقات الجوارية–القديمة ويواصمون عاداتيم السكنية التقميدية 

عبلقات الجوارية ألنو فضاء مغمق باتجاه الخارج. كما شخصيا ال تتحكم فيو ال االجتماعية الراقية فضاءً 
عدم التوافق التام أمام متطمبات مختمف أنواع  يؤدي الىأكدت ىذه الدراسة عمى أن السكن الجماعي 
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الطبقات االجتماعية التي يتشكل منيا المجتمع، بذلك فان السكن الجماعي غير مؤىل الستيعاب كل 
       (Rouag-Djenidi, 1996 ).  والطبقات االجتماعية التي تسكن

إما لحجميا أو إلشباع حاجيات  ،المسكونلتكييف فضائيا  يذه التغييراتل إذاً  تمجأ العائمة الجزائريةف
الذي من  -  بالنسبة ليا  السكن رغم ذلك قد يكونو  .مع القيم االجتماعية -السكن -أو ليتماشى ،جديدة

عامبل ىاما في ظيور االضطرابات  -أو تجمع أفراد العائمةمأوى وممجأ وممتقى المفروض أن يكون 
 -ألفراد العائمة-قد تسبب  حيث ،السكن غير مبلئمةظروف خاصة إذا كانت ، ألفرادىا الجسدية والنفسية

 .األسرية الضغوطب ما يعرف
طبيعة السكن، تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن، ) ظروف السكنعبلقة بين توجد وعميو ىل فعبل 

 كّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، و مارسات العائمية داخل السكن، الرضا عن السكن(،الم
 )حجميا ونمطيا( ؟  القاطنة بوالية الجزائر وفق تركيبة العائمة الجزائرية

الضغوط كّل من  و )سكن غير الئق، سكن الئق(، طبيعة السكنعبلقة بين توجد  ىلوبمعنى أدق 
تنظيم عبلقة بين  ىل توجدو وفق متغيرّي حجم ونمط العائمة الجزائرية ؟  يا ومواجيتيا، األسرية وأنواع

الفضاء الداخمي لمسكن)ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن، يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي 
 ىلو  رية ؟وفق متغيرّي حجم ونمط العائمة الجزائكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، و لمسكن(، 

ال يوجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات بين الممارسات العائمية داخل السكن) ةتوجد عبلق
كّل من الضغوط األسرية وأنواعيا  والعائمية، يوجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات العائمية(، 

الرضا عن السكن )عائبلت عبلقة بين توجد  ىلو  وفق متغيري حجم ونمط العائمة الجزائرية ؟ومواجيتيا، 
كّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،  وغير راضية عن السكن، عائبلت راضية عن السكن(، 

  ؟وفق متغيري حجم ونمط العائمة
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 فرضيات الدراسة: -2-

 الفرضية العامة:

مارسات " توجد عبلقة بين ظروف السكن)طبيعة السكن، تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن، الم
العائمية داخل السكن، الرضا عن السكن( وكّل 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:

طبيعة السكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،  وفق متغيرّي " توجد عبلقة بين 
 حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

 إلى الفرضيات الفرعية التالية: بدورىا وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية

 الفرضية الفرعية األولى:

الئق( والضغوط األسرية لدى العائمة  " توجد عبلقة بين طبيعة السكن )سكن غير الئق، سكن
فرد  99أفراد، من 99-6أفراد،  5-1الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفق متغيرّي حجم العائمة )
 فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".

 الفرضية الفرعية الثانية:   

كن الئق( وأنواع الضغوط األسرية)ضغوط " توجد عبلقة بين طبيعة السكن )سكن غير الئق، س
نفسية داخل األسرة، ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ( لدى العائمة 

  99أفراد، من 99-6أفراد،  5-1الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر،  وفق متغيرّي حجم العائمة )
 مة مركبة(".فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائ

 الفرضية الفرعية الثالثة: 

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

 ، عائمة مركبة( ".فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة99من
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 الفرضية الجزئية الثانية:

" توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، 
 وفق متغيرّي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر".

 لية :إلى الفرضيات الفرعية التا بدورىا  وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية

 األولى: لفرعيةالفرضية ا

" 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 

فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة 99اد، منأفر  99-6أفراد،  5-1الجزائر، وفق متغيري حجم العائمة  )
 نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".  

 الفرضية الفرعية الثانية: 

" توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن )ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن، 
األسرة، يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن( وأنواع الضغوط األسرية )ضغوط نفسية داخل 

ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ( لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية 
فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة  99أفراد، من 99-6أفراد، 5-1الجزائر، وفق متغيرّي حجم العائمة )
 نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ". 

 الفرضية الفرعية الثالثة: 

قة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن )ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن، " توجد عبل
يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمسكن(  ومواجية الضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة 

فرد فأكثر( ونمطيا  99أفراد، من 99-6أفراد،  5-1بوالية الجزائر، وفق متغيرّي حجم العائمة )
 ة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".)عائم

 

 الفرضية الجزئية الثالثة:

" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا 
 ".             ومواجيتيا، وفق متغيرّي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر

 إلى الفرضيات الفرعية التالية : ابدورى ةوتتفرع ىذه الفرضية الجزئي
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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 

أفراد،  99-6أفراد، 5-1ة بوالية الجزائر، وفق متغيرّي حجم العائمة )لدى العائمة الجزائرية القاطن
 فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ". 99من

 الفرضية الفرعية الثانية: 

" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن )ال يوجد في السكن فضاءات خاصة 
وجد في السكن فضاءات خاصة بالممارسات العائمية( وأنواع الضغوط بالممارسات العائمية، ي

األسرية )ضغوط نفسية داخل األسرة، ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية 
 99-6أفراد، 5-1المنشأ( لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفق متغيرّي حجم العائمة )

 مطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".فرد فأكثر( ون 99أفراد، من

 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 

-6أفراد، 5-1جزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفق متغيري حجم العائمة )األسرية لدى العائمة ال
 فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".  99أفراد، من 99

 

 الفرضية الجزئية الرابعة:

 " توجد عبلقة بين الرضا عن السكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، وفق متغيريّ 
 حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

 إلى الفرضيات الفرعية التالية: ابدورى وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية

 الفرضية الفرعية األولى:

" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن )عائبلت غير راضية عن السكن، عائبلت راضية عن 
جزائر،  وفق متغيرّي حجم جزائرية القاطنة بوالية الالسكن( والضغوط األسرية لدى العائمة ال

فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة  99أفراد، من 99-6أفراد،  5-1)العائمة
 مركبة( ".
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 الفرضية الفرعية الثانية: 

" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن )عائبلت غير راضية عن السكن، عائبلت راضية عن 
أنواع الضغوط األسرية )ضغوط نفسية داخل األسرة، ضغوط أسرية داخمية المنشأ، السكن( و 

ضغوط أسرية خارجية المنشأ( لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفق متغيري حجم 
فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة  99أفراد، من 99-6أفراد،  5-1العائمة )
 مركبة( ".

 الفرضية الفرعية الثالثة: 

" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن )عائبلت غير راضية عن السكن، عائبلت راضية عن 
السكن( ومواجية الضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفق متغيرّي 

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

زة، وأورث حضارتو وثقافتو لمػف وأنتج واستيمؾ وانتظـ في مجتمع ذي مبلمح مميّ  اإلنساف تكاثرلقد 
طمبا  أقامو اإلنساف ًا مكانّيًا ميّماً إطار يعتبر السكف و  .ومكاني محدد كؿ ذلؾ في إطار زمانيّ  تعاقب بعده،

عنصػرًا ىامػًا يحػدد نػوع الحيػاة، فيػو كمػا يعػد  ، لػوأحد الحاجات األساسػية  وىو لمحماية واألمف واالستقرار،
التسػػييبلت التػػي تضػػ ي عمػػ  الحيػػاة المنزليػػة الراحػػة والطمونينػػة و  يقػػدـ المػػووو ويػػوفر مإلتمػػؼ اإلمكانيػػات

 الجسدية والن سية. صحةاليؤثر عم   كما أّنو واألماف، 

     ...إضافة إل  أنوموكؿ، نوـمف ،  اليوميةفالسكف ىو المكاف األنسب الذي يقـو فيو ال رد بممارستو 
إلػػ  جانػػب ىػػذا فيػػو مطمػػب  .وأفػػراد عاتمتػػو ىػػو سػػقؼ يوويػػو إلػػ  يسػػع  إلػػ  تػػوفيره، ألنػػو بحاجػػة ضػػرورة

  شرعّي وحّؽ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع.

يشكؿ المحيط و  ،ن سيثقافي و و  اجتماعيو  ىندسي لمسكف عدة جوانب، فيو ذو طابعمع العمـ أف 
  .عم  التكيؼ مع ظروؼ البيتة اإلنسافأكثر استجابة لمقدرة  و، فيبالنسبة لم رد

  ما نحاوؿ التعرض إليو بالت صيؿ  في ىذا ال صؿ. وىذا
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 لمحة تاريخية حول تطور السكن وبنائه: –1–
اإلنساف فتسييؿ العيش، و  كاف بدافع سد الحاجة ،إف كؿ اإلتراع أو ابتكار توصؿ إليو اإلنساف

الحر وكؿ تقمبات المناخ وأإلطار الطبيعة، فمجو إل  استعماؿ و  اتي كاف بحاجة لبلحتماء مف البردالبد
أغصانيا المنحنية  بشد   ،األشجار ذات األغصاف الكبيرة واألوراؽ الكثي ة القريبة مف األرض لبلحتماء بيا

ر فكّ  ،اليوبالتّ  اـ العواصؼ،لكف ىذا المووو لـ يصمد أمو  ،وتثبيتيا في األرض بواسطة األحجار والتراب
 ،مكونة بقطع مف الإلشب مف الرياح، اإلور تستند عمييا بيدؼ حمايتيفي إقامة مساكف بجانب الصّ 

فمجو إل  البناء عف طريؽ  اء األعاصير،لكنيا أيضا لـ تنج مف جرّ  ويغطي سق يا بوغصاف األشجار،
 .( Le Duc, 1986 : 4األحجار )

اقترابا  إلنساف قد استإلدـ في البداية أكثر أشكاؿ البيتة المحيطة بووىناؾ ات اؽ عاـ عم  أف ا
وبعضيا يستغؿ  نجد مساكف مبنية مف األإلشاب والطيف، ،فمنذ العصر الحجري القديـ إلقامة مسكنو،

ثـ ظيرت البيوت المبنية مف الطيف  انإل اض سطح األرض في صورة ح رة طبيعية ليبني فوقيا سكف،
مع ظيور البيوت المستقرة و  .مف الطوب )وىو طوب غير محروؽ( أو مف المبف المقوو بالبوص أو

أيضًا مساكف الرعاة، حيث تكوف مساكنيـ  المزارعيف، تطورتالمبنية بونواع مإلتم ة مف الطوب عند 
وعم   أمريكا.بعض الينود الحمر في  دبذلؾ ظيرت أنواع مف الإليـ تتبايف عف الإليـ الجمدية عنو  متنقمة
قامتو مف مسكفطوّ و  ،تاريخ طويؿ صنعو اإلنساف امتداد قد  ،والّذير إلبللو حضاراتو ومكاف عيشو وا 

إل   ،إل  قرية متماسكة مترابطة يسكنيا عشرات أو متات مف الناس وربما اآلالؼ ،يكوف كي ًا أو كوإلاً 
 :2002ة، )فتحي محمد أبو عيان مدف صغيرة متوسطة ثـ كبيرة تحوي بيف ظيرانييا مبلييف مف البشر

242.) 
وىكذا تشكمت الظاىرة العمرانية بدءا مف الثورة الزراعية مرورًا بالثورة الحضارية والصناعية  

 .(27-66دوف تاريخ:  ،وليجرت يروبووصواًل إل  ثورات الحركيات )

 :الثورة الزراعية -1-1
المجتمعات الزراعية،  بتطورو  ،نشوة الظاىرة العمرانية ليا ارتباط وثيؽ بنشوة أول  الحضارات إفّ 

 طرؽمف  الحضريةحيث تطورت الزراعة ابتداء مف األل ية الثامنة قبؿ الميبلد. وظيرت أوؿ العناصر 
تسييؿ التبادؿ و  تسويؽ المحاصيؿ المنتجةو  ساحات مع األل ية الموالية، نتيجة لمحاجة إل  عرضو 

 :عبلمات أإلرو لمحضارة مثؿو  ميارات التجاري ليا بيف المناطؽ المإلتم ة، قد رافؽ ىذا التطور بروز
قاـ  ،إال أف المساكف كانت عبارة عف أكواخ المناطؽ السكنية.و  التجمعات العمرانيةو  الحساب والكتابة
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اإلنساف ببناتيا مف المواد المتوفرة في محيطو كاألحجار وجذور األشجار، وقاـ بتغطيتيا باألغصاف 
 .(69: 6992 ،وليد ماجد و  يؼ مينات)ر  وأوراؽ األشجار وبالقش وجمود الحيوانات

 الثورة الحضرية: -1-2
شيدت البيوت  حيث ،عرفت العصور القديمة قياـ مدف ليا أىمية كبيرة عم  غرار ببلد بابؿ ومصر

ىي و  ،نت بعض الدراسات وجود أكثر مف مميوف نسمة برومابيّ و  مف الحجارة والطوب المج ؼ بالشمس.
وب وأسقؼ يث شيدت مساكنيا عم  شكؿ فيبلت واسعة ذات جدراف مف الطبذلؾ أكبر المدف آنذاؾ. ح
 .(2004 نوافذ مف زجاج )الموسوعة العربية العالمية،ب مف الببلط، وزودت بعضيا

و قد أسست مدف الجيؿ األوؿ مع بداية القروف الوسط  انطبلقًا مف القرو الصغيرة واألسواؽ 
. لكف المساكف في ذلؾ الوقت تشبو مإلازف الحبوب أو (66خ: دوف تاري ،جولي رتي)روب ومقرات األساق ة

القميؿ مف المساكف الحجرية )الموسوعة العربية  مع وجود حظاتر الحيوانات ذات دعامات إلشبية مقوسة،
غير  أنواع المدف عبارة عف تراكـ عمرانيّ  فقد أصبحتأما في أواإلر القروف الوسط   .(2004العالمية،

 كف تبن  إل  جانب بعضيا البعض مع واجية مطمة عم  الطريؽ أو الساحةالمساو  ،محدد الشكؿ
 .(67دوف تاريخ:  ،جولي رتي)روب

 الثورة الصناعية: -1-3
( إل  تحوالت أكبر مف التحوالت 68أدت التطورات التقنية المحققة انطبلقا مف القرف الثامف عشر )

في  اً ـ، حديد، آالت بإلارية( أحدثت تغيير حيث أف الثبلثية )فح ،التي طرأت إلبلؿ العصور السابقة
انتشار المساحات التي غطتيا و  ثورة في ميداف النقؿحدث مراكز اإلنتاج. األمر الذي أ فيو  الظروؼ

بدأت و  ،ر مف صورة المدينةأف تطور ىذه الظاىرة قد غيّ  ،يبدو مف الجانب التاريإليو السكؾ الحديدية، 
حيث  ،بلقا مف العصور الوسط  حت  بداية العصر الصناعيظاىرة تعدد المدف في تحوؿ مستمر انط

بمحاذاة و  حت  قطاع السكف إلارج المدفو  ،التجاريةو  نجد أف النمط الجديد لتمركز المراكز الصناعية
دوف  ،جولي رتي)روب ظيور مدف أإلروو  رافؽ ىذا التحوؿ تزايد لعدد السكاف في المدفو  ،السكؾ الحديدية

وأبرزوا  ،مواد حديثة إنتاجوعكؼ العمماء والميندسوف عم   زاد عدد المساكف،. وبالتالي (20تاريخ: 
 والإلرسانة المسمحة، موا المساكف العصرية مستإلدميف في بناتيا ال والذ،وصمّ  أساليب وأنماطا متطورة،

أف األنماط  الّ إ وبيذا ظير نظاـ الوحدات السكنية التي تنجز في وقت قياسي، والبمور والببلستيؾ،
إل  ،مف كوخ طيني يحتوي عم  غرفة واحدة تت اوت المساكف في الحجـ،و  التقميدية مازالت موجودة.
توجد ، و أو بناء مف طوابؽ متعددة ،قد يكوف المسكف بناء مف طابؽ واحد فقطو  قصور متعددة الحجرات.
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المساكف تبعا  تإلتمؼ أنماطو  األرياؼ.و  كذلؾ في ضواحي المدفو  القرو،و  المدفو  المساكف في العواصـ
. وتنقسـ مف جية أإلرو ، وتبعا لمواد البناء المتوافرةجية ثانية مف ثراتيـمدو و  جية، مف ساكنييالحاجة 

وتعتبر كؿ وحدة سكنية في كؿ طابؽ  أو شقؽ لمسكن . ، الضإلمة إل  وحدات سكنيةالمساكف الكثير مف 
 يشغؿ كؿ منيا طابقيف أو أكثر مكتمبل في حد ذاتو، أو مساكف صغيرة متكاممةو  مسكنا مستقبل

 .(2004 )الموسوعة العربية العالمية،

 تعريف السكن:  –2–
 التعريف المغوي:-2-1

 الدار، البيت، المنزؿ، المسكف، نجد في المغة العربية أكثر مف عبارة لمداللة عم  السكف مثؿ:
ح الدقيؽ ليذه العبارات، مكت ية كميا تحمؿ معن  اإلقامة في المكاف، غير أف معظـ القواميس ت تقر لمشر و 

  ظ.بالمعن  العاـ لمّ 
 ،الً زِ نْ ومَ  والً زُ نُ  ؿُ زِ نْ مف يَ  ،مكاف النزوؿىو ( المنزؿ الذي 6959في معجـ فف المغة ) السكفب يقصدو 

تقيـ  :أي وتعني أف تسكف منزالً  ،مساكف :وجمعيا ،ومكاف السكف ؛أي يحؿ بالمكاف ،فيو يحؿ عميو ضي اً 
 أىؿ الدار الساكنوفأي  ةً سويّ فوصبحوا  ،واحدٍ  أنو سكف معو في بيتٍ  :ا يعنينَ كَ اسَ وتَ  وُ نَ اكَ سَ و ؛ فيو وتتوطف
 .(638 :6959 )أحمد رضا،

نما يشير أيضا و  م يوـ بيت ال يعني فقط السكف، ( فاف  6968في لساف العرب البف منظور ) بينما ا 
ز إل  ال ضاء المقدس عندما يتعمؽ األمر بالمساجد البيع، أي إل  ال ضاءات العامة، كما يرمو  إل  التجارة

بيت "بيت مووو لمبياتـ، باإلضافة إل  أف اسـ بيت يقترف بالمرأة كوف يقاؿ الم يـو  يتإلذ. كما "بيت الّمو"
 : Ibn Man zûr, 1968)  تارة أإلرو "بيت العرب" وبشرؼ الرجؿ أو القبيمة كوف يقاؿ تارة، "الرجاؿ

215 ). 
أنو المكاف الذي يوفر السكينة والسبلـ  :في العربية موإلوذة مف سكينة )سبلـ( أيوكممة السكف 

 .(39: 2007)عبد الحميد دليمي، لقاطنيو
ىي اسـ مذكر مصدرىا كممة  والتي بالمغة األجنبية، (Habitat)كممة السكف يقابميا و 

(Habitatum) ،بجنس الحيواف أو والتي تشير مف جية إل  المحيط الجغرافي الإلاص  البلتينية
أو ىو المكاف الذي يعيش فيو،  عمار مف طرؼ اإلنساف،اإلو  مف جية أإلرو إل  نمط التنظيـو  نبات،

  .((Le Robert, 2005:820ويشير أيضا إل  مجموع الشروط الإلاصة بالمسكف أو المنزؿ 
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في تحديد  فيناؾ نوع مف الصعوبة ،إذف ميما كاف نوع السكف، مغارة، بيت، شقة أو ناطحة سحاب
 اإلحاطة بم يوـ السكف، ليذا حاوؿ الكثير مف العمماء والباحثيف .دقيؽ ونياتي لمسكف لغوي معن 

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

   :التعريف االصطالحي -2-2
ظ مف عيوف إف المت ؽ عميو أف السكف يحمي اإلنساف مف عوارض الطبيعة، وىو الستر الحاف

 منيا: حيث نجد ، ويتعار ليذا تعددت  المتط ميف وال ضولييف، وفي نياية األمر ىو حـر ومكاف مقدس،
يحتوي عم  مجموعة مف األفراد ىدفيـ مإلتمؼ،  السكف أف التي تروو  (ستيميا) Steliaتعريؼ 

      بيدؼ الموووأو يستعممو  ،فيناؾ مف يستعممو كمبن  يقوـ فيو بوعمالو التجارية أو اإلدارية
(Chabane &Rahmani,2003 : 38.) 

ويعيش  فيناؾ مف يستعممو كمووو يمجو إليو ،المسكف عم  أف لو وظاتؼ عدةيتناوؿ يذا التعريؼ ف
، وىناؾ مف يستعممو كمكاف لمقياـ بوعماؿ إدارية أو تجارية تعود عميو باألرباح وال اتدة العامة فيو

 والشإلصية.
عم  ذلؾ، حيث  (لبوانت) Le pointeو  (اشور)  Achourو ( غشن)  Shungويؤكد كؿ مف 

والذي بني  ،بالمجتمعات اإلنسانية لتنمية إنتاجيـ المادي والثقافي امسكونو  االسكف فضاء منظم  وفيعتبر 
 ومجاؿ الحياة ومجاؿ العمؿ، اإلنتاجية، ولو ثبلث وظاتؼ: وىو ذو إقامة ممتعة لم رد، ،في حدود اإلمكاف

 (Shung & al, 1981 :73). 

        السكف يستإلدـ لعدة وظاتؼ حيوية كالعمؿ  مع التعريؼ السابؽ في أف  يت ؽ يذا التعريؼ ف
فبل يمكف تعريؼ السكف دوف  ،مصطمح السكف يرتبط بالمجتمعأنو يشير ال  أف   إل المعيشة، إضافة و 

  .ؾ أفرادهسمو و  دراسة كؿ جوانبوو  تحميموو  مبلحظتوو  الرجوع إل  المجتمع

يكوف  وظي ية أيف وحدة  ىو السكف أف (يآشو )  Choayو (مرالف)  Merlin كؿ مف يروو 
الداإلمي ومستوو  وتنظيمو  ولكف أبعاده وشكمو ،لممجتمع ولمحقبة الزمنية إعداده حسب المعايير الثقافية

 (.Merlin & Choay, 2000 : 465) بالمستوو االقتصادي واالجتماعي لمعاتمة تجييزه، مرتبط أيضا

إضافة ال  أنو يرتبط  االستعماؿ، وظي ة ىيلمسكف  الوظي ة األساسية عم  أف ىذا التعريؼ يؤكد
 تجاوزي حيث ،الداإلمي فضاءه تنظيـب إلاصة فيما يتعمؽ ،بالجانب االجتماعي والثقافي والتاريإلي لممجتمع
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 ربط كذلؾواالقتصادية لمعاتمة، و  جتماعيةواال الثقافيةإل  توثير المعايير ال رد وحده  معايير ىذا التنظيـ
  السكف بالعاتمة.  ىذا التعريؼ

 العبلقة بيف السكف والعاتمة، حيث أكدوا عم  ل إ وآإلروف (وجيس )Segaud & al  تعريؼ ويشيرُ  
مكاف إقامة العاتمة، ويجتمع فيو عدة أشإلاص يقيموف ويعيشوف كميـ تحت سقؼ واحد،  السكف ىو أف

 .((Segaud & al, 1998 : 28طرؼ شإلص واحد يوف مف ويوجّ 

 السكف ىو أف حيث وضح السابؽ،يت ؽ مع التعريؼ وىذا  ،السكف بالعاتمةيربط  يذا التعريؼف
نقطة تجمع وعيش مجموعة مف األفراد تربطيـ صمة قرابة، وينقادوف لسمطة  ألنو لمعاتمة،المكاف الطبيعي 

 .  ةالعاتم وىو عادة ربّ  شإلص واحد ومعيف منيـ

 فضاءٌ  ىو السكف أفّ  عم  العبلقة بيف السكف والعاتمة، حيث يرو (لوفيبر) Lefébvre ويؤكد
                    (Lefébvre,1972:110). وليس فقط اليندسية ،تنظـ الحياة فيو الإلاصة منيا والعاتمية

 اً روح ومف إلبلل معطياً اتمة السكف بالع لوفيبر يربط التعاريؼ السابقة، حيث عم ىذا التعريؼ يتّ ؽُ و     
نما ىو فضاءٌ  اً جامد اً ماديّ  اً ىندسيّ  ىيكبلً  فبل يعتبره ،لمسكف العاتمة  يعكس أفرادُ  ،وعاتمي   شإلصي   فقط، وا 
 يـ عميو مف إلبلؿ تنظيميـ لو مف إلبلؿ ممارساتيـ ونشاطاتيـ  التي يقوموف بيا فيو. ذواتَ 

 ،ال رد  يـو السكف عنصر أساسي لتحديد سكفم إل  أفّ  (يلوكربيز )  Le Corbusier ويشير
يشمؿ كؿ المحيط الذي يعيش فيو اإلنساف، وىو المساحة التي تتطور عبر مجموعة  - حسبو - ففالسك

( وىو يشمؿ L'habiterاجتماعية محددة، فيو ذو طابع ديناميكي متطور، يتحدد عبر فعؿ التسكف )
 .((Le Corbusier, 1963 :96التي تممؤه العاتمة و  ،اإليواء

مع التعاريؼ السابقة في كوف السكف يتطور مع التطور االجتماعي، إضافة   يت ؽإف ىذا التعريؼ 
السكف  عندما اعتبر اً جديد تاً أنو أضاؼ شي الّ إالتي تسكف فيو وتنشط مف إلبللو؛   ممجو لمعاتمة  ال  أنو

              الإلارجي أي إل  المحيط.بؿ يتعداه إل  ال ضاء  ،اإلنساف فيوليس فقط البيت الذي يقطف 
 عتبرُ تُ  ّتيوىذه اإلشارة ميمة جدا، ألنيا تشير ال  عبلقات الجيرة التي تتـ في ىذا المحيط الإلارجي وال

 لمسكف.  اً امتداد
ىذا  أف  فيرو  الذيف تعرضوا لموضوع السكف، مف األواتؿالذي يعتبر  (باشبلر) Bachelard  أّمػا

ضافة إل  أفّ  ة،الحميميّ و  و حامي القيـأنّ و  ،إليناالمحببة األول   ةالمساح ىو األإلير  األحبلـو  المشاعر وا 
 :6995 مركز تكييؼ الإلياؿ )رجاء مكي طبارة،و  الذكريات تسكف معنا. فمسكف الط ولة ىو مكاف األل ةو 

87-88). 
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يرتبط بو و  نسافأوؿ فضاء مادي يعرفو اإل باشبلر ىولفالسكف بالنسبة   مف إلبلؿ ىذا التعريؼف
ترؾ يو  ،وإليال فيو طوريو  مشاعر الحب نمي مف إلبللويالمكاف الذي  أّنوإضافة ال   ارتباطا وجدانيا.

ىذا التعريؼ أضاؼ وظي ة  المبلحظ أفّ و  .وباالحتكاؾ مع يشةالذكريات المعو  عميو بصمات التجارب
 وىي  وظي ة حماية الحميمية. ،جديدة لـ تذكر في التعاريؼ السابقة

السكف يشبع حاجات أإلرو، حيث يرو  ال  أف   يشيرُ  (مديش ير ) Richfield نػجػد  وفي الّسياؽ ذاتو
يمارس و  ليعيش فيو ال رد ،الذي ينظمو المجتمع لكنو أيضا المتسعو  السكف ىو بالطبع المنزؿ أف

أو إل   فني   ابتكارٍ  إل ، غذاتيّ  مف إنتاجٍ  الروحية،و  النشاطات الضرورية لتمبية جميع الحاجيات المادية
 .(256: 6980 )بف عمراف جيبللي، التضايؼ

 بعدٌ  لو  جديدة يمبييا السكف ألف ىذا األإلير إضافة ال  أفّ حاجات يضيؼ يذا التعريؼ ف  
 ووظات ليتصؿ بو يوميا عند ممارستو  ألّنو الحاجات ال يزيولوجية والن سية لم رد، فيو يشبع ،اجتماعي  
إلارج العاتمة،  اً وىو أف السكف يمكف أف يستقبؿ أفراد ًا،جديد تاً التعريؼ يضيؼ شيف ومف ثـّ ، وونشاطات

 ال  أنو ساوو بيف إضافة النتماء ألفراد العاتمة.الحاجة  اً إشباعمعتبرًا إّياُه  ؛التضايؼ :قاؿوذلؾ عندما 
 مصطمح المنزؿ.و  مصطمح السكف
لمووو، ا ىو عتبر السكفتال  السابقة، حيث عم  ما جاءت بو التعاريؼ الموسوعة العالميةوتؤكد 

 رغباتو وحاجاتو بتمبيةتسمح لم رد  ،المنزؿ فقط، ولكف ىو مجموعة اجتماعية منظمة أوالبيت،  أو
 : Encyclopédie Universalis, 1992ف ت تحو الحيوي )ويؤمّ وأف  ،العاط يةو الن سية، و ل يزيولوجية، ا

148). 
قتصر فقط عم  البعد م غير جديدة لمسكف، اً أبعاد اريؼ السابقة ويضيؼالتعيوافُؽ  ىذا التعريؼ إف  

المووو الذي يمجو  ىو فقطليس  السكف أف   دَ ػبؿ أشار ال  البعد ال يزيولوجي والن سي، وبيذا أكّ  ،االجتماعي
ولكنو  عاط ية.الو   الن سيةو  الجسدية يجد راحتو بؿ فيو يمبي حاجاتو ال يزيولوجية والن سية، وفيو ،ال ردإليو 

و ساوو بيف إضافة ال  أنّ  .البعد الثقافي وىو: ، أالفي بناء وامتبلؾ السكفبعدًا لو دور كبير أىمؿ 
  مصطمح  البيت والمنزؿ.و  مصطمح السكف

عبارة عف ممؾ مادي موجو لتمبية ونو بالسكف  (سفنوما)ت  Tomansin ؼُ ر  عَ يُ ن سو وفي االتجاه 
ويمكف أف يكوف حقا لبلمتبلؾ أو حقا لبلست ادة  ،و الثانوية لم رد أو العاتمةحاجات اإلقامة األساسية أ

(Segaud  & al, 1998 : 239).  
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حاجاتيـ  الذي يستإلدمو األفراد لسدّ  المادي ذلؾ المكاف ىومف إلبلؿ ىذا التعريؼ أف السكف ن يـ 
السكف مف الجانب و عّرَج عم  تعريؼ أنّ كما  ة لكؿ مف ال رد والعاتمة.التي تعتبر ىامة وأساسيّ و  ،السكنية

ظاىرة  أشار ال كما   .اعتباره أداة لبلستثماروبالتالي يمكف  ،االست ادةو  لبلمتبلؾ اً حقّ  باعتبارهالقانوني 
 اإلقامة األساسية والثانوية غير المنتشرة في المجتمع الجزاتري بسبب أزمة السكف.

اإلطار الطبيعي لنمو  عم  أنوالسكف  كي طبارةرجاء متعرؼ التعاريؼ السابقة  سياؽ  ن س فيو 
والحاجات ال يزيولوجية  ،مجو إليو إلشباع االحتياجات الماديةينو المووو الذي وأاإلنساف، واستقرار 

السكف يدإلؿ في صمب المجاؿ الن سي المرتبط حتما بالحقؿ  فافّ   وبناء عميو ،والعاط ية والثقافية والعاتمية
 (.66: 6995 رجاء مكي طبارة،ال يزياتي الطبيعي )

أيضا عم  أف السكف يمبي كؿ أنواع الحاجات منيا األولية والثانوية، اال أنو  ىذا التعريؼ يؤكد
ليس فقط مف اإلتصاص اليندسة المعمارية  أف السكف ليا، وىياغ إال  نقطة ميمة ال يجب يشير 
 .فيو يعكس ذاتو ال رد ألفّ  بؿ ىو مف صميـ اىتماـ عمـ الن س ًا،فيزيقي اً محيط باعتباره

حاجة ضرورية مثؿ الممبس اعتبره في تعري و لمسكف، حيث  السويدي محمد وىذا ما ذىب إليو
ويتيح لو القدرة  ،والموكؿ والتربية والصحة، باإلضافة إل  أنو مووو يمجو إليو ال رد ليجد الدؼء والعاط ة

يا داإلؿ البيت، ثـ ترتيبيا وفؽ أسموب إلاص عم  التعبير عف شإلصيتو وميولو بإيجاد أشياء وتشكيم
 (.24: 6985)السويدي محمد، 

الراحة  ال ردُ حيث يجد  ،اً ن سيّ  اً بعد يعطي لمسكف ألنومع التعريؼ السابؽ يت ؽ يذا التعريؼ ف
  وفؽ شإلصيتو وميولو.ينظـ ويرتب مسكنو  أّنو حيثومف ويحقؽ ذاتو مف إلبلؿ امتبلكو لو،  ،الن سية

ولكف  ،السكف ىو مكاف في غاية الإلصوصية أف   (جرافيمير) Grafimeyerرو يرو مف جيٍة أإلو 
غالبًا ما ي تح أيضًا لؤلفراد الذيف ال ينتموف لممنزؿ ويصبح بعدىا ممتق  العبلقات االجتماعية التي تتجاوز 

  .(Segaud & al, 1998 :347) ن سواالرتباط الذي يجمع عادة األفراد المتواجديف تحت السقؼ 

ألشإلاص  مسكنياالتي ت تح بدورىا  ةمكاف يإلص العاتميؤكد ىذا التعريؼ عم  أف السكف ىو 
لت اعؿ بالتالي او  جتماعية،االعبلقات التـ فيو تو  ،معيا ليـ صمة قرابة لكف ،آإلريف ال ينتموف إلييا

 .أفرادىااالجتماعي بيف 
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م  أف السكف م يوـ أشمؿ مف مجرد تت ؽ ع كونيا  مف التعاريؼ السابقة وصستإلبلايمكف  إف  ما
فيو البناء المادي الذي ال يقدـ  ،ةوثقافي ةواجتماعي ةون سي ةفيزيقي دٍ ابعأ عم  الحتواتووذلؾ اإليواء، 

 وبالتالي  يوفر لو األماف والطمونينة والراحة، كما أّنوبؿ ىو فضاء يحتويو جسديا،  لئلنساف المووو فقط،
 حاجات أفرادىا األولية والثانوية. اعإشب أيف يتـ ،أنو الممجو الطبيعي لمعاتمة االستقرار الن سي، إضافة إل 

 وبينيـ وبيف المحيطيف بيـ مف جية أإلرو. وىو مسرح الت اعبلت االجتماعية بيف أفراد العاتمة مف جية،

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

 ،           الموووو المنزؿ، و أيف نجد أف معناه يتإلط  باتساع معن  البيت،  ،ينتمي إل  ميداف الجغرافياىو و 
مف الثقافة المادية نظرا لمعبلقة الوطيدة  اً جدّ  ميـ  كف عنصر السّ ف ،أو حت  المسكف. فحسب عمـ الجغرافيا

 .Segaud & al, 2002 :65)) ر العقمي لمسكافبيف نمط التعبيو  بينو

 منيا: تستإلدـ عدة مصطمحات  ولمداللة عم  السكف
  :(Le chez-soi)البيت 1.3 

 يوتيو  ،سواء كاف مف حجر أو غيره اسـ لسقؼ واحد لو دىميز يتإلذ مووو لئلنساف أو البياتـ،
اقترف أيضا اسـ و  الخ، بيت ابؿ، بيت الشباب، ،إلر مثؿ: بيت الديفآمع مصطمح أو اسـ  اً غالبا مركب

بعد ديني بحيث تشير إل  البيوت المقدسة "كبيت  لو كذلؾو  ؛ليا اً رمز يعتبُر و ألنّ  ،البيت بمعن  العاتمة
 (.638 :6959)أحمد رضا، اهلل"

 ،(Home)المغة ال رنسية أكثر داللة مف المغة االنجميزية  في  (Le chez-soi)يعتبر م يوـ و 
لمغة ال رنسية عف شإلص الساكف الذي يتحكـ في الداإلؿ وفي الوساتؿ التي يستعمميا تعبر في ا بحيث

   Segaud & al, 2002 :68)) (soi)لضماف العيش داإلؿ السكف، مف إلبلؿ 

    :(Le domicile)المنزل  2.3

وىو مكاف باستعمالو، و  ىو عبارة عف ممكية صادرة عف تقرير شرعي يسمح لم رد بالبقاء فيوو 
 (.638 :6959فيو يحؿ عميو ضي ا أي عم  المكاف )أحمد رضا،  ؛الً زِ نْ مَ و  والً زُ نُ  ؿُ زِ نْ مف يَ يو ف ،ؿالنزو 

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

يعني و    ي مكاف واحد.مثؿ: المنزؿ األوربي، المنزؿ النمساوي، وليس بالضرورة اجتماع ىؤالء األفراد ف
 ،ون س ( أفراد ينتسبوف إل  النسبLa Tradition Ethnologique) المنزؿ في عمـ الطباتع السبللية

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

 :(Maison) لدارا3.3 
             جمعيا دور و  ،في األحاديث النبويةو  ف الكريـآفي القر ذكرىا ليا بعد ديني، تردد  داركممة  
                ونقوؿ دار فبلف يعني بيت فبلف  ة،اآلإلر و  تستعمؿ بالإلصوص لذكر الداريف الدنياو  ؛أو ديار

 .(86: 6995 )رجاء مكي طبارة،
 : (L'habitation)المسكن 4.3 

 البيت مكاف السكفو  ىو المنزؿاالستقباؿ ,و و  يرمز إل  القبوؿو  عف البنايةالمسكف مصطمُح  رُ ب  عَ يُ 
طمح المسكف أكثر تحديدًا مف مصطمح ومص نو.تتوطّ و  أف تقيـ فيو يعني ،أف تسكف منزال ،جمعيا مساكفو 

ونظاـ تجمع ، ظروؼ عيش لمشعب عامةو  عف إطار فيو عبارةالسكف الذي يمثؿ وحدة فيزيقية. 
 (.Merlin & Choay, 2000 : 387) مؤسسات إنسانية إلاصة

أنو يؤثر و  ،أف المسكف محتوو في السكفو  ،أوسع مف المسكفو  السكف أشمؿما يمكف فيمو أف و 
تعبير األفراد ألنو أحد العناصر البناتية لمثقافة عامة. أي أف المسكف ىو و  عم  نمط ت كير بشكؿ مباشر

إلدمات و  لو وظاتؼ يؤديياو  بص ة عامة، فالمسكف لو حدود ال ضاءالذي بدوره جزء مف و  جزء مف السكف
 المستإلدـ لو.و  تقدـ لمساكف

  : (Espace domestique) الفضاء المنزلي5.3 
 (Domestique) مف كممتيف ىما:  مركب (Espace domestique) المنزلي مصطمح ال ضاء

ل  األعماؿ المنزلية،و  التي تشير إل  المنزؿو  ،البلتينية (Domesticus)الموإلوذة مف كممة  أي كؿ ما  ا 
 (.,Le petit Larousse 2002يتعمؽ بالسكف )

 (Domicilium) الكممة الموإلوذة مف   (Domicile)كممة مف  (Domestique)ويقترب مصطمح 
 .(Larousse, 1997) المنزؿ البيت، اإلقامة، أي مكاف السكف، (Domus) البلتينية والتي أصميا مف الكممة

لمتعبير عف  تطورية الرومانية القديمة استعممامبر ف ي اإل استعممت منذ القديـ، (Domus)كممة و  
 ال ضاءات العامة داإلؿ المسكفو  ت الإلاصةالحياة الشإلصية داإلؿ العبلقات المتبادلة بيف ال ضاءا

المتعمقة  مإلتمؼ االستعماالتإل   كاف يشيرُ  ((Maison-Domus مصطمحو  .المتمركزة عم  العاتمةو 
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 (Domus)العاتمة مف إلبلؿ كممة  مف جية ثانية إل و  ،Maison مف إلبلؿ كممة بغرؼ المسكف
1985:395)  (Thebert,. 

المساحة غير المحدودة  ، فتعني(Spatium)الكممة البلتينية  الموإلوذة مف (Espace)أما كممة 
  .(Larousse ,1999)بكؿ األشياء  تحيطو  التي تحوي

  ال ضاء المسكوف، حيث نجد: ولقد تعددت المصطمحات المتعمقة بال ضاء المنزلي في المغة العربية
عم   مغة ال رنسية التي تت ؽال ضاء البيتي، المجاؿ السكني، فضاء الدار؛ إلبلفا ل ال ضاء السكني،

 نماحيبطريقة بسيطة  فيشر() Fischer الذي عرفو ؛ ذلؾ(Espace domestique)  ىو واحدٍ  مصطمحٍ 
   .(,Fischer 6986: 28) « صغيرة أف ال ضاء المنزلي ىو محيط وبيتة » :يقوؿ

 مكاف السكف. ىو ، أيأو مجموعة أفراد  ردبال والمقصود بذلؾ المكاف الإلاص

محدود االقتحاـ الو  ،ال ضاء المنزلي يشكؿ المجاؿ الإلاص والمغمؽ أفّ  (كوترا) Coutrasكد تؤ و 
وعدـ االنكشاؼ لممجاؿ  ،بحيث يمنح لمستإلدميو الإلصوصية ،بشكؿ أوسع معاتمةلحاوي وال ،والدإلوؿ فيو
 (.Coutras 1987:20,الإلارجي )

ل ضاء المنزلي ي صؿ بيف الداإلؿ ويت ؽ ىذا التعريؼ مع التعريؼ السابؽ حيث يؤكد عم  أف  ا
 والإلارج، وفيو تحافظ العاتمة عم  إلصوصيتيا.  

قابمة الفال ضاء المنزلي ىو الوحدة غير   (ماسابو -بيزو  )  Pezu- Massabuau حسبو  
الوحدة العاتمية التي بدونو ال  ألنو وجد مف أجؿ ،اجتماعي ثقافيو  ىو داإلميو  الحياة،و  لبلن كاؾ لممكاف

   (.  Pezeu-Massabuau  , 2003 :15)عرفتيايمكف م
 ، ويدؿ عمييا.ال ضاء المنزلي بالعاتمة ألنو وجد مف أجميا يربطفيذا التعريؼ 

 مف إلبلؿ تعبيراتيا يتـو  ،مرجع لمعاتمةو  فال ضاء المنزلي ىو فضاء عاتمي علكج القادر عبدوحسب  
  .(Lakjaa  , 1997 : 87) فيو التعديبلت التي تحدثو  تنظيمو، ألف ليا دور في التحوالت

عم  العاتمة، وىي التي  داالً  اً ر مؤشّ يت ؽ ىذا التعريؼ مع التعريؼ السابؽ في جعؿ ال ضاء المنزلي 
 تنظمو حسب معاييرىا.

في كؿ الثقافات، وفيو تحدث  نو مكاف محميّ بوال ضاء المنزلي  (فو شاتي ) Chatillon ويعرؼ
الموت، و  فيو تدور أحداث الحياةو  اإلنساف منذ إلمقو مرتبطة بو، ميما تنوع فاف حياةو  طقوس السكف،
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 التي مف إلبلليا ينتظـ و  األنانية،و  الكره، اإليثارو  الحب ،ال قر، الصحة المرض، اإلنجاب والعقـو  الغن 
 (.41:  6995)رجاء مكي طبارة، 

فيو كؿ األحداث فيو المسرح الذي تجري  ،المنزلي ىو السكف ال ضاء بوفىذا التعريؼ  يصرحو  
 أف تنظيمو مرتبط بثقافتو. الّ إالميمة في حياة اإلنساف، 

 مميز إلاص إنسانيّ عبارة عف فضاء  ال ضاء المنزلي  (زاؾسستا) Staszak يعتبرمماثٍؿ  سياؽٍ  فيو  
  .al, (Collignon &  2002 33:) قوانينياو  تعمـ الحياةل عاتمي وجسدي، يشكؿ قاعدة أساسية

التي تتمثؿ في  و ، إلاص بالتجمعات اإلنسانية فقط مكاف ال  أف ال ضاء المنزليشير ييذا التعريؼ ف
  أفرادىا.  تةإلبللو تقـو ىذه األإليرة بتنش العاتمة والتي مف

وفيو أماكف محرمة عم  الغرباء مثؿ غرفة  ،فضاء المراقبةفيو  ،(نيادوب) Debanné وحسب
كالصالوف  ،اتمة مف جية، وبينيـ وبيف اآلإلريف مف جية أإلروالزوجيف، وىناؾ أماكف لمتقارب بيف أفراد الع

 إْذ يتعّمـُ  وىو أوؿ رحـ يعطي لم رد ،فال ضاء المنزلي ىو المكاف الرتيسي لمعاتمة واإلنتاج االجتماعي ،والمطبخ
ميمة فيو يت ؽ االجتماعي مع العاتمي، وىو الذي ي رؽ بيف تركيبة األماكف الحو  فيو ىذا األإلير أوؿ إلبراتو،

حميمية. وىذا ال ضاء ينتج غالبا قواعد تساعد عم  تكويف الوعي، وكؿ فرد فيو ينظر إليو نظرة إلاصة  غيرو 
حسب إلبراتو، وتإلتمؼ الروابط مع ىذا ال ضاء باإلتبلؼ أدوار األفراد، فالوالديف ترابطيـ بو قيـ، في حيف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .Collignon & al) ,2002 :33أكثر )يمتمؾ األط اؿ ال ضاء بحرية 

ال ضاء المنزلي مووو لمجسد، يعتبر  حيث ،ويشمؿ كؿ التعاريؼ السابقةيجمع  ىذا التعريؼإف  
ا مف األفراد، حيث م توح عم  غيرى و،ىون سالوقت أفرادىا، لكف في  لإلصوصية ومعاش لمعاتمة وحافظ

 فيو رغـ أنو توجد ،درؾ وجود فضاء عاـ أو عموميتستقبؿ الضيوؼ، ومف إلبللو تستضيؼ أو ت فيو
ويرتبط  كؿ  كالحماـ، المطبخ، الدرج... ىاأفراد بيف ةمشترك إلاصة، إضافة ال  أماكفأركاف أو أماكف 

وىو مقسـ ال   ،ويعني ىذا أف ال ضاء المنزلي ىو السكف فرد مف  أفرادىا بو حسب دوره في عاتمتو.
قسـ إلاص بالعاتمة ال يإلترقو األجانب عف العاتمة، وقسـ مشترؾ بيف كؿ أفراد العاتمة وحت  ،قسميف

 األجانب عنيا.
و محّؿ عم  أف ال ضاء المنزلي ىو السكف، ألنّ ُتْجِمُع  التعاريؼ السابقة كؿّ ف ؽ،بناًء عم  ما سبو 
 محياة الإلاصة والعاتمية لمساكف.ل ممارسةٍ 
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السكف تستعمؿ لمداللة عم   مترادفات كثيرةما يمكف أف نستإلمصو مف ىذا العنصر أف ىناؾ و 
كف أوسع سمصطمح ال  أف الّ إ ،بينياوجود بعض ال روؽ فيما  رغـ المنزؿ إلخ، ،البيت :والتي منيا

 المعاني. تمؾ تضّمُف كؿيو ، ألنّ وأشمؿ

 تارةف ،السكف ات السابقة كمترادفات لمصطمحمصطمحال ت كؿستإلدمفقد افي ىذه الدراسة  أّما 
   .، ال  غير ذلؾمصطمح السكفتارة أإلرو و  ،مصطمح المسكف استإلدـ

 أبعاد السكن:  –4–
 يقبعيف االعتبار العبلقة بيف التنظيـ ال يزي أف يؤإلذود مف الزمف دوف بنيت المساكف طيمة عقلقد 

                 :التي منياو  الدراسات أف بعض الّ إ ،لممجتمع الذي بنيت فيو والثقافي والتنظيـ االجتماعي
 ،أف السكف ليس عنصرا ماديا فقط عم  أكدت )موؿ( Moles و ،)ؿاى)   Hall ،(لويف) Lewinدراسة 

 .الت اعبلت التي تحدث بيف ال رد والمحيط الذي يعيش فيو مصدر جميع ىوو  اجتماعي، ىو عنصر ماإن
 انتماتو عفمف إلبللو  يعبر، اإلنسانيدورا في استثارة السموؾ فإف  لمسكف  ،ىذا مف جية ومف جية أإلرو

 الخ. ،ىويتوو 
وعمـ  ،يندسة المعماريةيجرنا ال  تناوؿ موضوع السكف مف عدة أوجو، ومف منظور الىذا ما و 
 والتي منيا ما يمي:  ل  أبعادهإالتعرض  نبغي، ليذا يل  غير ذلؾإ، عمـ الن سو ، االجتماع

 البعد الهندسي: -4-1
فيـ يعتبروف المبن   ،السطوح وال تحاتو  بمغة ال راغ ينايـ لممباتفي تصميمي كروف ف يالمعماريإّف 

وتضـ ال تحات األبواب والنوافذ والممرات  ،ت والسقوؼ الداإلميةفراغا محاطا بالسطوح، كالجدراف واألرضيا
وتكوف ميمة المعماري األساسية تشكيؿ ال راغ بطريقة مناسبة وعممية مف إلبلؿ ترتيب ال تحات  ،المعقودة

  (.2004والسطوح )الموسوعة العربية، 

جـ والمساحة مف حيث طبيعة األرض والح ،أف لمسكف إلصاتص متعددة (تورنر) Turnerيؤكد و 
ف نوعية الذوؽ والثقافة اليندسية التي ينتمي إلييا تبيّ إّنيا ف البناء،ا طبيعة مواد البناء ونمط والمرافؽ. أمّ 

 .(Turner, 1994 :76) الّسكف صاحب

يتوفر فينبغي أف  ، ولكي يصبح الّسكف مناسبًا وعممّيًا،فيحسب المعماريمف ىذه المنطمقات، و و 
 .(366 :2002سموو عثماف الصديقي، )  :منيا  شروطمجموعٍة مف ال
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 اإلضاءة المناسبة. 
  البعد عف مصادر الضوضاء بص ة عامة )البعد عف المصانع(.و  النسبي،اليدوء 

 العاتمةحاجات و  االتساع النسبي بما يت ؽ. 

 الكيرباء.و  توفر المياه النقية الصالحة لبلستإلداـ اآلدمي 

 بوسموب صحي.و  أنواعيا توفر أساليب التإلمص مف ال ضبلت بكؿ 

 األساسات.و  أف يكوف البناء ن سو مبنيا عم  أساس سميـ مثؿ نوعية األرض 

 السقوط مف الشرفات والسبللـ.و  توفر اإلجراءات األمنية مثؿ الوقاية مف الحراتؽ، الكيرباء 

غمب كمحدد ىاـ، كوف أغمب السكاف يمكثوف أتعتبر سكف النوعية اليواء داإلؿ ف ل  ذلؾإ إضافة  
 التعرض لمدة طويمة ليذا اليواء تؤثر عم  الماكثيف فيو باستمرار كالنساء، ليسو  أوقاتيـ في المنازؿ،

نما ىناؾ غازات أإلرو ليا ن س التوثير أو أإلطرو  الغازات الناتجة عف آالت و مثؿ دإلاف السجاتر،  ،ا 
المستإلدمة  (L’amiante)مادة و رواتح المواد المستعممة لمتنظيؼ، و التدفتة، و  آالت الطبخ :مثؿ ،منزلية

 (.OMS, 2004 : 05-06) مواد البناءو  المستعممة يوميا المنتجاتفي العديد مف 

أن حيث بيىوا  "  االقتصاد الحضري " :يـفي كتاب( وآإلروف شونغ)  Shungكؿ مف  ما بينو ىذا

 ،مف المصالح ويمبي مجموعة ،والحديد والإلشب الإلرسانةضرورية لئلنساف يتكوف مف السكه حاجة 
                   السيولة، وعدد آإلر مف عناصر رفاىية ال ردو  الرفاىية،و  الراحة،و النجدة، ك

1981 :73) (Shung & al,. 

 ،والمعرفة مواضيع اليندسة بعمومية مطمقةمماء التاريخ واليندسة والعمارة لقد عالج الكثير مف عو 
  والتنظيـ االجتماعي لمجتمع ما. التنظيـ ال يزياتي العبلقة بيف أف يوإلذوا بعيف االعتبار دوف 

ـ ،و  ، باألنساؽ المتعّمقةو  تيف،الكافي األىمية والعنايةلـ ُيْعَط موضوع اليندسة المعمارية فإّف  مف ث
صحيح أف  بالعمؿ التقني ال ني المحض. حصر عمؿ الميندسقد بالمعضبلت االجتماعية والثقافية، فو 

التي و ) اإلنسانيةكما ىو الحاؿ في العموـ  نظُر إليو أنو ال ي إال، (Espace)  ؿعمؿ الميندس ىو المجا
دراسة ميما، والمجاؿ  يؤلؼ موضوع اأنثروبولوجيمجاال ش جاىدة عف رموز األشياء والظاىرات(، ت تّ 

مؿ ال يعني ال ضاء وال ال راغ، بؿ يقترب مف المكاف ومف الحيز المنظـ والموجو والحا إلييـبالنسبة 
التي بدت متوإلرة بعض الشيء، لكنيا دعوة فعمية ال  االىتماـ  ومف ىنا بدأت الدعوةلممعن . 

بسوسيولوجيا ىندسية تدرؾ فيـ لعبة الرموز واألبعاد والدالالت، وتجمع بيف النظرية والتطبيؽ ل تح المجاؿ 
واالجتماع والعمارة  أماـ تجربة جديدة تإلص الحياة اليومية. ويعمؿ حاليا عمماء الن س والتاريخ
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           "الحياة اليومية" واليندسة في أوروبا وأميركا في مسيرة متكاممة ومنسجمة لدرس اواألنثروبولوجي
La vie quotidienne" العاـ والإلاص، ما بيف  فما بي"، حيث يتركز السموؾ اليومي لمبشر والذي يجمع

 (.45: 6995 )رجاء مكي طبارة، الذاتي والجماعي

 األفراد حيث يجري الت اعؿ بيف الطرفيف بالوتيرةو  ىناؾ عبلقة وطيدة بيف ال ضاء المسكوفف أل
 تبادؿ مستمر بكؿ انسجاـو  عطاءو  بحاجة إليو في فعالية أإلذو  إلركؿ طرؼ ال يستغني عف اآلو يا ن س
 (. Maltais & al, 2000 :75) ىدوءو 

  صياغة أشكاؿ، تعبر ىذه األشكاؿ عف عم السكف ىو المساحة اليندسية التي تعمؿف وبالتالي
استعماالت في الحياة اليومية وتعطي لممساحة إلصوصيتيا وحقيقتيا االجتماعية الف الشكؿ ىو اتصاؿ 

نو أولو داللة، وىو الذي يشغؿ ال ضاء، ويعبر عف تإليبلت وترتبو مجموعة ما، وىو مؤشر اجتماعي، 
-53: 6995 ويا أو ىندسيا منسجما )رجاء مكي طبارة، انعكاس لبنية اجتماعية سواء جاء ىذا الشكؿ ع

54). 
أوال  عميو يقتضيفالميندس المعماري لكي ينتج السكف  )ؿواباد(  Baduelحسب و  وبناء عميو

إلارج و  تييتة العبلقات االجتماعية وتنظيـ األبعاد والمسافات ورسـ الحدود بيف الداإلؿ
Lakabi ,2002 :26-27)). 

 ،السقؼو  الجدرافو  ىو تمؾ المسافة الموجودة بيف سطح األرض إذا اليندسيمف المنظور  السكفف
عطاتو شكبل ممموسا يصمح مكاف لمعيش،و  فحقيقة نشاطو ىو إلمؽ ىذا الوعاء لبلحتواء المكاف ىو و  ا 

التغير الذي يطرأ عم  و  الوعاء الذي تدور فيو األحداث وتتحرؾ فيو الشإلصيات لتكشؼ لنا حركة الزماف
 .(58: 2005 )محمد أيوب، الناسو  األشياء

 يعني ىذا أف السكف ىو فضاء معماري وىو حيز مف ال ضاء العاـ، الذي يحتوي نشاطا إنسانيا،و  
تشكيمو بما يتبلءـ ومعطيات النشاط أي أف السكف عنصر مف و  ومف شروطو إمكانية السيطرة عميو

كما يمعب دورا أساسيا في إظيار  تتحرؾ فيو الشإلصيات،و  عناصر البناء الذي تدور فيو األحداث
 المضموف االجتماعي.

 البعد الشخصي:  -4-2
يرتبط البعد الشإلصي لمسكف ارتباطا وثيقا بم يـو الحيز الشإلصي أو ال ضاء الشإلصي، وال ي يـ 

المجاؿ لدراسة ما  ،لمسافات الت اعؿ (6966)( ؿاى) Hallدراسة  فتحتحيث الثاني.  أف ي يـ دوفاألوؿ 
يعتبر أوؿ مف وجد إذ  ،(Bulle)والذي وص و بال قاعة  لحيز الشإلصي أو ال ضاء الشإلصي،يعرؼ با
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ال ضاء الشإلصي ي رض وضعية مشتركة لمجميع وىو أف كؿ شإلص يعيش  حسبو فرضية ال قاعة، ألف
 .(Hall, 1971 :150) . وىذه ال قاعة تحيط بو لتعزلو عف اآلإلريفداإلؿ فقاعة يعيش فييا ويتحرؾ بداإلميا

فيناؾ  ،القشارات المتتاليةحيث أشار ال  وجود   ،(Coquille)بالقوقعة  (موؿ)  Molesفي حيف سماه 
سكف ثـ الم في ...القشرة المتمثمةو  ...والقشرة الممتدة وىي المبلبس ...القشرة الإلاصة بالجسـ أي الجمد

 (.(Moles & Rohmer, 1998:83-95 الحي ثـ القرية أو المدينة

المنطقة أو  بونو (6983) ؾ( و )ىايد Hayduk و  (6969))سومر(  Sommer فو كؿ معرفيو  
وىذه المنطقة  التي ال يتدإلؿ فييا اآلإلروف دوف استثارة عدـ الراحة،و  المساحة المحيطة بجسـ الشإلص

لكنيا متغيرة بالنسبة لمشإلص، فتزيد أو تقؿ   ىي ليست موقعا جغرافيا ثابتاو  مشبعة بشحنة ان عالية،
يؤكد و  التي تحيط بالشإلص، (Espace Bull)ىي غالبا ما توصؼ ب قاعة ال ضاء و  .لموقؼحسب ا

 Barefoot (، وكذلؾ كؿ مف:6969)بيكر( ) Becker)سومر( و Sommer عدة باحثيف أمثاؿ:
)ريد(   Reid :كؿ مف أيضاو  .(6972كبلي(  )ؾ )ما McClayو )ىوبؿ(Hoople و رفوت(ا)ب
 الناس يجتنبوف التعدي عم  ال ضاء الشإلصي لآلإلريف بقدر اإلمكاف، إف( 6975)نوفاؾ( )  Novakو

 كؿ مف: حسبو  .ويتـ ت ادي أو تجنب الممس أو التبلمس بيف الغرباء مف الجنس اآلإلر بحرص شديد
Sommer  )و)سومرFellip ( )و (6966)فميبBarash ( )فاف انتياؾ ال ضاء (، 6973)باراش

ىناؾ مف يؤكد أف ىذه و  موف عف أماكنيـ إل  أي مكاف أإلر،الشإلصي غالبا ما يجعؿ الناس يتإل
 ياالنتياكات المكانية تزيد مف مستويات االستثارة لدو األشإلاص الذيف تـ التعدي عم  فضاتيـ الشإلص

 (.684-682:  2002 ماؾ أندور،و  )فرانسيس ت

ط بؿ ىو ال ضاء الشإلصي عم  فكرة أف الجسـ الحي ال يتوقؼ عم  مساحة الجمد فقيعتمد  
  .((Fisher , 1981:3 محاط ب ضاء فوؽ الجسـ

يشير إل  أف ال ضاء الشإلصي ىو تمؾ الداترة الإل ية التي نحيط بيا أن سنا،  مف الباحثيف مفو 
والتي تحدد المدو الذي نقترب فيو مف اآلإلريف، والمدو الذي نسمح فيو لآلإلريف باالقتراب منا. ويعتمد 

العبلقة التي تربطنا باآلإلريف الذيف نت اعؿ معيـ في الموقؼ المعيف،  ىذا ال ضاء إل  حد كبير عم 
 (.236: 2003كوليكاف.ىيو،  ) وعم  المجتمع أو الثقافة التي نشونا بيا

 ولم ضاء الشإلصي عدة وظاتؼ منيا: 
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  :الحماية الذاتية  

حيث  الن عالي او  مف الوظاتؼ الواضحة لم ضاء الشإلصي ىو حماية ال رد مف التيديد ال يزياتي
 Evansحسب و  يكوف ىذا األإلير أكثر استعداد لتجنب الإلطر ال يزيقي أو يإل ؼ مف التيديد االن عالي،

التقميؿ مف الضغط أو المشقة و  فانو يمكف التحكـ في العدواف )6973  ((رداو اى) Howerrdو (اي انز)
افات ت اعؿ اكبر في أعقاب تظير الدراسات أف األشإلاص يحت ظوف بمسو  مف إلبلؿ ال ضاء الشإلصي.

اىانة أو عندما يتمقوف ردا سمبيا، كما يستإلدـ األشإلاص أيضا مسافات ت اعؿ اكبر في المواقؼ التي 
 Jordanو (والكر) Walkerو (ايدني) Edneyيعتقد كؿ مف و  يكوف احتماؿ الحصر فييا قاتما،

مح اظ عم  السيطرة في المواقؼ ف مصادر ال ضاء الشإلصي تدؿ عم  قدرة ال رد لأ )6976) (ردافجو )
ال ضاء الشإلصي يكوف اكبر  فّ أ (ورنر) Wernerو (ستروب) Strubeقد أكد كؿ مف و  االجتماعية،

 األفراد الذيف يواجيوف تيديد سيطرتيـ مف قبؿ اآلإلريفو  ،بالنسبة لؤلفراد الذيف لدييـ حاجة مرت عة لمسيطرة
 .(686:  2002 أندور، ماؾو  ت فرانسيس)

  المداخالت الحسية أو التوافق معها: تعديل 

قد اكتشؼ ذلؾ الباحثاف و  ىذه الوظي ية تنظـ كمية المعمومات الحسية التي يتمقونيا مف اآلإلريفو 
Nesbitt (نسبت) وSteven (6974( )ستي ف) تغير حجـ حيزنا الشإلصي قد يكوف واحدا مف ، حيث أف

 فرانسيس) كمية اإلثارة الحسية التي نتمقاىا مف بيتتناأساليب كثيرة نستإلدميا عند ما نعدؿ أو نتوافؽ مع 
 .(687:  2002 أندور، ماؾو  ت

 

  نظام المودة: و  االتصال 

يعد و  تشير كممة المودة أو الحميمية بالنسبة لعمماء الن س إل  كمية التداإلؿ أو االندماج بيف األفراد،
تنظيـ و  التي تستإلدـ لمتواصؿو  ،الم ظية ال ضاء الشإلصي واحد مف أىـ المكونات في نسؽ السموكيات غير

باإلضافة إل  المسافة بيف األشإلاص فإنيا تشمؿ عم  أشياء مثؿ  .كمية التقارب في الت اعؿ بيف شإلصيف
أكثر النظريات شرحا لكي ية عمؿ ىذه السموكيات ىي نظرية و  الممس،و  االتصاؿ بالعيفو  االبتسامة
ألنيما اعتقدا أف أي مقابمة بيف  (ديف) Deanو (رجيؿا) Argyleالصراع التي قدميا  -االندماج

  .(688: 2002ماؾ اندرو، و  ) فرانسيس ت ف ميوؿ االقتراب أو التجنب بينيـاألشإلاص تتضمف كبل م

يمكف أف ينقسـ كؿ منيا  ،الشإلصي ( بيف أربعة أنواع مف ال ضاء6966) (ؿاى) Hal  ولقد ميز
 (238: 2003 ىيو،.ف) كوليكا وىي: ،بعيدو  قريب إل  قسميف:
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 المسافة الحميمية: -1-

التي تتصؿ بوجو عاـ عم  نطاؽ و  ىي المسافة األكثر قرباو  سـ، 45إل   0وتتراوح ما بيف 
العبلقات الحميمية، إال أنيا قد تشمؿ بعض المواقؼ التي تسمح فييا المعايير االجتماعية باالقتراب، 

 مثمما ىو الحاؿ في رياضة المصارعة مثبل.

 المسافة الشخصية: -2-
 (ؿاى) Halيحدد و  ىي المنطقة المإلصصة عادة لؤلصدقاء األعزاء،و  ،620إل   45تتراوح بيف 

 األصدقاء المقربيف جدا إل مظيريف ليذا الحيز بناء عم  مستوو الصداقة، حيث يإلصص الحيز القريب 
 قربيف.األصدقاء غير المو  يترؾ الحيز األبعد مف ىذه الداترة إل  المعارؼو 

 المسافة االجتماعية: -3-
ىي المنطقة التي يت اعؿ في نطاقيا الغرباء أو تجري فييا و  متر، 6.3إل   6.2وتتراوح بيف 
تإلصص المسافة القصيرة مف ىذا المدو لؤلشإلاص الذيف حصؿ بينيـ تعارؼ أو و  المعامبلت التجارية،

 مبلت الرسمية.معامبلت غير رسمية، في حيف تإلصص المسافات البعيدة لممعا

  المسافة العامة:  -4-
تنقسـ بدورىا إل  مستوييف: القريب منيا، كالمسافة التي تترؾ بيف و  متر فوكثر، 3.5وتمتد مف 

 البعيد منيا كالمسافة التي ت صؿ الجميور عف شإلصية عامة ميمة.و  المتكمـ،و  الجميور

 والحدود لمغرؼ الجدرانية ماتالتقسي ب ضؿ السكف في الشإلصي ال ضاء عم  نتعرؼ أف ونستطيع
 يمكف أنو ىذا ويعني (Kellerhals,1994 :3) ألفرادىا العاتمة تمنحيا التي األولويات إلبلؿ مفو  المكانية،
 القشرة السكف (موؿ)  Moles يعتبر حيث ،شإلصي فضاء إلاصة بص ة والغرؼ عامة بص ة السكف اعتبار
  ممجو أنو بؿ ،الشإلصي بلمتبلؾل مكاف فقط ألنو ليس افباإلنس تحيط التي الشإلصية القوقعة مف الثالثة

 ويتحكـ يمتمكيا والتي لديو مولوفة وأشياء بوفراد ال رد يحاط وفيو بم تاح، مغمؽ ألنو يإلترؽ ال منيع، حصفو 
 أف أي النظر، طريؽ عف بو اإلحاطة ممكف مغمؽ إقميـ ىي أيضا والغرفة. الإلاصة الحياة تجرو وفيو فييا،
 والتي اإلنساف تغمؼ التي القشارات أحد ىو السكفو  الرؤية، طريؽ عف فيو التحكـ ممكف فضاء كؿ ىي الغرفة
 في تمقاتيا يكوف أيف لم رد محببة أماكف ىي والغرؼ السكف أف أيضا يرو وىو .بو المحيطة اليالة الجمد،: ىي

 الداإلؿ بيف ت صؿ التي الحقيقية القوقعة ىو السكف يعتبر أنو بؿ. الغير مف تحميو وألنيا وأفعالو، أقوالو
     (.(Moles & Rohmer, 1998:88-91والإلارج 
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 الذي المووو فيو ،شإلصي فضاء أو شإلصي حيز أو شإلصية قوقعة سمي سوو السكفف عميوو 
 فيو أإلرو جية ومف جية مف ىذا ومتط ؿ، فضولي كؿ ومف إلارجي اعتداء كؿ مف العاتمة أفراد يحمي
  .ذاتو فيو ويحقؽ ويرتاح بحريتو، ال رد فيو يعيش الذي المكاف

 األزواج بيا يستإلدـ التي الطريقة معرفة حاولت التي( 6994) (كرادؾ) Caradec دراسة وبينت
 الداتـ احتكاكيـ بسبب المتقاعديف لؤلزواج حاجة ىناؾ أف فوجد لمسكف، الداإلمي ال ضاء المتقاعديف

 ال ضاء ي رضو الذي الروتيف مف والتحرر تقبلليةاالس ليـ بالنسبة يمثؿ شإلصي، فضاء ال  بالبيت
  .(Caradec  ,1994 :83-90) المشترؾ المنزلي

 الت اعبلت لكؿ أبوابو ي تح أنو بؿ اآلإلريف، عف بمعزؿ مسكنو في يعيش ال رد أف يعني ال وىذا
 . لمسكف االجتماعي البعد في لو نتعرض ما وىذا االجتماعية،

 البعد االجتماعي:  -4-3
 وتنظمو كبقية السموكات ،اإلقامة ضمف السموؾ العاـ الذي يميز الحياة االجتماعية عتبر سموؾي  

نجاز إوتقاليد  الذي يغرس جذوره في أعماؽ المجتمع ،معايير اجتماعية ثقافية مف النظاـ االجتماعي لو
   .(40:  6992 ،بمقاسـ   بف مشيش) األفراد والعاتبلت لمساكنيا واستعماليا لممحيط السكني

إنتاج  ، الذي يعرؼ عم  أنوفضاء اجتماعي لمسكف أف ىذا األإلير عد االجتماعيبيقصد بالو 
اجتماعي ومصطمح اإلنتاج تعني الممارسات االجتماعية، العبلقات االجتماعية بيف الجماعات االجتماعية 

المدف التي ىي  ويدؿ كذلؾ عم  ال ضاء المسكوف، عم  .وتصورات في التنظيـ االجتماعي وال ضاتي
فضاء اجتماعي منتج مف المجتمعات وىي مرآة لمنظاـ االجتماعي، إضافة إل  األقاليـ وال ضاء التنظيمي 

 .(Clavel, 2004 : 30وال ضاء المنزلي )
ألف ىذا األإلير ال يعني ال راغ، بؿ يقترب مف المكاف ومف السكف  ىناؾ ات اؽ عم  اجتماعيةوعميو 
 الذي يجمع ما بيف العاـ والإلاصو  الحامؿ لممعن ، حيث يتركز فيو السموؾ اليوميو  الموجوو  الحيز المنظـ

نو نتاج مادي إ ال ضاء يتإلط  المعن  الجغرافي ليصؿ إل  المعن  االجتماعي،و  الجماعي،و  مابيف الذاتيو 
 ضاء أساسا لكنو يدإلؿ في عبلقة مع عناصر معنوية اجتماعية، ليذا ال تن صؿ وص ة االجتماعي عف ال

 . ((Paul –Lévy  & Segaud, 1983:8ليذا ال يدرس ىذا األإلير بمعزؿ عف البنية االجتماعية 

وممارسات متواجدة في  ف السكف ال يعتبر مجرد مساحة أو مكاف مميز فقط بؿ ىو جممة عبلقاتأل
متعمؽ  أإلرو فيو،أماكف و  النوافذو  مف إلمؼ الستاتر ،إطار ال ضاء االجتماعي العاـ، ألف كؿ ما يدور داإلمو
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ىي أمور تحمؿ معن  و  التنظيـ ال ضاتي لممسكف،و  كالعبلقات العاتمية أيضا بالمجاؿ االجتماعي،
 .(Collignon & al, 2004 : 447) بو ال ضاء العاـ االجتماعي المطابؽ لمبناء االجتماعي الذي يتميز

وضعية  العناصر البيتية، السكف فضاء اجتماعي ألنو الظاىرة االجتماعية الكمية التي تضـ:و  
وإلصوصية  ،نظاميـ ،عاداتيـ وانحرافاتيـو  ممارستيـ اليومية حركيتيـ،و  أط اؿ(و  األفراد )مف نساء، رجاؿ

             كؿ ىذا ال يمكف رصده مباشرة بؿ عبر حميمية البن  تشكيمتو المساحاتية،و  ىذا النظاـ
(Paul –Lévy & Segaud, 1983 : 30).  

الجانب و  ( في إبراز العبلقة بيف السكف6972) (رابوبرت) Rapoport  لباحثوقد ساىـ ا
وحسبو ىي دالة  بيف طريقة العيش التي تظير داإلؿ السكف،و  عندما ربط بيف الشكؿ المبني االجتماعي،

أف و  إلاصة ألف الشكؿ يرتبط بعدة عوامؿ تعكس القيـ االجتماعية لؤلفراد، عم  التنظيـ االجتماعي،
 Holderlin ،(ىيديغر) Heidegger إضافة إل  أف كؿ مف ليس شكبل ماديا فقط.و  و مؤسسةالسكف ى

ىذا ما يعني العيش في حضف  أف السكف ىو جزء مف كؿ واسع، يروا (موريس) Morisو ،(ىولدرلف)
  .(Clavel ,1982 :17) نو يسكف العالـ الكبيرإأي أف ال رد لما يسكف ف الدإلوؿ في المجموعة،و  المجتمع

يعتبر السكف مف ال ضاءات الحيوية التي ىي حصيمة تجمع بيف العناصر ال يزياتية بما فييا مف و 
العناصر االجتماعية التي تعبر عف العبلقات المعاشة التي تنشو نتيجة و  تجييزات مادية تؤمف بقاء ال رد،

بالجانب االجتماعي عند الت اعؿ القاتـ بيف الوسط واإلنساف. حيث يولي عمماء االجتماع اىتماـ كبير 
فعادة ما يعرفونو بونو معاش عف طريؽ  دراستيـ لم ضاء بص ة عامة والسكف ك ضاء منزلي بص ة إلاصة،

المجاؿ إل  العيش فيو عبر نسيج مف  الذي يرجع إنتاج( ولدر ) Ledrut العبلقات، فمف ىؤالء العمماء 
ويضيؼ  تجمعيا.ء يوتي نتيجة عبلقة التعايش التي وأف استثمار ال رد لم ضا العبلقات الداإلمية والإلارجية،

 إل  أف توثير العناصر االجتماعية عم  ال ضاء يؤدي إل  إنتاج نسؽ مرجعي مف العبلقات المعاشة
(Ledrut , 1968 :357). 

 المسكوف أف ىناؾ تركيب متكامؿ لم ضاءعم  ( ي)فواي Voyéو )ريمي( Rémy  مف ويؤكد كؿ 
ىذا التركيب ىو بمثابة و  مادي لموجود، الحياة االجتماعية واليومية لؤلفراد كشرط مف حيث أنو بناء يجسد

 (.Rémy & Voyé,1974 :36-37) ت اعؿ يدإلؿ ضمف تمثيبلت لمحياة االجتماعية

 ات االجتماعية ضمف مسكنيـ،قويبادر أفراد الجماعة العاتمية مف منطمؽ ال عؿ االجتماعي في إنتاج العبل
 .(Zannad- Bouchara ,(163: 1995  ءات التحتية المييتة مسبقا رمزا اجتماعياحيث يعطوف لم ضا
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االرتباط "وتشمؿ شبكة العبلقات االجتماعية داإلؿ السكف كؿ مف العبلقات المكانية أو كما تسم  
 Mc Kenzie)رودريؾ( و  Roderickكؿ مف التي يؤكدالعبلقات العاتمية والعبلقات الجوارية  ،"بالمكاف

غير محددة أو بمحتوو و  أنو ال يوجد مصطمح مستعمؿ بطريقة أكثر غموضاعم   (1921) (كانزي ماؾ)
الذي يعني مف جية العبلقة مع الجوار في معناىا الضيؽ و  متغير غير ثابت أكثر مف مصطمح "الجوار"

صداقة مع ويقصد بو العبلقة التي ينشتيا ال رد في شكؿ حوار بسيط، زيارة أو تبادؿ المساعدات أو ال
ومف جية أإلرو العبلقة مع الجوار في معناىا  الصراع مع الجيراف،و  الإلبلؼ األفراد المحيطيف بو، أو

الواسع ويقصد بو مإلتمؼ العبلقات العابرة أو الداتمة العشواتية أو المنظمة التي يمارسيا ال رد في محيطو 
 .(Segaud & al, 2002 :421السكني المتجانس نسبيا ) 

ال يزيقية مثؿ نوع السكف الذي تحويو المجاورة في ضوء الإلصاتص  الجوار أو  وصؼيف ويمكف أ
لساكنييا. ويعرؼ  والديموغرافيةالعرقية واالجتماعية  والبيتةونمط الت اعؿ االجتماعي والتنظيـ الذي توفره، 

Tuan (فوات) (المجاورة ببساطة بقولو6974 ) :« د أنو في بيتومقاطعة( يشعر فيو ال ر  حي )أو إنيا ».  
مف وعم  الرغـ  ،وقد إلمص بعض الباحثيف ال  أف م يـو المجاورة ليس محددا بدقة وبطريقة مرضية

ىذه الصعوبات يجد معظـ العمماء االجتماعييف أف الم يـو م يد في وصؼ مستوو مف التنظيـ االجتماعي 
لمجتمع، ويربطيـ بالمجتمع الكبير بشكؿ با اإلحساسوالذي يسمح لؤلفراد بتحقيؽ  ،والمدينةما بيف البيت 

نحو ما يشكؿ السموؾ المقبوؿ، وتوضع ىذه المعايير موضع التن يذ،  عم وتتطور معايير المجاورة  واضح.
 أف (6975)( وارف) Warrenحدوث السموؾ الجانح والعصابات غير اليادفة. ويرو  يذا يقمؿ مف احتماؿف

باليوية لدو السكاف مف  واإلحساس: نوع وحجـ الت اعؿ بيف السكاف، ىي ىناؾ ثبلثة أبعاد تميز المجاورات
ستة أنواع  Warrenوقد حدد  جراء معيشتيـ في المجاورة، وحجـ االتصاؿ بيف السكاف والعالـ الإلارجي.

الكبير باالتصاؿ  مف المجاورات التي تعكس ىذه األبعاد وىي المجاورات التكاممية، والتي تتميز باالىتماـ
جتمع )وجيا لوجو( بيف السكاف. وىي متماسكة، نشطة وتحافظ أيضا عم  االتصاالت مع الم اشرالمب

أما المجاورات األبروشية فيي مرت عة أيضا في الت اعؿ، ولكنيا تميؿ ال  أف تكوف  الكبير إلارج المجاورة. 
أما المجاورات الم ككة بونيا معزولة وتوفر الحماية،  Warrenأقؿ اندماجا مع المجتمع الإلارجي، ويص يا 

وجود التنظيمات الرسمية في المجاورة.  إمكانيةر الرسمي، عم  الرغـ مف يلمت اعؿ االجتماعي غ فيي ت تقر
تتولؼ المجاورات الصماء مف أشإلاص والؤىـ و ويت اوت سكاف المجاورة الم ككة في ارتباطاتيـ بالإلارج. 

ف المجاورة الصماء رسميا، وليس ىناؾ التزاـ نحو التاـ لمجموعات إلارجية، ويكوف الت اعؿ بيف سكا
)أو العابرة( بانإل اض الت اعؿ، والنقص الكامؿ لميوية. وقد يكوف ىناؾ  المجاورة. وتتميز المجاورات المؤقتة
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 سكاف المجاورات الصماء والمؤقتة راضيف تماما باالتصاالت المحدودة مع الجيراف. أما المجاورات الميميمة
ي مكتظة تماما بسكاف ليس لدييـ روابط مع بعضيـ البعض أو مع جماعات إلارجية. وت رض )الشاذة( في

القوي  فاإلحساس .مإلتم ا تماما بالمجتمع عم  ساكنييا إحساسااألنواع المإلتم ة مف المجاورات معن  أو 
ف نعرفيـ باسميـ بالمجتمع يرتبط ايجابيا بطوؿ فترة السكف، والرضا عف المجتمع وعدد الجيراف الذيف يمكف أ

األوؿ، ويمكف أف يجد السكاف في المجاورات المتماسكة نظـ المساندة)التوييد(، والتعبير االجتماعي 
ويؤدي التحوؿ وعدـ االستقرار والسكف السيء في المجاورة ال  إل ض درجة  ،العميؽ باألمف واإلحساس

سكاف المجاورات التي تتكوف مف  االستيطاف، ورضا السكاف، ووضوح السيطرة، وليس مف المستغرب أف
ضعيؼ بالمجتمع عف سكاف المجاورات المميتة بمساكف  إحساس، ولدييـ شقؽ متعددة المداإلؿ أقؿ تماسكا

  (.367-365: 2002ماؾ اندرو، و  )فرانسيس ت األسرة الواحدة

ا ( أف األحياء القديمة التي تسكني6986) (يروى) Roheو (غرينبرج) Greenbergيرو كؿ مف و 
تشجع األط اؿ عم  المعب إلارج البيوت و  األحياء ال قيرة تشجع الناس عم  االإلتبلط بالجيراف،و  األقميات
وعم  الرغـ مف أف ىؤالء الجيراف فقراء إال  يميؿ السكاف ألف يعرفوا بعضيـ البعض بشكؿ جيد،و  بوماف،

تماد بوف اآلإلريف سوؼ يقدموف االعو  أنيـ يتميزوف بالتمسؾ االجتماعي إل  الشعور بالضبط االجتماعي
 Gansقد أشارت إل  ذلؾ مف قبؿ عدة دراسات، أىميا دراسة و  المساعدة عند حدوث مكروه أو مشكمة.

اقتصادية فقيرة يعتمدوف -( التي بينت أف األشإلاص الذيف ينتموف إل  طبقات اجتماعية6962) (غنس)
 الي يظيروف ارتباطا قويا بجيرانيـبالت، بوجو إلاص عم  نمو عبلقات شإلصية قوية مع الجيراف

  .(342: 2002ماؾ اندرو، و  )فرانسيس ت

 ل بالنسبةو   ( فالسكف ىو الرابطة األولية بيف الشإلص وبقية العالـ.6985) (دوفي) Doveyوحسب 
Saile (ساؿ) (تعتبر طقوس الحضور لمبيت توكيدا وتجديدا لمكاف ال رد وسط أسرتو، وىي غالبا 6985 )

 (.345: 2002ماؾ اندرو، و  )فرانسيس ت ساسي في الح اظ عم  النسيج االجتماعي لؤلسرةالعامؿ األ

، اإلنسانياال أف ىناؾ ات اؽ مف طرؼ أغمب  الباحثيف عم  أف المسكف قالب مادي لمت اعؿ 
بما يتضمنو مف مباف وفضاء ومرافؽ، وإلدمات وشوارع  اإلطارويتوقؼ ىذا الت اعؿ عم  تشكيبلت ىذا 

فبقدر  وساحات وأماكف لمتسمية، وأسواؽ، ما يتيحو مف نماذج بشرية ذات إلم يات ثقافية متعددة. وحداتؽ
 يؤثر األفراد والجماعاتو  ما يؤثر اإلطار المادي عم  سموؾ وتصرفات الشإلصيات الذيف يشغمونو،

نية ينشو بدورىـ عم  محيطيما السكني فيشكمونو، ويإلضعونو لرغباتيـ ومتطمباتيـ. ف ي البيتة السك
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 
 (.44 :2007،دليميعبد الحميد واإلجراـ )

االجتماعية ألف المسكف  رة واضحة وعبلمة بارزة لمتميز بيف الطبقاتالسكف ىو صو  فّ إضافة إل  أ
 إننا » بف عمراف: جيبللي المبني بالحجارة يشير ال  رفاىية عالية ويعبر عف نجاح األغنياء. ليذا يقوؿ

فبلف يسكف في حي " تعري ا لمطبقات االجتماعية مف إلبلؿ الحوار الذي يدور بيف عامة الناسنعطي 
  » (Benamrane, 1980 : 174).فيبل"فبلف يسكف في عمارة وآإلر في " قصديري"

لمسكف عبلقة وثيقة بالجانب  االجتماعي، بؿ ىو الصورة المصغرة لمحياة  فوما نستإلمصو أ
لكؿ الت اعبلت بما فييا ت اعبلت الجيرة، وحت  االجتماعية، ألنو  يعكس ما يحدث فييا. فيو مسرح 

 .جوا ن سيا داإلؿ السكف بدورىا تإلمؽالت اعبلت العاتمية التي  حي، وإلاصةالت اعبلت التي تحدث في ال

 :يوىذا ما سنحاوؿ التطرؽ إليو في العنصر التال
 البعد النفسي: -4-4
أإلطاره المتنوعة منيا البشرية و  السكف يحمي ال رد مف مإلاطر العالـ الإلارجيمف المعروؼ أف  

ألنو ىو  ..العواصؼ.و  شدة الحرو  قسوة البردو  كتقمبات الجو حوادث الطبيعيةالو  كاالنحرافات السموكية
الحصيف لم رد عبر مراحؿ حياتو إلاصة في مرحمة الط ولة حيث يمجو إليو و  الدرع الواقيو  الممجوو  العش

لكف إذا لـز األمر فيو يمجو إل  و  الجدراف،و  الط ؿ في حالة الإلطر ليجد ن سو محمي عف طريؽ السقؼ
حداىما عف إال يمكف فصؿ و  متكاممتافو  فالحمايتاف مرتبطتاف االطمتناف.و  ر باألمافأحضاف األـ لمشعو 

  .(Mesmin  ,1973: 55األإلرو )

عف مسكف الط ولة الذي اعتبره مكاف األل ة ومركز تكييؼ الإلياؿ،  (باشبلر)  Bachelardليذا تكمـ 
الحميمية، بحيث يترؾ عبره كؿ و  ي القيـوجعمو عضوا حيا، وىو حسبو المساحة المحببة األول  لنا، انو حام

نقرأ بيتا أو نقرأ » الذكريات واألحبلـ التي ترتبط بقيـ داإلمية إلاصة. كما يرو أنو مف المنطقي القوؿ أننا 
وأضاؼ كذلؾ يقوداف الكتاب والشعراء في تحميميـ لؤلل ة.  ،ألف االثنيف رسماف بيانياف سيكولوجياف« حجرة 

نساف ىي حب الذات، اإلعجاب بالذات، البحث عف مكاف يصبح وحدتو المركزة ومووو أف ال طرة األولية لئل
ىدوءه وسروره، المكاف الذي يحتوينا وكؿ ماضينا، حاضرنا وأحبلمنا المستقبمية ويصبح ىذا المكاف مسكننا 

ؼ الإلاص، والذي مف إلبللو نستقر ونثبت في فضاء منزلي واحد في بنية اجتماعية محددة. ولقد أضا
أف الساكف يعيش عبلقات حب وكراىية و  باشبلر أف فعؿ السكف يبدأ مف الشعور بالحماية والمووو واألماف.
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أف السكف يرتبط بيوية صاحبو الذي يرتبط بدوره و  اتجاه مسكنو ومف معو في ىذا السكف أو ما يحيط بو.
  (. Pezeu-Massabuau  , 2003 :18-19)بالجماعة 

يقيـ ال رد حدودا مع المساحات تبعا  ألف فيوب االجتماعي والن سي السكف بيف الجانويربط 
في عبلقتو مع ال ضاء بشكؿ عاـ بكؿ عناصره يا ن ساإلسقاطات و إلسقاطاتو وحقيقتو الن سية الداإلمية 

 .(56-50:  6995 ،)رجاء مكي طبارة
الجغرافي  ل ضاءاأحدىما ىو المكاف أو  ل ضاتييفامتزاج  ىوالسكف مف المنظور الن سي ف ليذا

 اجتماعي متكامؿ فضاءبشكؿ ت اعمي نتيجة  ،الواقعي أما الثاني فيو الن سي الإليالي الداإلمي لم رد
 الطمونينة،و ف األماو  ويعتبر السكف مف الناحية الن سية فضاء ن سي ألف ال رد يحس فيو بالراحة متجانس.و 
 فنحف جزء مف ال ضاء شكؿ عالمنا ال يزياتي،يو  ،موجود فينا ون سوفي الوقت  ال ضاء امتداد لنا، ىذاو 
 (Leonard Michael, 1969) .اىو جزء منو 

فال رد حيف يبمغ بو اإلجياد البدني والن سي ذروتو في نياية كؿ نيار  (فرويد )  Freudوحسب 
تدفو فيمجو إل  ال راش ويظمـ الحجرة وي ،يمجو إل  النوـ الذي ىو محاكاة لممرحمة الجنينية طمبا لمراحة

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 

تمؾ المرحمة دوف سواىا مف مراحؿ  مراحؿ النمو لكؿ فرد بدليؿ أنو حيف يبمغ بو التعب مداه ينكص إل 
 .(2006)نبيؿ عمي محمود، العمر 

الميندس  ولقد حمؿ الكثير مف الباحثيف السكف ك ضاء ن سي باستعماؿ معاني التحميؿ الن سي مثؿ
 ة وم اىيـ ( المذاف يستنداف عم  فمس6987) (ببل)إي  Élebو (1972) (يأولي ي) Olivier المعماري

في دراستو لمسكف بمبادئ المدرسة   Olivier الميندس المعماري استعاف حيث .سيمدرسة التحميؿ الن 
)كبليف( ، واطمع عم  مبادئ المدرسة اليونغية، مف أجؿ اإللماـ بالموضوع   Klein ال رويدية  ودراسات
 أف السكف ىو لغة جماعية نكتش يا عبر التحميؿ الن سي، فركز عم  التطوريرو لذا  بشكؿ أوسع وأدؽ.

باقي العناصر المؤثرة عم  و  الن سي لئلنساف مف مبدأ أنو أساس فيـ السكف، دوف إلغاء أىمية المناخ
 .(94-93 :6995)رجاء مكي طبارة، السكاف بص ة عامةو  السكف

حيث ال يريد المولود  ،ويرو أيضا أف الوالدة ىي عممية استتصاؿ مف بيتة داإلمية مصدرىا األـ 
ف إلرج يجو  الإلروج منيا الذي يجب أف يكوف  ،ىو المنزؿ أو البيتو  د ن سو يصرخ باحثا عف نموذج آإلرا 

إضافة إل  أنو عندما نبني مسكنا فإننا نإلمؽ مكاف آمف تماما كتمؾ الصورة  ."الحوض"عبارة جيب يدع  
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 ركز كذلؾ عم  أف فيمنا لمتطور الن سي لم رد ىو أساس فيمنا لمسكفو  التي يعيشيا الط ؿ في بطف األـ،
 .((Cousin ,1980:28 عناصرهو   عبر أجزاتوو  أف راحة الن س تكوف فيو أي في داإلموو  لجذوره،و 

فالسكف  عف أن سنا،و  فالشقة التي نزينيا تعبر عنا السكف ىو عممية إلمؽ،ف (ببل)إي Éleb وحسب 
 سميةالراحة ىنا راحة جو  يقاؿ أنا مرتاح وىو آلية دفاعية ضد القمؽ، ،ىو مكاف حماية ضد الإلارج

عم  و  عم  أناهو  يتعرؼ عم  صورتو المثاليةو  حيث يقترب،ألف ال رد يمقي ذاتو في مسكنو ، سيةنو 
فالحياة ال يمكف أف تتـ في دار أو في مسكف اآلإلر، حيث أنو في مسكننا نعبر عف مشاعرنا  نرجسيتو،
تظير معو ناريو حيث العيش إذف كنوع مف السيفيظير مكاف  ىمومنا الداإلمية.و  عف أوىامناو  الداإلمية

نتاج ال إ داإلؿ مسكنو ما ىو ال رد ال  أف تحرؾ إضافة. النزعات الجسدية والجنسيةو  األبعاد الميبيدية
 (Éleb, 1987: 36-41).ينبتنا بما ىو، عف ىويتوشإلصي يذىب أبعد مف الظاىر و 

فيو ألنو يساىـ ويتجو بعض العمماء إل  رؤية السكف عم  أنو عبارة عف عنصر يصقؿ ىوية الساكف 
مف و  الشإلصيةو  في صقؿ بعض نواحي البناء الن سي الشإلصي، ألف ىناؾ عدة عوامؿ تدإلؿ في بناء اليوية

مساحة شإلصية وذاتية يإلتمؼ مف إلبلليا عف اآلإلريف و  بينيا السكف الذي يحولو ال رد إل  فضاء منزلي
فعميًا أو ن سيًا )عدـ و  صعوبة امتبلكو مادياً  أي فقداف لمسيطرة عم  المحيط المنزلي أوو   وين رد بإلصوصياتو،

  (.OMS,2004 : 03-04ضعؼ بناء ال رد أو العاتمة )و  التكيؼ( يؤدي إل  ىشاشة

(، 1987) )لورانس( Lawrence :م يوـ الذات أمثاؿو  وىناؾ مف الباحثيف مف يربط بيف السكف
Rowlers )رولرس( (1983 ،)Steinfield  )و (،1982))ستن يمدBecker ( الذي يرو 6977)كر( ي)ب

يساىـ في ارت اع أو و  يبني صورة الذات لم رد،و  بيتًا يصنع أف السكف ىو المووو البسيط الذي يصبح
( الذي يرو أف معن  مكاف 6982))رابوبور(  Rapoportانإل اض تقديره لذاتو. إضافة إل  الباحث 

( لديو 6995))كاوات(  Caouetteيف أف في ح اإلقامة أو السكف يتجسد بواسطة االتصاؿ غير الم ظي،
 مسكنو مف حيث العاط ةو  حيث يعتبر التعمؽ بالسكف يظير عم  شكؿ ترابط بيف ال رد رأي أكثر ت صيبلً 

  (.Maltais & al, 2000 : 75) الإلبراتو 

ىو بنية ن سية تعبر عف شإلصية صاحبيا، حيث يمكننا القوؿ أف التنظيـ ويعني ىذا أف السكف  
 ،)رجاء مكي طبارة في البناء ما ىو اال تنظيـ وتغير لذات الشإلص ولتصوراتو ولدوره في محيطو والتغيير
6995 :85). 

، وتحدد بالذات وتنقؿ إلصاتص مالؾ البيت لؤلشإلاص اآلإلريف اإلحساسويمكف أف تدعـ المنازؿ 
بالنسبة لؤلشإلاص لؿ المكانة االجتماعية. ونتيجة لذلؾ أصبح المنزؿ رمزا لمذات دعضوية الجماعة وت
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الذيف يعيشوف فيو، وقد يساعد في تشكيؿ األفراد مف إلبلؿ ال رص السموكية التي يوفرىا. وتعد المنازؿ 
( 6987) (روو ب) Burroughsو (رو رشاف)  Vershureو (ساداال) Sadalaومحتوياتيا طبقا لما يراه 

البعض، ولمتحكـ في كمية ونوع  التي يستإلدميا األفراد لمتإلاطب مع بعضيـ اإليماءاتجزءا مف لغة 
السكاف ومكانتيـ االجتماعية المعمومات التي يتمقاه اآلإلروف، ويعمف شكؿ المنزؿ عف شإلصية 

صورتيـ عف أن سيـ. اعا معينة مف المنازؿ لكي يدعموا االقتصادية، ويشتري بعض الناس عادة أنو 
كثر تمييزا لؤلسر ذات الدإلؿ المتوسط أو ويعتبر استإلداـ المنزؿ كوسيمة لمتعبير عف الذات الإلاصية األ

مف الضروري واألول  بالنسبة لمطبقة الوسط   »(: 6977) (بيكر) Beckerفوؽ المتوسط. وبكممات 
أف تعطي انتباىا أكثر لممنزؿ عم  أنو وسيمة لمتعبير عف الذات وتحقيؽ  التي تقبؿ المنزؿ مكانا آمنا،

 « الجدراف وال تراف ليس لدييـ رفاىية االنزعاج عم  صورة بيوتيـالذات. واألشإلاص الذيف يزعجيـ البرد و 

 .(349: 2002ماؾ اندرو، و  ) فرانسيس ت

     ويعتبر أيضا السكف مف الجانب الن سي عبارة عف ت اعؿ بيف العناصر الثبلثة التالية: 
  :"الرغبة في إثبات الوجود.و  الشإلصيةو  التي ىي تجسيد لمذاتالضمير "أنا 
 رغبة يسع  كؿ فرد إل  تحقيقيا.و  أىداؼراحة: و  صحةالعيش ب 
 :حيث  التي تكوف بالحمـ أو الإلياؿ أيف لكؿ شيء أبعاد وفقا لما يرغب بو ال رد ن سو،و  الصورة

 تقـو بالتوثير عميياو  محيطنا االجتماعي بحيث تتصرؼ فييا )الصورة(و  تظير أوال صورة السكف في محيطو
 .نا" كي يكوف الناتج ايجابيا مع المسكف بالتكيؼ معون رض أن سنا لتجسيد معن  "أو 

الواضح في كؿ أركانو دوف و  مناسب لكؿ األفرادو  السكف مثاليمف إلبلؿ ىذا الت اعؿ يصبح 
يبلحظ أف الذات التي و االست ادة منو. و  غموض ميما كاف نوعو معتمدا عم  الجانب الن سي نظرا ألىميتو

لسكف يمكف أف يشمؿ الجسد الذي يحتوي الروح. ألنو مف إلبلؿ في جسدنا تسكنو بمعن  أف مصطمح ا
ذواتنا ما يسيؿ عمينا تطبيؽ النموذج المتإليؿ عم  أرض الواقع و  الصورة نرو تجسيدا أو تمثيبل لشإلصيتنا

  .(Pezeu-Massabuau  19 : 2003,) في السكف

عف السكف أف التعبير عف  سكف في التعبير عف الذاتية يشرح حسف فتحي في دراستولونظرا ألىمية ا
، ىذا التعبير عف الن س والذات ناتج مف القدرة عم  اتإلاذ القرارات بمعن  آإلر اإلنسافالن س جزء مف طبيعة 

وشإلصية قاطنيو، المسكف صورة ورمز في  القدرة عم  االإلتيار، وليكوف المسكف ناجحا البد أف يعبر عف ذاتية 
أىـ مقتنيات اإلنساف المادية، وبمقدار توافره ومبلءمتو لبلحتياجات واآلماؿ تبياف شإلصية العاتمة المميزة، وىو 

 .(Hassan Fathy,1977 :22) في مجتمع ما بمقدار ما يتوفر االستقرار االجتماعي
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األمف ونوعية الحياة يتوثراف بالعبلقات التي يقيميا ال رد مع جواره ونوعية العمراف أو المستوو  مع أف
ل  اآلإلريف، و  بيف الراقي والمتدني. وىذه العوامؿ كميا تحدد توجو نظرة ال رد إل  ن سو التدريجي لمسكف ا 

وبالتالي الشعور بوضعية أو حالة ن سية ناتجة عف ذلؾ، بحيث أف العوامؿ السابقة يمكف أف تكوف أصبًل في 
تو، وال تمس غيره كالقمؽ، حالة اضطرابية داتمة لمتواصؿ مع الجوار كالعدوانية واضطرابات تمس ال رد بحد ذا

 (.OMS,2004 : 03-04الميوؿ االكتتابية وعدـ االستقرار والتوتر )

( أف ىناؾ عدـ التساوي في 6994) (يغوتي) Gauthierو (سمافاك) Casmanولقد بينت دراسة 
يف بيف أفراد العينت إحصاتيةداللة  وضعية السكف بيف المبلكيف والمستوجريف يؤدي ال  وجود فروؽ ذات

                               . (Casman & Gauthier,1994 :131) في أبعاد الصحة الن سية والعقمية

بالمعن  والتنظيـ في حياتنا، وليس مف  اإلحساسدورا ميما في إلمؽ  المحيط ال يزيقي يمعب وعميو
الشإلصية مادمنا نعتمد باليوية  بإحساسناتماما  فيو نعيشبالمكاف الذي  اإلحساسالمستغرب أف يرتبط 

 2002ماؾ اندرو، و  ) فرانسيس لنا فيو حدثتبشكؿ كبير عم  المكاف الذي عشنا فيو والإلبرات التي 
:345).  

   وما يمكف أف يستنتج أف لمسكف بعدا ن سيا يؤثر عم  ساكنيو، ألنو المووو الذي يوفر لو األمف 
إذا عاش ىذا الساكف في مسكنو حسب ثقافتو، وىذا ما  . اال أف ىذا ال يتحقؽ االاألماف والراحة الن سيةو 

 نحاوؿ التعرض إليو في البعد الثقافي لمسكف.

 البعد الثقافي: -4-5
م يوـ الثقافة م يوـ واسع ومتعدد عرؼ عدة تغيرات عم  مر العصور، ظير في فرنسا في القرف 

مف عشر، كاف يستعمؿ بن س معن  الإلامس عشر في حيف ظير في ألمانيا وانجمترا في أواإلر القرف الثا
، في القرف الثامف عشر و  م يوـ الحضارة، وكاف يدؿ في األوؿ عم  ال كر والعادات وال نوف والعمـو

ميبلدي أإلذ م يوـ الحضارة معن  آإلر وىو الحركة الجماعية واألصمية التي أإلرجت اإلنسانية مف 
الثقافة أيضا تطورا ألف تكويف محيط  في حيف عرؼ مصطمح ،لبربرية إل  حالة مجتمعات متحضرةا

يعارض التكويف الطبيعي الذي يعيش فيو  ،اجتماعي ممزوج بيف التقنيات والثقافة ىو محيط اصطناعي
واقترف م يـو الثقافة بالحضارة مف  .اإلنساف وتحت توثير الحاجات الجديدة لئلنساف يكوف محيطو الثقافي

ن س البعد الجماعي، لكف الثقافة تقتصر عم  األشياء التي ليا  جديد في فرنسا بيف الحربيف فوصبح ليما
في بداية القرف العشريف قدمت و  عبلقة بال كر في حيف الحضارة ينظر إلييا كثرات يجب المحافظة عميو،

رؤية جديدة حاولت مف إلبلليا ت سير الوحدة المكونة لمثقافة والبحث عف االنسجاـ، ىذا ما  اروبولوجيثاألن
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تحدد بعناصر موضوعية، لكف باتجاىاتيا نحو الحياة وبالسموؾ الوجداني    القوؿ أف الثقافة الدفع إل
لؤلفراد المنتميف ليذه الثقافة، وليذا تحدد شإلصية األفراد في كؿ مجتمع سواء كاف عف وعي أو عف غير 

توثير الثقافة، ويمكف وعي بنظاميـ التربوي ومؤسساتيـ وبنماذجيـ ومعاييرىـ فتتكوف الشإلصية القاعدية ب
وبسبب تطور المجتمعات لـ يعد لمثقافة كياف  فيميا ب يـ النماذج السموكية الإلاصة ألفراد كؿ مجتمع.

موحد بؿ تنوعت حت  في المجتمع الواحد كما لوحظ أيضا أنو توجد تطبيقات ثقافية مإلتم ة في مجتمعات 
الخ  ،ثقافة دينية وسياسية وأإلرو عمرانيةليا ن س الثقافة، فوصبحت ىناؾ ثقافة شعبية ونإلبوية و 

(Rouage-Djenidi, 1996 :111-113).  

 Rapoportوقد الحظ  فيو، اشليذا تمعب الثقافة دورا ىاما في شكؿ السكف وال ضاء المع
( أف البيت اليندي يإلتمؼ عف البيت المغربي والبيت الياباني في استعماؿ واستغبلؿ 6972) (رابوبور)

ذا يإلتمؼ شكؿ المنزؿ وتحديد موقعو وتوجيو فتوحاتو حسب االحتياجات العاتمية والعبلقات ال ضاءات، لي
بيف طريقة العيش، و  االجتماعية ومكانة المرأة ومبدأ الحرمة. وىذا ما أكده عندما ربط بيف الشكؿ المبني

ليذه األبنية ما ىو إال التوزيع الجغرافي و  الطبيعة،و  فاألبنية بالنسبة لو ىي نتيجة لمت اعؿ بيف اإلنساف
صورة عف الثقافة الإلاصة بكؿ مجتمع، ألف بناء السكف ىو ظاىرة ثقافية معقدة، باعتبار الثقافة مجموعة 

و أف أىـ ما يميز ىذه الظاىرة  النشاطات لمجتمع أو لشعب ما،و  المؤسساتو  األفكارو  مف العادات
 الجموسو  إيجاد مطبخ، حماـ، مكاف الطعاـالمعكوسة عبر الشكؿ ىي الحاجات األساسية في البناء ك

 ألف السكف يعكس بالضرورة القيـ ،الوقوؼ المرايا، الإلزاتف، اإلضاءة، ترجع كميا لعادات الشعوبو 
 (. 96: 6995 )رجاء مكي طبارة، المشاعر الشعبيةو 

أإلذ  وبعدما تطورت صناعة المساكف ف ي االتحاد السوفياتي سابقا بعد الحرب العالمية الثانية،
 .بإنشاء مدف جديدة صغيرة ومريحة ومييوة بطريقة جيدة لئلطار الحياتي الممتع ،مإلطط التييتة العمرانية

كما اىتـ الإلطط بالناحية االيكولوجية، وبحجـ األسرة، بالسف والجنس والعادات والتقاليد، وأحاسيس وذوؽ 
 .(Cresti  ,1982 :86) المواطف

ما درس االإلتبلفات الثقافية في السموؾ المكاني بيف ثقافات ( عند6976) (ؿاى) Hallوقد ميز 
العرب، جنوب أوروبا، إضافة إل  أنو يدإلؿ في ىذه المجموعة أمريكا  البحر المتوسط التي تشمؿ :

يستإلدموف مسافات و  يظير أفراد ىذه المجتمعات كمية كبيرة مف المودة في سموكيـ المكانيو  البلتينية،
انكمترا إضافة و    كؿ مف دوؿ شماؿ مثؿ ألمانيا ثقافات شماؿ أوروبا التي تشمؿ:و  .ت اعمية متقاربة جدا

في ىذه المجتمعات معيار المودة أقؿ استإلداما حيث ي ضموف مسافات الت اعؿ و  إل  دوؿ شماؿ أمريكا،
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في  وفقد وجدوا كما بيف أف العرب تعودوا عم  االزدحاـ داإلؿ المسكف، .فضاء شإلصيا كبيراو  الكبيرة
 .(206: 2002ماؾ اندرو، و  ) فرانسيس تليس في مسكنيـ مكانا لمعزلة و  ذاتيـ

 (ليي) Leeو (نتراك) Canter( وكذلؾ كؿ مف 6973)  (ؽتا) Tagg  وحسب عدة باحثيف منيـ:
في  ف المعيار في البيوت الغربية يإلتمؼ بشدة غالبا عف الموجودإ( ف6984) (كانت) Kentو (6974)

 تنظيـ البيوت في الثقافات األإلرو غير الغربية،و  يمعباف دورا كبيرا في بناء الديفو  المناخالدوؿ األإلرو، ف
، كما ىو الحاؿ في الغرب ف ي الكثير مف الثقافات الشرقية ال ترتبط الغرؼ داتما بنشاطات محددة

ت أقؿ مساحات لوظاتؼ متإلصصة كمما أصبحت المجتمعا إل واستنتجوا أف درجة تقسيـ البيوت تزداد 
 .(343: 2002 ،ماؾ اندروو  ت.)فرنسيس بداوة

 ضوفر  ، بالبداوةويبلحظ أف ىذا االستنتاج عنصري ألنو قمؿ وحكـ عم  الثقافات غير الغربية 
بناء السكف وتنظيمو وطريقة رغـ أف كؿ األبحاث أكدت عم  أف النموذج الغربي لمسكف كمعيار، 

وعميو يرتبط السكف  . تبطة ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمعمر  وحت  الممارسات التي تجرو فيو امتبلكو،
التي تعبر عف ىوية الجماعة التي يدإلؿ ال رد في عبلقة و  المجتمعو  بالتركيبات الثقافية المإلتم ة لم رد

 .لطرؽ امتبلؾ ال ضاء تنظيمو،و  لتجييز المسكف تعطي ىذه العبلقة المعاني لكؿ شيء: لؤلماكف، معيا،
أساسا حسب  فيو و ةيالمؤدالمسكف وحت  درجة التعمؽ بو والت اعؿ معو حسب الوظي ة  يإلتمؼ استغبلؿو 

 .الثقافة الساتدة في ذلؾ المجتمع
رغـ  وأن حيث أكدت عم  ذلؾ، ال  أشارت والجزاترية الدراسات العربية حت اإلطار وفي ىذا 

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

المركز  دراسة  ومف ىذه الدراسات نجد إل  ترتيبو وتنظيمو المبلتماف لمعادات االجتماعية والثقافية.
ض تصميـ المنازؿ الجديدة في قطاع غزة مع ثقافة المجتمع ( أنو يتعار 6997ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف)

ال مسطيني، فجميع المساكف التي أنشتت تإلمو مف صالة معيشة، حيث أف المنزؿ مكوف مف غرؼ فقط. 
، أف األسوار الإلارجية ليذه تتكوف مف حديد عم  شكؿ شباؾ، وىذا يإلالؼ الثقافة العربية ال مسطينية كما

يرضاه معظـ السكاف الجدد، وليذا قاـ  ؿ بو يكشؼ المنزؿ مف الداإلؿ وىذا ما الفالسور بالشكؿ المعمو 
أو عبر ألواح أو بقطع كبيرة مف  اإلسمنتيالسور سواء بالطوب  بإغبلؽ ىذه المساكف الكثير مف أصحاب

كما أف جميع المنازؿ ممتصقة بعضيا ببعض،  أدو ال  تشويو المظير الإلارجي. القماش. وىذا بحد ذاتو
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)المركز  وال يوجد مسافات مناسبة بيف المنزؿ اآلإلر، وىذا أيضا يإلالؼ الثقافة العربية ال مسطينية
 .(6997، ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف

( والتي كانت تيدؼ ال  التعرؼ عم  الطرؽ التي 6999بكار ربيعة وآإلروف ) بينت دراسة كما
عادةلجانب الداإلمي لمسكف يمثؿ الحماية ا يستعمميا المياجروف المتبلؾ ال ضاء السكني، ال  أف بناء  وا 

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 

التحرر مف القيود  ثقبل وحقؿ صراع، أما الإلارج فيو مجاؿ إلييـيعتبر بالنسبة صؿ العاتمي والثقافي األ
   (.Bekkar & al, 1999) العاتمية

دراسة عامر  منيا: أجريت عم  المجتمع الجزاتري، والتي الدراسات التي وتوصمت
ؼ العاتمة ( التي دارت حوؿ العاتمة وتكي يا مع البناء الذاتي الحديث، ال  أف تكي6993إسماعيؿ)

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 

ناصر قديمة في البناء الحديث، كإقامة قبؿ الميندس المعماري، والتي تؤكد مبدأ االنطواء، وكذا إدماج ع
  (6993 )عامر إسماعيؿ، نشاطات اقتصادية في الطابؽ األس ؿ مف البناء

والتي كانت تيدؼ ال   (6996)رواؽ  -جنيدي عبمة  التي قامت بيا  وكذلؾ توصمت دراسة
متعمؽ ء السكني أف امتبلؾ ال ضا معرفة طرؽ امتبلؾ ال ضاء السكني بوكبر أحياء مدينة قسنطينة، ال 

بشإلصية مستعممو وبالثقافة القاعدية لمساكف، فمف إلبلؿ بعض السموكات السكنية ومإلتمؼ الممارسات 
)الذيف  االجتماعية تتحدد نوع ال تة االجتماعية التي تستثمر ىذا ال ضاء. ويدعـ أصحاب ال تة التقميدية

باتيـ القديمة ويواصموف عاداتيـ السكنية فضاءاتيـ السكنية الجديدة بمكتس مف بيوت قصديرية( انحدروا
)الذيف  التقميدية مثؿ: العبلقات الجوارية. في حيف يعتبر ال ضاء السكني بالنسبة لم تة االجتماعية الراقية

   فضاء شإلصيا ال تتحكـ فيو العبلقات الجوارية ألنو فضاء مغمؽ باتجاه الإلارج انحدروا مف أحياء راقية(
(Rouage-Djenidi, 1996 ).                                

( والتي كانت تيدؼ ال  معرفة التكثيؼ الداإلمي لممسكف 2006) دراسة بف عاشور سياـكما بينت 
وعبلقتو بزواج األبناء مف إلبلؿ كي ية تعديؿ اإلطار المبني لممسكف الجديد وتكيي و ليتبلءـ مع بنية 

لم ضاء السكني الجديد، مما أدو  تعديمية إجراءاتبلت أجرت ل  معظـ العاتإاألسرة بسبب زواج األبناء، 
ال  التغيير الكمي لمتصميـ اليندسي األول  لمعمارة. وىذا يدؿ عم  وجود عبلقة مباشرة بيف السموؾ 
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المعماري وثقافة الساكف التي تتبع قيمو الذاتية، وكذا تصوراتو ال كرية. ويبدو ذلؾ واضحا في أساليب 
عم  فضاء حر غير دمة مثؿ: تغطية الشرفات والنوافذ بمإلتمؼ المواد، قصد الحصوؿ التغيير المستإل

مكشوؼ عف الإلارج، باإلضافة ال  تسييج مكاف الطوابؽ الس مية بسياج واستعمالو عم  شكؿ حديقة 
 .(2006 )بف عاشور سياـ، إلاصة بنشر الغسيؿ أو تج يؼ بعض أنواع األطعمة

دراستو طرؽ امتبلؾ واستعماؿ ال ضاء باألحياء الجديدة لمدينة تيزي  كما وجد لكابي محمد سعيد عند 
وزو أف ىناؾ درجات مإلتم ة مف االندماج مع السكنات الجديدة التي تعتبر غريبة عف ثقافة الساكف ومجتمعو. 

 )شقؽ في عمارات ذات طوابؽ(، كذلؾ تحوؿ السكاف مف المنزؿ الري ي التقميدي ال  المسكف العصري الحديث
  .(Lakabi ,2002 ) أدو ال  إعادة إنتاج بعض األشكاؿ التقميدية في ال ضاء الجديد

يتجاوز الشكؿ  ،الثقافيو  جتماعياالو  ن سيالبعد ال عدة أبعاد منيا:يكتسي ف السكف إومما  سبؽ ف
عف عندما تكمـ  (جوف ترنر) Turner جاء بو وىذا يت ؽ مع ما ،أي البعد اليندسي البناتي الظاىر

مجاؿ الحرية ولو إلصاتص متعددة مف حيث  طبيعة األرض والحجـ  عم  أنو أكدحيث  ،ناصر السكفع
ويضمف حياة اجتماعية ويسيؿ في المحيط  .، الكيرباء، عزؿ الصوت...(والمرافؽ )الياتؼوالمساحة 

ونمط  د البناءجييزات االجتماعية والثقافية والتجارية. أما طبيعة مواتيعكس قربو مف الو عبلقات الجيرة، 
ال  أنو مووو تسمح تييتة  إضافة صاحبو. إليياالبناء تبيف نوعية الذوؽ والثقافة اليندسية التي ينتمي 
وتظير  ،وىو تكويف سوسيولوجي من عة اقتصادية،تجييزاتو أف تحافظ عميو مف العدواف الإلارجي. وىو 

 ث أنو يسمح بإنتاج إلدمات بيع وتوجيرفيو أنماط سموؾ الجيرة. وفي األإلير فيو مجاؿ استثمار مف حي
(Turner, 1994 :76). 

كاف  إذامف التعرض ال  االضطرابات واألزمات إلاصة  يقي السكف ال رد يمكف أف ون س في الوقت
 في العنصر الموالي. إليوتطرؽ نا ما سذيقطف بمسكف يتوفر عم  الظروؼ السكنية المبلتمة، وى

 ظروف السكن:  –5–
عم  مدو مبلتمة ىذا األإلير لقاطنيو، وال يعتبر السكف مبلتما ما لـ تتوفر فيو  السكف ظروؼ دؿت

شروط الحياة العصرية مف مرافؽ ضرورية، وتجييزات اجتماعية قريبة منو، ألنو مصدر السعادة وليس 
واه منبعا لمجريمة واالنحبلؿ واالستغبلؿ. وىو المكاف الذي يعاشره ال رد باستمرار يعمؿ فيو، يسترجع ق

عبد الحميد لمعمؿ فيو، وتتكوف فيو العبلقات االجتماعية بيف أعضاء األسرة واألسر األإلرو )
  (.30-29: 2007،دليمي
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أف الظروؼ السكنية   (6994) (يغوتي ) Gauthierو (سمافاك ) Casmanولقد بينت دراسة 
 ة، سوء اإلنارة وغيرىاسببا مباشرا في التوثير عم  صحة الساكف مثؿ: عدـ نظافة الجدراف، الرطوب

(Casman & Gauthier,1994 :133). 
أف الظروؼ  السكنية السيتة والمشكبلت اليومية الناتجة عف  (فاشو ب) Beauchesneوحسب 

ضيؽ فضاء المسكف، وكذا عدـ توفر المسكف عم  الشروط الصحية البلزمة ال تحقؽ االندماج 
  .(Beauchesne,1994 :41) بمجيكاالمياجرة في بعض المناطؽ مف  لم تة االجتماعي

ىو مكاف يضمف الظروؼ الضرورية والكافية لمصحة الجسدية، العقمية،  المبلتـإذف فالسكف 
الذي تنعدـ  المبلتـومما ال شؾ فيو أف السكف غير  االجتماعية، الحماية، النظافة واحتراـ الإلصوصية.

 ة، فانو يرتبط بعدة أمراض واضطرابات ن سية.فيو النظافة واألمف والحماية ونسبة معينة مف الإلصوصي

الممارسات العاتمية طبيعة السكف، و  لتحميؿ ظروؼ السكف يجب التطرؽ إل  عدة عناصر منيا: و
 وىذا ما نحاوؿ التعرض إليو بالت صيؿ: والتنظيمات التي تجرو داإلؿ السكف وكذا الرضا عف ىذا األإلير.

 طبيعة السكن: -5-1
األساسية تتمثؿ في تقديـ المووو، اال أنو يجب أف يوفر مإلتمؼ اإلمكانيات  وظي ة السكفرغـ أف 

ألف المسكف ىو مف أولوية  ،واألماف التي تض ي عم  الحياة المنزلية قدرا معينا مف الراحة والطمونينة
ؿ والحم  ألف المسكف يمث الحاجات عند األفراد وليس معن  ذلؾ أف األفراد واألسر تسكف لمجرد المجوء

سرة ومف الم روض أف يوفر لكؿ عضو مف أعضاء األ حاجات فيزيولوجية اجتماعية، سيكولوجية، ثقافية،
وسيمة االستراحة واالستجماـ، الراحة الجسدية، المبلىي الثقافية، طموحات توسع العاتمة سواء مف حيث 

 .(24: 2007،ميد دليميعبد الح) حيلرو ال كرية أو االنشراح العاط ي واالتحسيف المادي أو التنمية 
ال  أف السكف الجيد يسمح لمعاتمة أف تحقؽ وتصوف الشرؼ وعزة الن س  (وود) Woodوتذىب        

ويسمح بالتجمع )ال يحتـ االن صاؿ( يمبي جميع األعماؿ اليومية، بو مجاؿ إضافي يسمح بطموحات 
 (Schoonbrodt ,1979 :78)أإلرو 

بعا لتطور المجتمعات وطريقة إنتاجيا وتمثيميا وتصورىا لقد مر مصطمح السكف بعدة مراحؿ تو 
فيو ليس بمجرد مصطمح ذا معن  محدود ومرتبط فقط بالعمراف إنما ىو  لمعالـ والمجتمعات بحد ذاتيا،

تشمؿ ىذه المعايير مصطمح مرتبط أيضا بالمتطمبات ومجموعة مف المعايير التي ينتظرىا منو الساكف، 
وؼ الجيدة المحيطة بالسكف، والتي تساىـ في توميف سبلمة الساكف وتحافظ كؿ الشروط الصحية والظر 

المرحاض، بيت (عم  صحتو الن سية والجسمية واالجتماعية وىي تإلص كؿ التجييزات الصحية 
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االستحماـ، المطبخ، التدفتة، الكيرباء، مساحة المسكف، عدد الغرؼ، عدد أفراد العاتمة الساكنيف تحت 
يجب أف يدإلؿ ضمف البيتة السكنية: الإلصوصية، اليدوء ال ضاء الم توح، االستقبللية، . كما )سقؼ واحد

نما ىي أساسيات ضرورية في الحياة )حيدر فاروؽ  والحرية، وىذه العناصر ليست عناصر رفاىية، وا 
  (.68: 6998عباس، 

التيوية الجيدة وحددت بعض الدراسات أىـ الشروط والمعايير لمسكف الصحي، والمتمثمة فيما يمي: 
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 

األمنية مثؿ الوقاية مف الحراتؽ، مف  عم  أساس سميـ )نوعية األرض، األساسيات(، توفر اإلجراءات
 .(69: 6998الكيرباء، والسقوط مف الشرفات والسبللـ )حيدر فاروؽ عباس، 

 :والتي منيا، السكف مؤشرات تدؿ عميو أف لطبيعةبناء عم  ما سبؽ نستنتج و 
 مساحة المسكن:  

تستجيب ال  كف أف نحدد مساحة معينة ممف المىي مف المعطيات التي نستطيع أف نقيسيا، ف
إلطورة عم  الصحة الجسدية وال كرية  إثارةجميع أعضاء األسرة بالمسكف واف لـ تمبييا ستؤدي حتما ال  

 Casman دراسة  أيضا التي منيا ، حيث كش ت الدراسات(24 :2007،عبد الحميد دليمي) ألعضاتيا
حقيؽ الراحة والتوازف ( التي تؤكد عم  دور مساحة السكف في ت6994) (غوتي) Gauthierو (كسماف)

 لؤلفراد، كما أظيرت أف عامؿ المساحة يعد مف العوامؿ المباشرة الرت اع عدد المبلكيف لمساكنيـ
(Casman & Gauthier,1994 :131).  

وفيات األط اؿ وكثافة المسكف، ومعدالت  أف ىناؾ ارتباطا وثيقا بيف نسبة وكذلؾ بينت الدراسات
والحيوية، ذات  اإلنجاب، وانإل اض مستويات األحياءعدالت المرض بيف التزاحـ السكني، ولوحظ أف م

وبيف حجـ الغرفة  صمة وثيقة بتزايد معدالت التزاحـ السكني. وىناؾ ارتباطا وثيؽ بيف طوؿ ووزف الط ؿ
كما أف  .عامؿ االزدحاـ والتزاحـ السكني بسبب األمر الذي أدو ال   أف توإلر نمو الط ؿ ،في المنزؿ
األمراض المعدية، وزيادة نسبة وفيات األط اؿ، والحجرة  المزدحمة تعتبر عامبل ىاما في انتشارالحجرة 

وأف التزاحـ السكني يرتبط بانتشار  ،المزدحمة مف أىـ العوامؿ في انتشار أمراض الجياز التن سي
ية التي تكشؼ في الوقت الذي يكوف فيو عامبل أكثر توثيرا في المشكبلت األإلبلق .األمراض التناسمية

وذلؾ نظرا النعداـ الإلصوصية بيف أفراد األسرة. وبالمثؿ ترتبط مشكمة  السيء اإلسكافعنيا مناطؽ 
الجريمة واالضطراب عامة بالظروؼ غير المبلتمة لئلسكاف. وقد يرجع عدـ احتراـ القانوف وعدـ احتراـ 
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د ىو الشارع ومسكنو حجرة مزدحمة أو المجتمع ال  الذكريات األول  لمصبي الط ؿ، لما كاف ممعبو الوحي
مف المشاكؿ االقتصادية  مسكف متيالؾ. وىناؾ ارتباطا وثيقا بيف سوء األحواؿ السكنية وبيف ت شي الكثير

واالجتماعية وربما يكوف أسوء التوثيرات الناتجة عف اإلسكاف الرديء في مدينة ما ىو فساد األإلبلؽ 
: 2007،عبد الحميد دليمي) في قوة اإلنتاج لنسبة كبيرة مف السكافوالمعنويات وما ينتج عنو مف انإل اض 

26-27                        .) 

كف بغية توفير المسكف المطابؽ لمتركيبة االمس مف نماذج ألىمية مساحة السكف وضعت عدةو 
ؿ عم  يد (،typeكممة  مفTالحرؼ )الرقـ الذي يتبع  ...T1, T2, T3األسرية، لذلؾ حددت المساكف 

حددت ( 6996)مع إضافة المطبخ، مكاف االستحماـ والمرحاض. ومنذ  عدد الغرؼ الرتيسية في المسكف،
ومساحة  T2 لبالنسبة    ²ـ 46ومساحة  T1بالنسبة    ²ـ 68 بػالمساحة السكنية الدنيا بحسب النماذج: 

 T5  (Segaud & al, 2002 :328-329.) لبالنسبة    ²ـ 88

في الوقت الحالي وىو أكثر ما يميز أحياءنا كتظاظ داإلؿ السكف ركزت االىتمامات عميو مع العمـ أف اال
ومساكننا األمر الذي يمثؿ تيديدا كبيرا لمحالة االجتماعية، الن سية والجسدية لمسكاف ألف العبلقة بيف مساحة 

طرابات الن سية والجسدية. واالضيور العديد مف اآلفات االجتماعية المسكف وعدد السكاف مباشرة، وتسبب في ظ
إل  إثبات ىذه العبلقة  (شومبار دولو) Chombart De lauweو (رارومد) Romdartولقد توصؿ كؿ مف 

بيف عدد القاطنيف في السكف ومساحة ىذا األإلير، حيث أنو كمما زاد عدد األفراد دوف زيادة المساحة ظيرت 
شرعية وكذلؾ اضطرابات الجسدية الوالوالدات غير  ،لتربويآفات اجتماعية كالسرقة، الجريمة وتدني المستوو ا

 .Lakabi ,2002 : 26) (والن سية وانتشار األوبتة واألمراض المعدية 

( مف أىـ األبحاث التي 6975) (شومبار دولو) Chombart De lauwe  وتعد الدراسات التي قاـ بيا
استنتج أوؿ إحصاء  ، حيثالمساكف الحضرية عندما درس أثر االزدحاـ في بينت األبعاد الصحية لمسكف،

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 

ف حالتو االجتماعية والباثولوجية تتوثر كثيرا، وتتدىور ويكثر إف   ²ـ 9.3-7.9ي المسكف عف المستغمة لم رد ف
   .Chambart De lauwe)  121: 1975 ,   ( المرض والجريمة نتيجة ليذا الزحاـ

قد حدد عموما بالنظر إل  التكثيؼ و  واعتبر معيار المساحة الداإلمية لمسكف في غاية األىمية،
معدؿ إشغاؿ  بمعن  ارت اع عدد أفراد العاتمة في سكف ضيؽ، ويعبر عنو وفؽ معدليف ىما: الداإلمي فيو،
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( ويعني Top(، ومعدؿ إشغاؿ الغرفة )Taux d'occupation du logement( وتعني )Tolالمسكف )
(Taux d'occupation de la pièce .) 

 6998 )عبلـ أحمد إلالد،أما بالنسبة لعناصر المسكف فقد حددت مساحة كؿ عنصر كما يمي: 
:209) 

 ـ. 2.70والعرض    ²ـ 60المساحة غرفة النوم:  -
 .ـ6.50والعرض   ²ـ 3المساحة المطبخ:  -
 ـ.6.20والعرض   ²ـ 2المساحة الحمام:  -
 ـ. 0.80والعرض   ²ـ 6المساحة المرحاض:  -

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

الحد األدن  لمساحة السكف وعناصره حسب حجـ العاتمة. )عبلـ أحمد  يوضح (:06الجدوؿ رقـ )
 (209: 6998إلالد، 

 عناصر الوحدة السكنية

حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 العاتمة

غرفػػػػػػػػػة  غرفة النـو 
 األكؿ

غرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الجموس

لمسػػػػػػػػاحة ا طرقات  سمـ مطبخ حماـ
 2الكمية ـ

2 60 5 5.7 5.3 5 5.2 2 35.5 

3 60+6 5.0 5.7 5.3 5 5.2 2 46.5 

4 60+60 5.5 4 4 5 5.2 2 47.5 

5 60+64+6 6 4 4 5 5.2 2 52.5 

6 60+60 +60 6 5.4 5.4 6 5 2 66 

7 60+60 +64 7 5.4 5.4 6 5 4 69 

8 60+64 +64 7 5 5 6 5 4 76 

9 60+64 +66 5.8 5 5 6 5 4 78.5 

60 60+66 +66 5.5 5.5 5.5 7 5 4 85 
 

أوؿ مف وجد العبلقة بيف القياسات  (لوكوربوزي) Le Corbusierويعتبر الميندس المعماري 
الجسمية واليندسية، عندما اكتشؼ مف إلبلؿ دراساتو لممساكف اليونانية والتركية أف ىندسة ىذه المساكف 

ىو يمثؿ و  متر، 2.20اف، بحيث كاف يقدر ارت اع ىذه المساكف بػوظي ية ألنيا استإلدمت عم  مستوو اإلنس



 السكن                                                                                  الفصل األول           

 - 53 - 

الذي حدد عبره ، (Le Modulor) حقؽ ما أسماه بالمقياس الذىبيطوؿ اإلنساف مع رفع اليد اليسرو، و 
 (.Le Corbusier ,1977:52) القياس المناسب لئلنساف إلبلؿ التصميـ المعماري

، كما نتج عنو عدة أشكاؿ رياضية منحت لم ضاء وقد استعمؿ ىذا المقياس في أرجاء العالـ
 .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 

تحديد ىذه المستويات مف  الثاني عف الحد المطموب فاف ذلؾ يؤدي إل  اإلتبلؿ التوازف العاتمي، وقد تـ
إلبلؿ دراسات مكث ة لعينات مف األفراد تنتمي إل  عاتبلت سوية وغير سوية, أما المستوو األفضؿ اليـو 

، أما  ²ـ 60-8بحيث يتمركز المستوو الباثولوجي مابيف  فيو المحدد بمؤشر المتر المربع لم رد الواحد،
ف المستوو إعمؽ باالكتظاظ أو التكثيؼ الداإلمي لمسكف، ف. وفيما يت  ²ـ 64-62المستوو الحرج فيقع بيف 

                      فرد في الغرفة 2فرد في الغرفة، والمستوو الحرج فيتحدد بػ 5.5بػ الباثولوجي يتحدد 
) , 1975 :106  (Chombart De lauwe.   

 المرافق الضرورية في السكن:  
 لتحقيؽ ىامة نقطة تشكؿ أصبحت التي (في السكف المرافؽ الضرورية) المساتؿ بيذه ييتـ ولـ

 ال رنسي الوطني المعيد بيا قاـ التي األبحاث إلبلؿ مف( 6999-6962)  بيف ما إال المسكف في الراحة
 الصحية لممعايير تبعا المساكف مف أنواع بيف ميز الذي (INSEE) االقتصادية والدراسات لئلحصاء
 يتوفر ال مسكف: نجد األنواع ىذه أىـ ومف والتدفتة، النظافة: ىما يفأساسي عنصريف عم  مركزا المتوفرة،

 وبدوف صحي تركيب بدوف ومرحاض ماء عم  يتوفر مسكف فقط، الماء عم  يتوفر مسكف ماء، عم 
 حوض أو حماـ مثؿ بسيطة صحية وتجييزات مرحاض عم  يتوفر مسكف استحماـ، حوض أو حماـ

 وبدوف كبير استحماـ وحوض مرحاض عم  يتوفر ومسكف كزية،مر  تدفتة وجود وعدـ صغير استحماـ
 عم  أنو الإ .مركزية تدفتة وجود مع كبير استحماـ وحوض مرحاض عم  يتوفر ومسكف مركزية، تدفتة

وفرة الماء والكيرباء الحماـ دور المياه والمرحاض و  عم  يتوفر أف يجب مبلتـ السكف يكوف لكي العموـ
      .Segaud & al, 2002 :86-87)) وباقي المرافؽ
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 اإلنساف أف اعتبار عم  المسكف، داإلؿ التدفتة عممية توفير ضرورة عم  الباحثيف بعض ركز قدلو 
 نسبيا، مرت عة درجة وىي ـ°37 إل  جسمو حرارة معدؿ يصؿ بحيث الحار، الدـ ذوات المإلموقات مف
 جدا باردة بالجسـ المحيطة الحرارة درجة دماوعن الجسـ، لحرارة البلـز بالوقود اإلنساف الطعاـ يزود لذلؾ
 المناطؽ في اإلنساف راحة أف إال الحرارة، فقداف مف المبلبس تقمؿ كما حرارتو، مف كثيرا الجسـ ي قد

 بيف حرارتيا درجة تتراوح غرفة في األفراد معظـ يرتاح بحيث الداإلمية، التدفتة استإلدـ تقتضي الباردة
 واإلتم ت غرفتيف حرارة درجات تساوت فإذا كذلؾ، ال رد راحة عم  لغرفةا رطوبة وتؤثر .ـ° 26 ـ26°

 تتراوح كما. األعم  الرطوبة ذات الغرفة في بالدؼء سيشعروف األفراد معظـ فإف فييما، الرطوبة درجات
 (.2004 العالمية، العربية الموسوعة( %60و %30 بيف ال رد لراحة المثم  الداإلمية النسبية الرطوبة
 واألمطار الرياح شدة أو الشمس حرارة شدة مف والحماية والتبريد التدفتة استإلدـ أنو ال  وأضؼ 
 وما والتدفتة والتبريد اإلنارة أجؿ مف والطاقة.. .والقوارض كالحشرات األإلرو الإلارجية والتعديات والغبار
 .Segaud & al, 2002 :329)) بالتيوية يتعمؽ

 المسكن في التجهيزات: 

لحماية والرفاىية، ألنو يقدـ أوال ا أنتج لتحقيؽ( السكف عم  أنو 6947) (موس) Mauss يعرؼ 
تطور المجتمعات في تصميـ مع و  لئلنساف مف مإلتمؼ االعتداءات إلشباع الحاجة لمحماية عنده،المووو 

ؼ ال رد ال  توفير الرفاىية فيو والراحة. ىذه الرفاىية تغم االحماية بؿ تعداى ىذه المساكف، سمح بتحقيؽ
، لكي يتحكـ في التبادالت مع الإلارج، ىذا مف جية ومف جية أإلرو ليتحكـ في ال ضاء مثؿ جمده

 . Segaud & al, 2002 :82-83)) فيو الداإلمي لمسكف، وتسيؿ لو القياـ باألعماؿ المنزلية
 

 .Segaud & al, 2002 :83))  وتتحقؽ ىذه الرفاىية مف إلبلؿ ثبلث مجاالت ىي:
 تحقيؽ الرفاىية داإلؿ المسكف وكذلؾ في محيطو، وذلؾ بتنظيمو في المجال االجتماعي لمسكن:

 وىذا يعكس الممارسات والتصورات ال ردية والجماعية لقاطني السكف.
مجموعة مف التجييزات التقنية و  وىذا المجاؿ ىو عبارة عف غبلؼ مادي في المجال التكنولوجي:

 المنزلية وترضي التوقعات الإلاصة بالحماية وأما األفراد. التي تسيؿ القياـ بالنشاطات
والمعدات البلزمة لمحاجات الجسمية التجييزات  ويقصد بيا مجموعة في المجال الجمالي:

 .واالجتماعية مف األرضيات والحواتط والسقوؼ لممساعدة عم  التنظيـ البيتي الداإلمي
  .األثاث كذلؾو  ( زة، الطباإلة، الثبلجة، الغسالة...) التم ويقصد بالتجييزات األدوات الكيرومنزلية
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( ثبلث إلصاتص أساسية في تحديد نمط الت اعؿ في 6976) (نياجو )Joiner  وصؼ لذلؾو 
الغرؼ  لذلؾ ال بد أف تإلمؽ الغرفة ىي: المسافة بيف قطع األثاث، وكمية الديكور الرمزي المستإلدـ.

  حسب كما يتوثر إدراؾ حجـ الغرفة .ي سوؼ تحدث فييامناسبة لمنشاطات التو  االنطباع بونيا كافية
Sadala  (ساداال) و Oxley(أوكسمي )(6984 )تبدو الغرؼ المستطيمة أكبر مف و  بالعديد مف األشياء

لغرؼ ذات فا (6976) (فيزاد) Davisو ( بوـ) Baum . وحسبالغرؼ المربعة، مع أف مساحتيـ واحدة
 (سفاساميمو ) Samuelson  حسب واحتواء الغرفة .الغرؼ الداكنةأكثر سعة مف و  الطبلء ال اتح أكبر

اإلتيار األثاث و  .ف األثاث يجعميا تبدو صغيرة الحجـعم  الكثير م (6976)( راو ندال)   Lindauerو
إض اء الصبغة الشإلصية عم  السكف،   يعني وضع بعض الرموز والعبلماتو   والديكورات وتزييف السكف
أف عند انتقاؿ ال رد إل  سكف جديد، فاف بحيث بينت بعض الدراسات   ة ال ردياتعتبر ذات أىمية في ح

مف بيف األشياء األول  التي يتـ وضعيا ىي الممتمكات الشإلصية جدا أو الديكورات والزينة المرتبطة 
( أف كـ ونوع الديكورات المستإلدمة 6976) (ألتماف )Altmanو سف(ىان) Hansenبذلؾ ال رد. وقد بيف 

بدراسة تـ فييا قياس حجـ  اقامحيث الغرفة ترتبط باحتماؿ ت ضيؿ األفراد لمبقاء في ذلؾ المكاف،  في
الديكورات وتـ فحص سبع فتات مف الصبغة الشإلصية، وقد عكست ىذه ال تات الديكورات المرتبطة 

لترفييية والديكورات القيـ السياسية والدينية وال مس ية ومجاالت االىتماـ الشإلصي، وا بالعبلقات الشإلصية،
  (.224-223: 2002 ،ماؾ اندروو  ت.التجريدية )فرنسيس

( أف مبلؾ المنازؿ يعطوف 6986) (جرينبوـ) Greenbaumو (جرينبوـ) Greenbaumوأوضح 
 Greenbaum)  صبغة شإلصية ألماكف إقامتيـ عف طريؽ وضع عبلمات أكثر مما ي عمو المستوجروف

& Greenbaum, 1981:13) 
  متعمقة بالخدمات الخارجية: نواحي 

 المحبلت التجاريةو  سيولة الوصوؿ لمطرؽ المميدةلكي يكوف السكف مبلتـ يجب أف تتوفر فيو 
 ،)البريد اليواتؼ،(المواصبلت و  التعميـو  الصحةو  المجتمع المحميو  الجيرافو  مكاف العمؿو  النقؿو  األسواؽو 

يتية الإلارجية بتوفر الجدراف واألسطح والنوافذ ذات لمحماية مف عوامؿ التعدي الب وغير ذلؾ مف الإلدمات
الحجاب السمكي الواقي مف الناموس والذباب واألبواب والشرفات وصرؼ مياه المجاري والتإلمص مف 

ومإلزف أدوات لمعب والعمؿ ومناطؽ الميو والترفيو وبستاف... وجدراف وأسوار، حيثما  )القمامة(ال ضبلت 
 .Segaud & al, 2002 :329)) عي األمف البدني أو ألغراض ثقافيةيتطمب األمر ذلؾ سواء لدوا
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دراسة المركز ال مسطيني لحقوؽ   يمكف تمإليصو ال  ما أشارت إليو طبيعة السكففعم  العموـ و 
يدة، جلكي يكوف السكف مبلتما يجب أف يعد بشكؿ جيد، فيجب أف تكوف التشطيبات  (6997)اإلنساف

مقصور بمادة االسمنت مف الداإلؿ والإلارج. كذلؾ  ويكوفبلمة واألمف، ويتوفر المسكف عم  شروط الس
تـ طبلتيا بالدىانات المناسبة لتحمييا مف الرطوبة. أضؼ ال  ذلؾ يجب أف تكوف  جميع جدرانو قد

معظـ النوافذ الإلاصة بالبيوت جيدة ومناسبة لمتيوية وكذلؾ تسمح لدإلوؿ أشعة الشمس. واألىـ مف ذلؾ 
وف جميع البنايات ال تتعدو الثبلثة طوابؽ كحد أقص ، ومنيا ما يتكوف مف طابقيف أو أنو يجب أف تك

طابؽ واحد، وىذا بحد ذاتو مؤشر جيد. كما يجب أف تقع المنازؿ في مواقع قريبة مف المرافؽ االجتماعية 
 .(6997)المركز ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف،  كانت تعميمية، صحية، اجتماعية...سواء الحيوية، 
دورا ىاما في جعؿ السكف مبلتما، مما يسمح لمعاتمة  تنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكفلمقد يكوف و 

 بالعيش فيو بارتياح، ليذا سيتـ بالت صيؿ التعرض لعنصر التنظيـ داإلؿ السكف. 

  :(Les organisations) التنظيمات -5-2
السموؾ و   ضاء المراد تنظيموأف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف الند( ا)أوسم  Osmand الحظ الطبيب

 كقاعات االنتظار ليا توثير عم  االحتكاؾ بيف األفراد اإلنساني، فبعض أنواع ال ضاء المراد تنظيمو
بيف األفراد  أماكف أإلرو تحد مف االتصاؿو  الساحات العامة في حيف أف فضاءاتو  كذلؾ المقاىيو 

                                .((Lakabi, 2002 :24  عجمةالمطارات أيف الكؿ عم  و  كقاعات االنتظار في المحطات

اإليديولوجية و  االعتقادات الدينيةو  أما فيما يإلص السكف فاف تنظيمو الداإلمي يإلضع لنظاـ القيـ
 والشروط االقتصادية إضافة إل  القوانيف العقمية ويتجاوز تحديد ال رد وحده لو، إل  توثير المعايير االجتماعية،

 . ((Lakabi, 2002 : 34 فكار ال مس يةاألو 

( التي كانت تيدؼ ال  6999بكار ربيعة وآإلروف ) دراسة :والكثير مف الدراسات بينت ذلؾ منيا
التعرؼ عم  الطرؽ التي يستعمميا المياجروف المتبلؾ ال ضاء السكني، ال  أف تطبع الثقافة المحمية طريقة 

 الساكنيفتجييزه وتوزيع الغرؼ يتـ وفؽ أسموب يعبر عف شإلصية تنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف، فترتيبو و 
في مساكف المياجريف ب رنسا. كما أف غياب الحماـ العربي يؤدي ال   وثقافتيـ، كحضور الصالوف العربي بقوة

بطريقة تقميدية كتسإليف الغرفة  استإلداـ بيت االستحماـ مف طرؼ أفراد العاتمة إلاصة النساء وال تيات،
   (. Bekkar  & al,1999) ؿ البإلارباستعما
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    ( أف تجييزات السكف6975) (شومبار دولو) Chombart De lauweاستنتج  ولقد
ينعدـ الترتيب داإلؿ و  المشكبلت المتعمقة بالتنظيـ تؤثر عم  توازف العاتمة، فعندما تغيب ىذه التجييزاتو 

 قد أو يكوف محروما مف زاوية داإلمو لتنظيـالسكف، فاف األـ تكوف معرضة لمتعب، كما أف الط ؿ الذي ي 
ثنولوجية بحيث أكدت عدة دراسات لمجماعة اإل ترتيب أغراضو الشإلصية، يدإلؿ في صراع مع عاتمتو.و 

التي أقيمت عم  مساكف جديدة  (Le groupe d'ethnologie sociale français)االجتماعية ال رنسية 
أف  (شومبار دولو)ويضيؼ  .ة ألط اؿ العاتبلت الكبيرة الحجـعم  ضرورة وجود غرفة لمعب بالنسب ب رنسا،

التقاء و  توزيعيا يجب أف يتـ وفؽ ثبلثة أقساـ ىي: مكاف يحافظ عم  الحياة الإلاصة، مكاف تجمعو  تنظيـ الغرؼ
 أف المسكف يسمح بعقد عبلقات (شومبار دولو)أفراد العاتمة، مكاف لمحياة االجتماعية. باإلضافة إل  ذلؾ يرو 

حت   عدـ االإلتبلط الداتـ الذي يقضي عم  الحميمية داإلؿ السكف،و  ىذا معناه، عدـ العزلةو  معتدلة مع الجيراف
 Névrose de "األروقة بعاصب"توترات يسمييا المإلتصوف في الطب العقمي و  ال تصؿ إل  ضغوطات

paliers    (Chombart De lauwe, 1975 :122)  
ذيف تكمموا عف تنظيـ وتقسيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف حسب األعماؿ مف الباحثيف ال وىناؾ العديد

 التي تربط تنظيـ تراكي بوشارة –مثؿ الباحثة التونسية زناد  المنوطة فيو كممارسات يومية معموؿ بيا،
وذلؾ بتركيزىا عم  التنظيـ المإلصص لوسط الدار ك ضاء  ،السكف مف إلبلؿ التنقؿ الجسمي لممرأة

حيث تقوؿ أف تنقبلت المرأة ضمف ىذا الوسط تكوف  األإلرو التي تتوسطو،م ترؽ لم ضاءات 
Centripete ،تنظيـ أفوتضيؼ إل   مقابؿ الرجؿ الذي تكوف نشاطاتو اتجاه ىذا ال ضاء نحو الإلارج 

كمكاف تحضير الطعاـ، األكؿ، النوـ،  ،بوظي ة كؿ جانب أو حيز مف ال ضاء مرتبطال ضاء داإلؿ المنزؿ 
المكاف أو ال ضاء صالح ألداء وظي ة معينة بص ة  فن سكذلؾ ثابت مف حيث االستغبلؿ  ،الخ الغسؿ،

  .((Zannad- Bouchara, 1984 :49 داتمة في إلدمة األفراد

 ىي عبارة عف مجمؿ الترتيباتو  والتنظيمات داإلؿ السكف دالة عم  سموؾ اإلقامة لمساكف،
 توثيثيا، كي ية التوزيع داإلميا،و  داإلؿ مسكنيـ، كتنظيـ الغرؼالتجييزات التي يقـو بيا األفراد و  التقسيماتو 
 Sebba :الذي اىتـ الباحثوف بدراستو أمثاؿ غير ذلؾ مف األمور المتعمقة بالتنظيـ الداإلمي لمسكف،و 
األط اؿ و  مف الراشديف 685( المذاف قاما بإجراء مقاببلت مع 6983) (شورشماف)Churchman و (بايس)

تعيش في عمارات، ووجدا أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف عم  و  لمطبقة المتوسطةتنتمي  مف عاتبلت
مع العمـ أف بعض ال ضاءات داإلؿ السكف مثؿ  ...(.التقسيمات داإلؿ مساكنيـ )غرفة لمنوـ المطبخ

في مقابؿ ذلؾ تعد و  الحمامات تعد مناطؽ عامة ألي عضو في العاتمة،و  الصاالتو  حجرات المعيشة
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ف بويشعر المالكوف ليذه المناطؽ شعورا قويا و  المكاتب مناطؽ فردية تنتمي لشإلص واحد،و  غرؼ النوـ
ويستإلدـ الجميع المطابخ التي عادة تصن يا العاتمة  يجمسوف حيث ال يقمقيـ أحد،و  ىذه األماكف تمثميـ،

لتقسيمات ألنيا ىي المسؤولة عما يحدث بيا. كما تؤكد دراسات أإلرو عم  أف ا عم  أنيا تإلص األـ،
 وتتوثر ىذه األنماط بعوامؿ أإلرو كالمركز الميني لؤلـ لغرؼ السكف تعكس أنماط نشاط أعضاء العاتمة،

Levine & al, 1989:21)). 

 ،(Sale à manger)وغرفة الطعاـ  (،(Le salonوتعد المناطؽ الداإلمية لمسكف مثؿ غرفة االستقباؿ 
درا ما تستإلدـ مف طرؼ العاتمة في ظؿ الظروؼ العادية، وىي نا ذات أىمية كبرو لمعديد مف العاتبلت،

فمقد بينت عدة بحوث قاتمة األلواف وشديدة االتساع،  أماكف ال تصمح لمتسمية ألنيا ضعي ة اإلضاءة، ألنيا
ويتـ  المصورة، أنيا عادة ما تحاط بإطار مف النوافذو  العاتمة، قيمةو  عم  أف ىذه الغرؼ ىي رموزا لمكانة

الدور أما الحياة ال عمية فتكوف في غرفة المعيشة والمطبخ الذي لو  ييا لممناسبات الإلاصة.الح اظ عم
تؤكد البحوث عم  أنو المركز الحقيقي و  األىـ،و  المرأة ىي الشاغرة األول  لوو  األساسي فيو قطب ىاـ

        نةال ضاء المشترؾ لكؿ أفرادىا رغـ مكوث المرأة فيو أكبر مدة ممك ىوو  لنشاط العاتمة،
(Barrere-Maurisson,1994 :13). 

األراتؾ و  تكوف مميتة بالوساتد ( إل  أف غرفة المعيشة6978) (ميربياف)  Mehrabian وأشار أيضا
 إلاصة غرؼ النوـ فيي مناطؽ إلاصةو  أما الغرؼ األإلرو التي تستإلدـ لكي تكوف المحادثات مريحة.

وتعتبر الحمامات مناطؽ بينية يمكف لمزوار  عف الزوار.محجوبة و  تكوف في المناطؽ الإلم ية مف السكفو 
بينما الحظ عدد مف  مع ذلؾ فيي تعتبر مناطؽ شديدة الإلصوصية.و  استإلدميا في بعض األحياف،

الراحة الن سية و  ف تصميميا نادرا ما يراع  األمافإف الباحثيف أنو عم  الرغـ مف أىمية الحمامات،
 .(352: 2002 ،وماؾ اندر و  ت.)فرنسيس لمستإلدمييا

تشكؿ غرفة المعيشة عالما إلاصا داإلؿ منازلنا، فيي ممجونا اليومي نحو الدؼء العاتمي والراحة و 
مف ضغوط الحياة اليومية، وتعتبر غرفة المعيشة مف أىـ غرؼ المنزؿ سواء كاف المنزؿ صغيرا أـ كبيرا، 

مساحة المتاحة ليا، ولغرفة المعيشة إال أف ربة المنزؿ تسع  إل  تإلصيص مكاف لمغرفة بما يتوافؽ وال
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 

مف الميـ اإلتيار مكاف متسع ومريح إلي اء ىذا نو إويستمتعوف بمشاىدة التم از وسط جو تسوده الراحة، ف
الغرض، فكمما كانت الغرفة متسعة وكبيرة كمما جمعت العاتمة كميا، وكمما سيؿ التحرؾ بحرية وىدوء 
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مع اتساع المكاف ومف األفضؿ أف نإلصص ولو ركف صغير لطاولة طعاـ بسيطة و  داإلؿ فضاءىا.
اكسيسوارات و  مقببلت المساء. ولمتم از بما يحيطو مف مكتبةيتناوؿ عمييا أفراد العاتمة طعاـ العشاء أو 

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 

ي تكويف غرفة معيشة أنيقة ومريحة في ن س الوقت تشتمؿ عم  كؿ المكونات الصغيرة ليست عقبة ف
السابقة ولكف في حدود المحيط والمساحة التي لدينا. اكسيسوارات غرفة المعيشة في األغمب تتسـ 
بالبساطة والنعومة لكي ال تشكؿ توترا وقمقا مف انكسارىا أو إتبلفيا. إف ما تحتاجو كؿ العاتمة ىو تواجد 

  .(2007ؾ الغرفة لتكوف الحؿ اليومي لمقمؽ والتوتر والج اء العاتمي )ميا محمود الطوإلي، تم
حيث اعتبرت الغرفة السكنية ىي  (6906)ليذا تـ تحديد عدد الغرؼ ألوؿ مرة في فرنسا في تعداد 

 أصبح مف الضروري أف (6926)إل   (6966)وإلبلؿ سنتي  كؿ جزء مف السكف قادر عم  احتواء سرير.
مكاف االستحماـ يمكف أف يعتبرا و  لكف المطبخ ت صؿ الغرؼ بحاجز أو جدار يصؿ إل  غاية السقؼ،

  (.Segaud & al, 2002 :328)  غرؼ إذا توفرت عم  المساحة الكافية الحتواء سرير

( غرؼ المسكف بالطريقة (INSEE الدراسات االقتصادية و  كما حدد المعيد الوطني ال رنسي لئلحصاء
، ية:التال  غرؼ الطعاـ، غرؼ االستقباؿ، غرؼ الضيوؼ، بغض النظر عف مساحة ىذه الغرؼ، غرؼ النـو

ال حافظة الثياب و  ال األروقة وال الحماـو  ((Entréesاإلضافة إل  غرؼ الإلدـ، وال تدإلؿ ضمنيا المداإلؿ 
Penderies))  ال القباب وAlcôves))  ة، أما المطبخ ال الغرؼ المإلصصة ألغراض مينيو  ال المراحيض،و

ذا لـ تتوفر بعض المساكف عم  جدار  .  ²م 62ة إذا قدرت مساحتو بوكثر مف فيدإلؿ ضمف الغرؼ السكني وا 
تعتبر بغرفة  فاصؿ، بينماإذا كاف ىناؾ حاجزا  فاصؿ بيف غرفتيف، ف ي مثؿ ىذه الحالة تعتبر بمثابة غرفتيف

 (.Segaud & al, 2002 :329)  واحدة فقط إذا انعدـ ىذا الحاجز

 تنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف بتقسيـ ىذا األإلير إل :ب يقصدو 
  :كذلؾ العدد حيث كمما كاف عدد األفراد أكبر مف عدد و  تحدد حسب الجنسغرف النوم

كذلؾ أإلرو و  أإلرو لئلناثو  الغرؼ كاف التقسيـ صعبا، فنجد غرفة لؤلط اؿ الذكور
 الممارسات الشإلصيةو  النوـو  ميا لمراحةباستإلدا تتميز الغرفةو  ألبوييما عم  حد أدن ،

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

رفة كذلؾ ىوية الغ يدعـاألط اؿ، إضافة إل  أف االستإلداـ الإلاص لقاعة االستحماـ 
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أي أف وجود حماـ وغرفة  ك ضاء ذاتي لمط ؿ وىذا أمر بالغ األىمية في حياة الط ؿ.
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 

إلاص يعزز ىوية الغرفة لديو وصورتيا بشكؿ عاـ ويمنحو ثقة وشعوره بامتبلؾ مكاف 
بالن س وقدرة عم  بموغ مستوو المقارنة بالكبار وامتبلؾ ن س الحقوؽ معيـ دوف تميز أو 

 .(Leger & Decup-Pannier 114-113: 1994,) اإلتبلؼ

 ؿ مكاف في البيت حيث أنو يستقبو  أىـ غرفة أو ركف يىاالستقبال أو الصالون:  غرفة
أحيانا نجد غرفتيف إحداىما صالوف صغير و  يستإلدـ لممناسبات الميمة،و  الضيوؼو  الزوار

تجييزا إلاص فقط و  أكثر مبلتمةو  أفإلـو  أإلر أكبرو  فيو تم از لبلستإلداـ اليومي لؤلسرة
                    .(Bekkar & al,1999 : 46)الضيوؼ و  بالمناسبات

 :قاعة االستقباؿ، يستعمؿ لمإلتمؼ االستإلدامات  ىو ثاني أىـ ركف إل  جانبو  المطبخ
والمطبخ ىنا يمثؿ ىوية العاتمة، حيث أف تناوؿ الطعاـ يتـ  الشرب...و  كتحضير األكؿ

األطباؽ و  أف كاف األجداد عم  قيد الحياة ىـ مف سيإلتار الوجباتو  بشكؿ عاتمي جماعي
صؿ إل  حد ياـ التقاليد يكوف المطبخ مغربي أو جزاتري فاف احتر  ولما التقميدية طبعا.

إف الصحف »  تازي(:)  Taziلذلؾ قاؿو  تناوؿ الطبؽ حيث يتوسط ىذا األإلير الماتدة.
         «  األبناءو  أنو ال توجد إليانة بيف اآلباءو  تبلحـ العاتمة،و  المشترؾ رمز اتحاد

(:62 (Bekkar & al,1999 

 :اد العاتمةىو مشترؾ لكؿ أفر و  مكاف ال يإلمو منو أي مسكف الحمام             
(Bekkar & al,1999 : 63) 

  :غالبا ال توجد و  كذلؾ لعب األط اؿ،و  الوساتؿ، السيارةو  ىو مكاف تإلزيف الموادالمستودع
 Bekkar &al, 1999) 143:) بوابة تصمو مباشرة بالمنزؿ

 الخ مثؿ: الحديقة، الباحة، السطح، :هنالك أنواع أخرى من األركان             
(Bekkar & al,1999 : 152). 
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كتحديد المناطؽ  إلصوصيتياالغرؼ حسب  تقسيـ التي يستإلدميا األفراد أيضا مف بيف التنظيماتو 
 :كالتاليتقسيمات ال ىذهو  ،الإلاصة، المساحات ال ردية والمشتركة لمعاتمة

 (Stanciulescu,1994 :127-128) 
 التوجو المكانيو  ات المعبالذي مف إلبللو يكتسب األط اؿ ميار و  :فضاء لألطفال 

دراؾ معن  الإلصوصية...و  االحتواءو  حيث نجد األط اؿ في الطابؽ العموي وقرب  ا 
المرحاض في حيف المراىقيف منيـ في الطابؽ الس مي أو غرؼ الطابؽ الس مي، إضافة 

الغرفة يوفر ليـ أكثر مف الراحة ألف ذلؾ يسمح ليـ  ن سإل  تواجد ط ميف أو أكثر داإلؿ 
 )االستتناس( بعضيـ. معب معا وتبادؿ األلعاب وتوفير األنسبال

  :ذكور أو  ال ضاء الإلاص بالكبار أو بوفراد العاتمة مف جنس آإلرفضاء ممنوع نسبيا(
يكوف انتياؾ لإلصوصية وشإلصية  يجب تجاوز حدود ىذا ال ضاء كي ال إناث( فبل
 صاحبو.

  :عنيما. والتعميمات الصادرة نجد فيو الرقابة الوالديةفضاء مشترك مع األولياء 

  :فالمرأة ىي العنصر األكثر احتكاكا بالسكف ليذا حسب الثقافة الساتدة يتـ فضاء أنثوي
تصنيؼ ال ضاء جنسيا أي حسب الجنس إل  فضاء إلارجي إلاص بالذكور وفضاء 

 داإلمي إلاص باإلناث أو النساء.

 ساكنات فتاتيف بمإلتمؼ النساء صةإلا راحتو ال رد يجد أيف المقر ىو سكفلا أو العيش مكاف إف
 يمثؿ المسكف ألف ،العازبات أو منيف المتزوجات وحت  البيت في الماكثات أو العامبلت القرو، أو المدف

 ليف األنثوي والتميز فيو الإلصوصية توفر إل  إضافة وك اءاتيف قدراتيف يثبتف إلبلليا مف التي المساحة
عاد تسيير حسف مف ويمكنيف إلبللو مف  بساتر احتكاكا األكثر ألنيف مرافقو جميع واستإلداـ ترتيبو ةوا 

 الذي األمر .بغيرىا مقارنة المرأة تتمناه ما حسب ونموذج لوحة إل  يتحوؿ ما فسرعاف وزواياه، أرجاتو
 :أمثاؿ النساء منيـ إلاصة مرافقو مع أو معو األفراد وتكيؼ السكف دراسة إل  يتوجيوف الباحثيف جعؿ

Coutras (راسكوت)(6987) كتابيا في« Des villes traditionnelles aux nouvelles 

banlieues »  ليا سمحت والتي والشإلصية الم توحة واألبحاث التحريات مف مجموعة أجرت أيف 
 عبلقتو في لمتنظيـ وفضاتية ومكانية زمنية منطقية وقاتع إل  لمتوصؿ لئلناث اليومية الحياة في بالدإلوؿ

 .السكف مع
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حتكاكا بالسكف واستإلداما لو وتعمقا بو كونيا ترو ن سيا مف االعاتمة عناصر  كثرضح أف المرأة أيتف
يعتبر و  .إلبلؿ المسكف الذي تمارس فيو كؿ جوانب حياتيا وبكؿ طاقتيا في عبلقة ت اعؿ مستمرة وجد وطيدة

ي تحتكرىا المرأة، وتمارس ىذا ال ضاء مف أىـ األنواع التي أجريت عميو الدراسات، ويقصد بو األماكف الت
يؼ صبغتيا الشإلصية عميو، ومف ىذه األماكف المطبخ الذي يعتبر مركزي وحسب ضنشاطاتيا فييا وت

  .(Collignon & al, 2002 : 33) نثوياأل ضاء الالمؤرإليف ضـ المطبخ إل  

ويسبقوف في أوؿ ما ي كر فيو أفراد العاتمة عند االست ادة مف سكف جديد  أشارت عدة دراسات أفو 
التقسيـ ىنا يإلضع لعدة و  تطبيقو ىو تقسيـ الغرؼ فيما بيف األولياء؛ األجداد؛ األبناء واألح اد إف وجدوا.

نمط و  ،والسف ،الجنس: يؤإلذ بعيف االعتبار األفراد كونيـ ذكور أو إناث معايير وشروط مف بينيا:
األحجاـ: حيث انو  ،إلتمؼ ممارساتيـ(األح اد في مو  )فاألجداد يإلتم وف عف األبناء العيشو  التصرؼ

 كذلؾ حسب متغير فوؽو  ،مقارنة بالمراىقيف أو البالغيف يان سيإلتمؼ عف األط اؿ الصغار في الغرفة 
 غرفة االستحماـإضافة إل  أنو يجب أف تتموقع  .ون س تحت في حاؿ وجود طوابؽ عدة في المسكفو 
 ىي:و  مكف تمإليصيا في أربعة قواعد أساسيةرغـ ىذا فاف ىذه المعايير يو  الحماـ في السكف.و 
(,1994 :103-104 Leger & Decup-Pannier) 

 ف أإلاصة و  األكبرو  غالبا يإلتار الوالديف الغرفة األوسعاألوسع لموالدين: و  الغرفة األكبر
ف كانت غير أساسيةو - حوض االستحماـ بحجةو    كانت تحتوي عمي الحماـ ىي و  -ا 

 ع المبلبس ولوازميما واف غرفتيما ذات أثاث إلاصأنيما يحتجاف إل  مكاف وض
 نواتيا.و  ممارسات تستوجب التميز كونيما أساس األسرةو 

  :ونجد ىنا جانبيف:لكل مراهق غرفة خاصة 
أوليما انو امتبلؾ المراىؽ غرفة إلاصة أمر ناتج عف الذات أو إلاص كونو ليس غريب أو 

يمارس فييا إلصوصيتو بكؿ و  د منيالمدىشة أف تكوف لممراىؽ مساحة إلاصة يست ي مثير
( سنة وقبميا 68ال تسمح بذلؾ إال بعد ) (HLM)حرية رغـ أف الظروؼ في المساكف 

 تحت ضغط الضرورة. ون سيتشارؾ المراىؽ الغرفة مع إإلوتو مف الجنس 

الجانبيف أف امتبلؾ المراىؽ غرفة إلاصة ىو نوع مف الطرؽ واالستراتيجيات التي  يماوثاني 
األولياء لتعويد األبناء عم  االستقبللية وتييتتيـ إل  االن صاؿ عنيـ في سف الرشد يتبعيا 

 مستقببل.
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 تكوف قريبة مف غرفة  غرؼ األط اؿ (:األطفال الصغار قريبا من األولياء )أو األبوين
 الوالديف لمراقبة ومتابعة األبناء.

 :الساتدة يتـ تصنيؼ  ىنا وحسب الثقافة أماكن خاصة باإلناث وأماكن خاصة بالذكور
ال ضاء جنسيا أي حسب الجنس إل  فضاء إلارجي إلاص بالذكور وفضاء داإلمي 

 إلاص باإلناث أو النساء.
كما وينقسـ  ،وتصوراتيـ الستغبللو فيالبالغ حسب حاجات الداإلمي لمسكف  ضاءوىناؾ مف قسـ ال

 (Stanciulescu ,1994 : 128) :يمي

 رفة النوـ.تتسـ بالإلصوصية كغ : أماكن ممنوعة 
 بيف األبناء واآلباء بوجود بنيات تسمطية ومتحكمة في  : فضاء مشتركةأماكن مشتركة

 األمور كقاعة الجموس في البيت.

حجميا  أزمة السكف، حسب الجزاترية بسبب ةويإلتمؼ تنظيـ ال ضاء الداإلمي لمسكف عند العاتم
ـ العاتمة باستإلداـ الغرؼ لعدة وظاتؼ، كالنـو قيا أولهمابشيتيف:  ال  القياـيجعميا تمجو  قد مما ،ونمطيا

( 2006بف عاشور سياـ ) دراسة وىذا ما بينتواستغبلؿ ال ضاءات الإلارجية لممسكف،  ثانيهماواألكؿ... و
أنو ال تتبلءـ عممية تصميـ العمارة الحديثة مع حجـ األسرة ومتطمباتيا، مما ينجـ عميو  توصمت ال التي 

ية لممسكف ال  فراغات أساسية مثؿ: غمؽ الشرفات واستعماليا كحماـ أو كمطبخ، تحويؿ ال راغات اإلضاف
، وتقسيـ  )بف  الجموس ال  قسميف لمت رقة بيف الجنسيفغرفة وتحويؿ وظي ة المطبخ ال  غرفة نـو

عم  وجود تعديبلت لممحيط السكني  (2002)أكدتو دراسة لكابي محمد سعيد ا ا مذوى .(2006عاشور،
بمثابة إعادة امتبلؾ ال ضاء، مثؿ التعديبلت المتعمقة بالشرفات، غمؽ النوافذ بسياج مف حديد،  التي تعتبر

وىذا ما يت ؽ مع  .( (Lakabi, 2002غمؽ ال ضاء التابع لمطابؽ الس مي واستعمالو ألغراض شإلصية
ة ضمف مجاليا ( التي ىدفت لمعرفة المواقؼ البيتية لؤلسرة الجزاتري2004) نتاتج دراسة كوببلجي ىندة

السكني، ال  أنو كمما افتقد المسكف لبعض ال ضاءات التحتية ضمف ال ضاء الداإلمي كمما لجوت األسرة 
)كوببلجي  ال  استعماؿ ال ضاء الإلارجي لتقوـ فيو بوعماؿ كاف يصعب عمييا القياـ بيا داإلؿ المسكف

 (.2004 ىندة،
لمسكف حسب الممارسات العاتمية التي تجرو فيو. ال أف المبلحظ أنو قد يتـ تنظيـ ال ضاء الداإلمي إ

 في العنصر الموالي.  االتطرؽ إلييه الممارسات سيتـ وىذ
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  :(Les pratiques)الممارسات -5-3
باعتبار السكف جزء مف ال ضاء الحضري فانو ليس ب ضاء شإلصي يحوي النشاطات العاتمية فقط، بؿ 

             نات التي يحتميا أعضاء الجماعة العاتميةىو فضاء لمجموع مف الممارسات تتعمؽ بالمكا
Zannad - Bouchara,1995 :163) وعميو فيو ال ضاء المبني المنظـ حسب حاجات ونشاطات ،)

(، وتقصده العاتمة لئليواء ولمقياـ بنشاطاتيا اليومية Rouag-Djenidi, 1996 :44واستعماالت القاطنيف فيو )
           تستطيع تحقيؽ كؿ ىذا وجب أف يكوف مكاف مغمؽ ومغط مف موكؿ ومشرب وراحة وحت  

(ONS, 1998 :3). 

( أف ىناؾ تصادـ بيف الت كير العاتمي واليندسة 6996ولقد بينت دراسة لكجع عبد القادر) 
المعمارية، ويبدو ذلؾ في الممارسات المنزلية المستعممة مف طرؼ الساكنيف كالتعديبلت والتغييرات التي 

عم  المسكف، بيدؼ تكييؼ اإلطار المبن  مع حاجيات العاتمة، مثؿ توسيع بعض الغرؼ، نزع  تطرأ
الشرفات. وحسبو ومف إلبلؿ سموؾ اإلقامة، يظير الدور الذي تمعبو الممارسات التقميدية التي تظير عبر 

شارات يستإلدميا الساكف لحماية عاتمتو ومسكنو، دورا  ىاما في طريقة امتبلؾ ال مسكف. يتجم  رموز وا 
بعض الرموز عبر االعتقادات الساتدة فيما يتعمؽ بالإلوؼ مف العيف والحسد، مما يؤدي ال  استعماؿ 

والدالالت داإلؿ المسكف وإلارجو، أي في عتبة الدار مثؿ وضع "يد الإلامسة"  التي يعتقد في أنيا تحمي 
 . (Lakjaa,1996)المسكف وساكنيو

وتنظيمو صورة الذات لدو الساكف بحيث يمكف التمييز بيف وينعكس امتبلؾ  المسكف  وترتيبو 
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  

رية في امتبلكو، عف ال تة االجتماعية الراقية وىي التي ينتمي أفرادىا ال  الذيف انحدروا مف بيوت قصدي
 .       ( Rouag-Djenidi, 1996)األشإلاص الذيف جاءوا مف أحياء راقية 

( التي يقوـ بيا  (Les activités domestiquesوتتناوؿ الممارسات مجمؿ النشاطات المنزلية
ارجية المحيطة بو كالباب والعتبة مثبل. كما تشمؿ مإلتمؼ األفراد داإلؿ السكف أو في المناطؽ الإل

األعماؿ المنزلية )كتنظيؼ المسكف، استعماؿ األدوات الكيرباتية الحديثة كمؤشر عم  توميف الراحة 
العصرية داإلؿ السكف( التي تيدؼ إل  ترسيخ معن  النظافة والتنظيـ لدو ال رد، وقد منحيا 

Bachelard (باشبلر) (تعر 1967 ) ي ا حيا عندما أعتبر األعماؿ المنزلية نسيجا مف الروابط التي تجمع
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بيف الماضي القديـ والقريب الجديد، بحيث توقظ المرأة القاتمة باألعماؿ المنزلية األثاث مف سباتو العميؽ 
(Bachelard, 1967:74) . 

ء عبلقة وطيدة بينو وبيف أما االعتناء بالسكف فيتجاوز مجرد التنظيـ أو المياـ العادية بؿ ىو إنشا
ثبات الذات والميوؿ ورغبة في تثبيت وتوكيد مصطمح الممكية الإلاصة وأنو فعبل)أي ال رد( يسكف  ال رد وا 

واالعتناء بالسكف ىي مياـ ألؼ أفراد العاتمة القياـ بيا،  .ذلؾ ال ضاء بكؿ زواياه وقادر عم  التصرؼ فيو
طات المإلتم ة ويكوف ذلؾ تبعا لؤلحكاـ: نظيؼ أو وسخ، جميؿ كمياـ التنظيـ والترتيب وغيرىا مف النشا

 ( Segaud & al, 2002 :144-145 (أو بشع، جيد أو سيئ... 

أف االعتناء بالسكف وتسييره يرتبط بالدرجة األول   األنثروبولوجياولقد أثبتت دراسات عديدة منيا 
ظافتو وتحضير طمبات أفراد العاتمة مف بالجنس، فالمرأة ىي المسؤوؿ األوؿ عف ذلؾ مف حيث ترتيبو ون

 فمثبل ،الزمنيموكؿ وممبس... الخ، إل  جانب ىذا يإلضع استعماؿ ال ضاءات داإلؿ السكف لمتسمسؿ 
غرفة المعيشة تحتضف أفراد العاتمة معظـ ساعات النيار، ألف بيا أجيزة كالتم زيوف وال يديو وبيا ركف 

   .(92: 6998إلاص بالتثقيؼ )قباؿ فريد، 

 النماذج التالية:  كوف حسبتال ضاء الداإلمي لمسكف  الممارسات داإلؿ وبينت دراسات أإلرو أف
 :نموذج الطبقة الشعبية الستخدام الفضاء الداخمي لمسكن 

يتميز ىذا النموذج بكوف ال ضاء المنزلي عبارة عف نشاط ناتج أو ممارس في إطار الحياة اليومية 
الطبقة االجتماعية المقصودة ىنا ىي العاتبلت الشعبية الماكثة في  لمسكف وكذلؾ أف أفراد المجتمع أو

ذات اإليواء البسيط الضيؽ الذي ال يتسع حت  ألفراده، ف ي ىذه العاتبلت نجد أف  (HLM)مساكف 
نتاجا إلارج السكف فيي ذات وظاتؼ داإلمو. واالستإلداـ الداإلمي لمسكف ىنا وبمعناه  النساء أقؿ نشاطا وا 

لت( و )ىايك  Haicault بيذا األإلير وبال رد كذلؾ وحت  بالركف أو الغرفة، بحيث أظير  المحدد متعمؽ
استثمار وتسيير المطبخ )أي الركف الذي ىو المطبخ( مثبل يتمحور  (HLM)( أنو في المساكف 1976)

تماع وفيو يتـ اج ال  غير ذلؾ.في إتماـ وأداء المياـ األساسية في السكف كالطيي، الغسؿ، التنظيؼ، 
العاتمة والتعامؿ مع كؿ أفرادىا في كؿ المناسبات فالعاتمة أو األسرة ىنا مقتصرة عم  ن سيا ومنحصرة 

-Barrere) داإلؿ منزليا ما يجعؿ المطبخ بالغ األىمية ومكاف مركزي في حياة أفرادىا )أي العاتمة(

Maurisson,1994 :13). 
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  ي لمسكن:    نموذج الطبقة الوسطى الستخدام الفضاء الداخم 

فوغمب العاتبلت في ىذا  ،ىذا النموذج يتميز بكوف كؿ نشاطاتو مإلتم ة عف األوساط الشعبية
النموذج تقطف مساكف فردية في مناطؽ متوسطة السكاف أي غير مكتظة والنساء ىنا أكثر نشاط مف 

ية أو عند سابقاتيا، فيف نساء مزدوجات النشاط بحيث يمارسف أعماؿ إلارج السكف كوظاتؼ حكوم
نجد أف المرأة تجد طرؽ مإلتم ة مف اجؿ القياـ بكؿ الوظاتؼ  الإلواص... وفيما يإلص األعماؿ المنزلية

بشكؿ متوازف محاولة سد كؿ التغيرات، وىنا نجد امتداد الوظاتؼ الذي يصؿ إل  العاتمة بكؿ أفرادىا 
كذلؾ يظير تساوي الرجؿ والمرأة و  وبشكؿ أوسع مف أجؿ المساعدة واالعتناء باألط اؿ حيف غياب األـ،

أما السكف فيتسـ بمساحة أكثر اتساعا وتتساوو استإلداـ مإلتمؼ األركاف  في الوظي ة والمياـ المؤدية.
الداإلمية واالىتماـ يزداد أكثر الحقيقة الف المسكف غير مغمؽ والحديقة امتدادا لو تستإلدـ أيضا في 

 .(Barrere-Maurisson, 1994 : 15)  استقباؿ أفراد العاتمة عند تبادؿ الزيارات

 :النموذج الطبقة الراقية الستخدام الفضاء الداخمي لمسكن 

راقي والتي ليا عبلقة أإلرو مإلتم ة عم  الطار اإلىذا النموذج الثالث ىو نموذج العاتبلت ذات 
ذىابيا  أوألـ أوال فيما يإلص رعاية األبناء عند غياب ا باقي النماذج في تعامميا مع ال ضاء المنزلي.

لمعمؿ نجد أف نظاـ الروضة ىو الذي يحصؿ عم  الصدارة وأكثر انتشارا 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 

السابقة ما يعني أف ميمة العناية باألط اؿ أي فرد مف األقارب أو جوار العاتمة مثؿ ما ىو في النماذج 
المياـ والتنظيـ دوف أف  إلنجازيمكف لم رد أف يستإلدـ يدا عاممة و  تتـ إلارج المجاؿ المنزلي العاتمي.

                  يتدإلؿ ىو شإلصيا إال أنو تبق  داتما العبلقة مع السكف وطيدة جدا وذات أبعاد واسعة
) Segaud & al, 2002 : 145) 

المستودع الذي مف الم روض أف تصؼ فيو سيارات ف بو( 6996) (يوتيرا) Ratiuدراسة  بينتو 
مكاف لمغسيؿ ومكاف لمقياـ و  ، عادة ما يستإلدـ لوظاتؼ أإلرو كالتإلزيف،ىذا النوع مف العاتبلتفي 

، أحسف مف استعماؿ (cave)القبو . وأوضح أفراد عينة الدراسة أنيـ ي ضموف وجود باإلصبلحات
 (.(Ratiu, 1991:80 المستودع

أف المناطؽ األمامية لممسكف ت رض عم   )6986(( لتمافأ) Altmanو (قوفف) Gauvain ووجد 
كعدـ النـو في حجرة الطعاـ، عدـ االحت اظ باألنواع الضارة مف  الساكف احتراـ معايير المجتمع،

ل ردية، وقد تحتوي المناطؽ األمامية عادة الحيوانات داإلؿ البيت، كما أنيا تعبر عم  االىتمامات والقيـ ا
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عم  صور األسرة، واألعماؿ ال نية واألحواض الماتية ومعروضات أإلرو لمصمحة الزوار )الضيوؼ(، 
مكانيتو  ويعكس اإلتيار األثاث والديكورات وطرؽ عرضيا عم  اآلإلريف ذوؽ صاحب البيت   وقيمو وا 

بشكؿ تقميدي ذوؽ المرأة أو اإلناث بص ة عامة بينما  المادية. باإلضافة إل  ذلؾ يعكس داإلؿ المسكف
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 

األمامية لممسكف بالنسبة لمعظـ الناس ىي المنطقة التي يعبر فييا ال رد مقدمة المنزؿ، ألف الواجية 
وبيذا يظير استإلداـ أوسع  لمجميع عف فرديتو واحترمو لمعايير جيرانو في الذوؽ والمعامبلت االجتماعية.

رو لم ضاء المنزلي الذي كاف ينحصر عم  التسيير والتنظيـ واالعتناء بكؿ زوايا البيت إل  اىتمامات أإل
 ت.)فرنسيس وتنقبلت وأنشطة أوسع كعمؿ المرأة أو مزاولتيا ألنشطة ترفييية أإلرو عم  سبيؿ المثاؿ

 .(352-356: 2002 ،ماؾ اندروو 

أف ترتيب الغرؼ والعبلقة بينيا يمكف أف تكوف في  (1986) ( بينارتز)  Pennartzوقد أوضح 
  Mehrabianو (روسؿ) Russell  ووجدأىمية حجميا وشكميا في تحديد المناخ داإلؿ المبن .  ن س

أف األشإلاص ي ضموف االندماج مع اآلإلريف عندما يكونوف في غرفة يعتقدوف أنيا  (6978) (ربيافيم)
( مجموعة مف الصور لمكاتب الجامعة 6983)  (كامبؿ)Campbell  جذابة. وفي دراسة أإلرو عرض

لنباتات وأحواض السمؾ واألعماؿ ال نية، أدت عم  الطبلب، ووجد أف النظافة والنظاـ وتزييف الغرفة با
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 

 ،ماؾ اندروو  ت.)فرنسيسادثة، وتؤسس حدود ومسافات الت اعؿ المبلتمة أو األساسية التي تيسر المح
2002 :343.) 

ومف األىـ مف ىذا فوغمبية  ،وبما أف السكف ىو المكاف الذي يقضي فيو اإلنساف معظـ األوقات
عميو يمكف التمييز بيف ال ضاءات التي فييا تتـ ، و (Hadjij, 1998 :100الرىانات العاتمية تعقد فيو )

   لممارسات العاتمية كما يمي:ا
 ت ضؿ الكثير مف العاتبلت تناوؿ الوجبات العادية  اليومية: العائمية فضاءات خاصة بالممارسات

في المطبخ  إلاصة إذا كاف أط اليا صغار، وىذا يسمح بترؾ  ك طور الصباح وحت  العشاء
أف  (انبوروأت) Attenburrowو (ىوؿ)  Holeولقد بينت دراسة  غرفة المعيشة نظي ة ومرتبة.

إذا كاف مساحتو  الوجبات الغذاتية فقط لتناوؿأغمبية العاتبلت البريطانية تستعمؿ المطبخ كمكاف 
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العاتبلت تستعمؿ المطبخ كمكاف ألإلذ ف ²ـ 66أو  ²ـ 9مابيف   مساحتو تإذا كان ، أما²ـ 6.6
التي أجراىا عم    (ولدتباش)   Bächtoldوبينت دراسة .(Séjour)المعيشة غرفةكو  الوجبات

( كمما  تعددت ²ـ 8ال  أكثر مف ²ـ 6) أنو كمما كبرت مساحة المطبخ  السويسريةالعاتبلت 
داإلمو، حيث أف العاتمة تجتمع فيو ألإلذ فطور الصباح والغذاء والعشاء، إضافة  نشاطات العاتمة

عيشة أحيانا. وىذه ال  أف  العاتمة تستعممو لمغسيؿ ولمعب ودراسة األط اؿ، ويستعمؿ كغرفة م
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 

بلثة والصيانة. إضافة ال  أف العاتبلت ذات الدإلؿ الجيد والتي ليس ليا أط اؿ أقؿ مف ث
( سنة والذيف يحبوف مشاىدة التم زيوف أثناء األكؿ، ي ضموف تناوؿ وجباتيـ في غرفة 63عشر)

  المعيشة، لكف إلروج المرأة لمعمؿ، وصعوبة الحصوؿ عم  إلدـ قمؿ مف ذلؾ عند ىذه العاتبلت

 .(Lamure, 1976 :198-200)  
مف الممارسات العاتمية، حيث  فيو  ليذا أصبح المطبخ ال يعتبر غرفة معزولة، بؿ فيو تجرو الكثير

يشاىد أفراد العاتمة التم زيوف إلاصة أثناء تناوؿ الوجبات، ليذا الكثير مف الميندسيف المعمارييف ومنيـ 
Le Corbusier  (يلوكوربوزي )  يقترحوف وجود فتحة بيف المطبخ وغرفة المعيشة مف أجؿ االتصاالت

 . (Lamure,1976 : 200) اؿالعاتمية ورؤية التم از، ومراقبة األط 

النسبة لمصغار فإنيـ يمعبوف قرب مف األـ في غرفة بأما النشاطات األإلرو كمعب األط اؿ: ف  
سنة( ف ي العاتبلت التي تنتمي  64ل  ا 5المعيشة، أو المطبخ إذا كاف واسع. أما األط اؿ األكبر سنا )

تتابع أط اليا دراسيا في المطبخ أو غرفة  و تراقب ال  ال تة المينية الموظ ة أو اإلطارات الصغرو، فإنيا
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 

 ىذا المطمب الإلاص بالمسافة إضافة ال و إذا كاف ىناؾ ط ميف.   ²ـ 62غرفة إلاصة بذلؾ  مساحتيا 
غرفة معيشة و  لمنوـ مساكف  بغرؼ صغيرة تصميـال   مف األبناء لمراقبتيـ، أدو قرب الوالديف مطمب
             (Lamure,1976 : 205)، لمعب والدراسة إضافية

ال ناء تستعمؿ بكثرة لمنشاطات العاتمية اليومية، أما المناطؽ الإلارجية لمسكف مثؿ الشرفة والحديقة و 
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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غسيؿ، لعب األط اؿ، لؤلكؿ فيو، لوضع األشياء التي ال تحتاجيا العاتمة. لمتحدث مع الجيراف، لتج يؼ ال
المعب االسترإلاء القياـ بالعماؿ اليدوية ترتيب  ،أما ال ناء فيستعمؿ لعدة نشاطات منيا: تج يؼ الغسيؿ

 30تراوح ما بيف تاف يكوف مساحتو األشياء التي ال تحتاجيا العاتمة ليذا ي ضؿ الميندسوف المعماريوف 
عاتقا  منيا. أما حديقة البيت فممكف أف تكوف عاتقا لمراقبة العبلقات، ووضع سور يجعؿ ²ـ 40ال  

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

  بالنسبة لمترفيو العاتمي داإلؿ السكف مثؿ االىتماـ  :رفيه العائميبالتفضاءات خاصة
وسماع الموسيق  والقياـ باألعماؿ اليدوية، مشاىدة  بالحيوانات األلي ة والنباتات الداإلمية،

يتطمب فضاءات إلاصة بذلؾ فالقياـ بوعماؿ الصيانة تتطمب مكاف إلاص  الصور...
ياـ بو في أي مكاف، أما العزؼ عم  اآلالت كالمستودع، أما سماع الموسيق  ممكف الق

الموسيقية إلاصة البيانو يتطمب فضاء أوسع وأف يكوف المسكف عازؿ. أما تربية الحيوانات 
 (Loggia)الوجياأللي ة يتطمب مإلارج في المسكف سيمة لإلروجيـ، أو جود شرفة أو 

(Lamure, 1976 : 207-208). 
 :الرسمية التي منيا استقباؿ  الممارسات العاتمية اف فضاءات خاصة الممارسات االجتماعية

 حيث أف تناوؿ ،لمعاتمة ةيتدؿ عم  المكانة االجتماعية والثقاف  الضيوؼ، احت االت عاتمية
تغير عبر أجياؿ، وأصبح يجرو في غرؼ مإلصصة لذلؾ كغرفة  الضيوؼ الوجبات مع 

أو  ،(Séjour) المعيشة ، أو قاعة(Sale à manger) أو غرفة األكؿ  (Salon)االستقباؿ
كربة  بيف دورىا ليذا يجب أف ت رؽ ربة البيت .حسب قرابة الضيوؼ ،(Cuisine) المطبخ

كمضي ة. ليذا حاليا مف المرونة أف يكوف المطبخ واسع يوضع دورىا و  البيت كالقياـ بالطبخ
 (Lamure, 1976 :201)ركف فيو إلاص باألكؿ 

غير و  كاالإلتتاف والزواج تعيشيا العاتمةىـ حوادث التي مسرح وأل ىذه ال ضاءات وىذا ما يجعؿ
ف أ (. أيBouchara, 1984 :49)- Zannad  حيث تتجسد ىذه الحوادث في قمب السكفذلؾ، 

وتنظيمو مرتبط بشكؿ جذري بالحدث االجتماعي المعاش أو المراد  الداإلمي لمسكف استإلداـ ال ضاء
ذه المناسبة والتكيؼ معيا مثؿ والدة ط ؿ جديد، األعياد، معايشتو، فتتـ تييتة ال ضاء بما يتناسب وى

الزواج... كميا مناسبات تستدعي بؿ تستوجب تجييزات مف الوضع أكثر سبلسة وتميزا 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 
( العامؿ األساسي في الح اظ عم  6985)  (ساؿ) Saileوباألعياد واالحت االت العاتمية، وىي حسب 

زية التي ( أف المظاىر الرم6995النسيج االجتماعي لمعاتمة، وفي ىذا الصدد ترو رجاء مكي طبارة )
 لمتوجو.و  يعكسيا الديف عم  السكف، تكمف في التوازف الذي يمنحو، كما أنو يعطي نزعة لمشكؿ ولمتإلطيط

ىذا ما أكدتو دراسة و  (.98: 6995 كما يعتبر المسكف مكاف مزاولة الطقوس الدينية )رجاء مكي طبارة،
وتقاليدىـ إلاصة عندما يتعمؽ  يحافظوف عم  عاداتيـ ربيعة بكار وآإلروف حينما وجدت أف المياجريف

( رغـ المعايير الم روضة ...)رمضاف، عيد )زواج، اإلتتاف...( أو الح بلت الدينية األمر بإحياء الح بلت
مف طرؼ المجتمع الغربي. وألف األبناء ي ضموف طريقة العيش الغربية نظرا لمصادقتيـ زمبلء فرنسييف، 

، وي رض نوعا مف الممارسات المنزلية المإلتم ة عف الثقافة مما يإلمؽ لدييـ جو مف الصراعات مع اآلباء
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 

 (. Bekkar  & al,1999)العاتمية 

ة مثؿ المطبخ أو غرفة مشترك ات ضاءويمكف أف تقوـ العاتمة باستإلداـ بعض ال ضاءات ك
يإلصص  فيو كمكاف  ، ويمكف أف لمعمؿ الدراسي والستقباؿ الضيوؼو  المعيشة التي قد تستعمؿ لمعب

 .(Lamure, 1976 :198) لبلسترإلاء لموالديف  في الحياة اليومية

 إلاصة بيا ي ةظغرفة و  ؿكلأف  ومنظما أييكوف السكف مبلتما  و لماأن يمكف أف نستإلمصو ماو 
بالرضا  اإلحساسيسمح لمعاتمة ممارسة نشاطاتيا فيو، مما يبعث في أفرادىا  حسب تصميمو اليندسي،

   وىذا ما سيتـ التعرض لو في العنصر الموالي. عنو،

 الرضا عن السكن: -5-4
. ورغـ ت حياتنا الن سية الإل ية، التي بدونيا ت قد نموذج األل ةالسكف ىو لغة الحياة اليومية وأدوااف 

مف معو في ىذا المسكف أو مف يحيط بو، ىذا و  يعيش عبلقات حب وكراىية اتجاه مسكنو فالساكف ذلؾ
المسكف الذي يرتبط بيوية صاحبو الذي يرتبط بدوره بالجماعة. وكـ مف نصوص تحدثت عف أماكف 

عف ص ات أشإلاص سكنوىا. فالعودة لممكاف ىو نموذج مف التعمؽ ال ردي ألشإلاص معينيف، أو عبرت 
 (.88-87: 6999بالمجاؿ الجماعي )رجاء مكي طبارة،
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يعتبر الرضا عف المسكف ه عنو، و رضا م وعبلقات الحب التي تربط الساكف بمسكنو مؤشرا ىاما ع
 (ري ميف)  Rivlin  . وحسبتيـ السكنيةبيتاو  نو ارتباط وجداني ايجابي بيف األفرادألأمرا شديد األىمية، 

ىذه الرابطة  ((1974  (توف) Taun حسبتسم  و ، األمفو  االرتباط يإلمؽ مشاعر الراحة يذاف( (1982
أف األفراد يكونوف ارتباطا  أي  ."Topophilia" "عشؽ المكاف"باسـ األماكف و  بيف األفراد الوجدانية

يعيشوف فيو، فعم  الرغـ مف أىمية شبكة العبلقات االجتماعية مف عاط يا وان عاليا قويا جدا بالمكاف الذي 
فاف ىذه المشاعر ت وؽ االرتباط بوناس آإلريف، وتمثؿ ارتباطا  ،حيث كونيا جزءا مف االرتباط بالمسكف

وجدانيا حقيقيا بالموقع ال يزيقي ذاتو، ويعاني األشإلاص شديدو االرتباط بالمكاف بونيـ ممتدو الجذور، 
 دييـ دافعية أقؿ إل  البحث عف التغيير، كما يكونوف أكثر قناعة ورضا بمكاف إقامتيـويكوف ل
 (.343-340: 2002 ،ماؾ اندروو  ت.)فرنسيس

يؤدي االرتباط القوي بالمكاف إل  رضا متزايد بمسكف ال رد وتوقعات كبيرة لبلستقرار في المستقبؿ، و 
فيا المكاف، واستثمار أكبر لموقت والمصادر كما يكوف مصحوبا أيضا بمعرفة م صمة بتاريخ وجغرا

 (.346: 2002 ،ماؾ اندروو  ت.)فرنسيس الموجودة في ذلؾ المكاف

يتوثر ال رد بالمبلمح ال يزيقية كحجـ المسكف ونوعية الجدراف لممكاف الذي يسكف فيو، كما يتوثر و 
أكدت عدة  ليذا الجيراف. بالمبلمح غير ال يزيقية مثؿ توفر الإلصوصية ونمط الروابط االجتماعية مع

أف ىناؾ عدة عوامؿ  (نريز ) Zehnerوجد فقد دراسات عم  العوامؿ التي تساىـ في الرضا عف المسكف، 
 المبلتمة االجتماعية،و  الإلصوصيةو  بالضوضاء يتعمؽ تشمؿ كؿ ماو  تنب ء برضا السكاف عف مساكنيـ،

في دراسة أإلرو و  التسييبلت الإلدماتية.و  رسوالمدا وجود المستش يات،و  وفرة التسوؽو  مستوو الصيانة،و 
نعداـ إ( أف 6975) (فو شوكرك)  Shokrkonو (زاوادسكي) Zawadskiو (كارب) Carpمشابية وجد 

دراكات الجيراف، كانت ا  و  وقابمية الحركة، األمف مف الجريمة(،و  األماف )المرورو  الضوضاء، المظير الجمالي،
 (.367: 2002 ،ندروماؾ او  ت.)فرنسيس مؤشرات جيدة لمرضا

( المذاف يشيراف إل  6985) (رولس)  Rowlesو (ىاوؿ) Hawell :ونجد أيضًا مف العمماء أمثاؿ
بالنسبة لػ و  .أف التعمؽ بالسكف مرتبط بإمكانيات ىذا األإلير مف توفير النمو والتطور ليوية ال رد

Caouette مسكف يظير عم  شكؿ ترابط بيف لديو رأي أكثر ت صيبًل يعتبر التعمؽ بال (6995)وات( ا)ك
  (.Maltais & al, 2000 : 75) الإلبراتو  مسكنو مف حيث العاط ةو  دال ر 

( أف عممية إض اء الصبغة الشإلصية عم  مسكف 6987)( براوف) Brownالحظ في حيف       
 .((Brown, 1987 :250ال رد قد يزيد مف مشاعر االرتباط بيذا المسكف 
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ميمة وحاسمة في تزايد مشاعر االرتباط، وعميو مف المستغرب أف األشإلاص وتبدو ال ترة الزمنية 
 (.346: 2002 ،ماؾ اندروو  ت.)فرنسيس كبار السف ىـ األقوو ارتباطا ببيوتيـ

أف مدو الحرية في اإلتيار المسكف قد تـ إغ الو عم  الرغـ مف كونو  (رابوبور)  Rapoportويرو 
األحسف و  األصغر سنا العاتمةوجدت دراسة واحدة عم  األقؿ أف  مكونا ميما في الرضا عف السكف. وقد

ألف تكوف األكثر رضا  والتي ي ترض أف لدييا حرية أكبر في االإلتيار، تميؿ أيضا األكثر ثروة،و  تعميما
(Rapoport , 1972 :66 ). 

 ( اف السكف في الشقؽ يمكف أف يكوف سارا جدا لو6982) ( ماكينتوش)  Mackintoshوحسب 
قد فم عم  الرغـ مف أف التيسيرات الترويحية تضاؼ أيضا لمرضا األىمية.و  تـ في ظؿ ظروؼ صحيحة،

( عددا مف المبلمح المعمارية األإلرو التي تزيد الرغبة في الشقؽ لدو 6977)( بيكر)  Beckerلإلص 
تجارية( الوحدات الناس الذيف ينبغي عمييـ العيش فييا، وتشمؿ األسطح المظممة)لتجنب مناظر األماكف ال

أيضا أف قدرة األفراد عم  جعؿ واجيات  (بيكر)المن صمة والمحددة فرديا، والشرفات أو البالكونات. ويذكر 
. إضافة ال  ذلؾ شققيـ قاصرة عمييـ تزيد مف رضاىـ عنيا، وتقمؿ مع مرور الوقت مف تكاليؼ الصيانة

 ،ماؾ اندروو  ت.)فرنسيس رتيسيا لعدـ الرضاالزحاـ في المباني التي تتكوف مف الشقؽ مصدرا  فيعتبر
2002 :353-354.) 

يجب عند اإلقامة في مكاف ما القياـ بعبلقة ودية مع الموقع أي احتراـ : » (لزو ش) Schulzيقوؿ و 
يتيح لساكنيو إمكانية االست ادة مف إليارات العمؿ وإلدمات الرعاية  الذيالسكف موقع يعتبر و  ،«المكاف 

 في حيف. عامبل ىاما في الرضا عف السكف وغير ذلؾ مف المرافؽ االجتماعية الحيويةالصحية والمدارس 
مبلتـ يكمؼ العاتبلت الوقت والجيد ويضيؼ أعباء أإلرو مالية عمييا قد ال تستطيع الموقع السكف غير 
 (.Maltais & al, 2000 : 75، وبالتالي قد يقمؿ مف رضاىـ عف السكف )ميزانياتيا أف تتحمميا

التي دارت حوؿ آثار عممية الترحيؿ عم  االندماج  (2003) قرار كريـ  ؽ ىذا مع نتاتج دراسة يتو 
بيدؼ معرفة مدو اندماج وتبلؤـ سكاف القصبة المعاد إسكانيـ في مساكف حديثة تإلتمؼ في  ،االجتماعي

ف مف السكف شكميا وفضاءىا الداإلمي والإلارجي عف المساكف التقميدية، ال  أنو حقؽ السكاف المرحمي
التقميدي ال  السكف الحديث اندماج جزتي، ظير مف إلبلؿ رضاىـ عف السكف الجديد، الذي يتميز 

كانت كؿ عاتمة  أيف ،باالتساع ويتوفر عم  التجييزات الداإلمية، عم  عكس ما كانوا يعيشونو في القصبة
وعدـ رضا لمطبخ والحماـ. تشغؿ غرفة أو غرفتيف عم  األكثر وتتقاسـ فضاءات مشتركة كوسط الدار، ا

 إتماـالسكاف عف الحي الجديد وعف الموقع المتواجد بو، بسبب عدـ توفره عم  المرافؽ الإلدماتية، عدـ 
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بعد الموقع عف مركز  باإلضافةالخ. ، غياب المساحات الإلضراء، عدـ تعبيد الممرات ،أعماؿ التييتة بو
 .(2003 )قرار كريـ، المدينة

المسكف عامبل أساسيا في تكويف االرتباط الوجداني، وىو يقوو مع مرور إذف يمثؿ الرضا عف 
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.

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

 المساكن حسب الممكية: -6-1
 المساكن الفردية: -6-1-1

مؤسسة عاتمية واحدة. كوف  ىي عبارة عف بناء موجو يسكف أو يشغؿ مف طرؼ فرد أو نظاـ عاتمي أو
ىذا النوع مف المساكف ىو و  يمتمكو الزوجيف لوحدىما أو الزوجيف برفقة األبناء أو اآلباء، األبناء واألح اد معاً 

 (.Merlin & Choay , 2000 :461-462) األكبر نسبة في الوسط العمرانيو  ثر شيوعاً األك

 مساكن جماعية: -6-1-2
 بدورىا تنقسـ إل :و  ىي مساكف يتجمع فييا أفراد ال تربطيـ صمة القرابة

(Merlin & Choay, 2000 : 448): 
  الدينية، الطاقـ الطبي  مساكف جماعية متعمقة بالمياـ المإلصص فييا فنجد منيا مقر التجمعات

الطبيب... مؤسسات تعميـ  أو االستش اتي الذي يسكف مباشرة في المستش يات مثؿ المدير، المسير أو
 ال نادؽ.
   مساكف جماعية متعمقة باألفراد الماكثيف فييا فنجد منيا الثكنات السجوف مستش يات الطب
 الخ. ،كذلؾ مراقد المؤسسات التعميميةو  العقمي

 مساكن حسب النوع:ال -6-2
 المواد المستعممة في بناتو. و  ىذا التصنيؼ يعتمد عم  رقي السكف، مساحتو، عدد الغرؼ فيو

 الفيالت: -6-2-1
عبارة عف بناء يحتوي عم  عدة طوابؽ مقسمة حسب االستعماالت، فالطابؽ األوؿ غالبًا ما يتوفر 

دىا في الطوابؽ العموية وىذا فيما يإلص التقسيـ الحماـ، أما غرؼ النـو فنجو  عم  غرفة االستقباؿ المطبخ
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مستودع و  ساحةو    غالبا يحتوي المنزؿ عم  حديقةو  الداإلمي أما إلارج المنزؿ فنجد المدإلؿ ال ردي
(Merlin  & Choay , 2000 : 478.) 

 الشقق: -6-2-2
يحتوي المسمح مص  ة واحدة تموو األإلرو عم  شكؿ طوابؽ  باإلسمنتتوجد في عمارات مصنوعة 
ىذه الغرؼ منظمة عم  طوؿ الرواؽ و  كؿ شقة تحتوي عم  غرفة فوكثرو  ىذا األإلير عم  شقتيف أو أكثر

تقسـ الشقؽ إل  غرفة استقباؿ، غرفة واحدة أو عدة غرؼ لمنوـ، و  شرؼ.و  ليا نوافذ مطمة عم  الإلارج،
   .(Rouag-Djenidi , 1996 : 148) ون س مطبخ، حماـ، غير مت رقة فيي عم  المستوو

)الإل ي ة( مع الجيراف  وتوفر الشقؽ مساحة أقؿ لؤلسرة، ويؤدي االإلتبلط مف إلبلؿ الحواتط الرقيقة
وعندما تكوف الشقؽ متقاربة جدا، فاف . فوؽ وتحت، وفي األماـ ال  انإل اض الإلصوصية السمعية

وتشير المسافة الوظي ية اليندسة المعمارية لممبن  قد تجعؿ الناس متباعديف بإلمؽ مسافة وظي ية كبيرة. 
بيف األشإلاص ال  احتماؿ قوي بونيـ سوؼ يدإلموف في اتصاالت متكررة مع بعضيـ البعض، يممييا 

)السمـ(. وليذه المبلح المعمارية آثار  عادة القرارات المعمارية مثؿ أماكف األبواب، والمصاعد، والدرج
قؽ. واف السكف في الشقؽ يمكف أف يكوف سارا جسيمة عم  الحياة االجتماعية لمناس الذيف يعيشوف في ش

، يان س مع أشإلاص آإلريف مف الإلم ية جدا لو تـ في ظؿ ظروؼ صحيحة، ويمكف أف يكوف التقارب
والقرب مف مصادر الجذب الحضري، والنقص النسبي لبلنزعاج حوؿ أماف ال ناء، والحماية ال يزيقية كميا 

اسية لؤلمف موجودة، ومثيرات المشقة الحضرية ليست شديدة، عوامؿ جذابة تماما ما دامت الحاجات األس
 (ييرو ) Roheالواسعة والتطويرات في المناطؽ الداإلمية بيا مرغوبة بشكؿ إلاص. وبينت دراسة  والشقؽ

طميف ومنإل ضي الدإلؿ، وتقع  ا(  أف غالبية القاطنيف في الشقؽ  في أمريكا ع6988) (ربيو ب)  Burbyو
ب مف المناطؽ ذات المعدالت المرت عة مف الجراتـ، كما أف كبر السف واألنوثة ىذه الشقؽ عادة بالقر 

بالتعرض المرت ع لمجريمة، وىذا بالضبط ىو التوزيع  وسواد البشرة ىي الإلصاتص الديموجرافية المرتبطة
-353: 2002 ،ماؾ اندروو  ت.)فرنسيس الديموجرافي لؤلشإلاص الذيف يحتاجوف ليذا النوع مف السكف

354). 

 البيوت القصديرية: -6-2-3
لقد ظير ىذا النوع مف السكف مع ظاىرة اليجرة أي مع االنتقاؿ المستمر لم تات االجتماعية نحو 

أوؿ اتصاؿ يقـو بو المياجر نحو المدينة ىو مع سكاف األحياء و  اإلقامة فييا،و  المدف بحثا عف العمؿ
 (.56 :6990 القصديرية بيدؼ المساعدة في اإلقامة )رابية نادية،
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. انبلتز(بو )ج Juppenlatzىذا حسب و  وكذلؾ يمكف اعتبار المساكف القصديرية كمرض عمراني
               في أفريقيا الشمالية، (Gourbis)كما نجد عدة تسميات ليذه المساكف مثؿ قوربي 

(Taudis des squatters) األحياء القديمة  في الدوؿ األنجموسكسونية، فيذه المساكف اليشة تتواجد في
بمواد و  مف مميزاتيا أنيا ذاتية البناءو  والمساحات السكنية العشواتية في ضواحي المدف أو في األرياؼ،

عديدة، أما مف الناحية القانونية فنجدىا متواجدة في أراضي بشكؿ غير قانوني، حيث أف األفراد الذيف 
قنوات و  فقيرة جدا ال تتوفر عم  شيكات المياه مف حيث المرافؽ فنجدىاو  يعيشوف فييا ضع اء اقتصاديا

 (.Benmatti, 1982 : 66) صرؼ المياه غير الصالحة لشرب

 المساكن حسب تاريخها: -6-3
باإلضافة إل  إلصاتص البناء و  القدـو  ىذا التصنيؼ يركز عم  تاريخ بناء المسكف مف حيث الجدة

 المعاصر.و  القديـ

 السكن التقميدي: -6-3-1
أيضا ال ضاء الذي يحيط بو مف و  ىذا يعوض البيت،و  لمكاف الذي يعيش فيو اإلنسافيقصد بو ا

ىذه و  إلرآلمف جيؿ  يان سفي عدة مناطؽ مف العالـ يستعمؿ اإلنساف تقنيات البناء و  يعمؿ،و  حيث يتنقؿ
 ةبمعن  آإلر ىي منازؿ تقميديو  منذ القروف ما نسميو بالسكف التقميدي. ون س النمطبالمساكف تحت ظ 

 الطريقة بن ساألرياؼ إال أف بناتيا يكوف و  أصمية رغـ أف ىناؾ اإلتبلؼ بيف المنازؿ الموجودة في المدفو 
(Rouag-Djenidi, 1996 : 47.) 

 Côteالتي عبر عنيا و  وتتميز أيضا باألسوار العالية التي تحيط بيا لتحجب العيف عف الرؤية

Marc (مارؾ كوت) تحتوي عم  نوافذ  أنيا أسوار عمياء، أي أنيا ال(Boutefnouchet, 1980 : 40.) 

   فالسكف التقميدي عبارة عف مجمع يحتؿ القسـ األكبر منو مإلازف المحصوؿ ومووو الحيوانات،
األدوات المستإلدمة لمزراعة، أما القسـ األإلر األصغر فيو عبارة عف مووو لمعاتمة و  مإلزف اآلالتو 

 (.242 :2002)فتحي محمد أبو عيانة، 

 السكن الحضري: -6-3-2
ترؾ وسط المدينة لوظاتؼ أإلرو و  نموه بدأ السكاف يتوجيوف إل  إلارج المدينةو  بتطور العمراف

تإلتمؼ و  أقؿ جماالً و  مف مميزات السكف الحضري أنو ضيؽو  أكثر أىمية كوظي ة التجارة أو اإلدارة.
عيشوف في أماكف مكتظة بالسكاف إل  المناطؽ السكنية في المدينة باإلتبلؼ سكانيا فيناؾ ال قراء الذيف ي
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غالبًا ما تكوف بعض أجزاتيا مناطؽ القذارة في المدينة. أما مساكف الطبقة الوسط  فتميؿ و  أكبر درجة،
التي تتميز بونيا عم  و  ىناؾ مساكف الطبقة الراقية ذات الدإلؿ المرت عو  إل  االبتعاد عف داإلؿ المدينة،

و بإلارج المدينة )فتحي أو  غالبا ما تكوف قاتمة بم ردىاو  اليدوءو  نسؽ شبو موحد إضافة إل  النظافة
 (.363 :2002عيانة، 

 مساكن أخرى مختمفة: -6-4
 عديدة منيا:و  بؽ سنتطرؽ فيما يمي إل  أنواع أإلرو مإلتم ةسباإلضافة إل  ما 

 (Merlin  & Choay , 2000  : 448-461.) 
 المساكن المتحركة: -6-4-1

 الإلشبية.البيوت و  مثؿ الإليـ

 مساكن شاغرة )فارغة(: -6-4-2
ال لممؤقت أو االستثمار في حيف نجد ظاىرة المتشرديف و  وىي مساكف ال تستعمؿ لمسكف الداتـ

 بدوف استغبلؿ.و  ترت ع لنقص المساكف الكافية إلسكانيـ رغـ تواجدىا في أيدي الإلواص

 مساكن العمل: -6-4-3
 غير ثابت.و  بشكؿ مؤقتو  العمؿىي مساكف يقطف فييا العماؿ بداعي ظروؼ 

 مبادئ إنشاء السكن: –7–
لو بعيدا و  التي تمثؿ الضماف عم  كوف المسكف مبلتما لمحياةو  أنشوت المساكف عم  أربعة مبادئ

 .(Chabane & Rahmani, 2003 : 38) ىي:و  عف باقي المرافؽ األإلرو

 كذلؾ رفيع.و  المسكف واسع، مريح /6
 الصغار.و  لكنو مستقبؿ لكؿ ال تات الكبارو  الإلصوصيةو  المسكف يحتـر ال ردية /2
 الطقوس ال ردية لمساكف.و  المسكف يوفر كؿ ظروؼ ممارسة الحياة الشإلصية /3
بؿ الشعور و  كؿ الوظاتؼ المنزليةو  االعتناء بزواياهو  ىيئ المسكف ليكوف سيؿ التنظيـ /4

  باالستمتاع بوداء ىذه الوظاتؼ.

 وظائف السكن: –8–
الحاجات ال يزيولوجية  كف عدة وظاتؼ تستجيب لمحاجات الطبيعية لؤلفراد مثؿ:لمس إفّ  

في حالة كوف المنزؿ ال يمبي ىذه الحاجات نشيد تدىور الصحة و  االجتماعيةو السيكولوجية، الثقافية 
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ي ىذا حسب الدراسات التو  ،كذلؾ تدني نوعية العيش الحقيقي أو المرغوب فيو لؤلفرادو  ،العقميةو  الجسدية
( 6984) ( فجوال) Gollantو (6965) (شومبار دولو) Chombart De lauweقاـ بيا كؿ مف 

 باقي تقمبات المناخو  إضافة إل  ىذه الوظاتؼ نجد وظي ة الحماية مف مإلاطر الطبيعة كالعواصؼ
احة المووو األفضؿ لمر و  الحوادث التي يشكؿ المسكف المكاف األوؿ أمنا منيا، فالمنزؿ إذف ىو الممجوو 
(Maltais & al, 2000 : 75.)  وعم  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 
 (،25: 2007،عبد الحميد دليمييمبي وظي ة )

   عم  أف لمسكف عدة وظاتؼ منيا: ىناؾ ات اؽ بيف الباحثيفإضافة إل  ما سبؽ 

 وظيفة اإليواء:  -8-1
ف ي معظـ المجتمعات يعد كوف  يعتبر السكف أحد الحاجات األساسية لئلنساف فيو يقدـ لو المووو،

 أعظـ ببلء قد يصاب بو، كما أنو يضع ال رد في أس ؿ مدرج السمـ االجتماعي. "مشردا" أو "ببل بيت"ال رد 
الحياة ببل بيت )ببل مسكف( حدثا حياتيا ان عاليا قويا غير و  ىي فقد لميوية االجتماعية، الحياة ببل بيتحيث 

  Harveyو ( ساكس)  Saxesو( جودماف) Goodman ممريح، ويؤدي ال  صدمة ن سية شديدة، وطبقا 
 ( فاف األشإلاص الذيف ليس ليـ مووو يظيروف عادة أعراضا تقميدية الضطراب مشقة ما6996)( ىارفي)

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 

  .)345 – 222: 2002،ماؾ اندروو  ت.فرنسيس(م جعة 

 وظيفة الحماية: -8-2
( أنو مف 6964) (زي رو و ى)Horowiffz و (دوؼ)Duff و (ستراتوف) Stratton: د كؿ مفيؤك

إضافة إل  ىذه الوظاتؼ نجد الوظاتؼ األساسية لمسكف ىو حمايتنا مف التيديد ال يزيقي أو االن عالي، 
لمكاف الحوادث التي يشكؿ السكف او  باقي تقمبات المناخ،و  وظي ة الحماية مف مإلاطر الطبيعة كالعواصؼ

 (.Maltais & al, 2000 : 75) المووو األفضؿ لمراحةو  األوؿ أمنا منيا، فيو إذف الممجو

 وظيفة توفير الخصوصية:  -8-3
ىي و  بالذات أو بالجماعة الإلاصة بال رد، تعد الإلصوصية بمثابة حرية التحكـ االنتقاتي في االن راد

 .(244: 2003ف ىيو،العممية التي مف إلبلليا تحدث ىذه الت اعبلت )كوليكا
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لكنيا أيضا عممية و  الإلصوصية ليست فقط إقصاء اآلإلريف )6975(( ألتماف)Altman  حسبو  
مت  و  يحددوف كيؼ تحدث الت اعبلتو  تحكـ حدودية مف إلبلليا يسيطر األفراد عم  مف يت اعموف معيـ،

ما لمصحة الن سية لكثير يعد الح اظ عم  درجة معينة مف التحكـ في الت اعبلت مع اآلإلريف ميو  تحدث.
 تستإلدـ آليات مإلتم ة ليذه الغاية، حيث يتـ التحكـ في البيتة ال يزياتية باألبواب النوافذو  مف الناس.

الدعاتـ المعمارية األإلرو التي تستإلدـ بمثابة وساتؿ أولية لتنظيـ الإلصوصية و  الحجرات المن صمةو 
 .(260 :2002ماؾ أندور، و  .ت)فرانسيس

تإلدـ الإلصوصية عددا مف الوظاتؼ فيي ضرورية لبلتصاؿ  (6967) (ستفاو ) Westinوطبقا 
اليوية الذاتية، كما و  االستقبلؿو  تمكف مف الح اظ عم  اإلحساس بالسيطرةو  الوادي أو الحميـ مع اآلإلريف

الجنس دورا لإلبراتنا في و  وتمعب الإلصاتص الشإلصية مثؿ العمر تمكف مف التحرير الوجداني،
بمعرفة أف ىناؾ اإلتبلؼ في قواعد ( ىاؿ) Hall قد سمحت دراساتو  .ي أثناء النموالإلصوصية ف

إلر، فقد طورت جميع المجتمعات أعرافا اجتماعية تسمح لؤلفراد بالتحكـ في الإلصوصية مف مكاف آل
ىناؾ و  سبلمة ال ضاء الشإلصي ميمة لحياة األفراد.و  وتعد الإلصوصية االإلتبلء بون سيـ بطريقة ما،

في حجـ الإلصوصية التي يحتاجيا و  كبير بيف المجتمعات في درجة الإلصوصية المسموح بيا،اإلتبلؼ 
( ىذه االإلتبلفات في وص و لثقافات شماؿ أوروبا والبحر 6966) (ىاؿ) Hallوقد بحث  األفراد.

ف ي ألمانيا تعد الإلصوصية  طبقا لياؿ تمثؿ استجابات األلماف أقص  درجات الإلصوصية،و  المتوسط.
نادرا ما تترؾ أبواب المكاتب م توحة مثمما يحدث في أمريكا. أما و  السمعية في غاية األىمية،و  ريةالبص

 ويحدث اتصاؿ بالعيف ،السمعيةو  في ثقافات البحر المتوسط فيناؾ القميؿ مف الإلصوصية البصرية
طورت فقد  .إلرحت  مع اإلتبلؼ قواعد الإلصوصية مف مكاف آلو  الجسـ مع الغرباء بشكؿ متكرر.و 

التي تمت دراستيا و  ،جميع المجتمعات أعرافا اجتماعية تسمح لؤلفراد في االإلتبلء بون سيـ بطريقة ما
يعّد ىذا حقيقيا في المجتمعات التي و  (6986)( ؾشيزوي) Shiswickو( باترسوف) Pattersonبواسطة 

المجتمعات أيضا أند  تسمح ب رص ضتيمة لإلصوصية األفراد مثؿ أبناء قبرص، وأقزاـ الزتير، ومف ىذه
 .(263-262: 2002 ماؾ اندرو،و  فرنسيس.ت(ماليزيا و  ونسيا

أربع حاالت مإلتم ة مف الإلصوصية يجب عم  األفراد  (6967) (وستيف) Westinويصؼ 
 .(266:  2002ماؾ أندور، و  )فرانسيس تنظيميا مف وقت آلإلر وىي:
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  االنعزال أو العزلة(Solitude): 
أف تكوف بعيدا عف و  عف الإلصوصية بونيا ال رصة لعزؿ الذات عف اآلإلريف، وتشير لم كرة الشاتعة

  أف يبلحظؾ اآلإلروف.

  :الحميمية 
الزوج أو الزوجة أو و  ىي حرية أف تكوف وحدؾ مع اآلإلريف مثؿ األصدقاءو  وتعرؼ كذلؾ بالمودة

 مع األحباء، دوف تدإلؿ مف األشإلاص غير المرغوب فييـ.

 :الغفمية 
وتصؼ حرية ال رد عند  مجيولية أي أف يكوف الشإلص مجيوؿ مف اآلإلريف،وتعرؼ كذلؾ بال

جيؿ الناس بشإلص ما ىو نوع مف و  وجوده مع الجميور أو العامة، ولكنو يظؿ غير معروؼ لآلإلريف.
الرياضييف المحترفيف، صعوبة كبيرة في و  السياسييفو  تجد الشإلصيات البارزة مثؿ الممثميفو  الإلصوصية،

 المجيولية ببساطة أف يكوف الشإلص مجيوال مف اآلإلريف.  وتعني تحقيقيا.

  :التحفظ 
وتعرؼ كذلؾ بالتكتـ، ويحدث عندما تكوف حاجة ال رد إل  الحد مف االتصاؿ بو أو بيا محمية 

بم يـو  م يوـ الإلصوصية داإلؿ السكف يرتبطف( موؿ) Moles وحسب بواسطة التعاوف مع المحيطيف بو.
  .((Notion de clôture Moles & Rohmer, 1998:88-91))         اإلغبلؽ 

    Shmittو (اكمبي) Ekambiفحسب  ليذا تإلتمؼ في السكف درجة الإلصوصية مف غرفة ألإلرو،
األكثر إلصوصية ىي: غرفة النـو لمزوجيف،  البعيدة عف األنظار أيو  فالغرؼ المحاطة بالعناية  (ميثس)

 المطبخ وفي األإلير المرحاض. ثـ توتي غرفة االستحماـ، يوؼ،غرفة األصدقاء، غرفة الض غرفة األط اؿ،
 (.244: 2003)كوليكاف ىيو، ك ضاءات عامة )غرفة االستقباؿ(الصالوف  بينما يبق  المدإلؿ،

تعتبر توفير الإلصوصية مف الوظاتؼ األساسية التي يجب أف يوفرىا المسكف، لكونيا مطمبا ىاما و 
صورة مؤثرة لمغاية لما يمكف أف تكوف  (6966) (لويس)  Lewis  ـحيث يقد في تحقيؽ استقرار ال رد،

ويصؼ الكتاب حياة األسر المكسيكية  "أط اؿ سنشيز" عميو الحياة مع قميؿ مف الإلصوصية في مؤل و
حيث تصبح  أفراد في حجرة واحدة، 60إل   9الذيف يعيشوف في أسر مكونة مف و  منإل ضة الدإلؿ،

التي تمميو حاجات و  المبلبس أو استإلدـ الحماـ ك احا ضد الروتيف اليومي الوظاتؼ البسيطة مثؿ ارتداء
 .(262:  2002 ماؾ اندرو،و  فرنسيس.ت ( اآلإلريف
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 وظيفة إشباع الحاجات األساسية: -8-4
فرنسيس.ت  (:تشمؿ قاتمة طويمةو  إف الحاجات األساسية المطموب مف السكف تمبيتيا ىي واسعة

  (.602:  2002وماؾ اندرو، 
 :السكن يحقق الحاجات الجسمية 
قضاء الحاجة والعديد و  االستحماـو  النوـو  يساعد السكف ال رد عم  تحقيؽ حاجاتو الجسمية كاألكؿ 

 تإلزيف األغذية/األوانيو  التإلمص مف ال ضبلتو  التنظيؼو  الكيو  الغسؿو  مف النشاطات األساسية كالطبخ
 .، ال  غير ذلؾالكتبو  عمؿالمعدات الو  المعدات الشإلصيةو  المبلبسو  األوعيةو 

 االجتماعية: و  السكن يحقق الحاجات النفسية 
التواصؿ و  الإلصوصيةو  االجتماعية كالجنسو  يساعد السكف ال رد عم  تحقيؽ حاجاتو الن سية  

اليوايات و  رعاية الط ؿو  الرعاية الشإلصيةو  الممارسات الدينيةو  القراءةو  تبادؿ الحديثو  االجتماعي
 مجمؿ أسباب المتعة الجمالية ممثمة في مكاف اإلقامةو  التسميةو  الترفيوو  الميوو  صاالتاالتو  اإلبداعية

 البيتة المحيطة.و 

  إضافة إل  الوظاتؼ السابقة الذكر نجد وظاتؼ أإلرو يقوـ بيا السكف مف بينيا:

(Paul –Lévy  & Segaud 1983  :17-18) 
  ة كانت أو ن سية أو ثقافية.تمبية الحاجات األولية األساسية لمعاتمة فيزيولوجي 
  االستقرار.و  الراحة 
  .االستقبللية عف الجماعة الإلارجية في إطار المسكف 
  الممكية.و  الإلصوصية 
  .فصؿ الوظاتؼ مف إلبلؿ التقسيـ المبلتـ لممسكف 
  تحديد العبلقات االجتماعية الإلارجية.و  فرض الذات  
  دة.المسكف مكاف ممارسة الذات النظـ الداإلمية المحد 
  .مرجع إلدراؾ المسكف في حد ذاتو في داإلمو 
  التقرب مف أفراد العاتمة.و  المكاف األكثر مبلتمة الكتشاؼ  

       التي مف بيف عناصرىا المغة األصمية، العاداتو  إضافة إل  وظي ة الح اظ عم  الثقافة
 Segaud & al, 2002 :67)) أركانوو  أثاث المنزؿو  مرجع لما بيف الحدود الجدارية التقاليد...و 
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ووظي ة  ،الجوار عامةو  الح اظ عم  العبلقات مع المحيطو  القدرة عم  التوجو المكاني وظي ة إضافة
 .Bekkar & al, 1999) 152:) االنطبلؽ إل  ال ضاء العاـو  ممارسة الحياة االجتماعية

 الحق في امتالك مسكن: –9–

ضرورة وجود و  د بممارستو اليومية مف موكؿ، نـوالمكاف األنسب الذي يقوـ فيو ال ر  السكف ىو إذا
أفراد عاتمتو، إل  جانب ىذا فيو مطمب شرعي وحؽ لكؿ فرد مف المجتمع لتوفير الراحة و  يؤويوسقؼ 

 األمف.و  الن سية، الجسمية

  (Segaud & al, 2002:132-133). فالسكف حؽ لكؿ إنساف ألنو يوفر لو ما يمي 
 ات.الحماية ضد االعتداءو  المووو 
  اكتساب االحتراـ.و  مصدر قوة إثبات الذات 
  .وسيمة االندماج االجتماعي 
  كونو حؽ و  نظرا ألىميتو البالغة في حياة ال ردو  ال ضاء الوحيد لممارسة الحياة الإلاصة بحرية

عيش و  تؤكد أف كؿ فرد ذا مستوو حياةو  أصدرت عدد مواد قانونية توضح ذلؾ ،أساسي ال غن  عنو
 .كؿ ممارساتوو  في المسكف ح اظا عم  صحتو معيف لو الحؽ

  معايير السكن الجيد: –11–
سكف ألف يكوف جيدا وصحيا منيا: -المعايير التي مف شونيا أف تؤىؿ اؿ (لوس) Loos وضع

((Segaud & al, 2002 :83 

 عمى المستوى التقني: -11-1
 أىـ ما يجب أف يتوفر فيو: 
  ديا.غطاءا ماو  ساتراو  يجب أف يكوف حاجبا 
  المياـو  وساتؿ تقنية مسيمة لؤلداء الجسدي لمتطبيقاتو  وجود تجييزات. 
  أمف.و  نتظارات األفراد مف حماية، وقايةمرضية إلو  المنزلية 

 عمى المستوى الجمالي:  -11-2
 يجب أف يكوف المسكف:

  .ذا جودة 
  المتنوعة.و  تجييزات لؤلداء التاـ لمنشاطات المإلتم ةو  التسميةو  وجود وساتؿ الترفيو 
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  التمذذ بو.و  الرغبة في السكفو  السرورو  الشعور بالسعادة 
  العيش الصحي.و  وجود عامؿ االمتبلء، التصرؼ في الراحة  

 عمى المستوى االجتماعي: -11-3
 يجب أف يتوفر السكف عم : 
  سيولة استغبلؿ أركانو.و  التنظيـ 
  المناسبة ألفراد األسرة.و  المساحة المنزلية الكافية 
  التصورات الشإلصيةو  الممارسات اليوميةو  قسيـ المسكف بالطريقة المبلتمة حسب المتطمباتت 

 العامة.و 

مجموعة  )6996(في اسطنبوؿ عاـ  وألىمية موضوع السكف فقد ورد في تصريح بعنواف "مسكف"
 :تتمثؿ فيو  الصحيو  مف الإلصاتص التي تعد عم  سواء مف مميزات السكف المبلتـ

(OMS,2004 :01) 
  .ليس فقط امتبلؾ سقؼ يقي الرأس 

  حماية مرضية تسمح باالستمتاع بومف السكف.و  توفير الإلصوصية 

  الدؼء.و  واسع بشكؿ كافي يصمو الضوء، التيوية 

  .يحتوي عم  أدن  شروط صرؼ المياه 

  المرافؽ العامة.و  التواجد في محيط مبلتـ مف حيث الطبيعة 

  األقؿ األغمبية.أف يكوف بسعر في متناوؿ الجميع أـ عم   

 

 غير الصحي:و  المسكن السيئ –11–
  غير الصحي مف طرؼ الطب الشرعيو  ( محاوالت تعريؼ السكف السيئ6878ظيرت منذ عاـ )

يحدد فيما بعد ما إذا كاف جيدا أو و  ممحقات النظافة العامة، فوضعت لذلؾ معايير يقاس بيا السكفو 
 (Segaud & al,2002 :240-241) ه المعايير نجد:مف بيف ىذو  سيتا، صحيا أو غير صحي لمسكف،

  .نقص أو انعداـ التيوية 
  المواد الضارة.و  المجاريو  تسرب مياه الصرؼ 
  .سوء حالة األرضية 
  .انتشار األوبتة 
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  نجد أيضا:  ذلؾ إل إضافة 

 تحكمو في قدراتو المإلتم ة، لكفو  توازنو استعادةو  إف النوـ ضروري لحياة اإلنساف :الضجيج 
بدرجة و  يمكف أف يضطرب بحدة بسبب الضجيج عممًا أف االضطراب الحاد لمنوـ يمس الحالة العامة لم رد

 Maschle العقمية كميًا ونوعيًا، فقد أظيرت دراساتو  إلاصة لكؿ فرد، كما يمس القدرات المعرفية
يمكف أف و  يارًا،نو  ( أف ضجيج المحيط يعتبر كعدواف يسبب اضطراب النوـ ليبلً 2003آإلروف )و ( ماسؿ)

 (.OMS, 2004 :05طويؿ تدىور الصحة العقمية )و  يسبب لوقت معتبر
  :اعتقد الناس عبر التاريخ أف ضوء الشمس يمكف أف يساعد  اإلضاءة غير المالئمة لمغرف

في الواقع قد أوضحت البحوث الحديثة أف ضوء الشمس و  االكتتاب،و  عم  إل ض مشاعر الإلموؿ
لساطعة ليا أثر مضاد لبلكتتاب عم  األشإلاص الديف يعانوف مف اضطرابات واإلضاءة االصطناعية ا

 اكتتابية، فالتعرض المنتظـ لمضوء لو أىمية لؤلشإلاص الذيف يعانوف مف االضطراب الوجداني الموسمي
لذلؾ فاف و  الشتاء عند تناقص ساعات اإلضاءة في النيار.و  ىو صورة مف االكتتاب يحدث في الإلريؼو 

متبلصقة فيما بينيا بشكؿ يحجب اإلنارة أو المسكف التي تتوفر عم  نوافذ تؤثر سمبا عم  صحة األبنية ال
 .(663-662: 2002)عبد المطيؼ إلمي ة، األفراد 

 ػالتي سماىا بو  السكف غير البلتؽ أف مؤشرات (6975) ( فورد) Ford  أشار ون سوفي الصدد 
ع عم  انتشار المرض، نقص اإلمداد بالمياه ىي: الموقع غير الصحي الذي يشج "مضار اإلسكاف"

النقية، الغرؼ المظممة، األزقة القذرة، األماكف الرطبة، عدـ ك اءة وساتؿ التإلمص مف ال ضبلت، 
لسيد عبد ا) انعداـ الحميمية.و  االزدحاـو  ارت اع معدالت التزاحـ األمراض الناجمة عف توالد الحشرات،

 (.273: 6999العاطي السيد،
( أنو عندما يكوف السكف متدىورا فاف الصحة الجسدية لمساكف 2005) ()برنار  Bernardكما بيف

يقدـ لنا مجموعة مف المشكبلت الناتجة عف الظروؼ السكنية السيتة أىميا تسمـ و  تكوف معرضة لمإلطر،
 وؼالإل ،انييار)بغاز ثاني أوكسيد الكربوف، حساسية مف جراء الرطوبة، اضطراب عم  الصحة الن سية 

المشكبلت االجتماعية التي تتإلبط فييا العاتمة بسبب الضيؽ في مساحة و  ،(...مف األماكف المغمقة
 القوة غايةكما يرو أف عدـ االستقرار السكني يعتبر عنصرا في   ، ال  غير ذلؾ.المسكف كالت كؾ العاتمي

عم  تضإليـ العوامؿ المسببة  بالتالي فاف مشكبلت السكف تعمؿو  توازف الإلمية العاتمية، عم  إإلبلؿ يعمؿ
  .(Bernard, 2005:7)لم قر  
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 إشارة إل  المساكف العديمة النظافة، (Taudis)" األكواخ القذرة" مصطمح (شومبار دولو)وقد استعمؿ 
ال عم  قنوات صرؼ صحية، باإلضافة إل  سوء التيوية، عدـ توفر أشعة الشمس، و  التي ال تتوفر عم  ماءو 

مة جدا. تعيش في ىذه المساكف عاتبلت ال تستطيع التحكـ في تربية أبناتيا، مع العمـ أف أو المساكف القدي
تصدؽ عم  مسكف عصري حديث،  يان سيرو أف التسمية و  رب العاتمة يعمؿ في مينة ذات ك اءة معينة

اليـ األـ معتوىة، مما ينتج عف إىمو  بحيث األب مدمف مجيز بطريقة مناسبة لكف تسكنو عاتمة منحرفة،
 .Chombart De lauwe) 106: 1975 , ( لممسكف تدىور لمحالة لؤلفراد

( الذي ييتـ بإحصاء المساكف المتدىورة (INHولقد حدد أيضا المعيد الوطني ال رنسي لمتطيير  
 طريقةو  (6947 ((أوزاؿ) Auzelle  طريقة معتمدا عم  طريقتيف ىما: أنواع المساكف غير البلتقة

Suquet Bounnaus  (6948،)  ل إفوجد أف أسباب تدىور السكف يرجع                             

( Segaud & al, 2002:86) . 
   :مساحة البنايات. تواجد المصانع، ضيؽ الطرقات،حالة وموقع السكن 

   :الضيؽ. الرطوبة، تواجد األدراج،حالة ونوع البناء 
   :ك اية اتجاه النوافذ، إضاءة، تيوية. غرؼ صغيرة الحجـ، عدـنقائص عمى مستوى المسكن 
  كيرباء،ال ماء،ال : ويقصد التجييزاتقمة أو نقص التجهيزات الصحية أو وسائل الراحة 

 قنوات الصرؼ الصحي.ال مراحيض،ال
  مف طرؼ المالؾ أو المستوجر.سوء استغبلؿ السكف   :سوء استغالل السكن 

  ف ال تتناسب مع عدد القاطنيف فيو، الذيف ويقصد بو أف مساحة السك :االكتظاظ داخل السكن
 يعيشوف في ازدحاـ فيو. 

دورا ىاما في تحديد درجة الصحة لم رد،  يشكؿ الوسط ال يزيقي لممحيط السكنيأف  إل إضافة 
الن سية الجيدة صعبة لمتحديد مقارنة بالصحة الجسدية، فإنو بجدر بنا وضع عوامؿ و  لكوف الحالة العقمية
الن سية، ما دفع عدة باحثيف لمقياـ بدراسات مإلتم ة و  توثير السكف عم  الصحة العقمية محددة في عبلقة

 (6995)( بوربس)و (فو غ) Gunnو( ألبرف) Halpern :االجتماعي منيـو  في الحقؿ الن سي
 (OMS,2004 :3) (2003)( فونتاؿلو ) Leventalو

الذي يحتوي عم   "لسكف القياسيا" ىوو  المريحو  الصحيو  وما نستنتجو مما سبؽ أف السكف اآلمف
كما يمد كؿ فرد مف أفراد  ،يساىـ في الح اظ عم  بقاء قاطنيو في حالة صحية جيدةو  التيويةو   التدفتة

 يحتوي السكف القياسي عم  الماء الجاري الباردو  الحرية.و  األسرة بالمساحة الكافية ليشعر بالإلصوصية
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ضوء الشمس و  ذورات، باإلضافة لئلضاءة الكيرباتية ليبللمتإلمص مف القا وجياز معد إلصيصا الساإلف،و 
التي و  "السكف دوف القياسي"غير الصحية أو المزدحمة تسم  و  المتيدمةو  أما المساكف ذات البناء .نيارا

تسكف عدة أسر منيـ في  تكثر في األحياء ال قيرة التي يكوف معظـ ساكنييا مف ذوي الدإلؿ المنإل ض،
 المرضو  عاني معظـ األحياء ال قيرة مف نسبا مرت عة مف االعتبلؿ الصحيتو  وحدة سكنية واحدة.

 .)2004 العربية العالمية، الموسوعة( الجريمة، كما أنيا تعاني مف تدني الإلدمات االجتماعيةو 

 نظريات السكن: –12–
حاطة بسمسمة واسعة مف العبلقاتو  السكف ىو إلمؽ مساحة يومية ف بذلؾ فإو  المشاىد العاتمية،و  ا 

 ويرتبطوف فيما بينيـ،ان عاليةو  أنماط اجتماعيةو  سكاف المنزؿ يكونوف في عبلقتيـ مع نسؽ اجتماعي
 .بشكؿ إلاص مع عاتبلتيـ بمركبات عبلتقية وأدبية معينةو 

أثار عدة أبحاث يمكف جمعيا في نظريات و  فالسكف مف المواضيع التي تناوليا عمـ الن س البيتي 
 النظرية الظواىرية.و  ة، نظرية عمـ الن س االجتماعي، نظرية عمـ الن سيولوجيثمنيا: النظرية اإل

 يولوجية:ثالنظرية اإل  -12-1
 حسبو  يولوجيوف السكف عبارة عف حالة أيف يمارس ال رد المراقبة عم  مكاف إقامتو،ثعند اإل

Yvonne (أي وف) (6993)  :لم ضاء األولي  يولوجية، فالسكف أفضؿ مثاؿثإذا تبنينا مصطمحات اإل »فإننا
 . (Segaud & al, 1998 : 375) « مجموعة مف األفراد ممؾ ل رد أوو  معروفة بوضوح حدودالذي لو 

فنجد عدة أعماؿ وأبحاث تبيف أف إمكانية ممارسة المراقبة عم  فضاء إلاص يعتبر عامؿ حاسـ 
رنسية بالكممة مترجـ بطريقة غير مثالية لم  (privacy)مصطمح و  لمتوازف واالستقرار الشإلصي،

(intimité) ،ترجع الإلصوصية إل  الحاجة و  حيث يقصد باألوؿ الحياة الإلاصة وبالثانية الحياة الحميمية
الن سي عف و  تييتة الوساتؿ التي تسمح لم رد باالن صاؿ الجسميو  توفر فضاء إلاصو  لضرورة تواجد

االجتماعية لبعض و  البيتة الطبيعيةالعالـ، ىذا االن صاؿ متعمؽ بحاجة أساسية لئلنساف باالبتعاد عف 
الوقت. في حقيقة األمر ما ىو إال توازف معقد بيف الحاجة لبلتصاؿ مع اآلإلريف والحاجة لمحذر منيـ، 

لكف تبعا لمشإلصية ال ردية، و  ىذا النسؽ يمكف أف يتنوع حسب الإلصاتص ال ردية كالجنس، العمر
بعض و  مت  يريد بكؿ حريةو  نزلو ما يريده كما يريدترت ع حيف يعمؿ ال رد في م (privacy)فالإلصوصية 

عناصر السكف تمعب دور في تحديد المراقبة الإلاصة حيث نجد أف الجدراف تحد مف االتصاؿ في حيف 
  (.Segaud & al, 1998 : 375النوافذ تعمؿ عم  إعادة االتصاؿ )و  أف األبواب
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 النظرية السيكولوجية: -21-2
 (كوبر) Cooper  السكف كتوسيع لما قبؿ شعور الذات، أمثاؿىناؾ سيكولوجييف يعتبروف 

يوفر أولوية اندماج مإلتمؼ أوجو  (Home)آإلروف أكثر حداثة طوروا فكرة كوف المسكف و  (6974)
 األنا األعم .و  يسمح باالستقرار الن سي بيف مإلتمؼ مستويات الذات إلصوصًا بيف األناو  الشإلصية،

ثباتو  اتوامتبلؾ مسكف ىو تقبؿ ال رد لذو  كذلؾ توفير التحكـ في ال ضاء بإعطاتو معن  و  تقوية ىويتو،و  ا 
العبلقة و  شعور االمتبلؾ ال يستطيع أف يطوره في المسكف الذي ال يحس فيو ال رد بذاتو،و  شإلصي

ال رد تظير مف إلبلؿ اإلتياره ليذا األإلير بحيث ىذا االإلتيار و  العاط ية الضيقة الموجودة بيف المسكف
با بواسطة ما ينتقيو األشإلاص بون سيـ، بمعن  الشعور بااللتقاء مع فضاء ممتمؾ ىو الذي يظير غال

المتيف و  ضعي ة تتإلذ مف ال ضاء العاتميو  فؤلغمبية األفراد الذات وحدة ىشة يوجد التواصؿ الشإلصي.
 (. Segaud  & al, 1998 : 375غير القابؿ لبلعتداء حماية ليا )

ال يعتبر مسولة حجز مساحة أو مكاف  بينت أف ىذا األإلير  سكفملم كما أف الدراسة الجغرافية
أنيا كذلؾ بنية ن سية تعبر عف شإلصية و  مشاريع،و  أحبلـو  ممارساتو  مميز فقط، إنما جممة عبلقات

 التغيير في البناء ما ىو إال تنظيـ وتغيير لذات الشإلصو  صاحبيا حيث يمكف القوؿ أف التنظيـ
يطو، إذ أف كؿ تحرؾ داإلؿ مسكنو ما ىو إال إنتاج شإلص يذىب أبعد مف دوره في محو  لتصوراتوو 

 (. 62 : 6992ينبؤ عف ىويتو )أحمد صبور، و  الظاىر

انطبلقًا مف اليندسة المعمارية عم  أف و  بدراسات أكد مف إلبلليا (أولي يو ) Olivier  ولقد قاـ
جذوره و  ساف ىو أساس فيمنا لممسكفركز عم  أف فيمنا لمتطور الن سي لئلنو  المسكف لغة اجتماعية،

(Olivier, 1972 : 81-82.) 

 :نظرية عمم النفس االجتماعي -12-3
يصبح النظاـ   األدوات التي تميز السكف تجري غالبا وفؽ نموذج ثقافي بحيثو  اإلتيار الترتيبات إفّ 

إشارات أو وساتؿ أىـ  فإف (6979) (يارأبمي) Appleyardوسيمة اتصاؿ اجتماعية فحسب و  المنزلي أداة
التي تعود مثميا إلينا مترجمة عبلقة و  لتواصؿ في عبلقة اإلنساف/مسكف ىي التي نبعثيا لذواتنا ولآلإلريف

تحوؿ و  االستبصار التي تؤكد، تغير، تثريو  تحقيقيا عبارة عف تراكـ المتناىي مف الحركةو  التوثر،و  التوثير
وساكسونيوف بينوا أف الكثير مف األفراد جماحثيف أنعدة بو  بطريقتيـ اإلحساس بيوياتنا االجتماعية.

           كذلؾ كونيـ أفراد بتوجو اجتماعي معيفو  فرديتيـو  تزييف البيت لتقوية صورتيـو  يإلتاروف تنظيـ
(Segaud & al, 1998 : 377.) 
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ة في دراسة ميمة أظير أف البناء االجتماعي أحد الم اتيح ل يـ الطريق (دونكاف) Duncanأما  
فالبنسبة  (ففيببل) Viblin تقديـ الذات. أما بالنسبةو  التي يمكف استعماؿ المسكف فييا في إطار التعريؼ

أف االإلتيار لنموذج معيف يكوف مباشرة و  لو فإنو يوجد عدة نماذج ثقافية تبعًا لمنظاـ الطبقي في المجتمع،
متحكموف في أذواؽ نماذج االستيبلؾ اقتباس لنموذج الطبقة الغنية، فوصبح ذوي الطبقة األعم  ىـ ال

 Houseو (لوماف) Laumanالتي قاـ بيا و  مقابمة 877االجتماعي. بينما في دراسة أوسع ارتكزت عم  
فوجد أف الواقع أعقد مف ذلؾ حيث أف التقمص ال يمثؿ  (فيببلف) Viblinلتوكيد ما توصؿ إليو  (ىوس)

سعيًا إل  تقبميـ مف و  يضًا وسيمة لبلنتماء إل  مجتمع معيف،فقط رغبة في التشبو بالطبقة الغنية إنما ىو أ
طرؼ ىذا األإلير. ىذا ىو حاؿ األغنياء الجدد األمريكييف ذوي األصؿ األوروبي الذيف تقمصوا نماذج 

           ينضموا إلييـو  العيش ككؿ، لكي يقبميـ األغنياء السابقيف في أمريكاو  تنظيـ المساكف
(Segaud  & al, 1998 : 378.) 

أإلذ ما يظير بوضوح في و  طريقة العيش،و  فيربط بيف الشكؿ المبني (ربو رابو ) Rapportأما   
الداللة عم  التنظيـ االجتماعي فاألبنية ىي نتيجة لمت اعؿ بيف اإلنساف و  المسكف حيث إقامة اإلنساف

  (.Rapport, 1972 :13) التوزيع الجغرافي ليا ما ىو إال صورة عف الثقافة الإلاصةو  والطبيعة

في الت سيرات الثقافية لممسكف الذي  ادور  (شومباردولو) Chombart De lauweلمجيودات و 
وصورة ليما، فحسبو ترتبط ت اصيؿ المسكف وحاجاتو بنظرة  العاتمةو  اعتبره انعكاسًا لتطمعات المجتمع

 .(Chombart De lauwe, 1975 :112)  لعممية انتماتيـ االجتماعيو  األفراد لواقعيـ

 النظرية الظواهرية: -12-4
 األفراد مع محيطيـ االجتماعيو  ت سير العبلقة المتواجدة بيف الكاتناتو  كشؼ الظواىريةىدؼ 

، الذي بالنسبة لو ال تسجؿ (6957) (باشبلر) Bachlard  الراتد ليذا االتجاه دوف منازع العالـو  المادي،و 
عبلتقي، فنجد في ىذا االتجاه و  ية المعّرفة كاتجاه حدسيصورة ال ضاء المنزلي إال مف إلبلؿ الظواىر 

الذي يجمع في و  الذي يدؿ عم  عمـ الن س األماكف في حياتنا الشإلصية،(La toponalyse)  مصطمح
محيطو الإلارجي يتناسب مع و  حسب باشبلر فإف المنزؿو  عبلقة بعض األماكف مع بعض المناطؽ األنا.

لمجياز الن سي، فالبيت نوع مف الصورة لم رد بجانب داإلمي شإلصي، أيف تقسيمو مع التقسيمات األساسية 
لقد و  جانب إلارجي عم  شكؿ قناع الذي يإلتار أف يظيره لمغير.و  الذات تكشؼ فقط لمف ىـ أقرب،

الإلزاتف  (Grenier)العمية  (Cave)تشكؿ أساس االتجاه الظواىري مف األماكف المإلبتة مثؿ القبو 
ىكذا يظير كيؼ أف مإلتمؼ األماكف في المنزؿ تشكؿ إلبرة كمية ما يعني تواجد . (Placard)المبنية 
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مف و  إلر.لغة ممارسة حسب اإلتبلؼ النماذج دوف أف يكوف أحد األماكف أكثر أىمية مف اآلو  حركية
استيعاب  (6993) (بارلي) Barlyإلبلؿ تحميؿ الترابط العاط ي لمساكف مع غرفتو الشإلصية حاوؿ العالـ 

 ن سي، فالمكاف إذف يجمع الوقتو  لتحوؿ مف فضاء فيزيقي بسيط )الغرفة(، إل  عالـ عقميسيرورة ا
 (.Segaud  & al, 1998 : 379-380)الذكريات الماضية. و 

 

تعطي لمسكف األىمية بالدرجة التي  يولوجيةثيإلوما نستإلمصو مف ىذه النظريات أف النظرية ا
د، إضافة إل  الحرية افي أية لحظة أر  وعم  األفراد المحيطيف بعم  ممارسة الذات واالنعزاؿ لم رد يوفرىا 

المطمقة في إجراء التغييرات والترتيبات التي يراىا الساكف ضرورية وىامة تساعده عم  الراحة واالستقرار 
عادة التوازف الداإلمي السكف ميـ يقدر الإلصوصية التي يوفرىا بالحدود الواضحة،  ىذه النظريةتعتبر  ؛وا 

النظرية السيكولوجية عنصر أساسي في تعتبره فردية. في حيف و  يمارس الساكف ذاتو بكؿ حريةأيف 
ثبات الذات، فالسكف ىنا ليس مجرد مكاف أو مساحة و  تقوية الجياز الن سي،و  استكماؿ بناء الشإلصية، ا 

اتو المنزلي. أما امتداد لمحياة الداإلمية لم رد في عبلقة عاط ية تربط ىذا األإلير ب ضو  إنما مجاؿ واسع،
نموذج تجسيد الذات و  نظرية عمـ الن س االجتماعي فتجعؿ مف السكف وسيمة اتصاؿ مع اآلإلريف،

الترتيبات المجرات عميو فيو و  االجتماعي مف إلبلؿ التنظيـو  يوضح االمتياز الثقافيو  االجتماعية لساكنو،
نجد النظرية الظواىرية و  .(بمييودأ) Appleyoadالمغة االجتماعية المعبرة عف الجانب الن سي حسب 

ن سية ال رد )مثؿ المإلزف يقابمو و  التي تعتبر السكف كؿ ركف مف المنزؿ، لو معن  وجانب يقابمو في ذاتو
 البلشعور( حسب باشبلرد.

إلر لمسكف إال أنيا تشترؾ في اعتباره الحيز مإلتمؼ عف اآلو  ورغـ إعطاء كؿ نظرية معن  معيف
 حاالتو الن سية.و  جوانب الشإلصية لم رد في كؿ وضعياتوو  صوصية، الذاتيةالذي يوفر الراحة، الإل

 

 السكن والعائمة: –13–
ألف السكف ىو الممجو العاتمة مصطمحاف مترابطاف منذ أمد بعيد في تاريخ البشرية و  السكف إفّ 
يقي مع حياة لذلؾ يجب أف يتبلءـ البناء ال يز  الذي ينبغي عم  العاتمة أف تكيؼ حياتيا فيو، الطبيعي
وىناؾ مف يربط مصطمح السكف بمصطمح العاتمة ألنو عرؼ في الحضارات القديمة  حاجاتيا.و  العاتمة

كذلؾ يعرؼ السكف و  مف أجؿ تعريؼ السكف نعرؼ العاتمة،و  عاتمة، بونو بناء يووي مجموعة أفراد أو
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    معقدةعم  أنو مجموعة منازؿ أو مساكف تشكؿ وحدة فضاتية إلاصة بوحدة اجتماعية 
(Chombart De lauwe, 1975 :15). 
( أف نوع العاتمة يعطينا فكرة عف نوع 6995رجاء مكي طبارة )ليذا يرو الكثير مف الباحثيف منيـ 

 الجد، )الجدة، ويستند ىذا المتغير عم  عبلقات القرابة وبالتالي نوع التوازف الجديد لؤلدوار، السكف،
 حميميتياو  تقسيمياو  توزيعياو  حياتيا اليوميةو  تي تظير نوعية العاتمةاألقارب عموما( ال العمة، الإلاؿ،

 (46:6995 )رجاء مكي طبارة، دينامية عبلقاتيا الداإلميةو  استقبلليتيا،و 
 يمكف مف إلبلؿ الوساتؿ المحيطة بيا، ألنو الو  كاف ذلؾ بشكؿ إجمالي  فكمما أردنا دراسة العاتمة

بالدرجة األول  السكف و  ىذا يعني بطبيعة الحاؿو  سيولوجية لمعاتمة عف إطارىا المادي،و فصؿ البنية الس
 .الذي يحتوييا، لذلؾ يمكف اعتبار دراسة السكف ىي مبلحظة صورة المجتمع المسجمة عم  األرض

 توفيره لوساتؿ الراحة مدوو  ،الذي يتـ مف إلبلؿ تحميؿ العاتمة المستإلدمة لوو  دراسة مإلطط سكف ماف
بؿ بشكؿ أوسع أي تحوؿ لممجتمع و  تمبية الحاجات بشكؿ عاـ، فوي تحوؿ لؤلسرة أو بنية العاتمة الكبيرةو 

 .(Chombart De lauwe, 1975 :11) نوعوو  يسمح مف دراسة تحوؿ السكف

ف لمسكف الذي يعتبر فضاء عاتمي عف امتياز وظي ة أساسية رمزية بالنسبة لتكويف ا كذلؾ و  لعاتمةوا 
يمكف كذلؾ و  يجسدىا في إطار معيف مف الناحية الإلارجية،و  نو يقدـ الصورة العامة عنياألتمثيميا حيث 

مبلحظة مف إلبلؿ تناوؿ ال ضاء العاتمي التعبير عف التبادالت األساسية التي تجسد مف إلبلليا العبلقات 
 بشكؿ أوسع االتصاالتو  لعبلقات بيف األجياؿاو  أو مف كبل الجنسييف األسرية بيف األفراد مف ن س الجنس

العبلقات االجتماعية بكؿ أنواعيا. أضؼ إل  ذلؾ أنو مف إلبلؿ اكتشاؼ ال ضاء الإلاص الذي ىو و 
الإلارجي في إطار الت اعؿ العبلتقي بيف و  نتوصؿ إل  معرفة ال ضاء العاـو  ال ضاء العاتمي الداإلمي نستنتج

 (Barrere-Maurisson, 1994 :16-17)الإلارجي و  الداإلمي

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 

إحداىما مادية حيث العاتمة وإلاصة  لمعاتمة، إنو وجميع امتداداتو الداإلمية والإلارجية وظي تيف أساسيتيف:
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 

           لتاريخ السكني مرتبط باستراتيجيات اجتماعية عاتميةرمزية فيناؾ أبحاث أظيرت أف ا

((Merlin & Choay ,2000 : 448-461. 
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حيث أف السكف وموقعو، واجيتو، أبعاده، كؿ أثاثو ووساتمو وحت  نظافتو يمثؿ لؤلولياء رمز تقدير 
 .(Stanciulescu, 1994 :123) تموضع العاتمة داإلؿ العشيرة التي تنتمي إليياو  لمذات

ل  أف العاتمة ترتب مسكنيا مف أجؿ ضماف فضاء أو مكاف لكؿ فرد مف أفرادىا والحرص إإضافة 
عم  إلصوصية كؿ منيا، وبيذا الشكؿ يكوف لكؿ فرد فضاء إلاص بو وفضاء مشترؾ مع اآلإلريف 

ليذا أصبح السكف أىـ مف ذلؾ المكاف  يمارس مف إلبللو مإلتمؼ النشاطات الجماعية واالجتماعية.
لمزوجيف أيف ليما كؿ الحؽ في و  الشرب فقط، فيو تعبير صريح عف التواجد ال عمي لمعاتمةو  لإلاص بالنوـا

بيذا يتجاوز السكف مكانتو مف مجرد  الحياة الشإلصية.و  الممارسات الشرعية مف تنظيـ داإلمي لمبيت
سكنيما الإلاص الذي تعبيرا عف الشإلص فبل وجود لمزوجية دوف مو  ممكية إلاصة إل  كونو امتدادا لمذات

       راحتيما كما لو أنو روح ثبت فييـحت  أنو يحتوي عم  كؿ أسباب و  يمبي كؿ حاجياتيما
(Dussart, 1994 :157). 

ألف بناء العبلقة الزوجية التي تعتبر عماد بناء العاتمة التي بدورىا تمثؿ الإلمية األساسية لممجتمع 
الستقرارىا أيف تتجم  أىمية "السكف"، و  جية ضروري في توازنياأي أف جؿ ما يتعمؽ بتكويف العبلقة الزو 

ممارسة طقوس الحياة. و  الذي يتإلذه كؿ مف الزوجيف مكاف عيشو  )العبلقة الزوجية( المكاف الذي يحتوييا
 الجانب المادي مف حياتيما فالسكف ىو ال ضاء الذي يمارس مف إلبللو الزوجاف إلصوصياتيما، فيو

اكتساب و  طريقة استغبللو يتمكف الزوجاف مف االطبلع عم  الحياة االجتماعية ليماو  دراستوو  الذي عبرهو 
 .(Heinen, 2001 :156) إلبرة.

ولقد حددت البحوث التي درست سموكيات العاتمة داإلؿ السكف، الحاجات التي يجب أف يوفرىا ىذا 
 (7: 2007)عبد الحميد دليمي، التي تتمثؿ في:و  األإلير
 ء وامتبلكو.الحاجة إل  ال ضا 

 .حاجة أفراد العاتمة إل  الشعور باالستقبللية داإلؿ السكف 

 .الحاجة إل  الراحة داإلؿ السكف 

 .زالة العواتؽ المادية داإلؿ السكف  الحاجة إل  الرفاىية والحرية وا 

 .الحاجة إل  الحياة الإلاصة داإلؿ السكف 

 .الحاجة إل  مساكف ذات وظاتؼ واضحة 

 داإلؿ السكف. وع أعضاء العاتمةالحاجة إل  األل ة بيف مجم 

 .الحاجة إل  العبلقات االجتماعية إلارج المسكف 
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ضيقيـ مف بعضيـ و  المسكف الضيؽ يؤدي إل  نشوة التوتر الداتـ بيف أفراد األسرة،ي حيف أف ف
يقودىـ إل  االنشقاؽ واالنحراؼ )حسيف و  زيادة الصراعات، مما يعرض بناتيـ األسري لمإلطرو  البعض

 (.606: 2002د أحمد رشواف،عبد الحمي

 حيث تسمح العاتمة،و  وما يمكف أف نستإلمصو أف ىناؾ عبلقة ت اعؿ مستمرة بيف كؿ مف السكف
إلر ألف العبلقة الترابطية بينيما وطيدة دراسة اآلو  تحميؿو  إلرىذه العبلقة بدراسة كؿ منيا مف إلبلؿ اآل

ف السكف جزء مف وظي تو مسايرة لمتغيرات رغـ فقدا إلر.ال يمكف البحث في أحدىما بمعزؿ عف اآلو  جدا
بوكمميا. وبيذا يكوف المسكف أو البيت قد  لعاتمةالمإلتم ة أال أنو يظؿ قاتمة اىتمامات وحاجات المرأة وا

 عم  حد السواء. لعاتمةفقد الوظي ة األساسية التي كاف يؤدييا مف كونو المكاف الوحيد والإلاص لممرأة وا
 

 استبياف) إلجراتي لمسكف في ىذه الدراسة ىو أبعاد استبياف ظروؼ السكفعم  ما سبؽ فالم يوـ او 
التنظيمات داإلؿ  طبيعة السكف، :(وىو يمثؿ إحدو أدوات ىذه الدراسة الطالبة، بناءمف  ظروؼ السكف

 الرضا عف السكف. الممارسات العاتمية داإلؿ السكف، السكف،
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 خالصة الفصل:
األول  مف حيث اىتمامات اإلنساف، ال لكونو فقط المووو الذي يحميو مف  يحتؿ السكف المرتبة

يجد فيو لالذي يمجو إليو  الملجأ ال لكووهو تيدد حياتو،و  األإلطار الطبيعية التي تحيط بو مف كؿ جانب
التي يسع  الحاجات  أىـمف  ألنو بؿ ؛األمف، الراحة والحرية في ممارسة نشاطاتو و ىواياتو المتعددة

جتماعية، اال يزيولوجية، الحاجات كال حاجات متنوعة عند اإلنساف يمبي فإنو ون س الوقتتحقيقيا. ل
  .سيكولوجيةوال

كونو المكاف الذي تتكوف فيو شإلصية ال رد و تنمو توثير عم  الجانب الن سي،  إل  أف لو اضافة 
لكونو المرجع  و قي األفراد بشإلصيتو.فيو اتجاىاتو، أفكاره، تصوراتو و حياتو الن سية ، حت  يتميز عف با

يإلتمي فيو بوفكاره ليراجع و  عم  اآلإلريف،  فيو أوقاتو وينعزؿ والمستقر الذي يسكف فيو ويقضي فيو معظـ
        فيو الممجو الذي ين رد فيو الشإلص ليعيد ترتيب أفكاره و قيمو الإلاصة إذف  .ن سو ويرتب أفكاره

األحماؿ التي تثقؿ و  الذي يمقي فيو بيمومو وبمثابة الممجو كذلؾ  .والمكتسبة مف المحيط االجتماعي
 دد نشاطاتو داإلمو ليواجو الحياة الإلارجية.جيو  كاىمو،

ا ألنو وثقافي ااجتماعي ا ون سي مجاالً بؿ ىو أيضا  فقطىندسيا  مجااًل أو فضاءً ليس  عميو فالسكف و
يعبر عف    الن سي واالجتماعي؛ إضافة ال  أنوإطارًا فيزيقيا مشحوف بالمعاني والدالالت ذات المعن

قاببل لمتنبؤ بكؿ السموكات االنسانية مف إلبلؿ التنظيمات  االعبلقة بيف ال رد ومحيطو، ليذا يعتبر مكان
 و الجيراف مف جية وبيف أفرادىا التي تقوـ بيا العاتمة فيو؛ ومف إلبلؿ العبلقات التي تحدث بيف أفرادىا

   والتي تتمثؿ في مإلتمؼ الممارسات العاتمية. النشاطات التحدث فيو ضافة إ؛ مف جية أإلرو

والذي مف الم روض أيضا أف يوفر لكؿ  يعكس ما يجرو في الحياة العاتميةالذي  إال أف السكف 
االستراحة واالستجماـ،  ويحقؽ و  ،سميمةالن سية الجسدية و الصحة ال والراحة  عضو مف أعضاء العاتمة

إلاصة في مجتمع  .سيتة سكفلظروؼ اوف عاتقا في تحقيؽ ذلؾ إلاصة لما تكوف يا، قد يكطموحات
أزمات كثيرة، وىذا ما نحاوؿ التطرؽ إليو في و كالمجتمع الجزاتري الذي يعاني فيو قطاع السكف مشاكؿ 

  ال صؿ الموالي.
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 تمهيد:   
ليس ألنو ، الجزائري عمى المجتمعكؿ ما طرأ مع  تماشيا تغيراتعدة ب اتسـ السكف في الجزائرلقد 

، الموصوؿ إليي ويعتبر مف األولويات التي تسعى كؿ عائمة. الذىنياتو  بنية جامدة إذ تغير بتغير األزماف
 ،الجزائرية القضاء عمييا حتى اآلفلـ تستطيع السياسات المختمفة لمدولة  التي لكف بسبب أزمة السكف

إلى  مساكف غير الئقة كالمساكف القصديرية، أوإلى  المجوءإلى  الكثير مف العائالت الجزائرية تاضطرر 
لمحة تاريخية إلى  ليذا سنتطرؽ في ىذا الفصؿ .تالءـ مع حجمياتلكي  في مساكنيا اتإحداث  تغيير 

، مجيودات الدولة الجزائرية أزمة السكف في الجزائر ،ائرتصنيؼ السكف في الجز  ،عف السكف في الجزائر
 إحصائيات السكف في والية الجزائر.لحؿ أزمة السكف، عراقيؿ بناء السكف في الجزائر، 
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 لمحة تاريخية عن السكن في الجزائر: –1–
منذ قرنيف مف الزمف،  عرفت الجزائر عدة تحوالت في الميداف االجتماعي واالقتصادي، خاصة

 :تمخيصيا فيما يمي فانعكس عمى حظيرتيا السكنية، ليذا عرؼ السكف تطورا وفؽ عدة مراحؿ، يمك امم
 السكن قبل الحقبة االستعمارية: -1-1

حالة مف الفقر يمكف معرفتيا مف خالؿ نوع االقتصاد الممارس مف  0721عرفت الجزائر قبؿ 
 (Rouag-Djenidi , 1996 : 127)  ما يمي:إلى  ف تـ تصنيفيـخاصة القروييف الذيو  طرؼ الشعب

 .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

مف  60%السيوؿ الداخمية فكانت تمثؿ آنذاؾشعار أرض العرش، استقرت ىذه الفئة في 
 المواطنيف.

المتطورة بالثقافة التركية المتواجدة في و  واستمدت الجزائر في ىذه الفترة مف الثقافة البربرية المتواجدة
البالد، كؿ ىذه العناصر كونت ثقافة عرفت بتماسكيا االجتماعي الذي عرؼ بأركانو المتمثمة في العائمة، 

 إلسالـ. ليذا كاف السكف مساحة مبنية عمى طريقة البناء الخاصة بذلؾ المجتمع، ففي القرىالتعاوف، ا
منغمقة عمى الخارج بواسطة األسوار  ،بعض المدف كانت المساكف الموجودة عبارة عف مساكف حضريةو 

لمقاىي، فيي ال تحتوي عمى نوافذ، أما مركز المدينة أو القرية فيو مخصص لمختمؼ النشاطات )السوؽ، ا
المساجد، الحمامات...(. أما اإلقامة فتكوف في ضواحي المدينة فكمما اقتربنا مف المدينة يصبح المكاف 

المدينة إال أنيا مبنية بنفس اليندسة المعمارية وبنفس و  عمومي أكثر، ورغـ المظير الخارجي المختمؼ لمقرية
 (.Rouag-Djenidi e,  1996 : 128) االقتصاديةو  المبادئ االجتماعية

وكاف يرتكز السكف في الجزائر قديما عمى مدى استجابة أبعاده اليندسية لمتنظيـ االجتماعي العاـ 
حيث تميزت المدف الجزائرية القديمة بتنظيـ معقد لمبانييا  الذي كاف يتميز بو المجتمع الجزائري آنذاؾ،

ذات  المجموعة األولىلمعمارية: حيث كانت تتشكؿ مف مجموعتيف مف الوحدات ا ،اومساكنيا وفراغاتي
المجموعة أما  ىي مفتوحة نحو الخارج،و  المساجد،و  األسواؽو أشكاؿ خطية متسمسمة تحتوي عمى الممرات 

يجعميا  ىذا ماو  فتحتوي عمى المباني السكنية والتي تتمحور عمى فناء مركزي ىو وسط الدار، الثانية
 (.Berardi , 1979 :101منغمقة عمى نفسيا )
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اليندسية بشكؿ  انما رأى فييا البعض اآلخر تنظيمًا اجتماعيًا معماريًا متكاماًل النسجاـ مقاييسيبي
تجمع السكاف وفؽ التقاليد و  تالؤـ مبانييا مع متطمبات المكافو  تمقائي، مع النظاـ االجتماعي العاـ

 (.12: 0881الثقافية السائدة )بف مشيش بمقاسـ، و  االجتماعية

 ( عدد الديار داخؿ أسوار قصبة الجزائر نحو الخمسة أالؼ دار،0678سنة ) وقدر في       
مستطيؿ مف األسفؿ، يعرؼ و  باب متيف مقوس الجزء العمويو  وتتألؼ كؿ دار مف مستوييف وسطح أفقي

المنحوتة  ةوىو محاط بغرؼ في جميع جوانبو وتزينو األعمدة األسطواني "وسط الدار" ػالمستوى األوؿ ب
مف الرخاـ أو الحجر الجيري، يخصص ىذا المستوى الستقباؿ الضيوؼ وتوجد بو السقيفة وفي  المصنوعة

أما المستوى الثاني مف المنزؿ فيو  الوسط  توجد ساحة مفروشة بالبالط تزينيا نافورة متدفقة المياه.
ائؾ مخصص لغرؼ النوـ التي تحمؿ الكثير مف اإلبداع كما يضـ غرؼ تعرؼ بالمقصورة تحوي األر 

إلى  الزرابي، ومف ىذا الطابؽ تتصاعد أدراج سمـ مف الرخاـ األبيض أو مف البالط أو الحجر الجيريو 
سطح الدار الذي يعد مكاف متعدد االستعماالت حيث يستغؿ لنشر األلبسة المغسولة، مبادلة الحديث مع 

زليـ داخميا عمى الخصوص، الجارات والمسامرة في ليالي الصيؼ. واعتنى سكاف ىذه المنازؿ بتجميؿ منا
 .(Zaid  & al, 2006 :48ابية )ػأما مف الخارج فاكتفوا بتبييضيا في أغمب األحياف مما جعميا متش

 

 السكن خالل الحقبة االستعمارية: -1-2
قامت ىذه األخيرة بتيميش النماذج السكنية القديمة وشجعت المساكف  ،الجزائرفرنسا عندما استعمرت 

كما أفَّ السكف في الجزائر في ىذه  لتغيير لـ يمس نمط حيازة الجزائرييف لممساكف.لكف ذلؾ او  الغربية،
أشكاؿ و  لـ يتـ تحديد أبعاده اليندسيةو  نجازه،إمخططات معمارية مسبقة في عممية إلى  لـ يخضع ،الحقبة
 تحقيؽ الحداثةالبناء قصد و المساكف، ولـ يقدـ الميندس المعماري األوروبي نماذج ىندسية لمسكف و  المباني

لكونيا تتبايف مع التقاليد  ،عدائيةو بؿ غرس أدوات عمرانية غريبة  ،التطور كما ادعت النظرة االستعماريةو 
 (.12: 0881)بف مشيش بمقاسـ،  ثقافتوو  الميدمة لعمرانو المجتمعاالجتماعية المستنزفة لخيرات 

  شكميف متعارضيف ىما :جعؿ نماذج السكف تبدو في إلى  اإلستعمار الفرنسي أدى قدو  
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 :مساكن أوروبية 
المواد الحمراء التي تكوف و  الحجارةو ىذه األخيرة منجزة وفؽ طرؽ حديثة باستعماؿ االسمنت، 

 ،الثقافيةو ، االقتصاديةو تتوفر فيو المرافؽ االجتماعية،  ،عة في حيز وفؽ تنظيـ عمراني متكامؿموز  
 المساحات الحرةو  المياهشبكات و قنوات صرؼ المياه، و  رباء،مجيزة بالحاجات األساسية العصرية كالكيو 

 (.12: 0881)بف مشيش بمقاسـ، 
 :تجمعات سكنية محمية 
بعضيا مف القصدير والبعض األخر و الصفائح المعدنية، و  المساكف في ىذه التجمعات منجزة بالطيف 

أىؿ البالد  – ة لمجزائرييفكاف أغمبيا خاليًا مف التجييزات األساسية. وىي مخصص حيثمف الحجارة، 
قضية ييتـ بيا األفراد عمى عكس البمداف  االستقالؿ كافمع العمـ أف السكف في الجزائر قبؿ  -األصمييف 

عند اندالع الثورة بدأت ، (0843)أنو ابتداء سنة  األخرى، أيف نجد التكفؿ بقضية السكف مف مياـ الدولة. إال  
ذلؾ بيدؼ و  (Plan de Constantineقطاع بواسطة مخطط قسنطينة )السمطات االستعمارية تيتـ بيذا ال

كاف و  مشاكميـ االقتصادية مقابؿ الرضوخ لالستعمار. استغالليـ لحؿ  و  ،كسب ثقتيـو  استمالة الجزائرييف
ألؼ مسكف في األرياؼ خالؿ خمس  001و ،ألؼ مسكف في المدف 111ىدؼ ىذا المخطط بناء حوالي 

إلى  إضافة، مف مختمؼ القطاعات الً كاف المشروع ممو  و  ،فقط 041نجاز إى إل صمواسنوات، حيث تو  
ىذا التمويؿ لتحقيؽ أىداؼ محددة لمواجية مشاكؿ مختمفة  ؿَّ غ  ت  قد اس  و  مساعدات أخرى أثناء عممية البناء.

 .(Hamidou, 1989 : 29آنذاؾ )

حي  ،السكنية، والدليؿ عمى ذلؾنجاز السريع لعدد مف البرامج وقد تسببت الثورة الجزائرية في اإل
َـّ و  ،بمدينة الجزائر( Climat de France)مناخ فرنسا  ( والذي يحتوي عمى 0846نجازه سنة )إ الذي ت

 .(24: 1110 مف قاطنيو أوربييف )عمراف محمد، %74 كانت نسبةو  مسكف، 3411

 

 ما بعد االستقالل:في مرحمة  السكن  -1-3
في ممقيميف لاالقتصادي واالجتماعي  ىالمستو في  قد وقع يعاً ًا مر انحطاط أف   التاريخ   كشؼ  قد ل
نحو األكواخ امتدادًا عدد  في تزايد  إلى  مؤد ياً  الفرنسي  لمجزائر، ارعماالست في فترةالريفية  طاألوسا

لى النزوح الريفي أثناء الحرب التحريريةو  ،المناطؽ الحضرية نتج عنو تجمع مميوني ساكف  يالذاألمر  ،ا 
ماكف الحضرية، فكاف عمى الدولة  الجزائرية أف تتخذ تدابير مستعجمة ألجؿ إسكاف ىؤالء القروييف في األ
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مف  ؛ كافا في المدفأم  . في شروط مالئمة وجيدة، فقررت وضع مخطط  يناسب مكانتيـ االقتصادية
خداميا بطريقة غير واستعماؿ المساكف غير المستعممة أو التي تـ است ،التكفؿ السريع لتنظيـ السكف الميـ  

كافية  لمشكؿ و  الفرنسي لـ يأت بحموؿ عقالنية دماراالست أف   اً ح جمي  توض   ،كافية. وفي ىذه الظروؼ
 ،ف الميمة بأنفسيـ غداة االستقالؿو يلذلؾ تولى الجزائر  .فالفرنسييإسكاف إال فيما يتعمؽ  ب،السكف عموماً 

مف طرؼ الفرنسييف ال تكفي لسد الطمبات المتزايدة فة كانت المساكف المخم   حيث ؛(0853) تحديدا سنةو 
كاف و  ألؼ مسكف في األرياؼ، 54و ،ألؼ مسكف جديد في المدف 64كاف يجب بناء  لذاعمى السكف. 

عوبة بمكاف،  ،تفوؽ الموارد الوطنيةفيي  ،كوف تمويؿ مثؿ ىذه المساكف صعب جدا ىذا األمر مف الص 
إنشاء مخطط رك ز عمى فالمجيودات يجب أف ت ،صعبة -ذاتيا في حد   -أف عممية البناءإلى  إضافة

ىذا مف ، جماعية في بناء المساكفالفردية و المساعدات البما في ذلؾ  ،باستخداـ كؿ الوسائؿ اقتصادي  
عمى الدولة أف تسيؿ عممية ممكية السكف بمراعاة الحاجات الفردية  كاف لزاماً  ،مف جية أخرى، و جية

 : Location- Vente( )Hamidou , 1989بيع ) -ظيور ما يسمى بإيجارإلى  والعائمية، مما أدى

29-30 .) 

 وقد تم تطور السكن في الجزائر بعد االستقالل عبر الفترات الزمنية التالية:

 قرر فييا  وفييا ،وتعرؼ بمرحمة المخطط الثالثي :(1969-1962) الفترة الممتدة ما بين
 أف يعيدوا البناء، - مف جراء حالة الحظيرة السكنيةو  ،الستقالؿمنذ ا -الدولة الجزائرية و مسؤول

مشاكؿ المناطؽ و  مثؿ إيجاد مأوى لممغتربيف ،ىذا عف طريؽ إيجاد حموؿ لممشاكؿ المستعجمةو 
التطور الحضاري في الجزائر سنة و  المدمرة، حيث عقد مجموعة مف المختصيف في السكف

السكف ليس  » االجتماعي وضحوا فيو أف:و  قتصاديطمب مف المستشار االب ًا ( اجتماع0851)
 الخدمات التي تربط الشخص وعائمتو بالجماعة، و  بؿ يحوي عمى مستوى مف التنظيـ ،فقط مأوى

تـ سنة و (. Hamidou, 1989, p15-17ىذه األخيرة بالمكاف الذي يتطور فيو ىذا السكف )و 
ىدفيا األساسي  ،البناءو  ير األشغاؿ العموميةترأسيا وز  ،ما بيف الوزاراتلمسكف إنشاء لجنة  )0854(

آالؼ مسكف  3و ألؼ مسكف حضري 27التي تمثؿ حوالي و  ،متابعة كؿ المشاريع المتخمي عنيا سابقا
 نفسو، وفي الوقت ؛مميوف دينار 411حيث تطمب ذلؾ  )0860( غايةإلى  استمرت ىذه العمميةو  ؛ريفي

مف بيف ىذه المصاريؼ أكثر و  مميوف دينار. 171مب ألؼ مسكف في األرياؼ تط 23تـ بناء حوالي 
األولى  ةىكذا مف خالؿ المخطط الثالثي بدأت السياسيو  مميوف دينار وجو لمبناء الذاتي. 21مف 
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 ذلؾ مف خالؿ تطويرو  ،تحقيؽ التوازف الجيوي إلى التي تيدؼو لتطوير البرامج الخاصة لمواليات، 
 توصؿ تقريباقد المخطط الثالثي  أف   القوؿعامة، يمكف  إذف بصفة توسيع مختمؼ مناطؽ الوطف. و 

 (. Hamidou , 1989 : 32-33ريفي )و  آالؼ مسكف حضري 5-4بناء إلى 

 والذ ي: والتي تعرؼ بمرحمة المخطط الرباعي األوؿ(1973-1971لفترة الممتدة ما بين )ا  ، 
في مختمؼ  فسية لممواطنيتوفير الحاجات األساو  ،الظروؼ المعيشية يف  س  ح  ت   ؼ  د  ي  كاف ي  

ر  السكف، و  اإلعالـو ،الثقافةو الصحة العامة، و مثؿ المرافؽ العمومية، ،المجاالت أف تصؿ إذ  ق رِّ
لـ يتوفؽ ، رغـ الجيود المبذولةلكف،و حضري، و  ألؼ مسكف ريفي 10إلى  الوتيرة السنوية لمتسميـ

 قد تـ بمشاركة السكاف في المناطؽ الريفية،لإلسكاف، أما البناء الذاتي ف ةفي توفير الحاجات المتزايد
تحت رقابة مستمرة في كؿ مراحؿ البناء  و  ،دراسات المواقع يكوف مف قبؿ الدولةكما مواد البناء، بو 
(Hamidou, 1989 : 37 ) 

مجموعة مف اقترح لمس اكف، يسمح المسكف بإشباع الحاجات االجتماعية ، وحتَّى (0861)عاـ  وفي
يف  ىما:  طريقتيف ميم تيف  -الحضرية ؽبالبرمجة االجتماعية لمسكف في المناط ف واك مِّ  -المختص 

(Hamidou , 1989 :17) 
إمكانية تجربة العيش في جماعة في ألفة وراحة اجتماعية  إعطاء لكؿ واحد الطريقة المباشرة: -

 االضطرابات.مف و  لحمايتو مف العوامؿ الفيزيقية

االتصاالت الشخصية بفضؿ وجود أماكف لالجتماع والخدمات  : يتيحالطريقة غير المباشرة -
 الرياضة.و  أماكف الترفيوو  ،االجتماعية مثؿ: التربية )المدرسة(

 ( 1977-1974الفترة الممتدة :)،وتميزت بتزايد  والتي تعرؼ بمرحمة المخطط الرباعي الثاني
اتخاذ إلى  لمتزايد، مما دفع السمطاتا يالديموغرافالنمو إلى  ىذا يعود، و السكف في المدفإلى  الحاجة

ة في المناطؽ تدابير مالئمة لمخروج بحموؿ، لكف واجيتيا صعوبات كثيرة لبناء المساكف في  خاص 
كما يصعب   كوف األراضي الريفية جبمية، لإلى  ذلؾ راجعو  في المدف،الريفية أكثر مف تمؾ الت ي 

يصاؿ مواد البناء. وبالتالي فإو  ،الوصوؿ إلييا نو لـ تحقؽ برامج بناء المساكف حتى بعد األربع ا 
بناء إلى  سنوات التي تمت المخطط الرباعي الثاني،  كما أف البرنامج الحضري المقرر كاف ييدؼ

 .(Hamidou, 1989 : 44ألؼ مسكف ) 81تسميـ و  ،ألؼ مسكف جديد 011
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 ( 1987-1979الفترة الممتدة ما بين :)أي المخطط ، ططيفوالتي تعرؼ بمرحمة ما بيف المخ
لقد تـ فييا استيالؾ قرض لبناء و  وجزء مف المخطط الخماسي الثاني، (0868)الخماسي األوؿ 

        الصندوؽ الوطني لمتوفير و  ؛(Trésor)ذلؾ مف خالؿ الخزينة المالية لمدولة ، و السكف
قيمتيا  يوالت   ت التي صدرت مف القطاعات األخرى،بغض النظر عف التمويال CNEPاالحتياط و 

 0856مرة االستيالؾ العاـ لمقرض في المرحمة مف  4,19مميوف دينار، فيذه القيمة تمثؿ  476563
مميار دينار، فخالؿ ىذه المرحمة تـ بناء العديد مف المساكف لسد  03الذي يتمثؿ في  0867إلى 

 (. Hamidou , 1989 : 47حؿ ىذه المشكمة )و  الطمب المتزايد عمى السكف

ذلؾ راجع ألسباب و  ىذه الفترة أف أغمبية المباني تختمؼ كثيرًا عف النموذج التقميدي ونجد في
أيضًا لكوف الحاجة لمسكف في تزايد مستمر. فالمباني العصرية ىي األكثر مالئمة الحتواء و  اقتصادية،

            أكبر قدر مف السكاف. أما فيما يخص الفيالت فتبنى عمى أساس توفير كؿ المرافؽ األساسية 
لكف بسبب أزمة السكف و  جانب مراعاة الجانب الجمالي،إلى  الرفاىية،و  الضرورية لتحقيؽ الحياة السيمةو 

نجد الكثيروف يعيشوف في البيوت القصديرية واألكواخ، فالدولة تقدـ قروض لمقروييف حتى يتمكنوا مف بناء 
أخرى تسمى بالتويزة حيث يتعاونوف كؿ  طريقةإلى  لكف غالء اليد العاممة تدفعو  ،مساكنيـ الخاصة

 األصدقاء عمى بناء المسكف. كما نجد بعض الميندسوف مرتبطوف مع األرض ارتباطا وثيقاو  الجيراف
متعمقوف بالماضي، فيتمسكوف بالنماذج التقميدية لبناء المساكف وذلؾ بمواد محمية رغـ أنيا غير متوفرة و 

أغمبية المباني ال تكوف مف طرؼ أيادي متخصصة بؿ مف  لكفو  غالئيا،إلى  بشكؿ كافي باإلضافة
طرؼ عامة الناس ىـ الذيف يقوموف ببنائيا، فنجدىا تتناقض تماما مع العمارات التي تمثؿ ثقافات 

الخصائص الثقافية لكؿ و  خارجية غربية، أما ىذه المساكف التقميدية تحتـر رغبات السكاف المحميوف،
 (.Benmatti, 1982 : 178-179)منطقة ألخرى لذلؾ نجدىا تتنوع مفو  منطقة

 عمى السكف  بتتميز بتزايد مستمر لمطم :يإلى يومنا الحال (1987) الفترة الممتدة ما بين
 كمـ، 011مف عدد السكاف في شريط ساحمي بعرض  %81حيث يتمركز  ،خاصة في شماؿ البالد

مف عدة  يالحظيرة  السكنية تعانأف إلى  وىذا ما أعاؽ مجيودات الدولة في ىذا المجاؿ، إضافة
قبؿ  ي  ن  مميوف مسكف ب   1175111مف المساكف التي يبمغ عددىا   %40مشاكؿ أىميا: أف 

ألؼ مسكف ما بيف  841111بني و  (،0834ألؼ مسكف قبؿ ) 741111بني  حيث ،االستقالؿ
ة. سن 31( أي أنيا تجاوزت 0851-0843ألؼ مسكف ما بيف ) 037111بني و  (،0834-0843)
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بينما النسبة المقبولة دوليا ال  ؛%14بة تدىور البنيات السكنية تتعدى ف نسإف ،ذلؾإلى  باإلضافة
     سنة الماضية قيمتيا الحقيقية.  11. ولقد فقدت السكنات التي بنيت خالؿ %1618تتعدى 

 3170638 أفَّ عدد (0887وقدرت الحظيرة السكنية في الجزائر حسب اإلحصاء العاـ لمسكاف )
ألؼ فقط قابؿ  141111 ا، مني(مسكف 407111أكثر مف )ت منيا سكف مؤق   %4631مسكف، 

 .(1111وزارة السكف والعمراف، ألؼ سكف قصديري ) 011111لمترميـ، وأكثر مف 

كما   (1117لعاـ ) لمجزائروضعية الحظيرة السكنية  (ONS) ويبيف الديواف الوطني لإلحصائيات
 يمي:
 ( 11الجدوؿ رقـ:) حسب لعدد اإلجمالي لمسكف في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني ا
 .( (O N S, 2009 (1117حصائيات عاـ )إ

 

 
 العدد اإلجمالي لمسكف

 الترتيب عمى المستوى الوطني والية الجزائر
0887 1117 1117 

 

324514 
 

603690 
 

5478422 
 

0 
   

عدد ، حيث بمغ (1117) عاـ في لوالية الجزائرالسكنية وضعية الحظيرة ( 11يبيف الجدوؿ رقـ )        
السكف في والية  نموأف . ونستنتج (0887)مسكف في عاـ    605 435مسكف، مقابؿ 603690 المساكف

مف  %7685 مثؿت. وحظيرة السكف في والية الجزائر (1117) في عاـ مسكف 112088 الجزائر يقدر
                    مسكف. 5478422 ي تبمغالتو  ،حظيرة السكف عمى المستوى الوطني

 عمى المستوى الوطني. (10) والية الجزائر األولى كانت رتبةوبيذا 

 ( 12الجدوؿ رقـ:) وعمى المستوى ، في والية الجزائر لة مف طرؼ العائالتو كف المشغاتوزيع المس
 O N S, 2009) ) (1117حصائيات عاـ )إحسب الوطني 

 

 
 فالعدد اإلجمالي لمسك

 الترتيب عمى المستوى الوطني والية الجزائر
0887 1117 1117 

 

385344 
 

514641 
 

5303954 
 

0 
   

القاطنة  تلة مف طرؼ العائالو في المساكف المشغ اً أف ىناؾ تزايد( 12مف الجدوؿ رقـ ) ظ  ح  ي ال
 كانتحيث ( 0887مسكف، مقارنة مع عاـ ) 403530( 1117حيث بمغت في عاـ ) ،بوالية الجزائر
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عمى المستوى الوطني الذي بمغت فيو المساكف  (0) والية الجزائر األولىمسكف. وبيذا رتبت  274233
  مسكف. 4212843( 1117المشغمة في عاـ )

 ( 13الجدوؿ رقـ:) في والية الجزائر وعمى المستوى  معدؿ إشغاؿ المسكف مف طرؼ العائمة
  (O N S, 2009 ) (1117عاـ ) إحصائياتحسب الوطني 

 

 
معدؿ إشغاؿ المسكف 

 مف طرؼ العائمة

 الترتيب عمى المستوى الوطني والية الجزائر
0887 1117 1117 

565 467 563 8 
 

في معدؿ إشغاؿ السكف مف طرؼ العائالت القاطنة بوالية  اً أف ىناؾ تناقص( 13الجدوؿ رقـ ) يشير
رغـ ىذا و   565( حيث كاف 0887عاـ )بقارنة ، م467( 1117في عاـ ) اإلشغاؿالجزائر حيث بمغ معدؿ 

( 1117الذي بمغ فيو معدؿ اإلشغاؿ في عاـ ) ،عمى المستوى الوطني (8)رتبت والية الجزائر التاسعة
 ذلؾ إرجاعويمكف  (1117في عاـ ) ؿَّ ػق  قد  في والية الجزائر الداخمي لمسكفيعني أف التكثيؼ ىذا و  .563
تقمص حجـ إلى  إضافة(. 11بينو الجدوؿ رقـ ) ، وىذا مافي ىذه الوالية زيادة عدد المساكف المنجزةإلى 

في عاـ  461وبمغ   560( 0887) القاطنة بوالية الجزائر حيث كاف متوسط حجـ العائمة في عاـالعائمة 
 ( حسب المصدر السابؽ.1117)

 ( توزيع المساكف المشغمة14الجدوؿ رقـ :)  ى المستوى عمفي والية الجزائر و غير المشغمة و
 (O N S, 2009)   (1117حصائيات عاـ )إحسب الوطني 

 نوع السكف
 الوالية

 سكف ثانوي سكف مشغؿ
سكف غير 

 مشغؿ
سكف  لالستعماؿ 

 الميني
 المجموع

 603690 01828 52047 25341 403530 والية الجزائر
 5478422 34620 760546 313033 4156813 المجموع الكمي لكؿ الواليات

 

كانت كما ، (1117) عاـ في لوالية الجزائرالسكنية  وضعية الحظيرةأف ( 14لجدوؿ رقـ )ا يوضح
عمى  مسكف 4156813 مسكف، مقابؿ 403530 الجزائرلة في والية و المشغ عدد المساكفبمغ يمي: 

 مسكف 313033 مسكف، مقابؿ 25341 الجزائرالثانوية في والية  عدد المساكفبمغ و  .مستوى الوطنيال
 مسكف، مقابؿ 52047 لة في والية الجزائرو قدر عدد المساكف غير المشغو  ستوى الوطني.عمى م
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وصؿ عدد المساكف الخاصة باالستعماؿ الميني في والية و  مستوى الوطني.العمى  يطكٍ 760546
 عمى مستوى الوطني.  مسكف   34620، مقابؿيطكٍ 01828الجزائر 

 ( توزيع15الجدوؿ رقـ :) حسب نوعيا في والية الجزائر وعمى المستوى  ممساكفل العدد اإلجمالي
 (O N S, 2009) (1117حصائيات عاـ )إحسب الوطني 

 الوالية
      ممكية السكف    

 والية الجزائر
المجموع الكمي لكؿ 

 واليات الجزائر

 1309591 106247 ت عمارة
% 3661 1969 

 3766345 126727 ت مسكف فردي
% 3964 5762 

 951855 16577 ت كف تقميديمس
% 466 1464 

 234154 28012 ت مسكف قصديري
% 665 366 

 86012 10424 ت مساكف أخرى
% 366 163 

ND ( لـ يفصح
 (سكنو نوعالساكف 

 241576 51057 ت
% 1161 367 

 6589533 512581 ت المجموع
% 111 111 

 

 عددىا يقدر التيعائالت تقيـ في المساكف الفردية ( أف عدد كبير مف ال15الجدوؿ رقـ ) يالحظ مف
 217358السكف داخؿ العمارات ويقدر عددىا بػ مييا يثـ  .%2863أي بنسبة  فردي مسكف 126727بػ 

، أي قصديري مسكف 39103بػ  عددىا يقدرو  . ثـ تمييا المساكف القصديرية%2561 أي بنسبة عمارة
بينما  .%365مسكف تقميدي، أي بنسبة  27688يقدر عددىا بػ و  ية. ثـ تمييا المساكف التقميد%365بنسبة 

 21535السابقة الذكر، ويقدر عددىا بػفيي قميمة جدا مقارنة بالمساكف  شييالتلاالمساكف األخرى مثؿ: 
 . %265مسكف، أي بنسبة 
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قيـ في بالنسبة لممجموع الكمي لواليات الجزائر فإف عدد كبير مف العائالت تنفسو ويالحظ الشيء 
ثـ يمييا السكف في العمارات . %4661أي بنسبة فرديمسكف  3766345بػ  رالمساكف الفردية وذلؾ يقد

المالحظ أف المساكف التقميدية عددىا أكثر عمى  إال أف .%0868عمارة، أي بنسبة  1309591ويقدر بػ 
%. 03.3ميدي، أي بنسبة مسكف تق 951855المستوى الوطني مقارنة بوالية الجزائر، حيث قدر عددىا بػ 

بػ عددىا  عمى المستوى الوطني مقارنة بوالية الجزائر، حيث قدربينما المساكف القصديرية فعددىا أقؿ 
أقؿ عددىا ف الشييالت، الخيـ...() أما المساكف األخرى .%265، أي بنسبة مسكف قصديري 123043

 .  %062أي بنسبة  مسكف 86012بػ  اعددى حيث قدر عمى المستوى الوطني مقارنة بوالية الجزائر،
 
 ( توزيع المساكف 16الجدوؿ رقـ :) حماـ، مطبخ،  المرافؽ الصحية الضروريةحسب توفرىا عمى(

 ,O N S) (1117حصائيات عاـ )إحسب والية الجزائر وعمى المستوى الوطني  في مرحاض(

2009 ).  

 الوالية
 المرافؽ

 عمى المستوى الوطني والية الجزائر
 يبالترت

0887 1117 1117 
 11 %8364 %8163 %7460 المطبخ

 04 %5461 %6066 %4662 غرفة االستحماـ

 16 %8063 %8168 %77 مرحاض
 

في عاـ  ارتفعت عمى مطبخالتي تتوفر و ( أف المساكف في والية الجزائر 16الجدوؿ رقـ ) يشير
رغـ و  %..74 بػانت نسبتيا تقدر ( حيث ك0887مقارنة بعاـ ) ،%81.3 بػ اقدرت نسبتي ( حيث1117)

ىناؾ ارتفاعا  أف في حيف .عمى المستوى الوطني (11) العشريف والية الجزائر في المرتبة رتبتذلؾ 
مقارنة  ،%6066بػ فقد قدرت نسبتيا (1117ممساكف التي تتوفر عمى غرفة االستحماـ في عاـ )ل ممحوظا
الخامسة  غـ ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبةور  ،%4662 ( حيث كانت نسبتيا تقدر بػ0887بعاـ )
المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى  نسبةارتفعت  بينما عمى المستوى الوطني.  (04) عشر

ورغـ  %، 77( حيث كانت نسبتيا تقدر بػ0887مقارنة بعاـ ) %،  8168( بػ1117المرحاض في عاـ )
  عمى المستوى الوطني.  (16) ابعة وعشريفالس ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة
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في كؿ  ةغير متوفر  غرفة االستحماـ أف (1117وفي عاـ ) ويالحظ أنو عمى المستوى الوطني
 أغمب فنجد مقارنة بتوفر المساكف عمى المطبخ والمرحاض ،%5461المساكف حيث قدرت نسبتيا بػ 

 . المساكف تتوفر عمييا

 ( 17الجدوؿ رقـ:) حسب تزويدىا بشبكات الكيرباء والغاز والماء والصرؼ  توزيع المساكف
 ,O N S) (1117حصائيات عاـ )إحسب الصحي في والية الجزائر وعمى المستوى الوطني 

2009 ).  

 
 

 عمى المستوى الوطني والية الجزائر
 الترتيب

0887 1117 1117 
 25 %8364 %8167 %7367 الكيرباء

 7 %3467 %5064 %4663 الغاز

 01 %7167 %7567 %7064 مياه الصالحة لمشربال

 01 %6664 %7562 %7062 شبكة الصرؼ الصحي
   

المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى الكيرباء ارتفعت في عاـ ( أف 17يوضح الجدوؿ رقـ )
 ورغـ %7367حيث كانت نسبتيا تقدر بػ ،(0887، مقارنة بعاـ )%8167 ( حيث قدرت نسبتيا بػ1117)

في حيف أف ىناؾ  عمى المستوى الوطني.  (25) الستة وثالثوف ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة
، % 5064( فقد قدرت نسبتيا بػ 1117ارتفاعا ممحوظا لممساكف التي تتوفر عمى غاز المدينة في عاـ )

 ئر في المرتبةورغـ ذلؾ رتبت والية الجزا ،%4663 ( حيث كانت نسبتيا تقدر بػ0887مقارنة بعاـ )
المياه  بينما ارتفعت نسبة المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى عمى المستوى الوطني. (7)  الثامنة

 ،%7064( حيث كانت نسبتيا تقدر بػ0887، مقارنة بعاـ )%7567( بػ 1117في عاـ ) الصالحة لمشرب
بينما ارتفعت نسبة  .لمستوى الوطنيعمى ا (01العاشرة ) ورغـ ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة

، مقارنة %75.2( بػ 1117المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى شبكة الصرؼ الصحي في عاـ )
الثانية  ورغـ ذلؾ رتبت والية الجزائر في المرتبة ،%7062( حيث كانت نسبتيا تقدر بػ 0887بعاـ )
   عمى المستوى الوطني.  ( 01عشر)
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في عاـ  غير متوفر في كؿ المساكف غاز المدينة أف   و عمى المستوى الوطنييالحظ أنكما  
والمياه  الكيرباءر المساكف عمى مقارنة بتوف   ، وىي نسبة ضعيفة%3467 حيث قدرت نسبتو بػ (1117)

  .الصالحة لمشرب وشبكة الصرؼ الصحي

 ( 18الجدوؿ رقـ :) والية  في شربالصالح لممصادر استيالؾ الماء  حسبتوزيع المساكف
 .(O N S, 2009) (1117حصائيات عاـ )إحسب الجزائر وعمى المستوى الوطني 

 مصادر المياه         
 الوالية

شبكة الماء 
 المنبع بئر الصالح لمشرب

خزاف 
 الماء

منابع 
 أخرى

ND 

 % 166 %266 %165 %160 %067 %7860 والية الجزائر

المجموع الكمي لكؿ 
 واليات الجزائر

6468% 561% 263% 366% 767% 061% 
 

( أف معظـ المساكف المشغمة مف طرؼ العائالت في والية 18يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
بينما تتحصؿ نسبة  مسكف، %7860الجزائر تتوفر عمى شبكة مياه صالحة لمشرب والتي تقدر نسبتيا بػ 

حنفيات العمومية، مف المساجد مف المساكف عمى المياه بطرؽ مختمفة تتمثؿ ىذه الطرؽ في ال 266%
مف المساكف تتزود بالمياه مف خزانات الماء. في حيف أف ىناؾ نسبة  %165ىناؾ نسبةو  والمدارس...

تتحصؿ عمى   %160ناؾ نسبة ضعيفة جدا تقدر بػ ىو  .ستخرج الماء مف اآلبارمف المساكف ت  067%
  المياه مف المنابع الطبيعية.

تتوفر عمى شبكة مياه  (،1117في عاـ ) المساكف أغمب أف   الوطنيعمى المستوى  كذلؾ ويالحظ
مازالت نسبة معتبرة  . لكف رغـ ذلؾوىي نسبة مرتفعة ،%6468 بػ احيث قدرت نسبتي صالحة لمشرب، 

  والمنابع... هايمف المساكف تتحصؿ عمى المياه عف طريؽ اآلبار وخزانات الم

 ( 01الجدوؿ رقـ :) والية الجزائر وعمى المستوى  فيالصحي  قة الصرؼطريحسب توزيع المساكف
 .(O N S, 2009) (1117حصائيات عاـ )إحسب الوطني 

 شبكة صرؼ المياه      
 الوالية

 اتجاه حفرة )خندؽ( شبكة مجاري
أماكف 
 أخرى

ND 

 362% %265 %361 %7761 والية الجزائر
 %160 %468 %0468 %6561 المجموع الكمي لكؿ واليات الجزائر
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لة مف طرؼ العائالت في والية الجزائر تتوفر و ( أف معظـ المساكف المشغ01الجدوؿ رقـ ) يبيف
مساكف تخرج مياه الصرؼ اتجاه حفر  لكف ىناؾمسكف،  %7761 بػ نسبتيا والتي تقدر ،عمى شبكة مجار  

أخرى  أماكف الصرؼ فيمسكف، في حيف توجد مساكف تخرج مياه  %361بػ  نسبتيا تقدرو  ،دؽاخن وأ
 مسكف.  %265بػ  نسبتيا تقدر، و خارج البناء :مثؿ

َـّ و  في  المساكف أغمب في ةمتوفر شبكة الصرؼ الصحي  أف ،يالحظ عمى المستوى الوطنيمف ث
  مرتفعة.وىي نسبة  ،%6561 بػ احيث قدرت نسبتي ،(1117عاـ )

 ( توزيع00الجدوؿ رقـ :)  الجزائر وعمى المستوى  والية فيالكيرباء ب التزويد حسب مصادرالمساكف
 .(O N S, 2009) (1117حصائيات عاـ )إحسب الوطني 

 التزويد بالكيرباء   
 الوالية

 ND نوع آخر مولد الكيرباء شبكة الكيرباء

 %361 %263 %061 %8063 والية الجزائر
 %161 %261 %064 %8262 المجموع الكمي لكؿ واليات الجزائر

 

لة مف طرؼ العائالت في والية الجزائر و معظـ المساكف المشغ( أف 00مف الجدوؿ رقـ )يتضح 
كيرباء بواسطة الوىناؾ مساكف تتحصؿ عمى  ،%8063 بػنسبتيا  تقدر إذ   ،تتوفر عمى شبكة الكيرباء

في حيف توجد مساكف تتحصؿ عمى الكيرباء بطرؽ أخرى قد  ،%0.1بػ  نسبتيا تقدر ىذهو  ،مولد كيربائي
 . %263 بػ سبتيان تقدر شرعية،تكوف غير 

 

دة ( مزو  1117في عاـ ) عمى المستوى الوطني أغمب المساكف أف (00الجدوؿ رقـ )يبيف كذلؾ و 
 وىي نسبة مرتفعة.  .%8262 بػبشبكة الكيرباء، حيث قدرت نسبتيا 
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 ( 01الجدوؿ رقـ :) والية الجزائر وعمى المستوى  فيالغاز ب مصادر التزويد حسبتوزيع المساكف
 .(O N S, 2009) (1117عاـ ) إحصائياتحسب  الوطني

 بالغازالتزويد 
 الوالية

 ND نوع آخر غاز القارورة الغاز الطبيعي

 %362 %163 %2267 %5064 والية الجزائر
 %161 %061 %4068 %3461 المجموع الكمي لكؿ واليات الجزائر

 

ائالت في والية الجزائر لة مف طرؼ العو أف معظـ المساكف المشغإلى  (01الجدوؿ رقـ ) يشير
مساكف تتحصؿ عمى ال مف %2267نسبة  ، وىناؾ%5064 بنسبة الغاز الطبيعيتتوفر عمى شبكة 

بطرؽ أخرى والتي تقدر نسبتيا  الغازفي حيف توجد مساكف تتحصؿ عمى  القارورة،غاز بواسطة  الغاز
( 1117الوطني في عاـ ) المساكف عمى المستوى مف %4068نسبة  أفإلى  تجدر اإلشارةو . %..1بػ 

مف المساكف متوفرة عمى شبكة  %3461، مقابؿ نسبة تقدر بػتتحصؿ عمى الغاز بواسطة غاز القارورة
 الغاز الطبيعي.
عمى المستوى كذلؾ و  ،مرتفع في والية الجزائر فعدد المساك أف   ،مف الجداوؿ السابقةنستنتج 

لة أكثر مف المساكف و المساكف المشغ نستنتج أف   ماك . 1117-0887 في الفترة الممتدة ما بيف الوطني
طرؼ العائالت عبارة عف مساكف  فلة مو مف المساكف المشغ اً كبير  اً أف عددإلى  لة، إضافةو غير المشغ

الحماـ و تتوفر عمى المرافؽ الصحية الضرورية كالمطبخ، و  متصمة بشبكة مياه صالحة لمشرب،
كما أن يا  ،مزودة بالكيرباء عف طريؽ شبكة الكيرباءو  ،كذا شبكة مجاري صرؼ المياهو  والمرحاض،

 الغاز.عف طريؽ شبكة  لغازمزودة با

 

 تصنيف السكن في الجزائر: –2– 
  :منيالمعايير مختمفة  تبعاأنواع عدة إلى  يصنؼ السكف في الجزائر

 تصنيف السكن حسب تاريخ البناء:  -2-1
خصائص البناء إلى  ضافةإ القدـ،و  حيث الجدةبناء السكف مف يركز ىذا التصنيؼ عمى تاريخ 

 المعاصر.و  القديـ
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 السكن التقميدي: -2-1-1
أيضا الفضاء الذي يحيط بو مف و  ىذا يعوض البيت،و  يقصد بو المكاف الذي يعيش فيو اإلنساف

ه ىذو  خرمف جيؿ آل يانفسفي عدة مناطؽ مف العالـ يستعمؿ اإلنساف تقنيات البناء و  ،وعممتنق مو و  حيث
 بمعنى آخر ىي منازؿ تقميديةو  ما نسميو بالسكف التقميدي.وىو منذ القروف و نفسالمساكف تحتفظ بالنمط 

 الطريقةبإال أف بنائيا يكوف ، األرياؼو  بيف المنازؿ الموجودة في المدف اً رغـ أف ىناؾ اختالف ،أصميةو 
 (.Rouag-Djenidi, 1996 : 47) يانفس

مجمع يحتؿ القسـ األكبر منو مخازف المحصوؿ ومأوى الحيوانات، فالسكف التقميدي عبارة عف    
األدوات المستخدمة لمزراعة، أما القسـ األخر األصغر فيو عبارة عف مأوى لمعائمة و  مخزف اآلالتو 

  (.131: 1111)فتحي محمد أبو عيانة، 

التي عبر و  الرؤيةأيضا باألسوار العالية التي تحيط بيا لتحجب العيف عف  السكف التقميدي تميزيو 
 .(Boutefnouchet, 1980 : 40أنيا أسوار عمياء، أي أنيا ال تحتوي عمى نوافذ ) (كوت)  Côtعنيا 

 

 جزائر:ال من مناطقال بعض السكن التقميدي في   2-1-1-1
بعض األمثمة عف مختمؼ أنواع أو عينات تمثؿ المنازؿ التقميدية الجزائرية إلى  نتطرؽ فيما يمي

 أخرى.إلى  مف منطقةالتي تختمؼ 

 السكن التقميدي في القصبات الجزائرية: 1- 2-1-1-1
أمنية. وقد شاع  ضوقد تـ بنائيا ألغرا تعني القصبة لغة "جوؼ القصر" وقصبة البمد "مدينتو"،

وكانت تبنى في قمب  ،استعماؿ لفظ القصبة في المغرب العربي كناية عف القمعة التي بيا مقر الحاكـ
قمة التجمع السكاني، ثـ استقمت عنو بأسوار إلى  انتقمت في العصر المرابطيو  .عرفت بالنواة المدينة لذلؾ

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 .)  مساجدالبيوت، الحمامات، الإلى 
األمف فنجد االحتراـ المتبادؿ بيف و  معتمدة عمى مبدأيف ىما، الصداقة و  ، والمساكف منظمةهآبار المياو 

ىي ذات مدخؿ واحد تتوسطيا ساحة مشتركة )وسط الدار( و  تختمؼ البيوت حسب عدد األفرادو  الجيراف.
افذ تطؿ عمى الساحة المركزية الغرؼ التي نجدىا غالبًا تتوفر عمى نو إلى  حيث مف خالليا يتـ المرور

 (.Benmatti , 1982 :180نادرًا ما تطؿ عمى الخارج )و  )وسط الدار(
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ثالثة مستويات إلى  "الدار" أو "الدويرة" وعمى العمـو يتكوف مف اثنيف ػويعرؼ ىذا المسكف أيضا ب
ه مصدر الماء يجاور  نجد بالطابؽ األرضي وسط الدار محيط بغرؼ عمى ثالث جيات، ،حوؿ فناء مفتوح

الدور األوؿ الذي يتميز إلى  الوحيد بالمبنى ومرحاض واحد، في أحد أركاف وسط الدار يوجد سمـ يوصؿ
الغرؼ، ويطؿ إلى  رواؽ واسع نوعا ما يسيؿ المرورإلى  بنفس نظاـ غرؼ الطابؽ األرضي باإلضافة
ح الذي يمتاز بجدرانو العالية السطإلى  المستوى الثانيإلى  عمى وسط الدار. مف المستوى األوؿ نصعد

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 

طيال. ونجد بالطابؽ األوؿ المقصورة وىي غرفة تأخذ الغرؼ شكال مربعا أو مست في ليالي الصيؼ.
مرتفعة قميال، وبالطابؽ الثاني غرفة تعرؼ بالدكاف تستعمؿ لتخزيف المواد الغذائية. ونجد أيضا عند 

وسط الدار. وبنيت ىذه الديار عمى أساس إلى  فضاء انتقالي لمدخوؿ وىي الدار السقيفةإلى  الدخوؿ
 عتبر وسط الدار مركز الحياة اليومية، وىو منبع الضوء والتيوية لمغرؼ،وي  الطمأنينة واألماف.و  األلفة

يخصص لكؿ عائمة يوما  والستعمالو يستخدـ نظاما دقيقا، اتفؽ عميو الجيراف وتسمى "الدالة"أو "الدور".
ىذه الصورة إلى  مف أياـ األسبوع الستعماؿ وسط الدار لغسيؿ المالبس وتنظيؼ المسكف. باإلضافة

ال يقابمف أبدا الرجاؿ في وسط الدار. ولما يريد  ءاعية يحافظ الجيراف عمى الحرمة والتحجب، والنسااالجتم
الدار يطمب بصوت مرتفع "فسح الطريؽ" والرجؿ ليس لو الحؽ أف إلى  جار مف جنس الذكر الدخوؿ

رابعة صباحا حتى ال الو  يقضي حاجاتو الطبيعية في المرحاض في النيار ما عدا بالميؿ بيف الساعة الثالثة
  .(056-055: 1116)عبد الحميد دليمي،يراه أحد 

    

يومنا ىذا ممجأ لمسكاف رغـ كونيا مف اآلثار إلى  في معظـ المدف الجزائرية  مازالت القصبةو 
التاريخية، فيي ال تتوفر عمى الظروؼ المناسبة لمعيش، فحاليًا أصبحت البيوت التي كانت تأوي عائمة 

 (.Benmatti, 1982 :180أو أكثر ) تماضي، مأوى لعشرة عائالواحدة في ال
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 السكن في منطقة القبائل: 2-1-1-1-2
المساكف التي تتكوف إلى  تقع القرية القبائمية إما عمى مرتفع أو سيؿ، حيث نجد فييا طرؽ تؤدي

بالحجارة مدعمة  مف عدة بيوت صغيرة، تشكؿ المنزؿ الكبير الذي يأوي العائمة الكبيرة. تبنى البيوت
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 

 المؤونةو  لعائمةا إيواءتصادية وظيفتو اقو  ىو وحدة اجتماعية القبائمي البيتو  لكف الغرفة مشتركة.و  بالبشر
 ىي الجانبية )يميف،و  تنظيـ يخضع لعدة عناصرو  ذا تصميـ أو مخطط بسيطو  كذلؾ الحيوانات األليفةو 

 خصائص ولوالجانب الثقافي. و  الطبيعةإلى  إضافة)ذكر، أنثى(  ، الرطوبة، الجنساإلضاءةيسار( 
الداخؿ الخاص، ليس لو شكؿ ىندسي معيف أو محدد، و  اـممؾ بابا يفصمو عف الخارج العي هحدود، فنجدو 

حتى المؤونة كونيا امتدادا و بعض الحاجيات كالحطب في فصؿ الشتاء، و  توضع فييا الوسائؿ
ىو أكثر و  الوظائؼو      فضاء متعدد االستعماالت  ىو يالفناء الذالمساحة أو ويتوفر عمى  ،لممنزؿ

 .(Sayad, 1974 : 21)اؿ، استخداما مف طرؼ النساء مقارنة بالرج

 (Sayad, 1974 : 24-25) :تيكاآلىو و  كذلؾ نموذج البيت القبائمي لو تقسيموو 

ىي غالبا خاصة بالرجاؿ و  تقاعتس: مساحة كبيرة معتبرة مرتفعة نوعا ما عمى ما يسمى "أداينيف" (0
 تقديرا ليـ.و  احتراما

تبقى الحيوانات في و  فيو تناـو  كمو(: مكاف يشكؿ تقريبا ثمث مساحة البيت اإلسطبؿأداينيف: ) (1
 المصوص.و  مأمف عف الذئاب 

تستخدـ و  ليا نفس مساحتو نادرا ما نجد منازؿ ال تحتوي عميوو  تعريشت: ىي سقؼ "أداينيف" (2
 ثميف.و  كؿ ما ىو غاؿو  األثاثو  لحفظ المواد

 

 السكن في منطقة بني مزاب:3  -2-1-1-1
الجسدية، بنيت المنازؿ و  التي تؤمف الحماية النفسية في ىذه المنطقة تبنى البيوت حوؿ المساجد

لمحماية مف الحرارة حيث أف ىذه البيوت و  جناح الرجاؿو  عمى أساس التفريؽ أو العزؿ بيف جناح النساء
ال تتوفر عمى نوافذ ما عدا الباب الرئيسي. كما نجد مساحة مخصصة لتجفيؼ التمور، و  متصمة بساحة
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الخشب، و  تعممة في البناء ىي الحجارة، الطوب )األجر( المصنوع مف الطيفأما المواد األساسية المس
 (.Benmatti, 1982 :181) السقؼ مصنوع بأعمدة خشبية

 السكن في منطقة الهوقار:4  -2-1-1-1
فمف الناس مف لدييـ خيـ محمية باألعشاب الجافة، نجد ىذه  ،تختمؼ المساكف في ىذه المنطقة

اليوقار، كما يوجد في وسط المنطقة منازؿ مف الطوب )نوع مف األجور الخيـ منتشرة في ضواحي 
مصنوع مف الطيف وحده( أو مف الحجارة حيث تتصؿ ببعضيا البعض بواسطة الطيف. أما السقؼ 

األرضية مغطاة بحجارة خاصة و  ،ؼ بواسطة جذوع النخؿمف الداخؿ مسق  و  يستعمؿ لتجفيؼ التمور.
     ية نحو الشرؽ. موج  فأما الفتحات الصغيرة  ،وح عمى الجية الغربيةالباب مفتو تجمب مف الواحات، 

عميقة تغوص في الرماؿ. ىذه المباني و  كما يوجد في ىذه المنطقة مساكف تحتوي عمى مداخؿ ضيقة جدا
يومنا ىذا رغـ أنيا ضاربة في التاريخ، إال أف ىناؾ نماذج عصرية تظير بشكؿ كبير إلى  تزاؿ نجدىا ما
 : Benmatti, 1982األرياؼ لكونيا أكثر مالئمة لمحياة المريحة )إلى  أيضاً  متد  تو  ،ي المدفخاصة ف

183.) 

 المتبقية من عهد فرنسا: السكنات -2-1-2
 كثيرة االنتشار في مناطؽ الجزائر.و  "ديار وقت فرنسا" أو "ديار الكولوف" يطمؽ عمييا تسمية

أىـ ما نالحظو عدـ توفرىا عمى الشروط و  ،د االستعمارالتجمعات السكنية االجتماعية: مبنية في عي
 .الصحية لمسكف

 السكن الحضري: -2-1-3
ترؾ وسط المدينة لوظائؼ أخرى و  خارج المدينةإلى  نموه بدأ السكاف يتوجيوفو  بتطور العمراف

تمؼ تخو  أقؿ جماالً و  مف مميزات المسكف الحضري أنو ضيؽو  أكثر أىمية كوظيفة التجارة أو اإلدارة.
إلى  المناطؽ السكنية في المدينة باختالؼ سكانيا فيناؾ الفقراء الذيف يعيشوف في أماكف مكتظة بالسكاف

 غالبًا ما تكوف بعض أجزائيا مناطؽ القذارة في المدينة. أما مساكف الطبقة الوسطى فتميؿو  أكبر درجة،
التي تتميز بأنيا عمى و  الدخؿ المرتفعىناؾ مساكف الطبقة الراقية ذات و  االبتعاد عف داخؿ المدينة،إلى 

خارج المدينة )فتحي أبو و  غالبا ما تكوف قائمة بمفردىاو  اليدوءو  النظافةإلى  نسؽ شبو موحد إضافة
 (.252: 1111عيانة، 
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 تصنيف السكن حسب النوع: -2-2
 و. المواد المستعممة في بنائو  ىذا التصنيؼ يعتمد عمى رقي السكف، مساحتو، عدد الغرؼ فيو

 الفيالت: -2-2-1

        لكف أىـ ما يميزىا ىي مساحتيا الواسعة و  عبارة عف منشأة أحيانا تكوف غير شرعيةوىي 
واجيتيا و بيا  أنجزتتوفرىا عمى قاعة لالستضافة واسعة )صالوف(، حديقة، قبو، المواد الغالية التي و 

ف طريؽ المستعمر الفرنسي وأف أصؿ كممة الجزائر عإلى  ظير ىذا النمط في أوروبا وجاء الخ. ،الفاخرة
فكرة االصطياؼ وما ىو فاخر لتعريؼ إسكاف مخصص لجماعات اجتماعية مخصوصة إلى  فيال تبعث

ليا تنظيـ مجالي منظـ، وىي تعني أيضا البحث عف رفاه برجوازي، والرغبة في التفاخر والتباىي 
نمطيف مف الفمؿ تسكنيا الطبقات االجتماعية  اولوجيالمورفبالفخفخة. نالحظ في تاريخ الجزائر مف الناحية 

المحضوضة، األولى سمسمة مف الفمؿ المتشابية بنيت في عيد االستعمار مف قبؿ األوروبييف ويسكنيا 
 .(083: 1116 ،دليميعبد الحميد ) (0854) اليـو الجزائرييف والثانية فمؿ بنيت بعد

 :الفيالت التي بنيت في عهد االستعمار 
، ةىذا النوع مف الفيالت الصورة النيائية لحضارة بنيت بالمواد الصمبة، بالحديد، بالخرسانيبيف 

الزجاج، وبالحطب وتتضمف الشرفات ومرآب لمسيارات وحديقة. جميع ىذه العناصر تدؿ عمى نجاح 
في الطبقة التي تسكنيا. شيد ىذا النمط مف اإلسكاف في الجزائر كنموذج يعبر عف رغبة األوروبيوف 

 المركز االجتماعي الذي يمثؿ البرجوازية الصغيرة، ويشير ىذا النمط مف اإلسكاف الحضريإلى  الوصوؿ
تجمع سكاني يشرح وظيفة اجتماعية أخذت بالموز األوروبية وتبيف فييا نجاحيا، وبعد االستقالؿ إلى 

عبد الحميد )  الستعمارالممارسات والسموكية والرمزية التي تركيا ا عمى اإلسكانيأنعكس ىذا النمط 
 (.083: 1116 ،دليمي

  1965الفيالت التي بنيت بعد: 

االستعارة المغوية لكممة فيال مف قبؿ الجزائرييف ال تعني بتاتا األخذ باألسموب األوروبي والرموز 
مع التي تقدميا في البناء أو سموكياتو الجديدة، وىو ال يعبر عف طبقة اجتماعية أخذت مكانتيا، في المجت

عبر عصور متتالية بحيث أصبحت تمتاز بقيـ حضرية بعيدة كؿ البعد عف التي عرفناىا بالريؼ. تمتاز 
أف كثرة و  ىذه المساكف بخطط ورسـو وأشكاؿ جديدة مختمفة في بنائيا مع األحياء الحضرية األخرى.

أف الكثير  اإلسكافنمط مف دالة عمى نجاح وثراء ىذه الفئة االجتماعية الجديدة. وفي ىذا ال إشارةالطوابؽ 
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مف ىذه الفيالت الفاخرة تتضمف العديد مف الغرؼ الشاغرة غير منتفع بيا، بينما نجد القسـ األكبر مف 
خوؼ ىذه الفئة مف إلى  سكاف المدينة يعيش في مساكف غير صحية. ولعؿ ىذا يرجع بالدرجة األولى

لمالؾ وال يعطيو الحؽ أف يطرد المستأجر وال يحدد المجتمع لتأجير الغرؼ الشاغرة ألف القانوف ال يحمي ا
 (.084-083: 1116 ،دليميعبد الحميد ) ثمف اإليجار

    الشقق: -2-2-2
توجد في عمارات مصنوعة باالسمنت المسمح مصففة واحدة تموى األخرى عمى شكؿ طوابؽ يحتوي 

الغرؼ منظمة عمى طوؿ الرواؽ ىذه و  كؿ شقة تحتوي عمى غرفة فأكثرو  ىذا األخير عمى شقتيف أو أكثر
غرفة استقباؿ، غرفة واحدة أو عدة غرؼ لمنوـ، إلى  تقسـ الشقؽو  شرؼ.و  ليا نوافذ مطمة عمى الخارج،

  6(Rouag-Djenidi, 1996 : 148) ونفس مطبخ، حماـ، غير متفرقة فيي عمى المستوى

نموذج غربي مستوحى مف  المطبخ في المسكف الجزائري حديث الوجود نظرا لكونو ذامع العمـ أف 
مستوطنات حسب نماذج المساكف الفرنسية و  الثقافة الغربية تأثرا بثقافة المستعمر الفرنسي الذي أنشأ منازؿ

       6(Bekkar  & al, 1999 :140-141) الشاغؿ حيزا ميما في المنزؿو  لواسعا خالمعروفة بالمطب
                                            

 :البيوت التقميدية -2-2-3
كأنيا بنيت بطريقة فوضوية ولكف عند التمعف فييا نستنتج مف المالحظة  ةتظير المساكف التقميدي 

تخطيطيا الفيزيقي ىو صورة معبرة لمنظاـ  فوالدراسة أنيا تسير وفؽ نظاـ يعطي أىمية لمتخطيط، أل
 نجاز،النمط مف البناء األسموب الوحيد في اإلاالجتماعي السائد. وقبؿ دخوؿ االستعمار الفرنسي كاف ىذا 

)عبد  أنيا بنيت بالحجارة والطيف. ويتضح ذلؾ مف خالؿ شكمو وىندستو المعمارية ومواد البناء قديمة،
 (.055: 1116الحميد دليمي،

ثالث مستويات حوؿ فناء مفتوح، كما سبؽ الذكر اال أف إلى  يتكوف البيت التقميدي مف اثنيف
في ىذا النوع مف السكف، بدأ ينكسر شيئا فشيئا خاصة عندما سكنت  ةالحياة االجتماعي أسموب تنظيـ

تجميد النظاـ السائد والصيانة والنظافة التي إلى  مما أدى عائالت جديدة ليست ليا أية تجربة حضرية،
بيف عدد األفراد وكاف ليذا التغيير انعكاسا كبيرا عمى التوازف الذي كاف سائدا  فرضت عبر أجياؿ متتالية.

عدـ الراحة،ألف الحياة في ىذه الديار و  وعدد الغرؼ وكما تغير حاؿ السكاف بإحساس جديد مف ضيؽ
صممت إلطار حياتي يختمؼ تماما عف نمط االكتظاظ. ألف ىذه الديار بنيت أساسا الستقباؿ عائمة كبيرة 

 ألكف بعد االستقالؿ بد ف".مف نفس المقب وليذا نجد معظميا تحمؿ اسـ صاحبيا وتسمى "دار فال
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أصحاب المساكف في تأجيرىا لعائالت ىاجرت مف مناطؽ مختمفة. وزعت في األوؿ عمى أساس أف كؿ 
وارتفعت نسبة كثافة السكاف  ءأسرة تشغؿ غرفة واحدة الشيء الذي أدى بأف تصبح ىذه الديار مال جي

شخص.  (03) أربعة عشرإلى  األحياف في الغرفة الواحدة وتجاوزت عدد الثالث أفراد ووصؿ في بعض
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

في فضاء آخر أماـ الباب في الرواؽ وفي الفناء. ىذا  إخراج بعض الوظائؼ خارج الغرفة كالطبيخإلى 
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. 

قضاء حاجاتيـ إلى  ومرحاض مستقالف األمر الذي يدفع السكاف  -رواؽ- سقيفةإلى  ىذه الغرؼتفتقر 
عبد الحميد مف نظافة خارج الدار في الحمامات والمغاسؿ العامة التي تعتبر إمدادات طبيعة لمدار )

 (.057-056: 1116 ،دليمي
 

 البيوت القصديرية: -2-2-4
       في أفريقيا الشمالية، (Gourbis)ف مثؿ قوربي نجد عدة تسميات ليذه المساك       

(Settlements Squatters)  التي تعني الجماعات التي تحتؿ أرضا بغير حؽ، أو يقاؿ ليا أيضا 

(Slumes)  في الدوؿ األنجموسكسونية، وتسمى بالفرنسيةTaudis) (Les، وباإلسبانية (Barrios)  وفي
 (.Benmatti, 1982 : 66الجزائر البرارؾ. )

أف األحياء القصديرية ىي أنماط مف  (كميفار) Clivard ولقد بينت عدة دراسات منيا دراسة
 والمخطط الحضري، تفتقر طالمحيالبناءات ليا خصائص معروفة عالميا فييا سكنات غير مناسبة مع 

حمؿ مجموعة التجييزات تمتاز باكتظاظ وازدحاـ كبير، وىي رمز وتترجـ بعض أنماط الحياة وىي تإلى 
مف القيـ التي تظير في سموكيات صمبة وخشنة، وال مباالة وخموؿ وعزلة اجتماعية. وتتصؼ بكؿ 

( والسرقة والنيب اإلجراـمظاىر التخمؼ والفقر وسوء التغذية. وتعتبر مصدر مف مصادر الجريمة و)
 (.036-035: 1116،دليميعبد الحميد )

إلى  خفض ليا مستوى معيشي منخفض تمجأ مباشرةومف الواضح أف الجماعات ذات الدخؿ المن
األحياء القصديرية التي تقدـ المأوى الرخيص الثمف لمنازحيف الجدد غير القادريف عمى تحمؿ شراء أو 

ىذه الجماعات تعيش في عزلة تامة عف المجتمع المحمي الكبير  ،وحدة سكنية جديدة أو قديمة إيجار
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 عالقة بالريؼ، مما نجـ عف ذلؾ ترييؼ المدينة وتشويو منظرىا الحضريبعاداتيا وعرفيا وتقاليدىا ذات ال
 (.032: 1116 ،دليميعبد الحميد )

وفي الجزائر المساكف القصديرية ليست وليدة التصنيع، ألنيا أوؿ ما ظيرت في عيد االستعمار 
ية كبيرة، وبعد ( وىي السنة التي عرفت فييا فرنسا أزمة اقتصاد0818) وتحت ضغطو وبالتيديد في سنة

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.  

فاع عف عادات وتقاليد وعرؼ النازحيف ولمحي القصديري ميكانيـز اجتماعي كبير عادة يتكوف ويتوسع لمد
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 

نموا شاذا داخؿ النسيج الحضري فيو ظاىرة تعممت  فيو. ىو ليس دممة يكفي أف نخرقيا فقط وليس
 (.036: 1116 ،دليميعبد الحميد وتوسعت. )

 (.044-043: 1116،دليميعبد الحميد القصديرية في الجزائر بالخصائص التالية: ) ءوتتميز األحيا
 حدرات.مف الناحية الجغرافية: بنيت عمى ضفاؼ األودية، فوؽ الروابي، وبالمناطؽ المرتفعة وبالمن 

  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
مورثاف. االستعانة بااللتزامات العرفية في المجتمع المحمي  أف المركز والمكانةإلى  إضافة

 ’الصغير، وكذلؾ االلتزامات عامة وغير محددة

 الناحية االقتصادية: يتميز القاطنيف في المساكف القصديرية باقتصاد العائمة الكبير،معظميـ  مف
 يعمموف بالقطاع االقتصادي غير رسمي.

 فؽ ضرورية وال تجييزات اجتماعية وال مصارؼ مياه وال ماء مف الناحية الفيزيقية: ال توجد مرا
 وال غاز، بنيت بالطوب والخشب والقصدير، فضالت متناثرة في شتى نواحي الحي القصديري.

 كثافة واكتظاظ عالييف. إضافة

  وارتفاع نسبة األحداث والتشرد والطالؽ.ةوالتعميميمف الناحية االجتماعية: سوء الحالة الصحية ، 
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ذلؾ راجع ألسباب و  ،أغمبية المباني تختمؼ كثيرًا عف النموذج التقميدينجد  في الجزائر ،مى العمـووع
. فالمباني العصرية ىي األكثر مف جية  ثانية لسكف في تزايد مستمراإلى  لكوف الحاجةاقتصادية مف جية، و 

 ى أساس توفير كؿ المرافؽ األساسية فتبنى عم ،الفيالت مة الحتواء أكبر قدر مف السكاف. أما فيما يخص  ءمال
بسبب أزمة السكف و  ،لكفو جانب مراعاة الجانب الجمالي، إلى  الرفاىية،و  الضرورية لتحقيؽ الحياة السيمةو 

لمقروييف  اً فالدولة تقدـ قروض ،. ومف جية  أخرىفي البيوت القصديرية واألكواخ كثير مف الن اس يعيشالخانقة 
حيث ؛ التويزة: طريقة أخرى تسمىإلى  لكف غالء اليد العاممة تدفع ،ـ الخاصةمف بناء مساكني لتمكينيـ

 ،األرض ارتباطا وثيقابرتبطوف ي يفبعض الميندس أف  األصدقاء عمى بناء المسكف. كما و  يتعاوف الجيراف
متوفرة بشكؿ وذلؾ بمواد محمية رغـ أنيا غير  ،تعمقوف بالماضي، فيتمسكوف بالنماذج التقميدية لبناء المساكفيو 

بؿ عامة الناس ىـ الذيف  ،لكف أغمبية المباني ال تكوف عمى أيادي متخصصةو غالئيا، إلى  باإلضافة ،كاؼ  
يقوموف ببنائيا، فنجدىا تتناقض تماما مع العمارات التي تمثؿ ثقافات خارجية غربية، أما ىذه المساكف 

إلى  لذلؾ نجدىا تتنوع مف منطقةو  ،ية لكؿ منطقةالخصائص الثقافو  ،فالتقميدية تحتـر رغبات السكاف المحمي
 (.Benmatti, 1982, p 178-179أخرى )

 أزمة السكن في الجزائر: –3–
 تعريف أزمة السكن: -3-1

، حيث ؿفترة الستينيات. فكانت أوؿ مشكمة شغمت الدولة بعد االستقالإلى  يمكف إرجاع أزمة السكف
صعوبتيا ىو عدـ توقؼ و  مما زاد مف تعقدىاو  ،منظرىا ظيرت األحياء القصديرية حوؿ المدف فشوىت

الفقيرة، حيث ارتفع عدد سكاف المدف بشكؿ كبير، كما أف إىماؿ  ؽمف المناط يفىجرة السكاف القادم
إلى  تعقيد ىذه األزمةو  زاد مف تفاقـ ،كالتصنيع بدرجة أولى ،الدولة ليذا القطاع مقارنة بالقطاعات األخرى

 (.01 :0880جع مستحياًل )رابية نادية، الحؿ األنأضحى أف 

 

 طبيعة أزمة السكن: -3-2
بيدؼ تمبية بعض و  ،في كؿ مرة تقـو الدولة بمخطط إنمائي جديد، مف أجؿ حؿ بعض المشاكؿ
مف جية أخرى تميؿ و  الحاجات، فمف جية تشرع في بناء مساكف بالجممة مف أجؿ توفير مسكنا لكؿ عائمة،

 ،أف الدولة تريد أف يحيا كؿ جزائري حياة حسنة مريحة ،(كفارو يب) Berouakenالجانب الكيفي. يرى 
إلمكانية تحقيؽ  1ـ 111 مف التراب الحضري، بينما مف المفروض أف توفر 1ـ61لكنيا ال توفر سوى و 
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أي أف  ،أف طبيعة األزمة تتمثؿ في التفرقة بيف المساكف المبنية ،(موتف) Mutin يرىو  المعيشة المريحة.
 (.05 :0880المينية التي تسكنو )رابية نادية، و  اكف تبنى حسب الفئات االجتماعيةالمس

تتمثؿ في نقص  ءزيادة عمى كؿ ىذا تختمؼ طبيعة المشكمة حسب الفئات االجتماعية، فعند األغنيا
عدـ تطابؽ اليندسة إلى  التجييزات االقتصادية المحيطة بالمسكف، باإلضافةو  المرافؽ االجتماعية،

عمارية لممسكف مع تصوراتيـ االجتماعية، بينما عند الفقراء، فإف طبيعة المشكمة تتمثؿ في عدـ الم
خاصة بالنسبة و الحصوؿ عمى مسكف يأوي أسرىـ، وتتمثؿ كذلؾ في عدـ تالؤـ الساكف مع إطاره المبني،

ر مدة ممكنة، التعمير في أقصو  يزاؿ اليدؼ منيا البناء التي كاف الو  لممجموعات السكنية الجديدة،
في ىذا الصدد دلت و  االجتماعي،و  وبالتالي قد نتج عف ىذا مشاكؿ جديدة انعكست عمى المستوى النفسي

يجد و  أف الساكف في مثؿ ىذه األحياء يعاني مف متاعب، ،العديد مف الدراسات التي اىتمت بيذا الجانب
يعبر عف ىذا الرفض بإىمالو لما و  ،جعمو يرفض االندماجيصعوبات في اقتناء حاجاتو الضرورية مما 

  (.07-06 :0880مسكنو )رابية نادية، بيحيط 

 

 أسباب  أزمة السكن في الجزائر: -3-3
 :مف أىم يا ما يمي ،كثيرةو  متعددةفي الجزائر مشكمة السكف إلى  إف األسباب التي أدت

 :السبب األول 
 ،              تعاني منيا الدوؿ األخرى التخمؼ االقتصادي لمبمد، فالجزائر تعاني مف أزمة السكف كما

 Organisation)    كونيا بمد متخمؼ أو في طريؽ النموإلى  ذلؾ راجعفلكف بالنسبة لمجزائر 

Nationale de la Recherche Scientifique, 1976 : 63.) 

 :السبب الثاني 
تـ تخزيف الجاىزة منيا بعد  "أسطورة الفراغ" فكرة أف المساكف كانت متوفرة حيثإلى  يعود ىذا السبب

بقاء الكثير مف إلى  ىذا أدىو  ثـ قاموا بتوزيعيا فيما بينيـ أو بيعيا بثمف مرتفع، ،ياألوروب خروج المستعمر
 (.(Organisation Nationale de la Recherche Scientifique, 1976 : 63 .الناس دوف مسكف

 :السبب الثالث 
 قالؿ انشغمت الدولة بإيجاد مناصب العمؿ لألفراد مف أجؿ اإلنتاجمرتبط بالسبب الثاني، فبعد االست

عمى ىذا األساس فإف التمويؿ كاف موجيا بالدرجة و  لذلؾ أىممت ميمة إيجاد المسكف ليـ،و  ،تطور البالدو 
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ال يكفي لبناء مساكف لكؿ  أي ،كاف ناقصاً فالمصانع، أما تمويؿ بناء السكف و  بناء الشركاتإلى  األولى
 (.Organisation Nationale de la Recherche Scientifique, 1976 : 63) الناس

 :السبب الرابع 
كبرًا دوف نظاـ قادر عمى التحكـ في قضاياىا، فتراكمت أزماتيا الواحدة و  تزداد مدينة الجزائر اتساعاً 

القدرات  يتضاعؼ بشكؿ مكثؼ ال يوازي أبدا نمو يالديموغرافباستمرار، فاالنفجار و  تموى األخرى
 عفما ينتج و ، ما زاد مف حدة ىذه المشكمة ىو الزحؼ نحو المدفو  المستوى االقتصادي،و  اإلنتاجية

جات انقص المرافؽ والخدمات العامة التي ال تكفي لسد حإلى  ىذه األخيرة بالسكاف، باإلضافة ظاظاكت
 (.01 :0880)رابية نادية،  السكاف 
 

 آثار أزمة السكن في الجزائر: -3-4
   ،    بحكـ تفاقـ أزمة السكف نجد آثارىاو  المجتمع،و  يمثؿ السكف حاجة أساسية لمفرد، األسرة

 بعض النتائج.إلى  فيما يمي سنتطرؽو  ،نتائجيا تمس القطاعات المتعددة في الجزائرو 

 اآلثار االجتماعية: -3-4-1
المشاكؿ االجتماعية و  فالعالقة بيف أزمة السكف ،ىذه المجموعة مف اآلثار ىي األكثر وضوحاً 

درجة أف السكف أعتبر غالبًا كقضية اجتماعية بالدرجة األولى، إلى  تعتبر موضوع العديد مف الدراسات،
النفسية والصحة العامة لممجتمعات، لكوف المساكف غير و مما نجد آثارىا واضحة عمى الصحة الجسمية، 

قنوات و اليواء النقي، و المياه الصالحة لمشرب،  الالئقة ال تتوفر عمى الحاجات الضرورية لممعيشة مثؿ:
مشكمة و  التشرد،إلى  ؤد ياألمف. كما أف العيش خارج البيت أو في الشارع ي  و  النظافةو  تصريؼ المياه،

 (.Benmatti, 1982 : 106-107فات األزمة السكنية )الطالؽ أيضا مف مخم  

 اآلثار االقتصادية: -3-4-2
النتائج المرتبطة بضعؼ و  ،بيف النتائج االقتصادية المباشرة ألزمة السكفالتفريؽ أواًل مف الضروري 

لكوف بعض اآلثار االقتصادية ىي أيضًا سبب لحدوث األزمة. فيذه األخيرة تمثؿ  ،القدرة عمى بناء المسكف
 ،ادالطمب عمى المسكف يؤثر عمى االقتصو  كما أف عدـ التوازف بيف العرض ،أماـ التطور االقتصادي اً عائق

 (. Benmatti, 1982 :108)  .في البمداف التي تعاني مف أزمة السكف اً فنجد ىذا األخير ضعيف
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 اآلثار السياسية: -3-4-3
المؤثر عمى الموارد الوطنية لمبمداف السائرة في طريؽ  يالديموغرافتحت الضغط الذي يولده النمو 

ـ  النمو، فالنتائج مزرية عمى الجانب السياسي،   صعب المحافظة عمى السالـ الوطني لكؿ بمدي ومف ث
أزمة السكف تمعب دورًا ىامًا في ىذه اإلشكالية فالسكف أصبح ممكا ثمينا ألغمبية السكاف و  ؛لمعالـ ككؿو 
(Benmatti, 1982 :113.) 

 

 مجهودات الدولة الجزائرية لحل أزمة السكن: –4–
 السكن المدعوم: -4-1
 :تعريفه 
تسمى و  ذلؾ بإعانة تمنحيا الدولةو  إما عف طريؽ الشراء أو البناء، ىو سكف يتـ الحصوؿ عميو 

 ،0883أكتوبر  13المؤرخ في  217-83اإلعانة لمحصوؿ عمى الممكية، تطبيقًا لممرسوـ التنفيذي رقـ 
يستيدؼ عرض و في ميداف الدعـ المالي لألسرة،  (CNL)محددة لقواعد تدخؿ الصندوؽ الوطني لمسكف 

اسًا طمبات السكف التي تتقدـ بيا الطبقات ذات الدخؿ المتوسط التي ال يمكنيا السكف المدعوـ أس
 (.O N S, 1998 : 2الحصوؿ عمى ممكية المسكف دوف ىذه اإلعانة مف الدولة )

 :خصائصه 
مسكونة،  1ـ 61و 1ـ41بيف  1ـ61يجب أف تبمغ المساحة المادية لممساكف العمومية أو التساىمية حوالي 

ال يجب أف تتعدى و  زه أو الحصوؿ عميو في إطار برنامج سكف مشترؾ، نصؼ مشترؾ أو فردي،كما يمكف إنجا
 (.O N S, 1998 : 2دج ) 065116111تكمفة السكف مبمغ 

 :اإلعانة 
يتمثؿ الدعـ المادي لألسرة فيما يخص الممكية في إطار بناء أو شراء مسكف عائمي في إعانة مالية  

في كؿ األحواؿ فعمى و  لدولة إما مباشرة لممستفيديف أو مف خالؿ مؤسسة مالية،غير قابمة لمتسديد، تقدميا ا
بت توفرىـ عمى الشروط التي تمكنيـ مف الحصوؿ عمى إعانة لدى ػالمستفيديف أف يقدموا مسبقًا ما يث

 (.O N S, 1998 : 2) (Caisse Nationale de Logement)الصندوؽ الوطني لمسكف 
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 ى إعانة:شروط الترشح لمحصول عم 
 (:O N S, 1998 : 2تمنح اإلعانة لمحصوؿ عمى ممكية لكؿ شخص تتوفر فيو الشروط التالية ) 
 ال يمتمؾ بناء خاصا بالسكف. -
 يممؾ دخاًل شيريًا أقؿ خمس مرات مف األجر الوطني األدنى المضموف. -

 ال تتعدى تكمفة إنجاز المسكف أربعة مرات المبمغ األقصى لإلعانة المالية. -

  ى اإلعانة:مستو 
لقد تـ تحديد اإلعانة المالية التي يمنحيا الصندوؽ الوطني لمسكف وفقا لممدخوؿ الخاص بالمستفيد 

 .( O N S, 1998 :2زيادة عف مدخوؿ الزوج كما يمي )

 

                    (: اإلعانة المالية مف الصندوؽ الوطني لمسكف وفقًا لممدخوؿ02جدوؿ رقـ )
(O N S, 1998 :2 ). 

 المجموعات المدخوؿ بالدينار الجزائري مبمغ اإلعانة
 I األجر الوطني األدنى المضموف 5,2مدخوؿ <  دج 3116111

 II األجر الوطني األدنى المضموف  3<مدخوؿ<5,2 دج 2416111
 III <األجر الوطني األدنى المضموف 4< مدخوؿ  3 دج 2116111

 

  النصوص(O N S, 1998 : 29) 
 المتعمؽ بالنشاط العقاري. 0882مارس  10المؤرخ في  12-82تشريعي رقـ المرسـو ال -
المحدد لقواعد تدخؿ الصندوؽ  0883أكتوبر  13المؤرخ  217-83المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الوطني لمسكف فيما يتعمؽ بالدعـ المالي لألسر.
لصندوؽ الوطني لكيفيات تطبيؽ ا 1111نوفمبر  04القرار الوزاري المشترؾ المقرر في تاريخ  -

 فيما يتعمؽ بالدعـ المالي لألسر. (CNL)لمسكف 
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 سكن البيع باإليجار: -4-2
 :تعريفه 

يمثؿ ىذا النوع مف السكف جزءًا جديدًا مف عرض السكف، الذي تـ تأسيسو عف طريؽ المرسـو 
يع السكنات شروط الشراء في إطار بو  المحدد لكيفياتو  ،1110أفريؿ  12المؤرخ  014-10التنفيذي رقـ 

تعتبر عممية البيع باإليجار طريقة لمحصوؿ عمى و  المنجزة مف األمواؿ العمومية عف طريؽ تأجيرىا،
 ,O N S)  مسكف مع اختيار مسبؽ ألمالكو عند انقضاء مدة إيجار محددة في إطار عقد مكتوب

1998 : 4 .) 
ف ال يتعدى مستوى دخميـ ويستيدؼ ىذا النوع مف السكف الطبقات المتوسطة مف المواطنيف الذي

مر بالمواطنيف )ال سيما إطارات بالتالي فيتعمؽ األو  خمسة مرات األجر الوطني األدنى المضموف،
ال عمى السكف الترقوي و  متوسطة( ال يمكنيـ الحصوؿ عمى السكف االجتماعي المخصص لممعوزيف

 (.O N S, 1998 : 4)الرتفاع أسعاره( )

 :خصائصه 
مف  50%و، غرؼ12مف الشقؽ المتكونة مف  50%البيع باإليجار عمى يتكوف كؿ برنامج مف

 74و غرؼ، 2فيما يخص الشقؽ ذات  1ـ 61يتـ تحديد مساحة الشقة ب و  غرؼ. 3الشقؽ المتكونة مف 
 (.O N S, 1998 : 4غرؼ ) 3فيما يخص الشقؽ ذات  1ـ

 :شروط الترشح لمحصول عمى سكن لمبيع باإليجار 
لـ يستفد مف إعانة مالية مف الدولة لمبناء أو و  أو لـ يمتمؾ عقارًا سكنياً  يمكف ألي شخص ال يمتمؾ

دج أف  316111مرات األجر الوطني األدنى المضموف أي  4لو مدخوؿ ال يتعدى و  لشراء مسكف،
 (. O N S, 1998 : 4) يتحصؿ عمى سكف في إطار البيع باإليجار

 :ممف الطمب 
 ،تطورهو  البيع باإليجار بطريقة فردية لدى وكالة تحسيف السكفيتـ تقديـ طمب شراء المسكف مف خالؿ 

عمى األقؿ مف ثمف  25%عمى الطالب أف يقدـ دفعة مالية أولية تتمثؿ فيو  استمارة نموذجية، ءوذلؾ بمؿ
 (.O N S, 1998 : 4سنة ) 11أما الباقي فسيتـ تسديده عف طريؽ دفعات شيرية لمدة ال تتعدى  ،السكف
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 جتماعي:السكن اال -4-3
 :تعريفه 

      يعتبر سكنا اجتماعيا كؿ سكف مموؿ كميا مف أمواؿ الخزينة العمومية أو مف ميزانية الدولة
(O N S, 1998 :5.) 

  :خصائصه 
ال والتي ، الطبقات االجتماعية التي تعيش في ظروؼ جد عسيرةإلى  يوجو السكف االجتماعي

نمطية معينة فيما إلى  ىو يخضعو  ع أو اقتناء مسكف،تسمح ليـ مواردىـ المالية مف دفع إيجار مرتف
لشقة بثالث غرؼ. يتميز اإليجار المتداوؿ ليذا النوع مف السكف بأسعار  1ـ 51يخص المساحة المكونة 

 (.O N S, 1998 : 5) 0872محددة منذ سنة 

 :كيفية الحصول عمى سكن اجتماعي 
بي البمدي باختيار المستفيديف وتتكوف مف لقد تـ تكميؼ لجنة بمدية يترأسيا رئيس المجمس الشع

 (:O N S, 1998 :5األعضاء التالييف )
 .رئيس المجمس الشعبي البمدي 
 ىـ، أعضاء.ؤ ثالثة أعضاء مف المجمس الشعبي البمدي يرشحيـ زمال 

  اً ممثؿ مف الوحدة العامة لمعماؿ الجزائرييف، عضو. 

 اً ف، عضو ممثؿ عف المنظمة الوطنية ألبناء الشيداء الجزائريي. 

  اً ممثؿ عف جمعيات أو لجاف األحياء أو القرية، عضو. 

ما عدا رئيس المجمس الشعبي فإنو تـ و  ويتـ تعييف أعضاء المجنة بقرار مف الوالي المختص ترابيا،
تدرس ممفات الطمبات مف طرؼ ىذه المجنة بعد و  تحديد عضوية األعضاء اآلخريف لمدة سنة واحدة،

يشرع في دراسة الممفات ثالثة أشير قبؿ تاريخ استالـ و  فرقة تابعة لمبمديةتحقيؽ ميداني تقوـ بو 
مف إعانة مالية مف الدولة القتناء استفادوا  الذيف، و االجتماعيطابع ال لمس كف ذيأما الطالبيف  ،السكنات

 (.O N S, 1998 : 5)  فال يمكنيـ االستفادة مف سكف اجتماعي ،أو بناء مسكف
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 :ممف الطمب 
استمارة تعدىا الوزارة المكمفة بالسكف مرفوقة بالوثائؽ البيانية  ءطمب السكف عف طريؽ مؿ يتـ
 (:O N S, 1998 :5التالية )
 .بطاقة عائمية أو بطاقة شخصية لمحالة المدنية حسب الحالة  
 .شيادة اإلقامة 
 .كشؼ الراتب أو شيادة أخرى عف وجود أو عدـ وجود الدخؿ 
 االستمارة التي تعدىا الوزارة المكمفة لمسكف، حيث يعمف فييا  ءتصريح شرفي عف طريؽ مؿ

. 3الطالب مطابقتو ألحكاـ المادة   مف ىذا المرسـو
 .أي وثيقة أخرى يعتبرىا الطالب ميمة 

 يوقعو رئيس المحكمة المختص ترابيًا،و  يتـ تسجيؿ الطمب حسب تاريخ استالمو عمى سجؿ يرقمو
تصنؼ ممفات و عنية مقابؿ استالـ وصؿ يحمؿ رقـ وتاريخ التسجيؿ. يودع طمب السكف لدى البمدية المو 

الطمب حسب سمـ حصص تعطي األولوية فيو لمطالبيف ذوي الدخؿ الضعيؼ الذيف يعيشوف في ظروؼ 
سنة يوـ إيداع  24فإف ثمث السكنات التي توزع يتـ تخصيصيا لمذيف يبمغوف  ،متدىورة، عالوة عمى ذلؾ

أياـ ليتمكنوا  7يتـ نشرىا لمدة ثمانية و  لمحددة مف طرؼ لجنة البمدية مؤقتة،تعتبر القوائـ او  طمبيـ
عمى لجنة الطعف التي و  المواطنوف الذيف يروف إجحافا في حقيـ مف تقديـ طعف لدى المجنة الوالئية.

أخذ الطعف بعيف  اً يوم 04ف تقرر مف أجؿ أف ال يتعدى أيترأسيا رئيس المجمس الشعبي الوالئي. 
ف مف طرؼ المجنة المخصصة، و نظرًا لطوؿ المدة المستغرقة لدراسة ىذه الطع، و بار فالقوائـ ستغيراالعت

ذلؾ بتأسيس لجنة عمى مستوى الدائرة و  ،1111-65تـ وضع إجراءات تنظيمية عف طريؽ المرسـو رقـ 
 (.O N S, 1998 :6يترأسيا رئيس الدائرة )

 النصوص الرسمية  (O N S,1998 :6:) 
ط وكيفيات منح المتعمؽ بشرو  0887فيفري  10المؤرخ في  31-87التنفيذي رقـ المرسوـ  -

 ذو الطابع االجتماعي. ييجار السكف العمومي اإل
 31-87المتمـ لممرسوـ التنفيذي رقـ  1111أفريؿ  05المؤرخ  1111-65المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .0887فيفري  10المؤرخ 
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سمـ الحصص لمحصوؿ و  المحدد لشروط 0887 فيفري 10/ المؤرخ في SMP/16القرار رقـ  -
 عمى سكف عمومي ذو طابع اجتماعي.

 

 السكن الترقوي: -4-4
 :تعريفه 

تتمثؿ في بناء عمارات أو مجمعات و  تطوير الحظيرة العقارية الوطنية،إلى  تيدؼ الترقية العقارية
تمبية إلى  جمعات العقاريةىذه الم يمكف أف توجو ىذه العمارات أوو  عقارية لالستعماؿ السكني أساسًا،

 (.O N S, 1998 : 7البيع أو اإليجار )إلى  حاجيات تخص العائالت أو

 

 :خصائصه 
خاصة في  ،يجب أف تدعـ عمميات الترقية العقارية السكف مف النوع الجماعي أو نصؼ الجماعي

 (.O N S, 1998 :7تعتبر العمميات الترقوية عمميات تجارية )و  المناطؽ الحضرية

 

 وص الرسميةالنص (O N S, 1998 :7:) 
 المتعمؽ بالترقية العقارية. 0875مارس  13المؤرخ في  16-75القانوف رقـ  -
 المتعمؽ بالنشاط العقاري. 0882مارس  10المؤرخ في  12-82المرسوـ التشريعي رقـ  -
المحدد لقواعد تدخؿ الصندوؽ  0883أكتوبر  13المؤرخ في  217-38المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ني لمسكف فيما يخص الدعـ المالي لألسر.الوط
المحدد لكيفيات تطبيؽ المرسـو التنفيذي  1111نوفمبر  04القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

المحدد لقواعد تدخؿ الصندوؽ الوطني لمسكف فيما  0883أكتوبر  13المؤرخ في  217-83رقـ 
 يخص الدعـ المالي لألسر.
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 لجزائر:عراقيل بناء السكن في ا –5–
 مف بينيا:و  ىناؾ عدة صعوبات تواجو الدولة عند قياميا بمشاريع بناء السكف

 النمو الديموغرافي:و  توزيع السكان -5-1
ليذا فإف دراسة دينامية و  بزيادة النمو الديموغرافي تزداد المطالب االجتماعية، ومف المعروؼ أن

تعتبر ىامة لتقويـ  ،حجـ الخمية العائمية وتاريخياو  ،يفي توزيعو الجغرافو  ،في تركيبتو يالديموغرافالنمو 
االجتماعي مف أجؿ و  ىذه األخيرة ميمة لتعريؼ سياسة التطور االقتصاديو  الحاجات االجتماعية،
تطور و تحسف الظروؼ المعيشية لمسكاف بعد االستقالؿ، إلى  راجع يالديموغرافإشباعيا، وىذا النمو 

 ،ظيور أزمة السكفإلى  ىذا ما أدىو   أرض الوطف،إلى  ع المياجريفرجو و  ،لنزوح الريفيو الصناعة، 
 .(Hamidou, 1989 : 47)  عدـ إمكانية الدولة مف تغطية حاجات األفرادو 

 الشقق:و  تأجير المنازلو  بيع -5-2
 % 3,2السريع الذي يمثؿ في يالديموغرافال يغطي النمو  % 2عدد بناء المساكف الذي يمثؿ إف  
 الطمب.و  سع بيف العرضالفرؽ الشا -
الحاجيات األساسية )الماء، و  مقوى العامة لالستثمار في قطاع بناء السكفلإف التوزيع الجيوي  -

 (.Hamidou, 1989 : 53) متناسبة مع إشباع حاجات العائمة الغاز، الكيرباء، النظافة( لـ تكف دائماً 

 تمويل السكن: -5-3
يجار المسكف(، فيو و  ، بيعيالديموغرافمؿ السابقة )النمو يعتبر عامؿ التمويؿ ميما كباقي العوا ا 

 (.Hamidou, 1989 : 83ميـ لمغاية لكؿ اإلنتاجات في ميداف السكف )و  عنصر أساسي
 

 الجزائر: والية إحصائيات السكن في –6–
وتتوزع  .( بمدية46سبع وخمسيف)و  مقاطعة إدارية، (02)تتكوف والية الجزائر مف ثالثة عشر  

    ( كما يمي:1117ة السكف في والية الجزائر حسب اإلحصاء العاـ األخير لمسكاف والسكف)حظير 
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 (.1117حصائيات عاـ )إحسب  والية الجزائر السكنية ببمدياتالحظيرة توزيع  (:03الجدوؿ رقـ )

          Répartition du parc logement total des MOC 

)O N S, 2009  (  
 

 Communes 

تجمع حضري 
 رئيسي

تجمع حضري 
 ثانوي

المنطقة 
 المبعثرة

 المجموع
 البمدية

ACL AS ZE Total 

Alger-Centre 20838 0 0 20838 الجزائرالوسطى 

Sidi M'hamed 15469 0 0 15469 سيدي امحمد 

El Madania 7949 0 0 7949 المدنية 

Hamma Annassers 9181 0 0 9181 عناصرالحامة ال 

Bab El Oued 13368 0 0 13368 باب الوادي 

Bologhine 8212 0 0 8212  بولوغيف 

Casbah 8878 0 0 8878 القصبة 

Oued Koreiche 9227 0 0 9227 وادي قريش 

Bir Mourad Rais 10178 0 0 10178 بئر مراد رايس 

El Biar 10147 0 0 10147 األبيار 

Bouzereah 17010 0 0 17010 وزريعةب 

Birkhadem 17534 0 0 17534 بئر خادـ 

El Harrach 9465 0 0 9465 الحراش 

Baraki 19077 912 198 20187 براقي 

Oued Smar 6236 0 0 6236 وادي سمار 

Boubouba 12084 0 0 12084 بوروبة 

Hussein Dey 8060 0 0 8060 حسيف داي 

Kouba 23082 0 0 23082 القبة 

Bachdjarah 16352 0 0 16352 باش جراح 

Dar El Beida 14687 914 202 15803 الدار البيضاء 

Bab Ezzouar 22371 0 0 22371 باب الزوار 

Ben Aknoun 4402 0 0 4402 بف عكنوف 

Dely Ibrahim 8592 0 0 8592 دالي إبرىيـ 

Hammamet 5031 0 0 5031  الرومانيةالحمامات 

Rais Hamidou 5454 0 0 5454 الرايس حميدو 

Djasr Kasentina 29110 202 14 29326 جسر قسنطينة 

El Mouradia 4960 0 0 4960 المرادية 
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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 درارية 

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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، حيث (1117)والية الجزائر في عاـ بمديات ( وضعية الحظيرة السكنية ل03يبيف الجدوؿ رقـ ) 
 التي تتوفر عمى عدد كبير مف المساكف البمديات مف  حيث أخرى،إلى  عدد المساكف مف بمدية تاختمف
التي يبمغ  جسر قسنطينةمسكف، وبمدية  29353بمدية برج الكيفاف التي يقدر عدد المساكف فييا  :نجد

مسكف، وبمدية  23082التي يقدر عدد المساكف فييا  القبة مسكف، وبمدية 29326عدد المساكف فييا 
التي يقدر عدد المساكف  الوسطى الجزائرمسكف، وبمدية  21401التي يبمغ عدد المساكف فييا سالكاليتو 

يمكف و  قميؿ مف المساكف وىناؾ بمديات حظيرتيا السكنية صغيرة أي تمتمؾ عدد مسكف.. 20838 فييا
منيا: أف ىذه البمديات جديدة، أي أنيا ظيرت مؤخرا في والية الجزائر ومف ىذه البمديات إلى  إرجاع ذلؾ

والتي يبمغ عدد المساكف  تسالة المرجىبمدية مسكف، و  1210التي يقدر عدد المساكف فييا الرحمانية بمدية
  مسكف. 2857فييا دد المساكفالتي يقدر ع المرسىمسكف، وبمدية  2413فييا 

( بمدية مف بمديات والية الجزائر تتوزع المساكف فييا عمى 17) والمالحظ أف ىناؾ ثمانية وعشروف
           براقيالتجمعات الحضرية الرئيسية والتجمعات الحضرية الثانوية والمناطؽ المبعثرة وىي: بمدية 

 بمديةو  بئر توتة بمديةو  سبمدية الكاليتو و  بني مسوس مديةبو  جسر قسنطينة بمديةو  الدار البيضاء بمديةو 
 بمديةو  اليراوة بمديةو  المرسى بمديةو  برج البحري بمديةو  عيف طاية بمديةو  سيدي موسى بمديةو  أوالد الشبؿ

 الرحمانية بمديةو  محالمة بمديةو   زرالدة  بمديةو  سطاوالي بمديةو  عيف البنياف بمديةو  رغاية بمديةو  الرويبة
بابا  بمديةو  دويرة بمديةو  درارية بمديةو   العاشور  بمديةو  أوالد فايت بمديةو  الشراقة بمديةو  سويدانية بمديةو 

 .سحاولة بمديةو  خراسية بمديةو  حسف
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 إحصائياتحسب  والية الجزائربمديات ب إشغاؿ السكف معدؿو  شغؿ السكفحالة توزيع  (:04الجدوؿ رقـ )
 (.1117عاـ )

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  (  

Communes  

 غبغر يطكٍ ثبَىي يػغىل
ذو اضخعًبل 

 يهًُ
 ن إ س انًجًىع

 انبهدٌت

Habité 
Logement 

secondaire 
Inhabité 

A usage 

professionnel 
Total T O L 

Alger-Centre 15167 2663 1027 1981 20838 5,0 انجسائرانىضطى 

Sidi M'hamed 12585 837 1095 952 15469 5,4 ضٍدي ايحًد 

El Madania 7294 246 367 42 7949 5,5 انًدٍَت 

Hamma Annassers 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 ٍَت  انحًبيبث انرويب

Rais Hamidou 5183 53 139 79 5454 5,5 انراٌص حًٍدو 

Djasr Kasentina 23580 1974 3493 279 29326 5,7 جطر قطُطٍُت 
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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 حبنًتي 

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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، حيث (1117)والية الجزائر في عاـ بمديات ( حالة ومعدؿ إشغاؿ السكف ل04وضح الجدوؿ رقـ )ي
 ،عدد المساكف المشغولة مف بمدية ألخرى يال أف ىناؾ اختالفات فإ، نجد أف أغمب المساكف مشغولة

 بػ در عددىااألكثر البمديات التي مساكنيا مشغولة مف طرؼ العائالت حيث ق برج الكيفاف حيث نجد بمدية
 الكاليتوس ، ثـ تمييا بمديةمشغوؿ مسكف 12471 بػ جسر قسنطينة ، ثـ تمييا بمديةمشغوؿ مسكف 13385

أما البمدية التي تحتوي عمى عدد أقؿ مف المساكف المشغولة ىي بمدية  ...مشغوؿ مسكف 06441 بػ
 .مشغوؿ مسكف 0165 بػ التي يقدر عدد ىذه المساكف فييا  الرحمانية

قميمة مقارنة  مشغولةالالمساكف  فييا عدد في البمديات التي مرتفعا اإلشغاؿ نجده معدؿ لكف 
بمدية تمييا و  ،666التي معدؿ اإلشغاؿ فييا ىو أوالد الشبؿ ىي: بمديةو  ىذه البمدياتو  بالبمديات المذكورة

أما  .661اإلشغاؿ فييا  معدؿ التي توتة بئربمدية ثـ تمييا  ، 662التي معدؿ اإلشغاؿ فييا  تسالة المرجى
 .4 حيث يقدر بػ ىالجزائر الوسطالبمدية التي معدؿ إشغاؿ السكف فييا ضعيؼ ىي بمدية 

البمديات حيث باختالؼ  ختمؼي، و أقؿ بالنسبة لممساكف المشغولةيو فالمساكف الثانوية  عدد أما 
 مسكف 1676حيث بمغ عددىا  ،يةىي أكثر البمديات التي فييا المساكف الثانو  باب الزوارنجد أف بمدية  

 مسكف 0632بػ  ثـ تمييا بمدية القبة، ثانوي مسكف 1552 بػ ىالجزائر الوسط، ثـ تمييا بمدية ثانوي
 عدد قدريالتي  الرحمانيةأما البمدية التي تحتوي عمى عدد أقؿ مف المساكف الثانوية ىي بمدية   ...ثانوي

 مسكف. 00بػ ىذه المساكف فييا 
ىي  دويرةفي والية الجزائر مف بمدية ألخرى، حيث نجد أف بمدية  المساكف الشاغرة عدديختمؼ و 

 ، ثـ تمييا بمديةشاغر مسكف 2421األكثر البمديات التي  توجد فييا المساكف الشاغرة والتي يبمغ عددىا 
بهدٌت  ثى حهٍهب ،شاغر مسكف 2138بػ برج الكيفاف، ثـ تمييا بمدية شاغر مسكف  2382بػ جسر قسنطينة

 أما البمدية التي فييا عدد قميؿ مف المساكف الشاغرة فيي بمدية  ...شاغر مسكف 1545بػ  سالكاليتو 
 .شاغر مسكف 66بػ   بولوغيف

ميني فيي قميمة في والية الجزائر حيث قدر عددىا الستعماؿ اال اتفي حيف أف المساكف ذ
 ىي التي تحتوي عمى كبير منيا  ىائر الوسطالجز  نجد بمديةفتتوزع عمى مختمؼ البمديات، و  ،01828بػ

 أي ال يوجد بيا أوالد الشبؿ، اال أف المالحظ أف بمدية االستعماؿ الميني يذ مسكف 0870 بػ حيث قدر
 مسكف ذو االستعماؿ الميني.
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 إحصائياتحسب  والية الجزائربمديات ب المساكف المشغولة حسب نوع البناية توزيع (:05رقـ ) ؿلجدو ا
 (.1117عاـ )

)O N S, 2009 (Répartition  des  logements habités selon le type de construction 

Communes 

Type de construction َىع انبُبٌت 

 انًجًىع

 

Total 

 انبهدٌت
 عًبرة

 

Immeub

le 

يطكٍ 

 فردي

 

Maison 

individu

elle 

 يطكٍ حقهٍدي

 

Maison 

traditionnel

le 

يطكٍ 

 آخر

Autre 

ordinai

re 

بُبٌت 

 قصدٌرٌت

Const. 

Précaire 

 غ و

 

 

ND 

Alger-Centre 11315 2400 103 163 48 1138 15167 انىضطى انجسائر 

Sidi M'hamed 9569 1409 178 236 245 948 12585 ضٍدي ايحًد 

El Madania 3923 1808 553 196 490 324 7294 انًدٍَت 

Hamma 

Annassers 
 انحبيت انعُبصر 7705 454 177 58 745 1416 4854

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 ٍَت  انحًبيبث انرويب

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 
 حطبنت انًرجى 2160 29 441 18 79 1467 125

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 
 المجموع 641 514
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 تقيـ في المساكف الفردية في والية الجزائر ( أف عدد كبير مف العائالت05الجدوؿ رقـ ) مفيالحظ 
أكثر  براقً وىذه المساكف تختمؼ مف بمدية ألخرى، حيث نجد بمدية فردي مسكف 102117ذلؾ يقدر بػ و 

بػ  سدي، ثـ تمييا بمدية الكاليتو مسكف فر  11552كف الفردية حيث قدرت بػ االمس عمى البمديات احتواء
 الخ.  ...11244بػ  برج الكيفافثـ تمييا بمدية   ،10457

أكثر البمديات احتواء  باب الزوار ، وبمديةعمارة 078223يقدر عددىا بػ فداخؿ العمارات  كفاسمأما ال
عمارة، ثـ  11955 بػ جسر قسنطينةبمدية  . ثـ تميياعمارة 13431إلى عمى العمارات حيث وصؿ عددىا 

  .عمارة.. 11315بػ ىالجزائر الوسط بمدية

 36176يقدر عددىا بػ و  موجودة بكثرة مقارنة بالمساكف التقميدية، المساكف القصديريةوالمالحظ أف 
 ف حيث بمغ عددىا كأكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف الس جسر قسنطينة مسكف قصديري وبمدية

 بػ الرويبةثـ تمييا بمدية  ،قصديريمسكف  3383 بػ برج الكيفافـ تمييا بمدية مسكف قصديري، ث 6406
 . ديةلمر ا الخ. أما البمدية التي ال تحتوي عمى المساكف القصديرية ىي بمدية .مسكف قصديري.. 2295

 القصبة ، وبمديةمسكف تقميدي 20644بػ  في والية الجزائر التقميدية المساكف قدر عددي في حيف
ثـ تمييا بمدية  مسكف تقميدي، 2488البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا   أكثر

أما البمدية  الخ. مسكف تقميدي... 1297بػ بئر خادـ مسكف تقميدي، ثـ تمييا بمدية  1471 بػ برج الكيفاف
 . ـإبراىيدالي  التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف المساكف التقميدية ىي بمدية

ىي قميمة جدا مقارنة بالمساكف و  مسكف، 01810 ...( بػالشييالت)المساكف األخرى  قدر عدد نمابي
 1860أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا  برج البحريوبمدية السابقة الذكر، 

  ...مسكف 595بػ   رغاية مسكف تقميدي، ثـ تمييا بمدية 1637 بػ برج الكيفافثـ تمييا بمدية  ،مسكف
 .بابا حسف بمديةو  رغاية بمدية كؿ مف المساكف ىي ىذه  أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف
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والية بمديات   ب ومعدؿ إشغاؿ كؿ غرفة المساكف المشغولة حسب عدد الغرؼ توزيع(: 06رقـ ) ؿالجدو 
 (.1117حسب احصائيات عاـ ) الجزائر

Répartition des logements habités selon le nombre de pièce 

)O N S, 2009  (  
 

Communes 

Nombre de Pièces عدد انغرف 
 انًجًىع

Total 
TOP  

1 2 3 4 5 
6 & 

+ 
ND 

Alger-Centre 1405 3508 5288 3048 1096 518 303 15167 1,8 الوسطى الجزائر 

Sidi M'hamed 1130 3824 4332 1938 510 224 628 12585 2,1 سيدي امحمد 

El Madania 2005 2371 1645 514 112 96 549 7294 2,8 المدنية 

Hamma 

Annassers 
 الحامة العناصر 2,3 7705 231 122 156 948 2700 2444 1104

Bab El Oued 1221 3748 4388 1551 265 105 239 11515 2,2 باب الوادي 

Bologhine 1506 2417 2092 938 297 341 439 8028 2,4  بولوغيف 

Casbah 2535 1842 1538 674 220 123 159 7090 2,7 القصبة 

Oued Koreiche 2675 3004 1816 498 131 151 367 8642 2,9 وادي قريش 

Bir Mourad Rais 682 1313 2837 1931 509 441 594 8307 1,9 بئر مراد رايس 

El Biar 1142 2200 2647 1506 468 588 286 8837 2,0 األبيار 

Bouzereah 2171 3588 4107 2758 866 827 826 15143 2,1 بوزريعة 

Birkhadem 1421 2877 4200 2317 838 1192 590 13434 2,0 بئر خادـ 

El Harrach 1097 2059 2569 1316 289 405 518 8253 2,3 الحراش 

Baraki 2536 4247 4843 3016 795 991 895 17322 2,4 براقي 

Oued Smar 1050 1112 1607 904 248 227 517 5666 2,3 وادي سمار 

Boubouba 1584 3124 3767 1140 568 703 245 11130 2,3 بوروبة 

Hussein Dey 631 1746 2781 1077 320 273 272 7099 2,1 حسيف داي 

Kouba 1044 2571 8371 3899 945 1042 1316 19187 1,8 القبة 

Bachdjarah 3295 3889 5045 1282 619 330 1139 15600 2,6 باش جراح 

Dar El Beida 1179 2212 4551 2901 973 1143 502 13460 2,0 الدار البيضاء 

Bab Ezzouar 745 1930 8926 3903 1210 355 374 17442 1,8 باب الزوار 

Ben Aknoun 203 536 1078 800 237 241 560 3655 1,7 بف عكنوف 

Dely Ibrahim 209 601 2260 1638 511 866 333 6417 1,5 دالي إبرىيـ 

Hammamet 334 860 1459 630 346 220 562 4410 2,0 الحمامات الرومانية 

Rais Hamidou 1016 1419 1382 637 183 185 361 5183 2,4 الرايس حميدو 

Djasr Kasentina 3924 3300 9911 3838 1078 486 1044 23580 2,3 جسر قسنطينة 

El Mouradia 613 990 1260 760 270 261 211 4365 2,0 المرادية 
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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 شانكبنٍخى 

Birtouta 281 941 1422 774 254 448 240 4360 2,1 بئر حىحت 

Tessala El 

Merdja 
 حطبنت انًرجى 2,7 2160 67 83 79 330 717 536 348

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 
 المجموع 2,1
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 ( غرؼ2) مف ثالث فوالية الجزائر تتكو  بمديات في أكثر المساكف أف  (06الجدوؿ رقـ ) يشير
أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ  رباب الزوا وبمدية، مسكف 057834 عددىاقدر يو 

 5467 بػ سثـ تمييا بمدية الكاليتو  ،مسكف 7799 بػ برج الكيفاف ثـ تمييا بمدية ،مسكف 8926عددىا  
الخ.  ،مسكف 4388بػ  باب الوادي مسكف، ثـ تمييا بمدية 5288بػ  ىالجزائر الوسطثـ تمييا بمدية  ،مسكف

 . الرحمانية ىي بمدية ذات ثالث غرؼي تحتوي عمى عدد قميؿ مف المساكف أما البمدية الت

أكثر البمديات  برج الكيفاف ، وبمديةمسكف 002303غرؼ بػ  11في حيف تقدر المساكف ذات 
 ،مسكف 4247بػ براقي ثـ تمييا بمدية ،مسكف 5619احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا  

سيدي  مسكف، ثـ تمييا بمدية  3889بػ باش جراح ، ثـ تمييا بمديةمسكف 4315بػ  سيتو الكال ثـ تمييا بمدية
 . الرحمانية المساكف ىي بمدية ىذه أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف... مسكف 3824بػ  أمحمد

أكثر البمديات احتواء عمى  باب الزوار، وبمدية مسكف 120 88غرؼ بػ  13تقدر المساكف ذات و 
ثـ تمييا بمدية  ،مسكف 3899 بػ القبة ، ثـ تمييا بمديةمسكف 3903ذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا ى

أما البمدية التي تحتوي  مسكف... 3048بػ  ىالجزائر الوسط ثـ تمييا بمدية ،مسكف 3848 بػ برج الكيفاف
 .الرحمانية المساكف ىي بمدية ىذه عمى عدد قميؿ مف

أكثر البمديات احتواء عمى  باش جراح ، وبمديةمسكف 53302غرؼ  10ت المساكف ذا وبمغ عدد 
 ثـ تمييا بمدية مسكف، 2536 بػ براقي ثـ تمييا بمدية مسكف، 3295ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا 

بف  المساكف ىي بمدية ىذه الخ. أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف ،مسكف 2535بػ  القصبة
 . عكنوف

أكثر البمديات احتواء  الشراقة وبمدية ،مسكف 164 28غرؼ بػ  14المساكف ذات يقدر عدد ما بين
ثـ  ،مسكف 1207بػ برج الكيفاف ثـ تمييا بمدية ،مسكف 1336عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا 

المساكف  ىذه مسكف... أما البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف 1096بػ الوسطى  الجزائر تمييا بمدية
 . لرحمانيةا ىي

وىي قميمة مقارنة األنواع  مسكف، 494 27إلى  غرؼ 15المساكف ذات  وصؿ عدد في حيف 
أكثر البمديات احتواء عمى ىذا النوع مف السكف حيث بمغ عددىا   برج الكيفافوبمدية السابقة الذكر، 

أما   . .مسكف. 1192بػ  بئر خادـ ديةثـ تمييا بم ،مسكف 1294 بػ الشراقة مسكف، ثـ تمييا بمدية 1584
 . لرحمانيةا المساكف ىي بمدية ىذه البمدية التي تحتوي عمى عدد قميؿ مف
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أخرى، حيث نجد إلى  والية الجزائر يختمؼ مف بمدية بمديات الغرفة في إشغاؿأما فيما يخص معدؿ 
 ، وتمييا بمدية2,9ع حيث قدر بػالغرفة فييا مرتف إشغاؿىي أوؿ البمديات التي معدؿ  وادي قريش بمدية

. أما البمدية 2,6 بمعدؿ باش جراح ، وتمييا بمدية2,7 بمعدؿ القصبة، وتمييا بمدية 2,8بمعدؿ  المدنية
 .1,5 بػ حيث قدر ـإبراىيدالي  التي معدؿ إشغاؿ الغرفة فييا منخفض ىي بمدية

 

والية الجزائر بمديات ب الضرورية المرافؽب تجييزىا حسب بنية المساكف المشغولة توزيع(: 07رقـ ) ؿالجدو 
 (.1117عاـ ) إحصائياتحسب 

Structure des logements habités disposant de commodités 

(O N S, 2009 :) 

En%          

 بـ   %

 Communes  

 انًرحبض انحًبو انًطبخ
غبكت 

 انكهرببء

انغبز 

 انطبٍعً

غبكت 

صرف 

 انًٍبِ

غبكت بًٍبِ 

 انػرة
تانبهدٌ  

Cuisine 
Sale de 

Bain 
Toilettes 

Réseau 

électrique 

Gaz 

naturel 

Réseau 

d'égout 

Réseau 

AEP 

Alger-Centre 94,9 76,3 94,8 98,0 92,5 98,1 96,0 انىضطى انجسائر 

Sidi M'hamed 94,3 69,8 93,9 96,3 90,2 96,8 93,6 ضٍدي ايحًد 

El Madania 89,6 40,8 93,7 94,8 79,8 94,3 89,9 انًدٍَت 

Hamma 

Annassers 
 انحبيت انعُبصر 92,4 95,1 78,1 96,4 87,3 53,2 91,3

Bab El Oued 94,6 50,2 94,1 97,4 92,8 98,3 96,6 ببة انىادي 

Bologhine 88,2 56,3 87,2 93,4 71,0 92,1 88,0  ٍٍبىنىغ 

Casbah 73,2 22,9 67,6 96,4 45,5 94,6 91,8 انقصبت 

Oued Koreiche 83,1 29,3 87,7 89,7 53,6 89,3 90,4 وادي قرٌع 

Bir Mourad 

Rais 
 بئر يراد راٌص 88,0 88,7 77,6 89,8 88,5 79,2 88,8

El Biar 91,7 77,0 90,9 94,6 83,0 95,7 93,4 األبٍبر 

Bouzereah 90,5 70,4 91,6 88,9 66,9 80,4 82,7 بىزرٌعت 

Birkhadem 91,7 78,1 91,7 94,3 59,4 88,7 86,4 بئر خبدو 

El Harrach 89,4 68,2 87,4 92,8 56,9 92,0 90,1 انحراظ 

Baraki 88,8 73,4 90,7 90,0 36,2 87,2 83,2 ًبراق 

Oued Smar 87,2 67,7 88,6 84,8 66,1 79,9 81,7 وادي ضًبر 

Boubouba 88,4 48,1 90,2 94,3 66,9 91,6 91,7 بىروبت 

Hussein Dey 94,1 74,1 92,1 97,3 87,3 97,4 95,4 حطٍٍ داي 

Kouba 90,1 78,1 90,6 94,2 86,8 93,2 89,5 انقبت 
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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 ارببة انسو 

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 
 حطبنت انًرجى 87,8 88,2 27,0 94,2 87,7 58,1 82,0

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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Draria 89,7 85,5 88,1 95,0 70,9 89,7 88,4 درارٌت 

Douera 89,8 75,2 92,6 91,4 31,2 58,9 82,4 دوٌرة 

Baba Hassen 94,5 85,8 87,1 97,3 73,9 91,6 86,0 ٍبببب حط 

Khraicia 90,3 78,8 91,1 91,0 21,0 71,5 82,6 خراضٍت 

Saoula 90,5 77,5 94,1 95,0 31,1 73,7 84,6 ضحبونت 

Total 90,4 71,7 90,9 92,8 61,5 86,2 86,8 المجموع 

     

 إالفي والية الجزائر تتوفر عمى  مطبخ،  مف المساكف %8163أف نسبة  (07الجدوؿ رقـ ) يالحظ مف   
كثر أ المحمديةحيث نجد بمدية ، ؾأنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة بيف بمديات والية الجزائر فيما يخص ذل

وصمت النسبة  يالعاشور الت، ثـ تمييا بمدية %8467ػ ت نسبتيا بحيث قدر بيا مطابخ البمديات التي مساكنيا 
أما البمدية األقؿ توفر  الخ. ،%8368 التي بمغت النسبة فييا ىالجزائر الوسط ، ثـ بمدية%1464إلى  فييا

   .%6662 بػ حيث قدرت النسبة فييا القصبة مساكنيا عمى مطبخ ىي بمدية

 إال، %6066بػ في والية الجزائر غرفة االستحماـلمساكف التي تتوفر عمى قدرت نسبة ا وفي حيف أن
 نسب توفر المساكف عمى غرفة االستحماـ، حيث نجد بمدية يأف ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى ف

، ثـ تمييا بمدية %8164حيث قدرت نسبتيا بػ  غرؼ االستحماـأكثر البمديات التي مساكنيا بيا  باب الزوار
الخ. أما البمدية األقؿ توفر  ...%7466نسبة ب العاشور ، ثـ بمدية%8162 سبة فيياالن بمغت يالت المحمدية

 .   %22,9حيث قدرت النسبة فييا بػ  القصبة ىي بمدية غرؼ االستحماـمساكنيا عمى 

أف  إال ،%8168إلى  في والية الجزائر احيضنسبة المساكف التي تتوفر عمى المر  وصمتبينما  
حيث  ىذا المرفؽنسب توفر المساكف عمى  ياختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى ف المالحظ أنو ليس ىناؾ

حيث قدرت  مراحيضأكثر البمديات التي مساكنيا بيا  المحمدية وبمدية باب الزوار بمدية كؿ مف نجد
 بمدية كؿ مف ، ثـ%8461 وصمت النسبة فييا يالت الدار البيضاء، ثـ تمييا بمدية % 8465ا بػمنسبتي
الخ. أما البمدية األقؿ توفر مساكنيا  ،%8367 امالتي بمغت النسب فيي العاشوروبمدية  ىئر الوسطالجزا
 .   %67,6حيث قدرت النسبة فييا بػ  القصبة ىي بمدية المراحيضعمى 

أف  إال، %8167 ييف في والية الجزائرالتي تتوفر عمى الكيرباء  المساكف نسبة فيما يخصو 
أكثر البمديات  ىالجزائر الوسط حيث نجد بمدية ،اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرىالمالحظ أنو ليس ىناؾ 

 بنسبة باب الزوار، ثـ تمييا بمدية %8761 حيث قدرت نسبتيا بػ ءالكيربامزودة بشبكة التي مساكنيا 
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ى أما البمدية األقؿ توفر مساكنيا عم ...%8663  فييا ةالتي بمغت النسب المحمدية ، ثـ بمدية8668%
 .   %7265 حيث قدرت النسبة فييا بػ بني مسوس ىي بمدية الكيرباء

أف المالحظ أف ىناؾ  إال، %5064ىي التي تتوفر عمى الغاز في والية الجزائر  نسبة المساكف أما
 باب الوادي نجد بمدية، حيث الغازنسب توفر المساكف عمى شبكة  ياختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى ف

الجزائر  بمدية تمييا ثـ، %81.7 التي مساكنيا مزودة بشبكة الغاز حيث قدرت نسبتيا بػأكثر البمديات 
أمحمد سيدي  ، ثـ بمدية%8061 وصمت النسبة فييا يالت ـإبراىيدالي  بمدية ثـ تمييا ،%81.4 بػ ىالوسط

 الرحمانية يةىي بمد زعمى الغاالخ. أما البمدية األقؿ توفر مساكنيا  ،%8161 فييما ةالتي بمغت النسب
 .  %2,1 حيث قدرت النسبة فييا بػ

 إال، %7561نسبة المساكف التي تتوفر عمى شبكة الصرؼ الصحي في والية الجزائر بػ  بينما قدرت
نسب توفر المساكف عمى شبكة الصرؼ  يأف المالحظ أنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى ف

ر البمديات التي مساكنيا مزودة بشبكة الصرؼ الصحي حيث أكث باب الوادي الصحي، حيث نجد بمدية
حسيف  ثـ بمدية %8760وصمت النسبة فييا يالت ى، ثـ تمييا بمدية الجزائر الوسط%8762 قدرت نسبتيا بػ

 ...%8567 لتي بمغت النسبة فييماا أمحمدسيدي  بمديةو  باب الزوار كؿ مف بمدية، ثـ % 8663بػ داي 
حيث قدرت النسبة فييا دويرة  ىي بمديةشبكة الصرؼ الصحي فر مساكنيا عمى أما البمدية األقؿ تو 

 .  %4768بػ
، %7567 ىينسبة المساكف في والية الجزائر التي تتوفر عمى المياه الصالحة لمشرب  في حيف أف

نسب توفر المساكف عمى شبكة المياه  يويالحظ أنو ليس ىناؾ اختالفات كبيرة مف بمدية ألخرى ف
أكثر البمديات التي مساكنيا مزودة بشبكة المياه الصالحة  باب الوادي حيث نجد بمدية لمشرب،حة الصال

ثـ  %8561وصمت النسبة فييا يالت ى، ثـ تمييا بمدية الجزائر الوسط%8565لمشرب حيث قدرت نسبتيا بػ
أما البمدية األقؿ  الخ. ،%8461التي بمغت النسبة فييامحمدية ، ثـ بمدية ال%8463 بػ حسيف داي  بمدية

  حيث قدرت النسبة فييا بػ سيدي موسى توفر مساكنيا عمى شبكة المياه الصالحة لمشرب ىي بمدية

6362%  . 
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 خالصة الفصل:
عميو  تطرأف األزماف عبر اختمؼ فيياإف السكف ف بحكـ الحقبات التاريخية التي مرت عمى الجزائر،

تيا عميو، ابصم عبر التاريخ الجزائرالتي عرفتيا  ضاراتحيث تركت مختمؼ الح عدة تغيرات وتحوالت،
 لعيود طويمة، لكف كبيرة الحجـالو  ، الذي احتوى العائمة الجزائرية الممتدةبالمسكف التقميدي فنتج ما يعرؼ

قاـ بيدـ األغمبية منيا بيدؼ القضاء عمى عمراف وثقافة المجتمع  بمجرد دخولو االستعمار الفرنسي
الذي ىو السكف الجماعي المتمثؿ في العمارات المتكوف مف عدة شقؽ،  ،النمط الغربي ؿالجزائري، وأدخ
 التي لـ يعرفيا المجتمع الجزائري مف قبؿ. ،ةالعائمة النووي والذي يتالءـ مع

حيث لجأت إليو الدولة الجزائرية بسبب النمو  ،حتى اآلفو  ،ولقي ىذا النمط رواجا بعد االستقالؿ
قطاع السكف  التي لـ يستطعو  ،ظيور األزمة السكنيةإلى  النزوح الريفي الذي أدى الديموغرافي وكذا

 .منذ سنوات عدة ؽَّ د  الذي  الخطرناقوس  حتى يومنا الحالي، رغـ تخطييا

الميثاؽ  حيث نصرغـ أف لمسألة السكف مكانة في النصوص اإليديولوجية لمدولة الجزائرية،  
المتزايدة لممجتمع و  راني حديث يستجيب لمتطمبات السكف الضخمةإقامة نسيج عمعمى  (0865الوطني )
صالح البيانات السكنية و  التخطيط لبناء المساكف لمفئات الشعبية الواسعةو  عمى عدالة التوزيعو  ،الجزائري ا 

 فيي طبيعة أو مواصفات ىذا السكف، أما. الثورية ةالقديمة، حيث أكد عمى إدماج المسكف ضمف السياسي
الفنييف، إذ ليـ حرية اختيار نماذج مالئمة لمعائمة الجزائرية و  عمى عاتؽ الميندسيف المعمارييف اةقممميمة 

نص عمى إدماج السكف ضمف ف (0875)أما الميثاؽ الوطني لسنة  (.165: 0865)الميثاؽ الوطني، 
مرانية التي العو  يتجو فيو الحرص أكثر مف أي وقت مضى عمى المشاكؿ االقتصادية ،تطور تنموي شامؿ

والمضاربة في مواد  ،يطرحيا الطمب المتزايد عمى السكف، كالفوضى في استعماؿ األراضي بشكؿ عشوائي
  (.071:  0875المساكف الجاىزة )الميثاؽ الوطني، و  البناء

تقدـ المواصفات لـ  ،أف النصوص اإليديولوجية لمدولة الجزائرية فيما يخص السكف ،المالحظو 
، غير منسجـ اً عمراني   اً لممسكف الجزائري، لذا نجد اآلف في الجزائر نسيججتماعية والثقافية االو  المعمارية

 تيا.تالءـ مع تركيبت تغيرات ثتكيفت معو العائمة الجزائرية بإحدا

ما سيحاوؿ  الفصؿ ىذا و قبؿ التخطيط لبناء المساكف،  العائمة الجزائرية يجب معرفة تركيبة ،وعميو
  الموالي تجميتو.
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 تمييد:

فمقد تغيرت كثيرا عبر التاريخ، وتغيرىا يتفؽ عميو الباحثوف  ًا،ثابت اً مالعائمة نظا ليست
 والمتخصصوف في الدراسات االجتماعية وغيرىا.

ـ  و  تتعرض لتحوالت مطابقة لمتحوالت االجتماعية واالقتصادية المختمفة التي طرأت العائمة ف، مف ث
مست تركيبتيا أو ، ناتجة عف التصنيع والتحضر رات  ر اآلف بتغي  تمىي اإلنسانية، و عمى المجتمعات 

قد  ،ذلؾ، ألف التغيرات التي طرأت عمى المجتمع الجزائريكؿ  ئمة الجزائرية ليست بمنأى عف بنيتيا، والعا
تبنييا أيضًا في المدينة، و  عمؿ مأجورإلى  فبلحي  نشاط  مست العائمة نتيجة تحويؿ نشاطيا مف 

في نمطيا وتقمص في وتغير  ،فترتب عف ذلؾ ضعؼ في الروابط العائمية والقرابية، لحديثلبلستيبلؾ ا
 حجميا.

    وىذا ما نحاوؿ التعرض لو بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ.
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 .مفيوـ العائمةإلى  مفيوـ تركيبة العائمة يجب التطرؽإلى  قبؿ التطرؽ

 مفيوم العائمة:  –1–
 ئمة:تاريخ العا -1-1

 عمى ما تنتجو الطبيعة دوف مجيود منو، فثمار األشجار والنباتات في بدايتو يعيش اإلنساف كاف
النساء يمارسوف و  الحيوانات كانت معاشا بيف جميع الناس، وكذا العبلقات الجنسية، حيث كاف الرجاؿو 

 .(601 65226 مصطفى الخشاب،) الجنس دوف قيود زواجية

الذي و  (مورغاف) .Morgan الذي تكمـ عنو (promiscuité) الجنسيةوانبثؽ عف نظاـ المشاعة 
ىذا  رة تقوـ عمى نظاـ القرابة األموي،في المجتمعات اإلنسانية األولى، ألف ىذه األخي ةاعتبره نتيجة حتمي

تاريخ:  بدوف ،عادؿ أحمد سركبيس) اعتبار األـ وحدىا ىي محور القرابةإلى  ما دفع ىذه المجتمعات
00). 

التي  (Famille consanguine) العائمة الدموية :يفتمثؿ األشكاؿ العائمية التي انبثقت عنو وت
أيف كانت عبلقة األخ بأختو تشمؿ ممارسة العبلقات  ،تعتبر الشكؿ األوؿ الذي عرفو المجتمع اإلنساني

 Famille) الوانيةاألبناء، ثـ بعد ذلؾ ظير شكؿ العائمة البونو  الجنسية، لكف ال يحدث ىذا بيف اآلباء

punaluenne) ،ىي الخطوة األولى لمتنظيـ العائميو  التي تعد أعمى صور النظاـ الزواج الجماعي 
ثـ بعد ذلؾ  األخوات في أي مجتمع،و  ممارسة العبلقات الجنسية بيف األخوة عنصت ىذه األخيرة عمى منو 

 رغـ أف لو حؽ تعدد الزوجات،الب ،الرجؿ مع امرأة واحدةيعيش أيف ( Syndyasmique)شكؿ العائمة 
 في الوقت المعاصر( Monogamie) يذا الشكؿ ىو أصؿ الزواج األحاديف  Morgan حسبو 

(Michel ,1972 :30-31). 
ىي المحور الذي تدور حولو و  ىي العنصر البارز ،وغالبا ما كانت المرأة في ىذا الشكؿ مف العائمة

 بدوف يس،بسرك ؿأحمد عاد) وذلؾ لخروج الرجؿ لرحبلت الصيد ،األـإلى  أي أف األطفاؿ ينسبوف ،القرابة
 .(04تاريخ: 
ألنيا تتطابؽ مع نظاـ العشيرة  ،بعض الشعوب البدائية كانت كبيرة الحجـ أف أكد بعض العمماءو 

نما عمى أساس و  ،ىي ال تقـو عمى روابط الدـو  ،(Famille clan)حتى أنيا عرفت بالعائمة العشيرة  ا 
لقبا لجميع و  طوطـ واحد الذي ىو رمز لياإلى  حيث أف كؿ أفرادىا ينتموف (Totem) قرابة الطوطـ
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و ىذا الشكؿ مف العائمة يتكوف مف ،اً طبيعي   اً أو مظير  اً أو نبات اً سواء كاف ىذا الطوطـ حيوان،يا ئأعضا
 .(40 65466 )السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ، يحـر في ىذا الشكؿ الزواج الداخميو  عدة خبليا أسرية،

أف نطاؽ العائمة في المجتمعات  ثحي ًا،مرحمة أكثر تعقيدإلى  وانتقؿ المجتمع اإلنساني فيما بعد
يعطي لو ، و رب العائمة ىو الذي يحدد نطاقياو  مة الطوطمية،ئالقديمة أخذ يضيؽ عما كاف عميو في العا

 حتىو  يشاء مف األفرادكؿ عضو فييا خاضع لو، حيث لو الحؽ أف يضيؼ مف و  المجتمع مطمؽ السمطة
ف لـ يكونوا مف أصبلبوو   وكاف ىذا النوع منتشرا عند اليوناف ىذا الشكؿ يعرؼ بالعائمة األبوية الكبيرة.و  ا 
نظاـ أبوي إلى  (Matriarcal)مف نظاـ أموي  ، وبيذا انتقمت العائمةالقبائؿ العبرية القديمةو  الرومافو 

توطيد سمطة األب الذي يستمد سمطاتو مف كونو إلى  دفعتالتي  ،االقتصاديةو  نظرا لمظروؼ الطبيعية
البنات دوف األخذ بعيف االعتبار و  الكاىف الذي يقوـ بإبراـ زواج األبناءو  الوصي عمى أمبلؾ العائمة

الخدمة في البيوت، و  مع تطور الوضع االجتماعي لممرأة التي كانت ميمشة وظيفتيا اإلنجابو  .رغباتيـ
الدوطنة الذي بموجبو يعطى األب البنتو مبمغا مف الماؿ مقابؿ حقيا في اإلرث الذي  نشأ نظاـ البائنة أو

القرينة لكف و  أف العائمة اليونانية القديمة كانت تتميز بوحدانية القريفإلى  إضافة، زواجيا  مجردبفقده ت
 .(10 65226 صطفى الخشاب،)م التسريانتشر بينيـ نظاـ 

 حاكميا السياسيو  كاف رب العائمة ىو رئيسيا الدينيو  وده نظاـ القبيمة،أما المجتمع الروماني فكاف يس
المرأة لـ تكف ليا أىمية قانونية و ، يشتريو  يبيعو  مديرىا االقتصادي، فإليو ترجع الحقوؽ كميا فيو الذي يممؾو 

 لرومانية،انتشر نظاـ التسري مع زيادة األسرى مف النساء باتساع رقعة اإلمبراطورية او  .فكانت ممكا لو
 ،، وكاف يحـر في ىذا المجتمع عمى الزوج قتؿ أوالده أو بيعيـ أو اعتبارىـ رىائف ظيرت العزوبة بسبب ذلؾو 

وكاف يشترط في  ،مف روابط الدـ ىاألمر الذي قو  والتبنيولقدت قيدت سمطة رب األسرة خاصة في االدعاء 
الالزوجة أف تكوف مف أصؿ روماني  سفاح وأحؿ دميـ، وكاف يحـر عمى الشخص أف  أوالداعتبر أوالدىا  وا 

 .(651 40006 )سعيد حسني العزة، يتزوج مف أصولو وفروعو

 ،ليا سيدو  أما العائمة عند عرب الجاىمية، فكانت في إطار القبيمة التي تتكوف مف مجموعة عشائر
لرب و  أحفاده،و  متزوجيفالغير و  زوجاتو وأبناءه المتزوجيفو  ئمةبالتالي العائمة كذلؾ تتكوف مف رب العاو 

حؽ الممكية الكاممة عمى جميع ما في حوزة أفراد عائمتو، وذلؾ في و  العائمة السمطة التامة عمى الجميع
العائمة البدوية التي ال يكوف كياف أي فرد فييا منفصؿ عف كياف العشيرة أو القبيمة، أما العائمة الحضرية 

تقوـ بوظائؼ كثيرة تشبو و  يث أنيا تسكف في بيوت مف ترابفي العصر الجاىمي فكانت أكثر استقبللية ح
ليس غاية، ألف الغاية ىي و  الحضرية الزواج وسيمةو  وظائؼ العشيرة، إال أف في كمتا العائمتيف البدوية
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الزواج فييما منحصر عمى دوائر اختيار مغمقة ال يمكف و  حفظ الممكية بالتوارثو  اإلنجاب لتقوية القبيمة
 (.651 :4000يد حسني العزة، )سع اختراقيا

عند ما لـ يعد مف حؽ رب العائمة أف و  ،وأخذ نطاؽ العائمة يضيؽ شيئا فشيئا بعد تطور اإلنسانية
 .أوالده الذيف مف فراش صحيح أو عف طريؽ التبنيو  بؿ أصبح مقصورا عمى نسائو ،ءيدخؿ فييا مف يشا

حتى و     ،(62) السادس عشر داء مف القرفت في عدة مناطؽ مف العالـ ابتاعرفت العائمة تطور كما 
بفضؿ و  ،(6546) (ففبل)Flin  منيـ المؤرخ االنجميزيو  ،يومنا الحالي، ففي أوروبا استطاع المؤرخوف

حصاءات الزواج التي كانت موجودة في و  سجبلت  الخامس عشر غمب كنائس بمداف أوروبا منذ القرفأا 
الزواج بالنسبة لمذكور كاف ما  سف التي منيا أف متوسطو  ،ةأف يقدموا معمومات دقيقة حوؿ العائم ،(61)

مقارنة بالعصر الوسيط، وىذا  اً ف الزواج متأخر سوكاف  ،سنة 42-41البنات ما بيف و  سنة 10-45بيف 
حتى الرضاعة عف طريؽ الثدي و  بالتالي التقميؿ مف الوالداتو  ،تقميص فترة اإلنجابإلى  التأخير راجع
 & Bruguière)  سنة 00خر والدة ليا ىو آليذا كاف متوسط عمر األـ في و  ،مؿحمف ال اً كانت مانع

al ,1986 :18). 
أف  ،(6534) (تالسبل) Laslett خاصة دراسةو  ،وأكدت الدراسات التاريخية في مجاؿ العائمة

أف  خاصة الغربية منذ العصور الوسطى، عكس ما كاف يعتقد ،العائمة النووية منتشرة وشائعة في أوروبا
أسباب انتشار العائمة  ليذا فاألرجح أف ،العائمة في أوروبا قبؿ الثورة الصناعية كانت ممتدة أو مركبة

عدـ وجود فرؽ في السف بيف و  الزواج سفتأخير إلى  النووية في أوروبا الغربية مقارنة بالشرقية، يرجع
 Hajmalالباحث  إليياتي أشار ال (le cycle servant) دورة الخدـ ظاىرة وجودإلى  كذلؾو  ،الزوجيف

سنة وبعض  60إلى  64وضع أطفاؿ مف الجنسييف يبمغ أعمارىـ  تعني التيو  (6541)( ؿاحاجم)
الحصوؿ عمى استقبللية إلى  أدى بيـ ، مماخدـكفي عائبلت غنية لتوظيفيـ  ،سنة 61حتى  األحياف

اإلقامة في مكاف و  ج فييا متأخرالزواو  غرب أوروبا أف أغمب العائبلت نووية، عميو نجد فيو  .أكثر
لمعائمة  تسمح (le cycle servant)ظاىرة  ألف في عائبلت غنية كخدـ يوضع األطفاؿو  ،ونفس الميبلد

تدريب ىؤالء األطفاؿ و  ،الحصوؿ عمى مصدر مالي جديد ونفسوفي الوقت  ،مف التخمي عمى عضو منيا
 بالتالي اكتساب االستقبلليةو  مى النفساالعتماد عو  تعمميـ فف التعامؿ االجتماعي،و  عمى ميف

(Bruguière & al ,1986 :42). 
ئيا الداخمي عمى مستوى مف حيث تغير أنماطيا وبنا تغيرات الحديثالعائمة في العصر  شيدتو 

وخبلؿ العقود األخيرة عمى وجو الخصوص، حيث أصبح نمط العائمة  ،عامةصفة ب اإلنسانيةالمجتمعات 
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سائد والشائع، بينما تراجع دور وأىمية العائمة الممتدة في كثير مف المجتمعات، وذلؾ النووية ىو النمط ال
المجتمعية الشاممة التي تعرضت ليا المجتمعات الحديثة نتيجة لعدة عوامؿ كالتحضر تحت تأثير التغيرات 

امة، فظيور والتطور الصناعي. فميس ثمة شؾ في أف الوظائؼ التقميدية قد تعرضت ىي األخرى لتغيرات ى
الحديثة التي أفرزتيا التحوالت البنائية التي تعرضت ليا المجتمعات الحديثة قد أثر بشكؿ واضح  سساتؤ الم

)سعيد الكبيسى  عمى ىذه الوظائؼ التقميدية المتعددة التي كانت تؤدييا العائمة في ظؿ النظـ التقميدية
 (.61: 4000 وآخروف،
والزوجة واألوالد المباشريف، وتقوـ بأدوار كثيرة ومتعاقبة وتقـو  مف الزوج العائمة في الغرب تتكوفو 

 ( 655-653 :4000 )سعيد حسني العزة، بوظائؼ اجتماعية متعددة وتمتاز بما يمي:
 واألبناءبصغر حجميا حيث أنيا أصبحت تتكوف مف الزوج والزوجة  امتازت العائمة 

ويرتبط أفرادىا برابطة قرابة مزدوجة  عمى بعض ذوي القربى المباشريف، وبالنادر أف تحتوي
كؿ مف عائبلتي األب واألـ مع تفضيؿ عائمة األب بوصفيا إلى  بمعنى أف األوالد ينسبوف

 صاحبة العصب.

 بمعنى أف لكؿ فرد كيانو الذاتي وشخصيتو القانونية  تمتع أفرادىا بالحريات الفردية العامة
 مثؿ تمؾ الحقوؽ. خاصة إذا بمغ السف الذي يمنح بموجبو القانوف

  تغير المركز االجتماعي لعناصر العائمة فقد تغير مركز المرأة االجتماعي تغيرا سريعا
  وممحوظا بشكؿ واضح في أغمب المجتمعات المعاصرة، حيث التحقت المرأة بسوؽ العمؿ

، حيث أصبح ليا الحؽ في اختيار زوجيا وليا الحؽ في وأصبحت مستقمة اقتصاديا عف الرجؿ
 خطوط حياتيا الزوجية وأصبحت تنازع الرجؿ عمى سيادة العائمة. رسـ

 ممارسة قيـ الحياة و  لـ تعد العائمة خاضعة لمرجؿ تماما بؿ أصبحت خمية لبلستمتاع
  االجتماعية، فمقد سارت روح الديمقراطية العائمية وأصبح يسودىا جوا مف الصراحة والتفاىـ.

النظـ االجتماعية تأثر بالتحضر حيث ثمة تحوالت وتغيرات في حيف تعد العائمة العربية مف أكثر 
وحجميا وأنماط العبلقات االجتماعية والقيـ االجتماعية والثقافية، فضبل  تعرضت ليا عمى مستوى شكميا

جانب تغير أنماط السمطة إلى  بممارسة الضبط االجتماعي، الحياة الحضرية العائمية فيما يتعمؽ تأثيرعف 
. ناىيؾ عف التغيرات التي تعرضت ليا فيما يتعمؽ بوظائفيا التقميدية، وتقمص ىذه الوظائؼ واتخاذ القرار

 (.44-46: 4000 )سعيد الكبيسى وآخروف، وظيور وظائؼ جديدة

 



 تركيبة العائلة والعائلة الجزائرية                                       الثالث                   الفصل

-148- 

 

 .(655 :4000 )سعيد حسني العزة، ومف التغيرات التي طرأت عمى العائمة العربية نجد:
 النواة مكاف العائمة الممتدة ةحمت العائم. 

 .تزايد الحرية في اختيار شريؾ الحياة 

 المباعدة بيف الوالدات والحد مف حجـ العائمة.إلى  المجوء 

 .ارتفاع معدالت الطبلؽ نتيجة المشكبلت العائمية 

  النزاع بيف الزوجيف وتقمص  المرأة في النشاط االقتصادي خارج المنزؿ وظيور إسياـتزايد
 اطي الجديد.السمطة األبوية نتيجة الطابع الديمقر 

 المدينة ومف ثـ غياب األب عف البيت لوقت طويؿ.إلى  تزايد اليجرة مف الريؼ 

 المينة.و  حصوؿ األبناء عمى مزيد مف االستقبلؿ الذاتي في مجاؿ المعرفة والدراسة 

  اآلباءظيور الفجوة الفكرية بيف األجياؿ واختبلؼ فيـ األبناء عف فيـ. 

 اإلنتاجميدية في العائمة العربية والمتمثمة في اختبلؼ األدوار االجتماعية التق. 

 عمى حساب دور األقارب مف األصوؿ  ازداد نفوذ األـ في البيت وازدادت أىمية األب واألـ 

  الفروع.و 

 

 العائمة: تعريف -1-2
 التعريف المغوي:-1-2-1

اد يعيميـ معيؿ أفر  يقصد بيا مجموعةو  ،كممة عائمة في المغة العربية مشتقة مف الفعؿ "عاؿ" يعيؿ
 .(01: 6535 ،طبح زىير) باقي األفراد عياؿو  أي يتكفؿ بيـ رب العائمة الذي ىو معيؿ

ويقصد بيا (Familia)  ىوو  المغة الفرنسية مف األصؿ البلتيني في (Famille) وتشتؽ كممة
 .(Petit Larousse,2002) مجموعة عناصر أو أشخاص تربطيـ مميزات مشتركة

 .(Bellot classique, 1986) األىؿ واآلؿ والعشيرة والسبللةإلى  ئمةيشير مصطمح العاو 

 التعريف االصطالحي: -1-2-2
 :تعاريف عامة لمعائمة 

 أوالدىماو  الزوجةو  تتكون من الزوجو  عمى أنيا جماعة أفراد تقيم في مسكن واحد العائمة تعرؼ
اقتصادية واحدة تحت و  ة اجتماعيةىؤالء األفراد يعيشون حياو  العمة...و  غيرىم من األقارب كالعمو 

 .(601تاريخ:  ف، بدو )غيث محمد عاطؼ إشراف رئيس العائمة
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يتقاسموف إقامة و  قرابةمجموعة أشخاص تربطيـ روابط ىذا التعريؼ أف العائمة عبارة عف  يبيف
إال أف ىذا  لكف تحت إشراؼ رب العائمة. ،اجتماعية مشتركةو  واحدة ويقوموف بنشاطات اقتصادية

ىو العائمة الممتدة المعروفة في المجتمعات التقميدية و  عمى شكؿ معيف مف أشكاؿ العائمة لتعريؼ اقتصرا
 رب العائمة ىو المشرؼو  ليـ إنتاج اقتصادي،و  الذي فييا عدد كبير مف األفراد تجمعيـ روابط القرابة،

  المسير ليا.و 
بيئة شكمية خاصة بيم تربطيم معا أنيا مجموعة أفراد متكافمين في وتعرؼ العائمة كذلؾ عمى 

 .(04 :4000 ،)المنتصر الكتاني فاطمة شرعيةو  اقتصاديةو  اجتماعيةو  عاطفيةو  نفسيةو  عالقات بيولوجية
أف العائمة مجموعة أشخاص تجمعيـ عبلقات قرابة عف طريؽ الجانب إلى  التعريؼيشير ىذا  

يعيشوف في و  اقتصادياو  نفسياألفراد متآزريف أف ىؤالء او  عبلقات شرعية عف طريؽ الزواج،و  البيولوجي
 . وسط خاص بيـ

القرابة أو روابط و  تجمع قانوني ألفراد اتحدوا بروابط الزواج عنعبارة العائمة  ىناؾ مف يرى أفو 
يتفاعمون تفاعال متبادال طبقا ألدوار و  ىم في الغالب يشاركون بعضيم البعض في منزل واحدو  التبني،

 .(3 65406 )زيداف عبد الباقي، تدعميا ثقافة عامةو  ديدا دقيقااجتماعية محددة تح

يشترؾ ىذا التعريؼ مع التعاريؼ السابقة في كوف العائمة تجمع مجموعة أفراد تربطيا روابط قرابة 
أف ىذه المجموعة و  روابط نسب عف طريؽ الزواج الذي يعطييا الشرعية القانونية داخؿ المجتمع،و  دموية
المتمثؿ أف روابط التبني ممكف أف تكوف و  مشتركة إال أف ىذا التعريؼ آتى بالجديد إقامة في تجتمع

اقتصاديا يكوف و  اجتماعياو  أف التفاعؿ بيف أفراد العائمة نفسياإلى  أنو أشار إشارة ميمةإلى  العائمة إضافة
 المجتمع. ثقافةو  قيـو  حدد بدقة حسب معاييرتعف طريؽ أدوار أفراد العائمة )أب، أـ...( التي 

بالتعاون المشترك و  أنيا جماعة من األفراد تتميز باإلقامة المشتركةوتعرؼ العائمة كذلؾ عمى 
أن إلى  عن طريق اإلنجاب أو عن طريق التبني إضافة ااألطفال سواء آتو و  بين الراشدين من الجنسين

عائمة أساس تكوينيا ىو أن الإلى  العائمة أشكال اختمفت عبر التاريخ منيا ممتدة ونووية... إضافة
 .(Boudon & al, 1990 :88-89) أن ليا عدة وظائفو  الزواج،

تركيبة العائمة إلى  أشارو  ىو الزواج،و  أساس تكويف العائمةإلى  ويعد ىذا التعريؼ أشمؿ ألنو أشار
الممثمة في أشكاؿ العائمة إلى  تطرؽو  روابط التبني،و  روابط النسبو  ةالتي تتمثؿ في روابط القرابة الدموي

ذكر مميزات العائمة المتمثمة في اإلقامة و  أف لمعائمة وظائؼإلى  تطرؽ أيضاو  المركبة...و  الممتدةو  النووية
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األدوار خاصة بيف الجنسيف، إلى  ىنا إشارة غير مباشرةو  في التعاوف بيف أفرادىاو  المشتركة أي السكف،
 القديـ.اإلنسانية منذ ذكر أف العائمة ظاىرة عالمية عرفتيا  أنوإلى  إضافة

مف ىذه التعاريؼ أف العائمة تجمع خاص بالكائف البشري، لو شرعية  وصستخبلوما يمكف ا
، أي أف العائمة ىي الوسط الذي في إطاره يتـ إشباع الحاجات البيولوجية االجتماعيةو  قانونيةو  اجتماعية

 دوافعيـ الطبيعيةو  راد غرائزىـأعطى لو الشرعية لكي يشبع في إطاره األفو  اصطمح عميو المجتمع
شباع دوافع األمفو  الخ األخوة...و  األبوةو  غرائز األمومةو  االجتماعية التي منيا إشباع الغرائز الجنسيةو   ا 
 أشكاؿ تختمؼ باختبلؼ المكاف )العائمة( أف ليذا التجمعو  تحقيؽ ذات كؿ فرد منيا.و  تأكيدو  االنتماءو 
وظائؼ تقوـ بيا  لياأف إلى  إضافة ،الثقافية التي تعيش فييا العائمةو  اعيةالقيـ االجتمو  المعاييرو  الزمافو 

سبب وجودىا واستمرارىا،  ىو معائمة بعد فضائيل السابقة عمى أف التعاريؼ تتفؽ كؿو  .في إطار المجتمع
 .مةاإلقامة أو المنزؿ المشترؾ الذي يعتبر مف أىـ مميزات تكويف العائ السكف أو فيويتمثؿ ىذا البعد 

  

 :تعاريف بعض العمماء لمعائمة 

 :(1875) )يلوبال )  Leplayتعريف  -

التي عن طريقيا يمكن و  العائمة عمى أنيا الخمية األساسية لممجتمع )يلوببل( Leplayيعرؼ 
 .(,Michel 29: 1972) األبناءو  وذلك بإعادة سمطة األب عمى الزوجة المحافظة عمى النظام االجتماعي

العائمة مف منظور إلى  ينظر (يوببلل) Leplayو مف ىذا التعريؼ أف ما يمكف استخبلص 
 ألف بالنسبة إليو ،بنجاحيا ينجح المجتمع ككؿو  اجتماعي محض حيث اعتبرىا الرحـ االجتماعي األوؿ

ىي حجر الزاوية و  ىي أساس استقرار البنياف االجتماعيو  العائمة ىي الوحدة األساسية لتكويف المجتمع
مميزات و  أشكاؿو   إال أنو أىمؿ تحديد تركيبات .دورا في ذلؾ عمى أفراد عائمتومطة األب واف لس ،فيو

 ووظائؼ العائمة.

 (:1888)دوركايم( ) Durkheimتعريف   -

عمى أنيا العائمة  «Introduction à la sociologie de la famille» كتابو فيدوركايـ عرؼ 
 تنظيم روابط القرابة التي حددت العواطف المتبادلة لآلباءن التنظيم االجتماعي الذي بفضمو تم عناتجة 

 .(,Michel 48: 1972) ليست ناتجة عن ميول بيولوجية أو نفسيةو  األبناء،و 
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يعتبر العائمة  إذ Leplayتوجو  نفس (دوركايـ) Durkheim مباحثليتضح مف ىذا التعريؼ أف 
 عمى تكويف العائمة Durkheim بيذا ركزو  فييا، نظـ روابط القرابةناتج مف نواتج المجتمع، وىو الذي ي

  التي أكد عمى أنيا تنظيـ اجتماعي.و 
         

 : (1928) )برجس(   Burgess تعريف -

 الدمو  بروابط الزواج اأن العائمة ىي مجموعة من األشخاص ارتبطو  (برجس) Burgess يرى
يتقاسمون الحياة االجتماعية كل مع و  متفاعمةو  االصطفاء أو التبني مكونين حياة معيشية مستقمةو 

ليم ثقافاتيم و  البنت دورا اجتماعيا خاص بوو  االبنو  األبو  األمو  الزوجةو  لكل من أفرادىا الزوجو  األخر،
 .(65 :6540 )زيداف عبد الباقي، المشتركة

ـ إال أف أفراد العائمة مستقموف في حياتي انطبلقا مف انتمائو لمتيار التفاعمي Burgess يرىوعميو 
تحدد ىذه و  كؿ فرد مف العائمة، دورحيث أف ىذا األخير يتـ حسب  أنيـ يعيشوف في تفاعؿ فيما بينيـ

ضافةو  الثقافية لممحيط الذي تعيش فيو العائمة.و  القيـ االجتماعيةو  األدوار حسب المعايير  أشار أنوإلى  ا 
الذي و  حتى االصطفاءو  التبنيو  اجعف طريؽ الزو و   أسس تكويف العائمة ىي العبلقات الدموية، أفإلى 

 ىذه النقطة لـ يشار إلييا مف قبؿ.و  يعني االختيار،

 :(1995))ريفير(  Rivereتعريف  -

ليا و  مجموعة أقارب يعيشون تحت سقف واحد،عبارة عن  (ريفير) Rivere تعد العائمة حسب
دة وظائف منيا: الحفاظ عمى أن ليا عإلى  ليا تركيبو إضافةو  ،ية أو زواجية أو ممتدةو عدة أشكال نو 

تعطي  فإنياوزد عمى ذلك  .وظيفة اقتصادية أن لياإلى  إضافة ،التنشئة االجتماعيةو  التربيةو  النسل
  .((Deliége, 1996 : 35  لمركز االجتماعي ألفرادىاا

بيذا و  أف العائمة ىي ىيئة اجتماعية متخصصة تؤثر عمى المجتمع ككؿ Rivereيبيف تعريؼ 
ذكر مميزاتيا و  ،أوسع ألنو حدد طبيعة العائمة التي ىي تجمع مجموعة أقاربو  ا التعريؼ أشمؿيعتبر ىذ

  األساسية التي ىي اإلقامة المشتركة، وعدد أشكاليا ووظائفيا بدقة.

تيار ال حسبيمكف أف يستنتج مف خبلؿ التعاريؼ السابقة أف كؿ باحث حاوؿ تعريؼ العائمة 
ألف الروابط  مؤسسة اجتماعية أف العائمة عمى أف ىناؾ إجماع بيف الباحثيف إال إليو.الذي ينتمي  عمميال

نما و  الضروري لوجود العائمة،و  الدموية الناتجة عف االلتقاء البيولوجي بيف الزوجيف ليست الشرط الوحيد ا 
يولوجي ال تنظميا، ألف الجانب البو  المعطيات االجتماعية ىي التي تحدد العبلقات القرابية داخؿ العائمة
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ينتج حياة اجتماعية ولو كاف كذلؾ لكاف لمحيوانات حياة اجتماعية، إال أف اإلنساف الكائف الوحيد الذي 
إلى  إضافة ال يعيش حسب غرائزه.و  ثقافيةو  دينيةو  تركيب محيطو حسب معايير اجتماعيةو  يسعى لتنظيـ

ة في مفيوميا الواسع تتمحور في السكف أنيـ يؤكدوف عمى أف العائمة في مفيوميا األوسع أو بنية العائم
مف  الإدراستيا ال يمكف  الذي يحوي كؿ األصوؿ اإلنسانية لممجتمع في إطار فضائي محدد األبعاد، ليذا

 .مختمؼ نشاطاتيا العائمة فيو أيف تمارس ،ىو السكف أو البيتو  أال ،فيو الذي تعيشخبلؿ دراسة الفضاء 

 

 :يا عالقة بالعائمةتحديد بعض المصطمحات التي ل -1-3

 (:Groupe domestique )مصطمح الجماعة المنزلية -1-3-1
 (Groupe domestique) الجماعة المنزلية ال يمكف كذلؾ التطرؽ لمعائمة دوف التطرؽ لمفيوـ 

 (تالسبل) Laslettو (واؿ) Wal يقصد بالجماعة المنزلية حسبو  مف مفيـو القرابة ؽالذي ىو أضي
 في األغمب األحياف ىذا المجاؿ ىو مجاؿ عمؿو  راد يتقاسموف مجاؿ حياتي مشترؾ،مجموعة أف (6534)
(Bruguière & al ,1986 :25).  

يعمموف مع و  ويعني ىذا أف الجماعة المنزلية ىي مجموعة أشخاص يعيشوف في مكاف واحد
اص ىؿ ىي األشخ ىؤالءلـ يحددا نوع الروابط التي تجمع  Laslettو  Wal  أف إالبعضيـ البعض، 

 روابط دموية أو روابط زواج أو غيره.
أشخاص يعيشوف في نفس الفضاء  الجماعة المنزلية ىي مجموعة (سوجبلف)  Segalenوحسب 

أحفاد أو تتكوف مف تجمع و  أبناءو  باءآمف عائمة كبيرة واحدة بيا  إماىذه المجموعة تتكوف و  المكاني،
ف الجماعة أ إال ،أخواتو  خوةؤلا القصر أو مف مجموعة لأبنائيمو  مجموعة مف األسر الصغيرة كالزوجيف

 ونفس اإلنتاجيفي النشاط  فقد يشتركوف ،دموية أو نسب فقط ست تجمع ألشخاص ليـ عبلقةيالمنزلية ل
الكراء عف طريؽ  ونفسكمجموعة أشخاص يقيموف في السكف  إنتاجيكالخدـ أو ال يشتركوف في أي نشاط 

(Segalen, 1981 :15). 
ليا عبلقة بمفيـو العائمة ألنيا تتكوف مف عائمة كبيرة أو مف  المنزليةأف الجماعة  مما سبؽ تجنستنو 

 أشمؿ مف مفيـو العائمة.و  بيذا الجماعة المنزلية أوسعو  .عائبلت متعددة صغيرة
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 :(Maison) مصطمح البيت -1-3-2
البيت الذي ىو يشير مصطمح و  مف مصطمح الجماعة المنزلية، ؽكذلؾ مصطمح البيت أضييعد 
تجمع مجموعة أشخاص تحت سقؼ إلى  (House Hould)باالنجميزية و  (Maisonnée)بالفرنسية 

 .(Segalen,1981 :15 ) واحد مع العمـ أنيـ يستيمكوف ما ينتجوف

أف ىذا  (Ancien régime) وأكدت الدراسات التاريخية حوؿ المجتمعات األوروبية التقميدية
فعوض أف  ،لرجؿ نبيؿ مف الطبقة األرستقراطية ()خمؼ أحفادو  ة أطفاؿالمصطمح يطمؽ عمى مجموع

نجد معنى لمعائمة بمعنى البيت في )لفي ستروس(  Lévi-Straussوحسب  يقوؿ عائمتي يقوؿ بيتي.
في الجزائر بصفة و  ىذا المصطمح في المغرب العربي بصفة عامةيستعمؿ و  .ةالمجتمعات األرستقراطي

ائمة فيقاؿ بيت فبلف أو دار فبلف وذلؾ بذكر اسـ الجد األكبر أو الشيير بأعماؿ العإلى  لئلشارةخاصة 
 .(Borrmans, 1977 :615-616)  األحفاد ينادوف باسموو  يبقى األبناءو  معينة في وسطو االجتماعي

والمبلحظ أف مصطمح بيت أوسع مف مصطمح العائمة ألنو يعبر عف فضاء مكاني منظـ حيث كؿ 
الذي يشمؿ  ،داخؿ ىذا البيت مكانتوو  لو وظيفتوو  ىذا البيت لو مساحة مكانية خاصة بوعضو مف أفراد 

  .ىـ الخدـو  ليس ليـ ىذه العبلقات آخريفأشخاص إلى  إضافة ،نسبو  أفراد تربطيـ عبلقات قرابة دموية
 :(Ménage)مصطمح األسرة  -1-3-3

االقتصادية و   اواألنثروبولوجي اعيةحسب الدراسات االجتمو  اقتصر مصطمح األسرة بالمعنى العممي
محور و  ما تنطوي عميو مف اعتبارات متعمقة بنطاقياو  (Famille conjugale)عمى العائمة الزواجية 

 الواجبات المتبادلة بيف عناصرىاو  أف ىذه األشكاؿ الزواجية تحددىا الحقوؽإلى  باإلضافةالقرابة فييا، 
 .(00: 6522 مصطفى الخشاب،)

يعيشوف تحت و  مجموعة أشخاص تربطيـ عبلقة قرابةأف األسرة ىي تجمع صغير لويعني ىذا 
الصمة إلى  األسرة تشيرأي أف  ما عميو.و  أي أف كؿ فرد يعرؼ ما لو ،ليـ حقوؽ وواجباتو  سقؼ واحد

 الدـ.و  البيولوجية أو صمة القرابة
ليذا فيي تعد وحدة  اإلحصائيةستعمؿ حاليا مصطمح األسرة خاصة في الدراسات االقتصادية يو 

تأخذ و  تحضرو  عميو فيي تجمع مجموعة مف األفراد تحت سقؼ واحد تعيشو  لقياس استيبلؾ األفراد
سواء كاف رجؿ أو  مسئوؿلؤلسرة و  تربطيا روابط دموية أو زوجيةو  لواجبات الرئيسية مع بعضيا البعضا

استعماؿ المدخوؿ في مجاؿ امرأة يدير شؤونيا بصفة دائمة ولو الصبلحية أخذ القرارات خاصة ب
 .(ONS ,1999 :3) االستيبلؾ
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وحدة استيبلكية مف خبلؿ العبلقات المتبادلة و  وحدة اقتصادية، وحدة إنتاجية يعني ىذا أف األسرةو 
أنو عف طريؽ األسرة  أي ،الثقافي الذي تؤديوو  مف خبلؿ الدور الديموغرافي، االجتماعيو  مع عناصرىا

يعيشوف مع بعضيـ و  ألنيا ىي المكاف الوحيد الذي يمتقي فيو األفراد ىايمكف قياس استيبلؾ أفراد
  البعض.
يستعمبلف في أغمب  أنو إال ،العائمة مصطمح مف ؽأف مصطمح األسرة أضي ونستنتج ما يمكف أفو 
  .كمترادفات األحياف

 كمترادفاف. العائمة مصطمحو  األسرة مصطمح في ىذا البحث كذلؾ استعمؿ

 

 البحث العممي:العائمة و  -1-4
يرجع ذلؾ إلمكانياتيا و  يعد موضوع العائمة مف المواضيع ذات األىمية الكبيرة في وقتنا الراىف،

تربويا عمى األجياؿ الصاعدة التي تمثؿ أصؿ كؿ أمة مف األمـ، ليذا استرع و  الكثيرة في التأثير اجتماعيا
 االىتماـ مف طرؼ عدة تخصصات،حظي بو  موضوع العائمة انتباه الباحثيف في مختمؼ المجتمعات

 عمـ النفسو  الديموغرافياو  اروبولوجيثواألن أصبح في مفترؽ الطرؽ بيف عدة عموـ مثؿ: عمـ االجتماعو 
الفمسفة، حيث أف ىذه األخيرة تطرقت إلييا منذ العصر اليوناني حتى اآلف عمى يد كؿ و  التاريخو  الحقوؽو 

لى سف و  تنظيمياإلى  أشارو  ؿ مف أجؿ الحفاظ عمى النوع،مف أرسطو الذي يعتبرىا أوؿ اجتماع لمتناس ا 
عمى يد أفبلطوف الذي أشار إلييا لما تكمـ و  سنة لمرجاؿ. 10أقؿ مف و  سنة لمنساء 64الزواج الذي حدده 

 (بروندسف) Prondsonو (كونت) Comteأفكاره ىذه فتحت المجاؿ لكؿ مف و  العدالة،و  عف الحب
ديموغرافيا التي تعتبر أوؿ تخصص درس العائمة حيث اىتـ بوظيفة اإلنجاب تناولتيا الو  لمتعرض إلييا.

الذي وضع بطاقات  (ىنري) Henryأعماؿ و  (ييديباك) Dupaquierفييا، وذلؾ مف خبلؿ أعماؿ 
 .(Soufi,1998 :109)تنوع اإلنجابو  عائمية تقيس شدة

ىناؾ اتفاؽ بيف  المبلحظ أنوخاصة باالستيبلؾ فييا، إال أف و  واىتـ رجاؿ االقتصاد بيا كذلؾ،
  االقتصاديوف عمى أنو ليس لمعائمة مظير إنتاجي، أي أنيا وحدة استيبلؾ فقطو  الديمغرافيوف

(Michel ,1972 : 11) 

تيـ مف أشير اكانت دراسو  ،ثنولوجيوف موضوع العائمةعمى رأسيـ اإلو  بولوجيوفو ر نثوتناوؿ اإل
 ددوا تركيباتيا عند المجتمعات اإلنسانية األولى حتى اآلفحو  الدراسات، حيث درسوا القرابة، فوصفوىا

 Malinowskiو (مورغاف) Morganأشكاؿ العائمة وذلؾ مف خبلؿ أعماؿ و  بالتالي درسوا تركيباتو 
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 (ميبلسو) Meillassouxو (ايفانس بريتشارد) Evans-Pritchardو (ريفير) Riversو (سكيو و نيمال)
 (رؿاتست) Testarlو (ييرتيى)  Heritierو (سبيرو) Spiroو (شيل)  Leachو (ييجودل) Godelierو
  .(في ستروسيل) Lévi-Straussوخاصة  (ييكوزين) Cuisenierو

وقد أخذ عمماء االجتماع الصدارة في دراسة العائمة، حيث أكدوا عمى أنيا مؤسسة اجتماعية ليا 
 Leplay   رسونز(ا)ب parrsonzودوركايـ( )  Durkheimوظائؼ داخؿ المجتمع، ومف ىؤالء العمماء

 (نجؿو ا) Engelsو (بورديو)Bourdieuو (ففو باش) Bachofenو( ي)توني Tonniesوي( )لوببل
(Michel, 1972 : 11). 

، ...(ث، ار ؽ، طبلأثار موضوع العائمة اىتماـ رجاؿ الحقوؽ حيث درسوا القوانيف المتعمقة )زواجكما 
ذلؾ مف خبلؿ أعماؿ كؿ مف: و  ب اإلجراـ في العائمة منذ القديـأسباو  عف مظاىر بحثواأنيـ إلى  إضافة

Costan  و ف(ا)كوستCollonp نب( وو )كولCloverie )كموفيري( Lamaison )الميزوف( 
(Bruguière & al ,1986 :52). 

ويعد التاريخ آخر العمـو الذي اىتـ بموضوع العائمة، وذلؾ بعد تفتحو عمى العموـ االجتماعية، فمنذ 
نمط و    تركيباتياو  بعينات مف القرف العشريف بدأ المؤرخوف يؤرخوف لمعائمة حيث وصفوا أشكالياالس

 الزواج فييا عبر القروف وذلؾ بفضؿ أعماؿ كؿ مف:

Ariés ( وي)آريBurguiére ور( ارجيو )بLaslett  )و)السمتDubry بري(             و )د
)بيرو(  Perrot)لوبريـ( و Lebrumووبيش( )كم  Klopishو)ستوف(  Stone)شورتر( و Shorterو
                         (Soufi, 1998 :109).( ريو )الد Ladurieو)لوروا(  Le Roiو)جودي(  Goodyو

       (65لمبحث العممي انطبلقا مف منتصؼ القرف التاسع عشر ) اً وأصبحت العائمة موضوع
  (Institutionnel)المؤسساتي  اإلطاريعد و  رىاذلؾ بظيور عدة تيارات عممية تناولتيا حسب منظو و 

يرى ىذا التيار أف العائمة مؤسسة منظمة و  أوؿ مف درس العائمة مركزا في ذلؾ عمى الدراسات التاريخية،
 Morganو)انجمز(   Anglesو )ماركس( Marx  مف رواده:و  مف أىـ المؤسسات في المجتمع

 مرماف(و )ز  Zummermenكؿ مف  يمثؿو (. )دوركايـ Durkheimو)موس(  Maussو)مورغاف( 
 (غ)كوني Konigو ورديو( ب)  Bourdieuمف كؿو جانكي(، )سير  Sirjankiو )سيسماف( Sussmanو

بدراسة العائمة بعد الحرب العالمية  (Interactionnel)ثـ اىتـ التيار التفاعمي . ىذا التيار في أوربا
التي حددت العائمة كوحدة و  )برجس(  Burgess  إشراؼاألولى عمى يد المدرسة التفاعمية بشيكاغو تحت 

تطور ىذا و  ،ىذه األخيرة تعرؼ بعدد مف األدوارو  لكؿ واحد منيـ وضعيةو  ،أشخاص يتفاعموف فيما بينيـ
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 Bookerومف طرؼ كؿ مف  ،طبلبو مف جامعة بنسمفانياو  (بوسار)  Bossardالتيار مف طرؼ كؿ مف
 (موغي) Mogy تطور في أوروبا عمى يد كؿ مفو  كانساس. مف جامعة (رايت) Wrightو  (بوكر)
في  لو(و شومبارد) Chombart de lauweكؿ مف و  في انجمترا، (يونغ) Youngو و(ويمن) Willnotو

 .(Michel, 1972 : 22-23)  فرنسا

 واستخدمت عدة طرؽ لدراسة العائمة منيا: التجريبية التي استخدمت لدراسة التفاعؿ بيف الزوجيف
مف جامعة رتمماف( ن)اري  Irirngtalmanو  )موراي(  Murrayقد قاـ بياو  يف األجياؿ في العائمة،بو 

، وقد أبدع التجريبيوف في وضع ألعاب سمحت بمبلحظة مباشرة لمعائبلت وبالتالي سمحت بقياس مينسوتا
االت داخؿ الشبكات االتصو  كذلؾ قياس التشجيعاتو  األجياؿ،و  بطريقة دقيقة توزيع القرارات بيف الزوجيف

استخدمت كذلؾ الطريقة الطولية لدراسة العائمة حيث تـ دراسة مجموعة أطفاؿ مف ميبلدىـ و  العائمية.
وذلؾ في عاـ )باي(   Bayكذلؾ مف طرؼ جامعة كاليفورنيا تحت إشراؼو  حياتيـ العائميةو  حتى زواجيـ

(6544 ). (Michel ,1972 :14-17) 

حيث تـ دراسة ثبلث أجياؿ مف عائمة واحدة  ،رضية في دراسة العائمةواستعممت كذلؾ الطريقة الع
 ذلؾ مف خبلؿ أعماؿ كؿ مفو  كيفية تطورىاو  تحديد األدوارو  بالتالي االجتماعيو  ،لمعرفة التغير العائمي

Hill (ىيؿ) و)   Vebynduvalفاؿو فبيند( (Michel, 1972 :24-25). 

ناؾ اختبلفات فييا حسب البمد الذي تمت فيو الدراسة، ففي المتتبع لمدراسات حوؿ العائمة أف ى يجدو 
أما  ،)برجس( Burgess خاصة عمى يد (Empirique)الواليات المتحدة األمريكية كاف دراسة العائمة امبريقية 

اتجيت و  ،)ليفي ستروس( Lévi-Strauss ثنولوجيا خاصة عمى يدا  في فرنسا فكانت دراستيا ديموغرافيا و 
لكف في نياية الستينات مف القرف العشريف  .دنافيا اتجاه الواليات المتحدة في دراسة العائمةاسكنو  انجمترا

 ظير اتجاه مشترؾ بيف الدوؿ الغربية في دراسة العائمة حيث درسوىا مف عدة جوانب منيا: الجانب
عماؿ كؿ مف الجانب التاريخي بفضؿ أو  في ألمانيا.)ىوركينوف(  Horkheinon الفمسفي وذلؾ عمى يد 

في فرنسا و  في انجمترا،)روبوتف(  Rowbothan ؼ(و )دافيدDavidoff و ت()السبل Laslettمف 
 أف كؿ نجد  العقميومف الجانب الطب  ند(.)فبل Flandو ر(يارجو )ب Burguiére  بفضؿ أعماؿ

Cooper )كوبر( وLaing ()و لينغReich   ،)مينظريات حوؿ عبلقة العائمة بالمرض العق اأعطو )ريش.  
ظيرت مختصات في عمـ  (40) العشريف والممفت لبلنتباه في دراسة العائمة أف في السبعينات مف القرف

مف أمريكا  :المختصات نجدمف ىذه و  ،دقيقةو  كانت ىذه الدراسات عميقةو  ادرسف العائمة أكاديمي ،االجتماع
في انجمترا كؿ و  ،)سميث( Smith كندا ومف يفستوف(،ا)ف Fivestoneو )روبوتف( Rowbothan كؿ مف
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 ي( الف)د Delphyفي فرنسا نجد و  نستوف(،ا)ب Benstonو )باركر( Barkerو )ميتشاؿ( Mitchell مف:

(Michel ,1972 : 11). 

 (12-602 6546 )إجبلؿ حممي، دراسة العائمة في: التي مرت بيا مراحؿالويمكف تمخيص 

 :المرحمة األولى 

وتضـ ىذه  وتمتد حتى حوالي منتصؼ القرف التاسع عشر "العمميقبؿ البحث  ما"وقد عرفت بمرحمة  
كما تتمثؿ في التراث الشعبي، وكتابات األدباء والتأمبلت الفمسفية.  -الخرافي والتأممي -الفكر العاطفي المرحمة
ا دراسات أصحاب ىذه المرحمة عف العائمة ونظاميا وحاليا في عيودىـ، يبلحظ أنيـ اتخذوا خطإلى  وبالرجوع

عمى الوضع والفكر السائد آنذاؾ، وعمى نمط تفكيرىـ القائـ في معظمو عمى التأمؿ الفمسفي فكريا معينا يرتكز 
نماوالبحث في األخبلقيات، ولقد أخذ عمى مفكري ىذه المرحمة بأنيـ لـ يدرسوا العائمة لذاتيا  درسوىا في ثنايا  وا 

حد إلى  ، لذا فقد جاءت بحوثيـ قريبةستمدة مف آرائيـدراستيـ لشؤوف الدولة، كما كانت دراساتيـ شخصية م
  .مف الوصايا والحكـ والتأمبلت الفمسفية كبير

 :المرحمة الثانية 

وممتدة منذ منتصؼ القرف التاسع عشر وحتى أوائؿ القرف العشريف،  "بالداروينية الجديدة"وقد عرفت 
الدراسات التي طبقت . ومف أبرز العائمة والزواج بيدؼ تطبيؽ الفكرة التطورية عمى ميداف وتضـ جيود العمماء

 .(نجؿو ا) Engelsو (فاباشوف) Bachofenو (مورغاف) Morgan الفكرة التطورية عمى العائمة دراسات:

 :المرحمة الثالثة 

وتمتد ىذه المرحمة خمسيف عاما حتى منتصؼ القرف العشريف،  "نشأة العمـ"وقد عرفت بمرحمة  
إلى  ومف البحوث غير المحددة والواسعة النطاؽ الحاضر،إلى  مف الماضي وفييا انتقمت الدراسة

العممية في تناوؿ مشكبلت أكثر تحديدا. وركزت ىذه المرحمة عمى دراسة العبلقات  اصطناع المناىج
 Coolyالداخمية بيف أفراد األسرة متأثرة بعمـ النفس االجتماعي. ومف أىـ دراسات ىذه المرحمة مؤلفات 

 Adlerو، (فرويد) Frued، (سارجو ب) Burgess ،(بارؾ) Park، (توماس) Thomas، (كولي)
 الخ. (،آدلر)

 :المرحمة الرابعة 

، وتتميز عما قبميا باىتماميا  (6510)مف عاـ  تبتدئو  وما تزاؿ مستمرة وفي تطور حتى اليـو
المرحمة بمحاوالت جادة الكمية ولكف بمنيجية أكثر، وتتميز ىذه  بوضع النظرية وفيو استمرت الدراسات
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المرجعية  واإلطارات، وتحديد لممدارس الفكرية المختمفة جرت في الماضي يلتجميع وتقييـ البحوث الت
مبيريقي، فأصبحت الدراسات تعتمد عمى الشواىد الميدانية النظرية في دراسة األسرة، واالىتماـ بالجانب اإل

 فية السطحية.، أو الدراسات الوصمبتعدة عف األحكاـ القيمية

 

 خصائص العائمة: -1-5

 (41 65226 )مصطفى الخشاب، تتميز العائمة بعدة خصائص منيا:
  :تعتبر ىذه الخاصية مف أىـ الخصائص التي تميز العائمة حيث أف الفضاء  اإلقامة المشتركة

 المكاني ىو الذي يعطي حدود لمعائمة.
  :لكؿ فرد حؽ التممؾ ولكؿ و  شخصيتو القانونيةو  لكؿ فرد كيانو الذاتي التمتع بالحريات الفردية

 .واحد حرية تصرؼ في إطار عائمتو
  بيف رجؿ وامرأة يصطمح ويتعارؼ عمييا في الشرع  :تقوم العائمة عمى أساس رابطة زواجية
 والقانوف.

  أبناء أو أقارب، وتمعب المصاىرة والصبلت بالدـ دورا  جانب الزوجين أفراد آخرين:إلى  تضم
 يا.في تكوين

  المسؤولية، والتعاوف والتعاطؼ واألماف.و  االلتزاـ يامن :قياميا عمى أسس 

  المجتمع المتبادؿ بيف أعضائيا بعضيـ البعض وبينيـ  التفاعؿ :قياميا عمى أساس من التفاعل
 المحيط بيـ.

  إطارىامتعارؼ ومتفؽ عميو في ىذا النظاـ   :ليا نظام اقتصادي. 

 

 وظائف العائمة: -1-6
تغيرات في وظائفيا مسايرة و  نجد تحوالت اإلنسانيةنستعرض حياة العائمة عبر تاريخ المجتمعات  عندما

كانت تقـو العائمة فييا  اإلنسانيلتحوالت المجتمع الذي تعيش فيو، ففي المراحؿ التطورية األولى لممجتمع 
 65506 عمر، )معف خميؿ كريةالعسو  الدينيةو  الثقافيةو  االجتماعيةو  معظـ حاجات أفرادىا الصحية بإشباع
تتحمؿ مسؤولية توفير كانت العائمة البسيطة  (Famille clan) العشيرة-حيث قبؿ ظيور العائمة .(60

بظيور و  الدفاع،و  توفير األدوات األولية البسيطة لمصيدو  مأوىو  الحاجيات الضرورية ألفرادىا مف مأكؿ
اضح نسبيا ألف العشيرة وحدة اجتماعية تقـو بوظائؼ العشيرة تحددت الوظائؼ العائمية بشكؿ و  -العائمة
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 تنظيـ سموكاتيـو  الدينية حياؿ أعضائياو  لمسؤولياتيا التربوية باإلضافةدفاعية و  تشريعيةو  سياسيةو  اقتصادية
 .(21 65516 )فادية عمر الجوالني، طريقة حياتيـو   تحديد أسموب عمميـو 

منيا الحضارة الرومانية حيث و  مةيي الحضارات القدوقد استمرت العائمة محتفظة بيذه الوظائؼ ف
كانت لو سمطة قضائية واسعة منحيا لو و  يفصؿ في الخبلفات بيف أفرادىا -رئيس العائمة -كاف عميدىا

كانت لو و  عائمتو،أي عضو مف  إعداـكاف لو مطمؽ السمطة في ىذا المجاؿ، حيث كاف لو حؽ و  المجتمع
الديانة العامة التي تشترؾ فييا العائبلت الرومانية لكف احتفظت كؿ  جانبإلى  كذلؾ سمطة دينية حيث

ذلؾ قامت العائمة الرومانية إلى  إضافةالتي تعتقد فييا،  اآلليةعائمة بشعائر الدينية الخاصة بيا حسب 
قياميا بالوظيفة إلى  باإلضافةمعتقداتيا دوف تدخؿ المجتمع، و  بالوظيفة التعميمية عمى أساس نظميا

 .(43 65466 )السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ، قتصادية التي كاف يشرؼ عمييا رب العائمةاال

ظيور تنظيمات اجتماعية متخصصة، فقدت العائمة الكثير مف و  تعقد بنائوو  المجتمع ومع نمو 
الوظائؼ و  صارت مف حؽ الدولة ت ىذه األخيرة بييئات متخصصة، فالوظائؼ التشريعيةلحقأو  وظائفيا
 الييئات الدينية، أما الوظائؼ التربويةو  تولت الوظائؼ الدينية دور العبادةو  ذية تولتيا الحكوماتالتنفي

صارت العائمة خاضعة لمنظـ التعميمية التي و  ،التعميمية فقد تولتيا المؤسسات التربوية المتخصصةو 
ىيئات اقتصادية  وانتزعت مف العائمة كذلؾ الوظائؼ االقتصادية التي قامت بيا يفرضيا المجتمع.
 .(44 :6546 )السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ، المصانعو  الشركاتو  متخصصة كالبنوؾ

العائمة بعد تقمص وظائفيا عمى أنيا خمية اجتماعية أو وحدة إلى  ينظر عمماء االجتماعو  
نقص تأثيرىا عمى المجتمع، بدؿ مصطمح و  أصبحت وظائفيا محدودةو  اجتماعية ألف حجميا تضائؿ

 .(66 65506 )معف خميؿ عمر، ؤسسة االجتماعية التي فقدتو بفقداف أغمب وظائفياالم

    الخطيرةأنيا مازالت عبارة عف تنظيما أساسيا لو وظائفو  إالوظائؼ العائمة  رغـ انكماشلكف 
 ىي:و  المتمثؿ في سبعة وظائؼو  اليامةو 

  :اإلنجابوظيفة  -1-6-1
 إمدادإلى  تيدؼ ىذه العممية إذ، اإلنجابوذلؾ عف طريؽ وتتمثؿ في وظيفة المحافظة عمى النوع 

يجب عمى   ، وأنويحافظوف عمى ديمومة الحياةو  المجتمع بأفراد جدد يضمنوف استمرار النوع البشري
ىذا األخير يساعد و  نفسي الئؽ يجب أف تنظـ نسميا،و  اجتماعيو  العائمة لكي يكوف ليا مستوى اقتصادي
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 ذو كفاءة، ألف تربية األطفاؿ يعني توفير الكثير مف المتطمبات الماديةو  فعاليفو  عمى تكويف أفراد متزنيف
 .(66: 6546)محمود حسف،  المعنويةو 

 الدوافع الجنسية: إشباعوظيفة  -1-6-2
تشبع الدوافع الجنسية لمزوجيف، فيي تمكنيا مف و  وظائؼ األساسية لمعائمة حيث تنظـالمف تعتبر 

س شرعية اصطمح عمييا المجتمع، حيث أنيا تمثؿ الوسط العادي لتحقيؽ الممارسة الجنسية عمى أس
  (64   : 6546 )محمود حسف، الدوافع الطبيعية.و  الغرائز

 :وظيفة التنشئة االجتماعية لؤلفراد -1-6-3
تعمؿ عمى و  آدابياو  تقاليدىاو  عاداتياو  إليياتقوـ العائمة بتعميـ الفرد لغة الجماعة التي ينتمي  إذ

أداء دور و  الذي يسمح لو بممارسة حياة اجتماعية الشيء ،اآلخريفبو عمى كيفية التعامؿ مع تدري
 .(41: 6546 )محمود حسف، يتناسب مع البيئة التي يعيش فيياو  اجتماعي يتفؽ مع قيـ مجتمعة

 وظيفة منح المكانة االجتماعية ألفرادىا: -1-6-4
ىذا و  األفراد مف أعضائياإلى  آليةىذه األخيرة بصورة تمنح العائمة المكانة االجتماعية، حيث تنتقؿ 

ىذه المكانة أيضا و  ،مكانة عائمتيـ تبلؤـ سموؾينتظر منيـ و  يعامؿ األفرادو  يحدد المكانة األولى لمفرد
نحو الفرد حتى يغير أو يدعـ مكانتو الخاصة عف طريؽ أعمالو  اآلخروفتحدد الطريقة التي يسمؾ بيا 

  .(41 :6546 ف،)محمود حس الذاتية

 وظيفة الضبط االجتماعي: -1-6-5
 يحدد مختمؼ سموكاتيـو  تمارس العائمة عمى أفرادىا ضبطا اجتماعيا يكوف بمثابة الدليؿ الذي يوجو

قوانيف اجتماعية تظير عمى شكؿ نظاـ اجتماعي مرجعي ال يمكف ألحد و  قواعد بإقامةوذلؾ  ،تفاعبلتيـو 
ذاو  أف يتجاوزه أو يناقضو   .(40 65466 )محمود حسف، ذلؾ فاف العقاب يكوف نوع مف الضبط حدث ا 

 الوظيفة النفسية: -1-6-6
تؤكد االتجاىات العامة في وضوح قاطع لؤلىمية النفسية لمعائمة بالنسبة ألعضائيا، ألف العائمة 

ليا بدراؾ  مف ثمة تسمحو   توفر بناء محددا لمذات إذا تحافظ عمى قوتياو  تمعب دورا بارزا في نمو الذات
 .(640 6546 )محمود حسف، التنبؤ بالسموؾ في المواقؼ المختمفة.و  الواقع
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وتعتبر العائمة المصدر الرئيسي لئلشباع العاطفي لكؿ أعضائيا خاصة األطفاؿ الذيف توفر ليـ 
 محمد أحمدمحمد ذلؾ يتوقؼ عمى قدر كبير مف التكامؿ االنفعالي )و  العطؼو  أكبر قدر مف الحناف

 (.642 4001 ،عفاؼ عبد العميـ الناصرو  بيومي

 وظيفة التوريث: -1-6-7
توريثيـ الممتمكات الخاصة، الوجو و  ألبنائو مف بعده، التمميؾو  لو دافعا لمتممؾ إنسافكؿ 

أف و  أف يرث ما كاف في حوزة أبيوإلى  االجتماعي ليذا الدافع ىي عادة اجتماعية لدى كؿ منا تدفعو
 .(41 :6546 )محمود حسف، يورث ممتمكاتو ألبنائو

المحافظة و  مف وظائفيا األساسية استمرار النوعو  تعتبر العائمة النظاـ اإلنساني األوؿعمى العموـ و 
غير ذلؾ مف و  الترويحو  الديفو  التربيةو  الضبط االجتماعيو  القياـ بالنشاط االقتصاديإلى  عميو، إضافة

 :6546ظيور ليا في إطار العائمة )حسف محمود،  األنماط الخاصة بالسموؾ االجتماعي التي كاف أوؿ
05.)  

 الحضاريةقد كشفت الدراسات أف ىناؾ تغيرا ممحوظا في وظائؼ العائمة تحت تأثير العوامؿ و 
 االقتصاديةو  الوظيفة الدينيةو  الصناعية، فمقد فقدت العائمة الكثير مف وظائفيا التقميدية مثؿ التعميـ،و 
دور و  المصنعو  المدرسةو  تتمثؿ في المجتمع مؤسسات أخرىإلى  ىذه الوظائؼ الترفييية،و انتقمت معظـو 

 .(31 40016، عفاؼ عبد العميـ ناصرو  بيومي محمد أحمدمحمد ) الخ ،دور الترفيوو  الحضانة

  ىذا ما جعؿ الكثير مف العمماء االجتماع يروف أف العائمة قد أصابيا التفكؾ بعد أف فقدت وظائفيا 
ف مأساة العائمة الحديثة تكمف في فقدانيا ألغمب الوظائؼ أ الذي يرى)أوجبرف(  Ogburn ىذا ما يؤكدهو 

 الوظيفة الدينيةو  التعميمية ووظيفة الحماية ووظيفة منح المكانةو  التي كانت تقوـ بيا كالوظيفة االقتصادية
 .(403 :4001، عفاؼ عبد العميـ ناصرو  بيومي محمد أحمدمحمد الوظائؼ الترفييية )و 

واقتصرت وظائؼ العائمة الحديثة بعدما انكمشت وظائفيا التقميدية عمى الناحية التربوية بؿ حتى أف 
 تنشئتيـ حتى سف معيف ثـ تتولى الدولة بعد ذلؾ تربيتيـو  ىذه الوظيفة اقتصرت عمى رعاية األطفاؿ

الوظائؼ األساسية التي تعمؿ قياـ العائمة الحديثة بإلى  مثميا األعمى باإلضافةو  تعميميـ وفقا ألىدافياو 
، ناصرعفاؼ عبد العميـ و  بيومي محمد أحمدمحمد عمى الحفاظ عمى استمرار الحياة االجتماعية )

4001: 400). 
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وتعد بيذا العائمة الشرط الضروري لكؿ نمو إنساني طبيعي ولكؿ تكويف تربوي واجتماعي سميـ ألف 
ال أف يكوف شخصيتو في مختمؼ جوانب الحياة، فميذا و  بدونيا ال يستطيع اإلنساف أف يكتسب إنسانية

 ثقافيا جد حيوي في المجتمع.و  فممعائمة نفوذ ودورا اجتماعيا

 

 نظريات العائمة: -1-7
قسميف: إلى  ت وتيارات عممية نظريات حوؿ العائمة والتي تنقسـاقدمت عدة عموـ وتخصص

 معاصرة. ، وأخرىنظريات قديمة أو تقميدية

 ت القديمة أو التقميدية:النظريا -1-7-1
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 

 إلى  مف رواد ىذه النظرية، ويرجع الفضؿ  (نجؿو ا) Engelsو (مورغاف) ,Morganيعد كؿ مف 

Morgan  أىمية العائمة وقدرة المجتمع في تأثير في شكميا وتركيباتيا. وحسبو مرت العائمة إلى  لئلشارة
شكؿ أعمى حسب درجة تطور المجتمع وتقدمو التقني واالقتصادي. وعمى ىذا إلى  مف شكؿ أدنى

مة والتي منيا العائمة الدموية والعائمة البونالوانية والعائمة األساس تكمـ عمى عدة أشكاؿ لمعائ
(Syndyasmique)  الذي انتشر فييا الزواج األحادي بالرغـ مف وجود تعدد الزوجات، ويعتبره

Morgan  أساس وأصؿ الزواج في الوقت المعاصر، ودليمو في ذلؾ أف ىناؾ مقابر لعصور غابرة يدفف
ظيور شكؿ إلى  عمى أف كؿ مرحمة مف تطور البشرية يؤدي Morganفييا الزوجيف معا. ويركز 

وتركيبة معينة لمعائمة ففي المرحمة التي كاف يعتمد فييا اإلنساف عمى جني الثمار كانت حياتيـ جماعية 
منتشرة والقرابة تقوـ عمى األـ ألف األبوة غير محددة، ثـ تطور  (Promiscuité)والمشاعة الجنسية 

رحمة أرقى حيث امتيف الزراعة وتربية المواشي واختراع الطيف والنسيج، والمرأة ىي التي مإلى  اإلنساف
الصيد وبذلؾ أصبحت المرأة ىي التي تمقف إلى  تخصصت في ىذه االختراعات، أما الرجؿ فيذىب

بيف  ماوحدثت .  وتوريث المعرفة ألبنائيا وبيذا أصبحت األـ ىي محور القرابة وليذا كانت السيطرة أنثوية
قبؿ الميبلد ثورة صناعية ثانية في تاريخ البشرية والتي تميزت في اختراع العربات والسفف  100إلى  200

واكتشاؼ المعادف واألجور والعمراف وبالتالي أخذ الرجؿ مكاف المرأة كتعامؿ إنتاج في الجانب الزراعي 
رأة مكانتيا وأخذىا الرجؿ الذي أصبح وبيذا فقدت الم (Patrilin)وبالموازي أصبح نظاـ القرابة أبوي 
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                                                                                                   عنصر مسيطر في العائمة وبيذا أكد األب دوره عف طريؽ التحكـ 
التي حددت األدوار بيف  أف ىذه التركيبة مف العائمة ىيإلى  (و)مورك Morquفي االقتصاد، وذىب 
 .( : 10Michel, 1972حد اآلف )إلى  الجنسيف مف قبؿ تاريخ

وعميو العائمة ىي ناتج مف نظاـ اجتماعي وىي تعكس حالة تطوره وىي ظاىرة تاريخية ويتغير  
 شكميا حسب المرحمة التي يتطور فييا المجتمع.

 :النظرية االجتماعية 
مف أىـ رواد ىذه النظرية حيث ال يعد  ،(كايـدور ) Durkheimو (موس) Maussيعتبر 
Durkheim بؿ يعتبرىا مؤسسة اجتماعية نتجت عف األسباب االجتماعية.  ،العائمة كتجمع طبيعي

أف العائمة تطورت في ستة أشكاؿ حسب المحيط االجتماعي الذي كانت تنتمي إليو، ففي إلى  وأشار
وىذه العائمة ال ترتكز عمى  ،شيرة أو الطوطمية ىي المنتشرةالمجتمعات اإلنسانية األولى كانت العائمة الع

نما الطوطـ ىو الذي يجمعيا وينتقؿ مف األـ األطفاؿ والعشيرة ىي الوحدة االجتماعية إلى  روابط دموية وا 
ويعرؼ الشكؿ الثالث بالعائمة األبوية  ـ؛أما الشكؿ الثاني فيو العائمة اآلموسية وتدور حوؿ األ ؛األولية
األب بدؿ األـ والسيطرة والسمطة لؤلب الذي يشرؼ عمى عدد كبير مف إلى  كبة أيف األطفاؿ ينتسبوفالمر 

التي نتجت عف انقساـ العائمة المركبة  (patriarcale)والشكؿ الرابع لمعائمة ىو العائمة األبوسية  ؛األفراد
حيث  (Paternelle)بوية ويعرؼ الشكؿ الخامس بالعائمة األ ؛والسمطة في يد األب وكؿ األمبلؾ لو

إلى  أقارب المرأة ليـ نفس حقوؽ أقارب الزوج، وتعتبر ىذه العائمة نقطة تحوؿ مف العائمة الممتدة الكبيرة
التي يعتبرىا دوركايـ الشكؿ السادس لمعائمة التي أظيرت بوضوح نظاـ قرابة  ؛العائمة الصغيرة الزواجية

 .(Michel, 1972 : 40-45)حقوؽ الزوج  نفسا ولممرأة وفي ىذه العائمة يتسع دائرة حرية أفرادى

وجيت لو عدة انتقادات خاصة  ،لمعائمة  Maussوفيما بعد  Durkheimإف التطور الذي قدمو 
الذيف  (غ)كوني Konig و (ي)آريAriès  ،بي(و )دDuby  ،)بموش( Blochبعد أعماؿ المؤرخيف مثؿ: 

 ،أف العائمة الزواجية ليس آخر مرحمة تطور العائمة وأكدوا عمى Durkheimمخطط التطور لػ  ارفضو 
نما العائمة الزواجية موجودة منذ القديـ مثؿ العائمة الممتدة وال يمكف االعتماد عمى ىذه األخيرة لتفسير  وا 
العائمة الزواجية وليذا ظير حاليا اتجاه يقوؿ أف العوامؿ االقتصادية والسياسية والديموغرافية واالجتماعية 

 .(Michel, 1972 : 36) التي تحدد شكؿ العائمةىي 
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 النظريات المعاصرة: -1-7-2
)ليفي   Lévi-Straussو )جرماف( Germaine و (زرسونا)ب Parsonsتعد نظريات كؿ مف  

مف أكبر نظريات في الوقت الحالي، حيث أنيا ابتعدت عف الجانب التطوري وركزت عمى ستروس( 
  Lévi-Straussعاـ لممجتمع سواء في مجتمعات قديمة مثؿ نظرية القرابة والزواج في اإلطار ال

التي  Parsons نظريةو  )سميث( Smithأو في المجتمعات الصناعية مثؿ نظرية  Germaineو
 سنتعرض ليا.

  نظريةParsons رسون(:ا)ب 
كيبي تعد نظريتو مف أىـ النظريات حوؿ العائمة في الوقت الحالي بالرغـ مف أنو درس الجانب التر 

والوظيفي لمعائمة األمريكية وتتميز نظريتو بثبلثة مظاىر ىي: المظير التركيبي، مظير األدوار والمظير 
وبالنسبة لممظير الوظيفي فانو يرى أف العائمة فقدت أغمب وظائفيا التي أخذتيا ىيئات  الوظيفي.

جتماعية... إال أنو يؤكد إف مؤسسات متخصصة كالوظيفة االقتصادية والتربوية والقضائية والتنشئة اال
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 

صة في الوظيفة التربوية ألنيا تعمؿ عمى تنشئة وحدة حيوية جد متخصصة خا Parsonsالعائمة حسب 
إلى  األطفاؿ لكي يصبحوا أعضاء في المجتمع، وتعمؿ عمى استقرار الراشديف داخؿ العائمة وبالتالي يؤدي

  .(,Michel : 771972)استقرار النظاـ االجتماعي ككؿ، وليذا عرؼ العائمة عمى أنيا نظاـ فرعي 
إف العائمة األمريكية الحالية عائمة نووية أو إلى  ظير التركيبيفي الم رسوف(ا)ب Parsons وأشار

وترتكز عمى نظاـ قرابة  (،Néolocal)زواجيو، نظاـ القرابة فييا غير متسع، وتقيـ في مسكف والدتيا 
الذي يجعؿ  (Ego)ثنائي وعمى الزواج، وقيميا عقبلنية. ويضيؼ أف العائمة الزواجية ترتكز عمى مبدأ 

 Famille)حالة العادية دائما عضو في عائمتيف زواجيتيف األولى تعرؼ بالعائمة الفرد في ال

d’orientation)  أيف ولد، والثانية ىي(la Famille procréation) التي 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 
 .(,Michel : 441972)العائمية 
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إضافة جديدة لنظرية العائمة حيث يؤكد  (ارسوفب) Parsons   ويعد مظير األدوار التي نادى بيا
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 

دور األب الذي ىو دور وسيمي يربط العائمة  Parsonsدد لمتنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ. وعميو ح
بالمجتمع، وبالتالي يتحصؿ عمى الجانب المادي لمعائمة، أما دور المرأة فيو دور داخمي حيث تيتـ 

أنيا تشبع حاجاتيـ اليومية مف إلى  بالجانب االنفعالي لمعائمة،و بالتالي ىي أقرب لؤلطفاؿ باإلضافة
 .(,Michel : 411972)بيت تحضير األكؿ وتجييز ال

 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 
النسؽ يتأثر  نسؽ موحد، أما المسممة الثانية تنص عمى أف كؿ جزء في أي ينظر إليو عمى أنو كؿ

باألجزاء األخرى، لذلؾ فاف التغير في أحد األجزاء مف شأنو أف يحدث تغيرات في األجزاء األخرى. في 
أف النسؽ في حالة مف التوازف الدينامي المستمر، لذلؾ فاف التغير يحدث إلى  حيف تشير المسممة الثالثة

 (.61: 6544في حدود )سامية الخشاب، 

إطار ىذا االتجاه فانو يرتكز عمى األجزاء التي يتكوف منيا النسؽ األسري في  أما دراسة العائمة في
ارتباطيا مع بعضيا البعض عف طريؽ التفاعؿ والتساند الوظيفي مع االىتماـ بكؿ جزء وعنصر في 

ات تناوؿ العمميإلى  النسؽ باعتباره مؤديا لوظيفة معينة في النسؽ الكمي أو معوقا لو، كذلؾ االىتماـ يتجو
تي تربط بيف النسؽ األسري واألنساؽ الخارجية األخرى. ومف أشير عمماء لالداخمية في األسرة والعبلقات ا

)سامية  (رسوفاب) Parsonsو (ردوؾو م) Murdock، (فوجؿ) Vogel، (ؿاب) Bellىذا االتجاه 
 (.61-60: 6544 الخشاب،

مغمقا، ولكنيا نسؽ داخؿ البناء وليا  وما نستخمصو مف ىذا االتجاه أف العائمة ليست بناء مستقبل
 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 
 ية، العبلقات العائمية.فيو مثؿ: التنشئة االجتماع
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 وقد انبثؽ عف ىذا االتجاه في دراسة العائمة ما يمي:   
  :التفاعمية الرمزية 

تعتبر مف أكثر االتجاىات استخداما في دراسة العائمة خبلؿ عشريف السنة الماضية، ألف صغر 
 مة.التفاعؿ داخؿ العائ عممياتحجـ العائمة قد مكف مف إجراء بحوث متعمقة وبكثرة عمى 

إلى  وتركز التفاعمية الرمزية عمى دراسة العبلقات بيف الزوج والزوجة وبيف الوالديف واألوالد. وينظر
األسرة عمى أنيا وحدة مف الشخصيات المتفاعمة، وىي شيء معاش ومتغير وناـ. ومف أصحاب التفاعمية 

 (ستيكر) Stykerو (روس) Rossو (ىيؿ) Hillو (ولر) Walerو (بيرجس) Burgess :الرمزية نجد
 (.14-11: 6544)سامية الخشاب، 

  :السموكية االجتماعية 

تيتـ بدراسة المسائؿ السموكية مف خبلؿ دراسة المواقؼ التي يعتبر السموؾ اإلنساني استجابة ليا، 
أف السموؾ اإلنساني يحدث في مواقؼ أسرية، وىذه المواقؼ تقدـ أحسف إلى  وينظر أصحاب ىذا االتجاه

يـ ىذا السموؾ مف منظور اجتماعي. ولذلؾ فاألسرة تعتبر مف الجماعات ذات الداللة بالنسبة الفرص لف
لمفرد، ذلؾ ألنيا مف أولى الجماعات اليامة مف الناحية السموكية، وتشكؿ مف الناحية المنيجية موقؼ 

 (.15: 6544 استراتيجيا، يحتـ البدء بو عند تحميؿ الموقؼ )سامية الخشاب،

 

 العائمة: تركيبة –2–
العوامؿ إلى  أي النظر الموقؼ في حالة سكوف،إلى  النظر (Structure)يقصد بمصطمح التركيبة 

يقصد و  وموقعيا وعبلقتيا بعضيا بالبعض اآلخر. ةالتكوينية المكونة لو. وبالتالي معرفة مميزاتو األساسي
)عبد  ة بيف العوامؿ المكونة لوجية أخرى استمرارية العبلق فبو كذلؾ مف جية شكؿ الموقؼ وتنظميو، وم

 (.44 65416 المنعـ محمد حسيف،
متفاوتة الدرجة في عبلقتيا بالمجتمع ككؿ غير أف العائمة و  متنوعةو  والتركيبات االجتماعية عديدة

وذلؾ  تعتبر مف أىـ ىذه التركيبات، ألنيا تشكؿ المنبع لكثير مف التركيبات كالمدرسة، المؤسسة...
النواة و   ألنيا الخمية القاعدية ،تغير اتجاىاتوو  لدورىا األساسي في تحريؾ المجتمعو  لطابعيا المميز
ليذا ال يتحقؽ دراسة العائمة بمعزؿ عف دراسة التركيبة الشاممة  ،الروحيو  لكيانو الماديو  المنتجة لممجتمع

 تمع الذي تنتمي إليو.فيـ المجإلى  لممجتمع التي تنتمي إليو، والعكس صحيح فدراسة تركيبة العائمة يؤدي
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 ةوظائفيا التركيبي ةوالعائمة لكي تظؿ موجودة عمييا أف تكافح مف أجؿ ذلؾ وىذا ال يتحقؽ إال بممارس
  (.16: 4000 المتمثمة في تنفيذ متطمبات مواقع وأدوار كؿ فرد فييا )سعيد الكبيسى وآخروف،

اـ متكوف مف أجزاء مترابطة مع ويدؿ مفيـو تركيبة العائمة عمى أف ىذه األخيرة عبارة عف نظ
 وكؿ جزء أو عنصر في ىذا النظاـ ميـ باعتباره مؤديا بعضيا عف طريؽ التفاعؿ والتساند الوظيفي،
  .(Hill & Hansen, 1960 : 311))العائمة(  لوظيفة معينة في النظاـ الكمي أو معوقا لمنظاـ

تنظيـ في حالة سكوف، ويقصد بو األفراد أي أف مفيـو تركيبة العائمة يعني أف العائمة كنوع مف ال
 (.45 65416 وأدوارىـ، وحجـ العائمة وجنس أعضائيا وأعمارىـ )عبد المنعـ محمد حسيف، االمكونيف لي

سيد رشاد غنيـ والباحث سعيد الكبيسى، مف يرى أف و  وىناؾ مف الباحثيف مثؿ: سعيد أميف ناصؼ
 أنماط العبلقات القرابية فييا، ومحددات اختيار شريؾ الحياةو  تركيبة العائمة يقصد بيا نمط العائمة وحجميا

 .(4000 )سعيد الكبيسى وآخروف،

 يمي:  ماإلى  وسنتعرض لمفيوـ تركيبة العائمة مف خبلؿ التعرض
 

 نمط العائمة: -2-1
حسب عدة أسس، فيناؾ  نماطعدة أإلى  صنفت العائمةأشكاؿ العائمة ولقد  يقصد بنمط العائمة

تصنيؼ ثالث و  تصنيؼ أخر حسب عدد أفراد العائمة،و  أساس تطور العائمة عبر التاريخ، تصنيؼ عمى
 حسب نظاـ القرابة.

 العائمة حسب تطور ىذه األخيرة عبر الزمان: نماطأ -2-1-1
حسبو في كؿ و  عيد التصنيع،إلى  لمعائمة منذ العصر البدائي نماطعدة أ)مورغاف(  Morganقدـ 

 معيف مف العائمة. نمطإلنسانية يظير مرحمة مف مراحؿ تطور ا

 ((Deliége, 1996 : 50-52 ىي: نماطوىذه األ
  العائمة الدموية نمط(Famille consanguine): 

العائمة رغـ أنيا تعتبر تطور حضري في المجتمعات البدائية  نماطمف أقدـ أ Morganيعتبرىا 
التي تخموا خموا تاما مف و  في ذلؾ الوقت التي كانت سائدة (Promiscuité)مقارنة بالمشاعة الجنسية 

دموية  النمطالقرابة في ىذا و  .عمى زواج المحاـر أي زواج األخوة باألخواتالنمط التنظيـ. ويرتكز ىذا 
أخوات و  ينادوف أبنائيـ بأخوة األـ أو إخوةو  العـ ىو األبو  بنت األخ أو األخت ىـ األبناء،و  بفإحيث أف 

 ي الزوجة.زوجة األخ ىو  األـو  األب
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  ةالبونالوانيالعائمة نمط (Punaluenne): 
 يأتي بعدىا في سمـ تطور العائمة.و  مف العائمة أكثر تطور مف العائمة الدموية النمطيعتبر ىذا 

التي تعني زوج األخت و  (Punalia)مف كممة  (Hawaïen)يشتؽ مصطمح البونالوانية مف المغة اليوايا و 
نما و  األخواتو  بيف اإلخوة نمطال يحدث الزواج في ىذا الو  ؾ العشيؽ،الذي يعني كذلو  أو زوجة األخ ا 

ذا تزوج رجؿ األخت الكبرى لعائمة ما فمو الحؽ الزواج مف أخواتيا الصغيرات، ليذا و  يتعاشروف جنسيا، ا 
بالمقابؿ و  بف أو بنت األخت،إبنتو، في حيف ينادي أوالد أختو بو  بنوإبف أو بنت األخ بإينادي الرجؿ 

نما أصبحت العمةو  ت األب لـ تعد األـأخ نما الخاؿ، لكف و  كذلؾ بالنسبة ألخ األـ فيو ليس األبو  ا  ا 
 تبادؿ األقراف بيف األخوةإلى  مف العائمة تميؿ نمطألف ىذا ال ،أختو باألـو  بالمقابؿ ينادي أخ األب باألب

 .األخواتو 

  العائمة نمط(Syndyasmienne): 

مى مرحمة جديدة مف تطور اإلنسانية حيث أصبحت العائمة أكثر مف العائمة ع نمطيدؿ ىذا ال
تكوف تجمع يواجو و  تعيش تحت سقؼ واحد عائبلتمف العائمة مف عدة  نمطويتكوف ىذا ال تنظيما.

تنظيما حيث يتـ حسب و  كؿ أسرة أسست عمى طريؽ الزواج الذي أصبح أكثر تأسيساو  صعوبات الحياة،
ألف في ىذه المرحمة و  يوحد بيف جماعات ال تربطيا عبلقات قرابة دموية،شروط اجتماعية ألنو و  اتفاقات

 حـر الزواج الدموي، إال إف لمرجؿ حؽ تعدد الزوجات.

العائمة األبوية  عتبرتو  أبنائيما المذيف يعتبروف شرعييف.و  مف الزوجيف العائمةتتكوف كذلؾ و  
(Patriarcale) العائمة  نماطمف أ نمط(Syndyasmienne)،  سمطة و  فييا يأخذ األب أىمية كبيرةو

 ىو المالؾ الشرعي لكؿ ما ينتجوفو  تحت إشرافو،و  مطمقة عمى باقي أفراد العائمة الذيف يعتبروف تابعيف لو
 أحسف مثاؿ عمييا العائمة الرومانية.و  الموتو  لو الحؽ الحياةو 

 

  العائمة األحادية نمط(Monogamique): 
ئمة حديثة النشأة، ظيرت نتيجة تطور كبير وبطيء عرفتو ىذه العا)مورغاف(  Morganوحسب 

 الرجؿ فييا ويتساوى أبناءىما،و  اقتصارىا عمى الزوجيفإلى  تعرضت لعدة تغيرات حتى وصمتو  اإلنسانية
ويؤكد عمى أف ىذا النمط ىو األصؿ في ظيور الزواج األحادي  المرأة ولكؿ منيما مكانة فييا.و 
(Monogamie.) مف العائمة بتحديد دقيؽ لمصطمحات القرابة. طنموسمح ىذا ال 
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 العائمة حسب نظام القرابة: نماطأ -2-1-2
 منيا. نماطفي ىذا التصنيؼ نجد عدة أ

 العائمي الثنائي: النمط 
يتميز بنظاـ القرابة الثنائي حيث تمنح فيو أماكف و  ينتشر مثؿ ىذا النموذج في بمداف أوروبا الغربية 

يعترؼ مثؿ و  األنثى.و  مرأة، حيث توزع التركة بصفة متساوية بيف كؿ مف الذكرالو  متساوية بيف الرجؿ
إال أف ىناؾ اختبلؼ في درجة الثنائية،  المكانات االجتماعية لكبل الجنسيف.و  ىذا النموذج بتساوي األدوار

إلى  طالجنوبية مف البحر المتوسو  فيناؾ عائبلت تعطي اعتبار أكبر لممرأة خاصة في أوروبا الشمالية
 .(Emmanuel,1984 :14) البمطيؽ

 ىي:و  وىذا النموذج يحتوي عمى شكميف
 العائمة الثنائي العمودي: نمط 

نموذج  يطمؽ عميوو  أحفاد،-أبناء-باءآعمودي الحتوائو عمى األقؿ عمى ثبلثة أجياؿ:  نمطىذا ال
يتميز بعدـ التساوي بيف و  في اتخاذ القرارات،و  عمودي استبدادي لتوفر عنصر الصرامة في تربية األطفاؿ

 األخوة مما ساعد المرأة عمى البروز في ظؿ ىذا النموذج، مما سمح لؤلـ بتقوية سمطتيا في التربية
 اسكندنافياو  في ألمانيا النمطينتشر ىذا و  .جانب احتفاظ ىذا النموذج بسمطة الرجؿإلى  التيذيبو 
(Emmanuel, 1984 :14). 

 العائمة النووية: نمط 
الصناعي، بؿ ىي أصؿ لمجزء الغربي  لعائمة النووية ظاىرة معاصرة ظيرت نتيجة لمتقدـال تعد ا

األبناء و  برفضو لمتجمع العائمي المركب مف اآلباء النمطيتميز ىذا و  .مف أوروبا خاصة منذ القديـ
يع جانب منح جمإلى  عدـ االمتثاؿ لمضبط العائمي،و  روح الفردية نمطيطغى عمى ىذا الو  المتزوجيف،

   (.Emmanuel, 1984 :63) أفرادىا نفس حظوظ التعمـ

 العائمي العمودي الجماعي االبيسي مطالن (Patrilinéaire verticale): 
 وتيمكف تسميو  ايطاليا،و  فمنداو  بمغارياو  شيكوسبلفكياو  يوغسبلفياو  في روسيا طينتشر ىذا النم

يع عدد كبير مف األفراد تحت سقؼ واحد حيث تضـ تتميز بتجمو  بالعائمة الجماعية أو الجماعة العائمية،
ىناؾ تعاوف بينيـ في و  ىؤالء يتساووف في الممكية لوسائؿ اإلنتاجو  أبنائيـ المتزوجيف،و  األـو  عادة األب
يعترؼ في خضـ ىذا و  .االمتبلؾ غالبا عف طريقيـو  امتياز لمقرابة لمرجاؿ طينسب في ىذا النمو  اإلنتاج،

تنفذ أوامره. أما نظاـ و  اإلنجاب أما مكانة المرأة جد ضعيؼ، فيي تطيع الرجؿبدور األب في  طالنم
 (.Emmanuel, 1984 :14)  (Exogame)يكوف غالبا خارجيا  طالزواج في ىذا النم
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 طيمكف تصنيؼ العائمة العربية اإلسبلمية كنمو  العائمي العربي اإلسبلمي طالنم نجد طومف ىذا النم
جانب ذلؾ فانو إلى  االنتساب.و  اإلرثو  التنفيذو  االحتراـو  لرجؿ مركز السمطةعمودي أبيسي حيث يكوف ا
بيذا يصبح الرجؿ ىو المعيؿ وبقية أفراد العائمة و  النفوذ عمى بقية أفراد العائمة،و  المسئوؿ عف تقسيـ العمؿ

 .(620 6544 ) بركات حميـ، عياال ميما كانت درجة مشاركاتيـ

 

 دد أفرادىا:العائمة حسب ع نماطأ -2-1-3
 المعقد منيا:إلى  البسيط نمطتنتقؿ مف ال أنماطفي ىذا التصنيؼ نجد عدة 

 

 البسيط لمعائمة: نمطال 
مف ىذا و  العائبلت األكثر تعقيدا نماطيتفؽ عمماء االجتماع عمى أف العائمة البسيطة يبني عمييا أ

 نجد: نمطال
 العائمة النووية نمط (Famille nucléaire:) 

أبنائيما و  القرينةو  عالمية تمتاز بصغر حجميا حيث تتكوف عادة مف القريفو  مةىي عائمة عا
: بدوف تاريخ )غيث محمد عاطؼ، ال يحدث إال نادرا عيش أحد األبناء المتزوجيف مع اآلباءو  القصر
تتميز بعمو فييا و  التحرر مف الضغط العائمي،و  تتميز ىذه العائمة بسيطرة الطابع الفردي فيياو  .(634

توزيع و  تتميز بعدة وظائؼ أىميا التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿو  صمحة الفرد عمى مصالح العائمة ككؿ،م
 .(642 65466)السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ، الموارد االقتصادية عمى أعضائيا

 

  العائمة الزواجية نمط(Famille conjugale:) 

ونو، أو تتكوف مف راشد مع ىي عبارة عف مجموعة أشخاص تجمعت عف طريؽ الزواج أو بدو 
بحرية األفراد في اختبار القريف، إال أف الميزة  نمطيتميز ىذا الو  .أبنائو القصر يعيشوف في سقؼ واحد

حتى إف ضـ و  عمى القرينيف بقياميـ باألدوار اليامةو  األساسية ليذه العائمة أنيا تبنى عمى العبلقة الزوجية
 .(Fonlouquier,1978 :143) ف دورىـ سطحياإأقارب آخريف ف
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 المعقد لمعائمة: نمطال 
 نجد عدة أنواع منيا: ووفي
 :(Famille indurse) العائمة المركبة نمط -

أبنائو و  زوجاتوو  تظير ىذه العائمة في المجتمعات التي تبيح تعدد الزوجات حيث تتكوف مف الزوج
دة قرابية نتيجة لوجود عضو ىذا يعني أنيا تضـ مجموعة العائبلت البسيطة التي تؤلؼ وحو  منيف،

الغير أشقاء و  األشقاءو  األخوةو  زوجاتوو  بمعنى أخر أنيا تضـ الزوجو  ىو الزوج،و  مشترؾ يربط بينيما
يقيموف معيـ و  العائمة المركبة في حالة زواج األرامؿ بأقراف جدد نمطقد يظير و  يقيموف تحت سقؼ واحد.
عبلقة إلى  إضافة لمتوفى. وتسود داخؿ العائمة المركبةأبنائيـ مف القريف اإلى  في بيت واحد، إضافة

 بيف األخوة األشقاءو  الزوجيف مع أبنائيما وعبلقة األبناء فيما بينيـ، العبلقات بيف الزوجات المتعددات
 .(641-6644 6546 )السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ، شقاءاألغير و 

 :(Famille étendue) العائمة الممتدة نمط -

تعني العائمة الممتدة احتوائيا عمى و  وـ العائمة الممتدة شيئا أخر مف العائمة المركبة،يتضمف مفي
نماو  تعدد الزوجاتإلى  عمى عدة عائبلت بسيطة، ال ترجع تجمعياو  عدة أجياؿ  تعدد عائبلت األبناءإلى  ا 

ف يمعب دورا مختمفا عائمتيإلى  ىنا نجد أف الشخص الواحد ينتميو  أبناء األبناء داخؿ إطار معيشي واحد.و 
زوج في عائمتو الخاصة التي و  يقوـ بأداء وظائؼ متمايزة حيث أف االبف ىو ابف في عائمة أبيوو  فييا

)السمالوطي نبيؿ محمد  عائمتيفإلى  كونيا بالزواج، عكس العائمة المركبة ال يصاحب انتماء الشخص
 .(640-6641 6546 توفيؽ،

 العائمة البدنة أو العشيرة: -
 لؼ مف مجموعة مف العائبلت التي تنحدر كميا مف جد مشترؾ سواء في خط الذكورتتأ

(Patrilignageأو في خط اإلناث ) (Matrilignage)  فرعية حيث تفتقد  جماعات قرابيةإلى  تنقسـو
التعاوف الكامؿ في الحياة اليومية مثؿ ما يحدث داخؿ العائمة و  العبلقات المباشرةو  الوحدةو  التماسؾ

في البعض المجاالت مع العمـ أف ىذا الشكؿ و  تدة، إال أف التماسؾ في ىذا الشكؿ يظير في مواقؼالمم
 .(640 65466 )السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ، أجياؿ (60) عشرة أو (1) خمسة يتكوف مف

العائمة وميما كانت معايير تصنيفيا، فإنيا تشترؾ في عدة نقاط كاألدوار  نمطوعميو ميما كاف 
 ظائؼ التي تقـو بيا. والو 



 تركيبة العائلة والعائلة الجزائرية                                       الثالث                   الفصل

-172- 

 

  حجم العائمة: -2-2
 .(ONS , 2008 :17) عائمةيعرؼ حجـ العائمة عمى أنو متوسط عدد األشخاص الذيف يعيشوف في ال

أكد بعض العمماء أف بعض الشعوب البدائية كانت العائمة فييا كبيرة الحجـ ألنيا تتطابؽ مع ولقد 
 65466 )السمالوطي نبيؿ محمد توفيؽ، (Famille clan)رة نظاـ العشيرة حتى أنيا عرفت بالعائمة العشي

40).  
في المجتمعات القديمة كانت كبيرة  تالعائبلف (لوبمي) Le Play حسب الديموغرافي الفرنسيو 

، ولمدة طويمة طفؿ 40إلى  61 سنة( تمدف 41) في فترة خمسة وعشريف سنة الحجـ حيث أف األميات
يا في الواقع ال يمكف إال أن وعند المزارعيف، البرجوازيةعند الطبقة  ه الظاىرة عامةكاف يعتقد أف ىذ

 .(Flandrin ,1984 :67) تعميميا
 بفضؿ سجبلتذلؾ  إثبات (6546)ف( )فبل Flinأوروبا المؤرخوف منيـ المؤرخ االنجميزي  استطاع في

حصاءات الزواج التي كانت موجودة في اغمب كنائس بمداف أوروبا منذ القرف الو  أف يقدموا  (61خامس عشر )ا 
 Laslettحسب دراسة و  فرد، 64إلى  61مف  حجميا يبمغ ، حيث كافمعمومات دقيقة حوؿ حجـ العائمة

ليس القدرة عمى اإلنجاب ىي التي تحدد حجميا، و  ، وكاف يزداد حجـ العائمة بازدياد ثروة العائمةت()السبل
أكبر عدد مف النسؿ، ففي انجمترا متوسط حجـ العائمة  فكمما كانت العائمة غنية استطاعت تجميع تحت سقفيا

عميو و  فرد عند العماؿ والفبلحيف، 1.5إلى  فرد عند النببلء واألغنياء وينخفض 2.2إلى  فرد لكنو يتعدى 0.3
نما مؤشر اجتماعي يدؿ عمى القوة والمكانة االجتماعية ويقيس القدرة عمى  حجـ العائمة ليس مؤشر حيوي وا 

يس االستيبلؾ، ألف العائبلت الكبيرة الحجـ ليا تفوؽ اقتصادي وسيطرة اجتماعية. ويبلحظ ىذا في اإلنتاج ول
نما يتنوع حسب رؤوس األغناـ  أوروبا الغربية أما الشرقية فحجـ العائمة ليس لو عبلقة بالمكانة االجتماعية وا 

لجماعات المنزلية في ىذه المنطقة فرد، وتتميز ا 3.1التي تمتمكيا العائمة، وكاف متوسط حجـ العائمة ىو 
ا كثر العدد كمما ازدادت مبارتفاع حجميا ألنيا تتكوف أغمبيا مف مجموعات مف التي ىي وحدة إنتاج بيذا كم

 .(Bruguière & al ,1986 :36)اليد العاممة 

ف عامميف أساسيإلى  تغير في حجـ العائمةإلى  يمكف إرجاع في الوقت الحالي التغيرات التي أدت
 .(611-610 40016 محمد بيومى وعفاؼ عبد العميـ ناصر، دأحم محمد) ىما:
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  :وثقافية متمثمة في التعميـ والمينة  إيديولوجيةاختبلفات إلى  وىو الذي يشيرالعامل الثقافي
 والمستوى االجتماعي والمناخ الثقافي التي تعيشو ىذه العائبلت.

  :الحمؿ باعتبارىا التطبيؽ العممي لبلكتشافات العممية المتمثؿ في وسائؿ منع العامل التكنولوجي
 .في مجاؿ الطب

ىذاف العامبلف كاف ليما التأثير الفعاؿ في إحداث التغيرات التي مرت بيا العائمة خبلؿ الفترة األخيرة 
 أف حجـ العائمة المتغير قد ال يكوف مؤشرا عمى تغيرات بنائيةبوىناؾ مف يرى حجميا،  تغيرإلى  مما أدى

بحيث يمكف أف نتحدث وبصفة مطمقة عف  ،تغير جوىري في نمط العائمةإلى  أو وظيفية عميقة تؤدي
أف تغير إلى  أنو مف الممكف أف نشير إالالدراسات البنائية الوظيفية،  ذلؾ أغمبإلى  العائمة النواة كما مالت

فاف عدد األفراد في  ية حاؿالعائمة في كؿ مجتمع تكتنفو ظروؼ عديدة قد ال تتطابؽ بالضرورة. عمى أ
 تالعائبلتختمؼ أنماط حياتيا عف  ذات الطفؿ الواحد  تفالعائبلفييا  عضاءالعائمة يؤثر عمى سموؾ األ

ألسر الكبيرة. بعكس الحاؿ في اكثر اىتماما وايجابية مع كؿ طفؿ، فاألسر الصغيرة أ ذات الطفميف أو أكثر،
ف مقدرة إعدد األفراد والفارؽ الزمني بيف كؿ مولود وآخر، كذلؾ فتتدخؿ عوامؿ ثقافية واقتصادية في تحديد 

الوسائؿ يعتمد في حالة عدـ استخداـ ىذه  اإلجياضإلى  اآلباء عمى استخدـ وسائؿ منع الحمؿ أو لمجوء
فيناؾ عبلقة بيف حجـ األسرة ورفاىية   ومف ناحية أخرى .عمى العوامؿ الثقافية واالقتصادية لؤلسرة

فاف احتماؿ زيادة المرض وسوء التغذية وزيادة معدالت الوفيات يرتبط باألسر  ،صة األطفاؿأعضائيا خا
 (واري)  Waryأنو مف األسباب الواضحة، ويرى إالوقد يكوف حجـ األسرة ليس السبب الوحيد ليذا،  الكبيرة،

أحمد محمد ) أسرىـ ميا الذيف يريدوف تحديد حجـالطفؿ تعتمد أساسا عمى التسييبلت التي يقد رفاىيةأف 
 .(6611 4001 محمد بيومى وعفاؼ عبد العميـ ناصر،

لعكس في األسرة الصغيرة، مع العمـ أف تركز األسرة الكبيرة عمى الجماعة وليس عمى الفرد، بينما او 
توجد عوالـ   جانب حجـ األسرة فإلىالمختمفة لمعيشة األسرة،  األنساؽحجـ األسرة ليس مسؤوال عف خمؽ 

تمثمة في القيـ الثقافية والقيـ الشخصية والظروؼ االجتماعية واالقتصادية، فاألسر الكبيرة ترفع مف م أخرى
 ثؿ جنس األطفاؿدرجة العبلقات المعقدة داخؿ الجماعة، وأنماط المشاكؿ تختمؼ تبعا لعوامؿ أخرى م

 40016 العميـ ناصر، )أحمد محمد بيومى وعفاؼ عبد ( وكذلؾ المكانة الطبقية لموالديفإناث)ذكور أو 
612).  
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 :(parenté)القرابة  -2-3
تعريؼ   :عدة تعاريؼ منيا الذي تناولتو التطرؽ لمفيوـ العائمة دوف التطرؽ لمفيوـ القرابة ال يمكف

 Rivére(ريفير)  أو إراديا خمؼ( -مجموعة عبلقات تربط وراثيا )عبلقات نسؿ ىيالقرابة  يرى أفالذي 
ليا تأثير في و  أخبلقي،و  قانونيو  ثقافيو  اجتماعيو  لمقرابة بعد بيولوجيو  مف األفراد،)عبلقات زواج( عدد 

 .((Deliége,1996 : 59 تعطي معنى لمعادي فيوو  المجتمع

نقاط ميمة منيا: أف القرابة ال تقتصر عمى الروابط الدموية بيف األفراد إلى  يشير ىذا التعريؼ
 ىذه العبلقات تكوف شبكة معقدة مف الواجباتو  ات الزواج،فقط، بؿ ىي عبلقات اجتماعية بفضؿ عبلق

عميو يجب تصنيؼ األفراد في و  الثقافي ألي مجتمع.و  األخبلقيو  الحقوؽ ال تخرج عف اإلطار القانونيو 
 . حقوؽ ىؤالء األفرادو  عبلقات القرابة لتحديد واجبات

 (Filiation)طريؽ النسؿ  ىي مجموعة عبلقات تربط وراثيا وذلؾ عف وىناؾ مف يرى أف القرابة
راديا عف طريؽ النسب )و  (Descendanceالخمؼ )و  ليا ميزة و  ( عدد مف األشخاصAlianceا 

 .(Boudon & al,1990 :147) اجتماعية ثقافية أكثر مف بيولوجيا

 الذي يكوف عف طريؽ الجانب البيولوجيو  ىي المكوف الوراثيو  يوضح ىذا التعريؼ مكونات القرابة
خوة...و  ادي ألف كؿ فرد لو أباءىو ال إر و  مكوف إرادي عف طريؽ الزواج، إال و  أحفاد،و  ويكوف لو أبناء ا 

 الثقافية لممجتمعو  أف ىذه الروابط التي تربط مجموعة أشخاص قد حددت مف طرؼ المعطيات االجتماعية
 ليس انطبلؽ مف معطيات بيولوجية.و 

عمى أف القرابة نظاـ إرشاد  (مرمافيز  ) Zimmermansمنيـ و  ليذا أكد الكثير مف المختصيف 
تصنيؼ الروابط التي تجمعيـ سواء كانت روابط دموية أو و  اجتماعي عف طريقو يتـ تحديد األقارب

أنو بتصنيؼ األقارب إلى  بالتالي يمكف تعييف السموكات التي يقوـ كؿ فرد مف األقارب، إضافة، و نسب
  .(Segalen,1981 :42) الخاؿ...و  األخو  ألـاو  يمكف إطبلؽ عمييـ مصطمحات مرجعية كاألب

 توزع المكاناتو  ونستخمص مما سبؽ أف لمقرابة عبلقة بالعائمة حيث ىي التي ترسـ حدودىا
ينظـ و  أوسع مف مفيوـ العائمة ألنو يحدد تركيباتياو  بالتالي مفيوـ القرابة ىو أشمؿ، و األدوار ألفرادىاو 

         عمماء االجتماع منذ القرف الثامف و  بولوجييفو بو كؿ مف األنثر اىتـ  ليذا بالتالي الحياة الجماعية.
ثقافتيا بفضؿ دراسة و  معرفة تركيباتياو  بولوجييف دراسة المجتمعات البدائيةو عشر، فمقد استطاع األنثر 

القرابة، التي مرت بثبلث مراحؿ عند دراستيا، فتتمثؿ المرحمة األولى في دراسة القرابة عف طريؽ وضع 



 تركيبة العائلة والعائلة الجزائرية                                       الثالث                   الفصل

-175- 

 

 Maine منيا العائمة الرومانية وذلؾ بفضؿ أعماؿ كؿ مفو  الشجرة العائمية لعدة عائبلت مالكة في العالـ
تتمثؿ المرحمة الثانية في دراسة القرابة، مف خبلؿ و  .(كوىمر)  kohlerو )مورغاف( Morgan و (ماف)

إلى  إضافة األبناء،و  يقصد بو الروابط بيف اآلباءو  (Filiation) تحديد مصطمحاتيا كمصطمح النسؿ
 أعماؿإلى  إضافة (،بروا  كر ) Kroeber ( وذلؾ مف خبلؿ أعماؿ كؿ مفGermanitéمصطمح األخوة )
Lévi-Strauss  )تميزت المرحمة الثالثة مف و  ابف أخت. -الذي أضاؼ مصطمح خاؿ)ليفي ستروس

 ,Brownمف رواده و  نسؿالو  دراسة القرابة في ثبلث اتجاىات: االتجاه األوؿ درس الجماعات العائمية
 (فوندف) Vonden ومف رواده: ، ودرس االتجاه الثاني عبلقات الزواج(فرانس) Fransوو  (براوف)
 : مف روادهو  واىتـ االتجاه الثالث في تحديد كؿ مصطمحات القرابة .Lévi-Straussو

Murdock(موردوؾ،) Lowie (لوي) وKroeber  ب)كر                  .((Deliége,1996 : 64  ر(وا 

في مقدمتيـ و  بولوجييف فقط بؿ اىتـ بو عمماء االجتماعو لـ يقتصر االىتماـ بالقرابة عمى األنثر 
Durkheim  )نما تحدد بالبعد االجتماعيو  الذي يؤكد عمى أف القرابة ال تحدد فقط بالبعد البيولوجي)دوركايـ  ا 

الذي بيف أف الديف يحدد )فوستاؿ دو كولنج(  Fustel de Coulangesىذا ما أكده و  الديني لممجتمع.و  الثقافيو 
  .(Boutefnouchet, 1980 :20الرومانية )و  القرابة، بعد دراستو لمقرابة في الحضارة اليونانية

مف خبلؿ شروط و  يعني ىذا أف الديف مف خبلؿ التحريمات التي نص عمييا كتحريـ زواج المحاـرو 
 األحفاد.و  األبناءو  ات بيف اآلباءالزواج التي نص عمييا كذلؾ، حددت العبلق

 

 العالقات العائمية:-2-4
موجبة في مسارىا  وكمما كانت العبلقات الواحدة، العائمةوجد شبكة مف العبلقات بيف أعضاء ت

الطبيعي ساد جو األسرة الوفاء والترابط والتماسؾ بيف أعضائيا؛ والعكس مف ذلؾ عندما يسود جو األسرة 
 مف قبؿ اآلباء واألبناء. ةـ الرغبة في تحمؿ المسؤوليوعد التنافر والتناحر

زكريا أحمد و  )عبد المجيد سيد منصور وفيما يمي المسارات المتعددة لمعبلقات داخؿ األسرة:
 .(44-43: 4000 الشربينى،
  والمسؤولية  والتي تقوـ عمى أساس الحقوؽ الزوجية التي يقرىا الشرع،والزوجة: عالقات الزوج

و األبناء وبيت الزوجية وما يتضمف مف العناية باألبناء وتنشئتيـ، وتقسيـ العمؿ بيف المشتركة نح
 وحقوؽ وواجبات كؿ منيما. الزوجيف،
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 وتشتمؿ عميو مف تنشئة وتعميـ  بف،والتي تقوـ عمى مسؤولية األب نحو اإل: بنعالقة األب واإل
بف عندما يكبر بف، وتعاوف مف جانب اإلحتراـ مف جانب اإلوتربية، وما يقابؿ ذلؾ مف وجوب الطاعة واإل

 قتصادية.جتماعية واإلويستطيع المساىمة في الحياة األسرية مف النواحي اإل

 ف كانت تدور في معظميا في ا  بف، و وىي عبلقة مماثمة لعبلقة األب باإلبنة: عالقة األم واإل
بنة حيف تي تتوقع األـ أف تقـو اإلمحيط البيت نفسو، وخاصة فيما يتعمؽ بالشؤوف المنزلية. والمساعدات ال

 تكبر.

 بنة ومساعدتيا ماديا حتى بعد الزواج في تجاه حماية اإل وتتمثؿ في مسؤوليةبنة: عالقة األب واإل
بنة وطريقة تدليمو ليا وىي صغيرة العمر، وكيؼ الكثير مف األحياف. كما تتضمف موقؼ األب مف اإل

 في العمر. بنةتتميز ىذه العبلقة بالتدرج بتقدـ اإل

 بف بأمو بف الذكر، والتصاؽ اإلتقوـ بو األـ في تنشئة اإل والدور الذيبن: العالقة بين األم واإل
بف في حياة في فترة الحياة المبكرة، ثـ استقبللو التدرجي عف محيط النساء وكذلؾ الدور الذي يمعبو اإل

 ب.نحوىا، حتى تقدميا في السف وخاصة عند رحيؿ األ األـ ومسؤوليتو

  وىي في الغالب األعـ عبلقة زمالة في المعب أثناء الطفولة، واف الذكور:  اإلخوةالعالقات بين
األخ األكبر نحو  إرشادعبلقة تعاوف اقتصادي في كثير مف المجتمعات التقميدية تحت إلى  تتطور كانت
 األكبر.بف باإل الصغار عندما يموت األب، وما يترتب عمى ذلؾ مف مسؤوليات خاصة إخوتو

  حد كبير العبلقة التي تقوـ بيف األخ األكبر وأخيو إلى  وىي تماثؿ: اإلناثالعالقة بين األخوات
أمر  إليياف كانت تمتاز بوجو خاص بأف األخت الكبرى في كثير مف المجتمعات، يوكؿ ا  و  األصغر،

وتشرؼ عمى كؿ  العناية بأختيا الصغرى منذ الصغر، وبذلؾ تقؼ منيا موقؼ األـ فتعنى بنظافتيا
 عندما يكوف الفارؽ في العمر بينيما كبيرا. أمورىا، ويظير ذلؾ عمى الخصوص

  :إلى  ف كاف ىذا يتوقؼا  و  وىي عبلقة زمالة في المعب أثناء الطفولة،العالقة بين األخ واألخت
مف يا نوع حد كبير عمى فوارؽ السف بينيما، ثـ ال تمبث ىذه العبلقة أف تتطور تدريجيا، بحيث يطرأ عمي

التحفظ في سموؾ أحدىما نحو اآلخر، ويرتبط ذلؾ بتفاصيؿ المركز االجتماعي لكؿ منيما، وما يشعر بو 
 وخاصة حينما يموت األب. األخ مف مسؤولية نحو أختو

 

  



 تركيبة العائلة والعائلة الجزائرية                                       الثالث                   الفصل

-177- 

 

 األدوار والمكانات في العائمة :-2-5
مكانة في تفسير الدور، تأكيد عمى أىمية الإلى  يتجو عمماء االجتماع في معالجتيـ لمفيوـ الدور 

يشير مفيوـ المكانة و  المكانة التي يحتميا في المجتمع.و  ألف دور أي شخص محكـو بدرجة كبير بالترتيب
سواء تحددت ىذه المكانة و  المجتمعو  حسب عمماء االجتماع لموضع الذي يحتمو الشخص داخؿ الجماعة

 الواجبات تحمؿ كؿ مكانة مجموعة مفو  عف طريؽ المجتمع أو الجماعة أو عف طريؽ اختيار الفرد،
الحقوؽ ما و  تحدد مجموعة الواجباتو  ىي ما يسمييا عمماء االجتماع بمصطمح الدور.و  الحقوؽ الثقافية،و 

عميو األدوار و  تجعمو مبلئما أو غير مبلئما لشاغؿ المكانة. يسمى بتوقعات الدور الذي تحدد سموؾ الناس
ة عمييا، وىي التي تحدد الواجبات عمى أنيا أفعاؿ يقرر اآلخروف تخضع لمجموعة مف المعايير المفروض

 تحدد أيضا الحقوؽ عمى أنيا األفعاؿ التي ممكف أف تقرر مشروعي أداء آخريف لياو  مشروعية أدائيا
 (.3 65556شتا،  عمي)السيد 

يوجد ما يعتبر حقوقا لدور يعد واجبات لدور آخر إذ ال و  ويرتبط كؿ دور بدور آخر عمى األقؿ
بالتالي ارتباطيـ في جماعات و  الدور مجموعة مترابطة مف األنشطة التي يقوـ بيا األفراد،و  دور منعزؿ.

 عميو فاف الجماعات تتألؼ مف شبكة معقدة مف األدوار المتشابكةو  يتـ مف خبلؿ شبكة أدوار متبادلة،
ألخر مف خبلؿ المكانة التي تآزرىـ في نطاؽ تفاعؿ كؿ منيـ مع او  التي تدعـ أعضاءىاو  المتبادلةو 

  Linton ىذا ما يؤكدهو  عميو يكوف أداء الدور بمثابة السموؾ الفعمي لمشخص الذي يحتؿ مكانةو  يحتميا،
 (.5 :6555، شتا يالسيد عميمعب دور )و  عمى أف الفرد يحتؿ مكانةلينتوف(  )

اكتسابيـ و  ليب الحياةيمعب التفاعؿ العائمي أىمية قصوى عمى األفراد السيما في تعمميـ أساو 
 .(453 :6530طبيعة مجتمعيـ )عماد الديف إسماعيؿ، و  األدوار االجتماعية المتطابقة لعقمية

وتختمؼ األدوار بيف أفراد العائمة بحسب جنسيـ كذكور أو إناث أو بحسب مراحميـ العمرية ككبار 
. المجتمع وطرؽ التنشئة االجتماعية في العائمة والثقافة السائدة في مجتمعيا ألعراؼوصغار وذلؾ وفقا 

وبما يترتب عمييا مف واجبات وما االجتماعية داخؿ العائمة مرتبطة بدور كؿ مف الزوجيف داخميا  واألدوار
دوار بف أما األا  عمييما مف حقوؽ، فأفراد العائمة ليـ دورا فرديا وجماعيا، فرب العائمة ىو زوج و 

واألدوار  خارج العائمة فمجاليا العبلقات باألقرباء واألصدقاء والمؤسسات االجتماعية،  االجتماعية
نما ىي متغيرة بحسب التطورات االقتصادية واالجتماعي  ةاالجتماعية ىذه ليست ثابتة عمى مر األزمنة وا 

 (.623 40006 سعيد حسني العزة،) التي تحدث في المجتمع
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تاريخ المختمفة كاف دور الرجؿ ىو تقديـ الحماية لعائمتو وتأميف المأكؿ والمشرب وعبر مراحؿ ال
يقتصر عمى االعتناء بالمنزؿ حيث يخرج الرجؿ لمعمؿ أو التجارة وتبقى  والمأوى ليا، وكاف دور المرأة

، األبناءو الزوج  تاحتياجاتمبية إلى  ىي وأطفاليا في المنزؿ وكاف دورىا ال يقتصر عمى ذلؾ بؿ يتعداه
 أما في الوقت الحاضر ىكذا كاف دور المرأة التقميدي، وكانت المرأة معتمدة عمى زوجيا اعتمادا كبيرا

دارةالمنزؿ  إدارةفالمرأة مربية لؤلطفاؿ ومسؤولة عف  وىي تعمؿ وتحصؿ عمى الماؿ، وتساعد  نفقاتو وا 
فيي معممة ومديرة ومرشدة وطبيبة  ،سيةأطفاليا وزوجيا وتسيـ في تعميميـ الجامعي وتتابع نتائجيـ الدرا

وطموحاتيا ولتقدـ خدمة نافعة  وتعمؿ المرأة لكي تكوف مستقمة ماديا عف الرجؿ ولتحقيؽ ذاتيا وعاممة...
-6624 4000، )سعيد حسني العزة مقارنة دور الرجؿ والمرأة االعتيادي والحالي: ف، ويمكألبناء مجتمعيا

621.) 
 الدور االعتيادي لمرجل:

 سب الرزؽ.ك 

 .التخطيط لمعائمة 

 .الحماية وتوفير األمف 

 .زوج وأب 

 الدور الحالي لمرجل:

 .كسب الرزؽ 

 .الحماية وتوفير األمف 

 .المشاركة لمتخطيط لمعائمة 

 أب. زوج أو 

 .المشاركة في تربية األطفاؿ 

 .المشاركة في الشؤوف المنزلية 

 الدور االعتيادي لممرأة:

 اإلنجاب 

  الطفولة.تربية األوالد في سف 

 .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 

مف أفراد العائمة، ويمكف  التي عمى كؿ فردوتظير األدوار في نطاؽ العائمة في الواجبات والحقوؽ 
 .(624-623 40006، )سعيد حسني العزة يمي:تمخيصيا فيما 

 الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين:

 في مكاف مشترؾ. اإلقامة 

 .حؽ استمتاع كؿ منيما باآلخر 

 .حسف المعاشرة وتبادؿ المودة واالحتراـ والعطؼ والصبر عمى األذى 

 .االحتفاظ باألسرار 

 بالرفؽ. المعاممة 

 حؽ التوارث 

 حقوق الزوجة عمى زوجيا:

 عمييا في حدود قدرتو المادية. اإلنفاؽ 

 .حريتيا في التصرؼ بممتمكاتيا 

 أىميا وزيارتيـ ليا. السماح ليا بزيارة 

  الزوجات في حالة التعدد.العدؿ والمساواة بيف 

 حقوق الزوج عمى زوجتو:

 .العفة وصيانة نفسيا أثناء وجوده وغيابو 

 تفاظ بأسراره.االح 

 .طاعتو بالمعروؼ وضمف القانوف والشرع 
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 .العناية بأطفاليما 

 شؤونو. عمى بيتيا وتنظيـ اإلشراؼ 

 حقوق األطفال عمى الوالدين:

 .تربية األطفاؿ التربية المناسبة 

 .إعدادىـ لمواجية مصاعب الحياة 

  ةوالتعميميتأميف حاجاتيـ المادية والصحية. 

 .حسف معاممة األطفاؿ 

 ومعاممتيـ بالمساواة. واإلناثبيف الذكور  التميز عدـ 

 .احتراـ حقو في الحياة واالنتساب ألبيو 

  وتعريضو لمضياع. إىمالوعدـ 

 .(625-624 :4000 )سعيد حسني العزة، :يويمكف اختصار ذلؾ فيما يم

 :طعـ عميو وتجنبيو لؤلمراض وتأميف المسكف والم اإلنفاؽوتتمثؿ في  مسؤولية التربية الجسمية
 والممبس والمشرب.

  :واحتراـ بالخالؽ وعميو واجبات يجب عميو أف يقوـ بيا اتجاىو اإليمافمسؤولية التربية الدينية،
 حقوؽ اآلخريف.

  مسؤولية التربية الخمقية: تشجيع الطفؿ عمى الفضائؿ واألخبلؽ الحميدة وعمى السموكات
 االبتعاد عف المحرمات.و  االجتماعية

 تاحة الفرصة لو مسؤولية التربية ا لعقمية: ويكوف ذلؾ عف طريؽ تعمميو وتوعيتو ومتابعتو وا 
 لمتعمـ.

  مسؤولية التربية النفسية: أي العناية بشخصيتو وتشجيعو عمى تحقيؽ ذاتو واستقبلليتو واإلسياـ
 في نضجو االنفعالي والعاطفي.

 عية الجيدة وتكويف عبلقات مسؤولية التربية االجتماعية: أي تعميـ الطفؿ العادات والقيـ االجتما
محترمة مع اآلخريف وطرؽ االتصاؿ والتفاعؿ االجتماعي ومساعدتو عمى االندماج في 

 واحتراـ حقوؽ اآلخريف ومراعاة ممكيتيـ المجتمع وتعريفو بحقوقو وحقوؽ المجتمع عميو،
 في الخاصة، وتعمميو جميع الوسائؿ األخبلقية التي تساعده عمى أف يكوف عضوا صالحا

 جماعة مثؿ آداب الحديث والسبلـ واالستئذاف وزيارة المريض واحتراـ الوالديف وغيرىا.
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  وبما يعترييا  واألنوثةمسؤولية التربية الجنسية: ويكوف ذلؾ عف طريؽ توعية الطفؿ بالذكورة
 مف مراحؿ تطورية نمائية مثؿ وجود العادة الشيرية عند الفتاة والسائؿ المنوي عند الشباب،

بمغ الحمـ. وتعميمو كيؼ  إذاغرفة والديو إلى  أف عمى الفرد أف يستأذف عند الدخوؿ وكيؼ
عطائو ،يعاشر زوجتو عندما يكبر ويصبح زوجا وعف  معمومات عف جيازه التناسمي ووظيفتو وا 

   الحمؿ والوالدة.

 (.625 40006 )سعيد حسني العزة، حقوق الوالدين عمى األطفال:

 تيما.شكرىما واالعتراؼ بأىمي 

 .حسف معاممتيما 

 .برىما 

 .مخاطبتيما بأجمؿ العبارات وبالمطؼ وبالميف 

 .الدعاء ليما 

 

 العائمة الجزائرية: –3–
العكػػػس صػػػحيح، لكػػػف رغػػػـ قػػػدـ المجتمػػػع و  لمعرفػػػة المجتمػػػع الجزائػػػري يجػػػب معرفػػػة العائمػػػة الجزائريػػػة

يخيػػة حػػوؿ العائمػػة الجزائريػػة لعػػدة مػػا قبػػؿ التػػاريخ، فمػػيس ىنػػاؾ دراسػػات تار إلػػى  الجزائػػري الػػذي يعػػود وجػػوده
أسػػباب منيػػا: سػػبب منيجػػي يتمثػػؿ فػػي نقػػص المصػػادر حػػوؿ العائمػػة الجزائريػػة، أمػػا السػػبب الثػػاني ىػػو عػػدـ 

 ،(6524-6510)اىتماـ المػؤرخيف الجزائػرييف بالعائمػة الىتمػاميـ منػذ االسػتقبلؿ بػالحرب التحريريػة الوطنيػة 
لػـ ييػتـ بيػا التػاريخ كتخصػص فػي و   ،القػانوفو  العػالـ عممػاء االجتمػاعأف العائمة اىتـ بيا في إلى  باإلضافة

وتػػدور أغمػػب  .أوروبػػا إال فػػي السػػبعينات مػف القػػرف العشػػريفو  كثيػر مػػف بمػػداف العػػالـ خاصػػة الواليػات المتحػػدة
  )بيػػػرؾ( Berqueالدراسػػػات حػػػوؿ العائمػػػة الجزائريػػػة التػػػي قػػػاـ بيػػػا بعػػػض المختصػػػيف الفرنسػػػييف مثػػػؿ: 

 و كػػوت() Coteو (1963)  تر(اكمػػو ي)د Descloitres و (1961) )بورديػػو( Bourdieuو(1936)

Chaulet)ومصػػطفى بوتفنوشػػت  (6521)مثػػؿ: دبػػزي  فبعػػض المختصػػيف الجزائػػرييو  .(1987) )شػػولي
عميػػػو  العائمػػػة الجزائريػػػة المعاصػػػرة،و  حػػػوؿ العائمػػػة الجزائريػػػة التقميديػػػة (6554)سػػػميماف مظيػػػر و  (6540)

 وقتنا الحاضر.إلى  العائمة الجزائرية مف المجتمع التقميديسنتطرؽ لتطور 
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 تطور العائمة الجزائرية: -3-1
 العائمة الجزائرية التقميدية: -3-1-1

عاشػػػت العائمػػػة الجزائريػػػة التقميديػػػة فػػػي مجتمػػػع ريفػػػي، اسػػػتعمؿ وسػػػائؿ بدائيػػػة لمػػػتحكـ فػػػي المحػػػيط 
يتميػػز بتركيبػػة اقتصػػادية  عا مػػا جعػػؿ ىػػذا المجتمػػىػػذو  مناخيػػا،و  االيكولػػوجي الػػذي كػػاف جػػد صػػعبا جغرافيػػا

شػػباع حاجػػات النػػاس الفوريػػة، ،بسػػيطة مشػػكؿ المؤونػػة مشػػكؿ يػػومي يحتػػؿ مكػػاف فػػائؽ فػػي و  ألف اليػػدؼ وا 
وكانػت تعتمػد العائمػة فػي الجانػب  .Medhar)  (90 : 1992,حػواراتيـو  حتػى أفكػارىـو  نشػاط كػؿ األفػراد

وعميػو  .خيػرة جػوىري بالنسػبة ليػا، ألنػو يعطييػا مكانػة اجتماعيػةامػتبلؾ ىػذه األو  االقتصػادي عمػى األرض
نما اجتماعية، ليذا ال تقسـ األرض بػالرغـ مػف أف القػانوف و  فقيمة األرض ليست اقتصادية الػديف يسػمح و  ا 

 ال تطبؽ ذلػؾ، فعنػد مػوت األب ال يقسػـ اإلرث عمػى الورثػة بتقسيـ اإلرث إال أف العائمة الجزائرية التقميدية
نو  ما تبقى في العائمة الكبيرة تحت تصرؼ رب العائمة الجديػد الػذي يكػوف عػادة االبػف األكبػر، ألف اليػدؼ ا 

أف عػدـ تقسػيـ اإلرث إلػى  مف عدـ تقسيـ اإلرث الزراعي ىو المحافظة عمى االلتحػاـ االجتمػاعي، إضػافة
 تقسػػيـ العائمػػة.إلػػى  قطػػع صػػغيرة يػػؤديإلػػى  عػػدـ التقسػػيـ العػػائمي ألف تقسػػيـ األرضإلػػى  الزراعػػي يػػؤدي

حتػػى و  األحفػػادو  يسػػير رب العائمػػة ىػػذه األرض الغيػػر المقسػػمة وذلػػؾ بتقسػػيـ العمػػؿ الزراعػػي عمػػى األبنػػاءو 
 الحفيػػػػػػػػػػػػػدات التػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػثمف البنيػػػػػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػػػػػة لمعائمػػػػػػػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػػػػػػػة التقميديػػػػػػػػػػػػػةو  الكنػػػػػػػػػػػػػاتو  النسػػػػػػػػػػػػػاء

Boutefnouchet,1980 : 45-47)). 
ائمة )الجد أو األب( األمر الذي يزيد مف قوة سمطة اإلخوة فيما تتمركز سمطة العائمة في يد رب العو 

 ,Borrmans) زائرية التقميديػػػة تسػػػير شػػػؤونيا حسػػػب العػػػرؼ والتقاليػػػد ػبيػػػنيـ. مػػػع العمػػػـ أف العائمػػػة الجػػػ

تقػـو بكػؿ الواجبػات االجتماعيػة مراعيػة التنظػيـ االجتمػاعي السػائد، حيػث كػؿ فػرد منيػا و  ،(614 : 1977
كػػذلؾ أف  ظا أفػػراد المجتمػػع فػػي بعػػض التظػػاىرات العامػػة كػػاألفراح واألقػػراح والتػػويزة. ويبلحػػيشػػارؾ إلزاميػػ

متباعػػػدة مقارنػػػة مػػػع العبلقػػػات فػػػي و  العبلقػػػات مػػػع أفػػػراد المجتمػػػع ىػػػي عبلقػػػات اجتماعيػػػة ثانويػػػة سػػػطحية
بويػػػة أداة الجماعػػػة االجتماعيػػػة األوليػػػة التػػػي ىػػػي العبلقػػػات العائميػػػة أكثػػػر تماسػػػكا حيػػػث تمعػػػب السػػػمطة األ

 .(Boutefnouchet, 1980 :55)المراقبة لتحقيؽ ذلؾ 

فػػرب العائمػػة ىػػو صػػاحب السػػمطة الػػذي يشػػرؼ عمػػى تضػػامف العائمػػة وارتباطيػػا بالعبلقػػات الخارجيػػة 
وىو الذي يزوج ويطمؽ ويفصؿ في المنازعات، وتكػوف زوجتػو خاصػة عنػد تقػدميا فػي السػف وبعػد  ،لمعائمة

لزوجيا، بحيث يعطي ليا مسؤولية الدار فقط. فيي تعتني أكثر بتربية  ةور تابعإنجابيا لعدد كبير مف الذك
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عداد الطعػاـ وتػدريب اإلنػاث وتقسػيـ األعمػاؿ بيػنيف مػف بناتيػا زوجػات أبنائيػا. لكػف تبقػى كػؿ و  األطفاؿ وا 
األولػى  الذي يتصدر فييػا المكانػة ،الشؤوف العائمة الخاصة بحياة األفراد كميـ تسيير مف طرؼ رب العائمة

فػػاألب ىػػو الػػرئيس   فػي حػػؿ مشػػاكؿ العائمػػة ولػػو السػػمطة الكاممػػة فيػػو المسػؤوؿ عػػف مسػػتقبؿ أبنائػػو وبناتػػو.
الحاكـ الذي يحدد يػدبر ويحػدد مكانػة المتػزوج ومكانػة األعػزب داخػؿ الجماعػة العائميػة، فسػمطتو ال تنػاقش 

و األقوى، كما يحدد ويرأس كؿ الحفبلت أف يورث أو ال يورث الفرد. وأف يرفع المعنة عف الفرد وذلؾ سبلح
ويقػوـ برعايػة  ،وأخواتػو إخوانػوىػو الػذي يػرث سػمطتو ويسػير عمػى مراقبػة سػموؾ  ،وفي مماتو االبف األكبػر

 .(Bourdieu,1980 :15) مصالحيـ ومساعدتيـ أو تمثيميـ في بعض الظروؼ الطارئة

قػػػي مػػع السػػممية فػػػي الجػػنس، ومكانػػػة ففػػي الوسػػط العػػػائمي الجزائػػري التقميػػدي السػػػممية فػػي السػػف تمت
الطفؿ تكوف حسب سنو وجنسو، بحيث عف طريؽ سممية السف يتكوف الييكؿ التنظيمي لمعائمػة وبواسػطتيا 

فيػػي تخمػػؽ نوعػػا مػػف الفصػػؿ بػػيف الكبػػار والصػػغار يشػػبو تمامػػا الفصػػؿ  ،يأخػػذ كػػؿ فػػرد دوره فػػي الجماعػػة
بينمػػػا السػػػممية  ،(Mekideche , 1985 :85)ية الجػػنسموالنسػػاء فيمػػػا يخػػػص سػػػم ؿالموجػػود بػػػيف الرجػػػا

فمثبل الجػدة ، (Camilleri, 1973 :10)الخاصة بالمجتمع النسائي تجد سف الشخص ىو الذي يحدد ذلؾ
تكػػوف بمثابػػة دعامػػة العائمػػة وعصػػب الحيػػاة  خاصػػة إذا كانػػت ال تػػزاؿ تتمتػػع بكػػؿ قواىػػا العقميػػة والجسػػمية،

نخفض بجانبيػػا كافػػة األصػػوات وال يسػػتطيع أبناؤىػػا أو أحفادىػػا تستشػػار فػػي كثيػػر مػػف األمػػور وتػػ إذفييػػا، 
حتػػى واف بمغػػوا سػػنا معينػػة مػػف الكبػػر أف يتجػػاوزوا حػػدود عبلقػػتيـ معيػػا. وليػػذا يبلحػػظ أف السػػممية تفػػرض 

 ,Bouraoui & Benham) نفسػػيا عنػػد األشػػخاص المسػػنيف عمػػى الشػػباب وعنػػد الرجػػاؿ عمػػى النسػػاء

انػػػت تػػػدفع رب العائمػػػة ألف يحػػػرس بصػػػفة حذقػػػة عمػػػى حػػػدود السػػػممية مػػػف الػػػدوافع التػػػي كو  (39: 1986
تقمػػيص إلػػى  جػػد خوفػػو مػػف أف تنشػػر األلفػػة والمػػزاح بينػػو وبػػيف أفػػراد العائمػػة الشػػيء الػػذي يػػؤدين ،العائميػػة

الموانع االجتماعية وتشجيع البلمباالة ضمف العائمة، األمر الذي يعاكس تماما النموذج االجتماعي الثقافي 
 : Medhar, 1988)  التقميدية والذي يحػث عمػى التمسػؾ والتشػبث بمثػؿ ىػذه المعتقػداتة الجزائرية لمعائم

36). 
          اقتصػػػػػادية و  لعػػػػػدة وظػػػػػائؼ: بيولوجيػػػػػة التقميديػػػػػة ىػػػػػذا التماسػػػػػؾ ىػػػػػو تأديػػػػػة العائمػػػػػة الجزائريػػػػػة وميػػػػػزة

     التػػػػي ينتمػػػػي إلييػػػػا  تربويػػػػة، حيػػػػث أف ىػػػػذه األخيػػػػرة تعػػػػرؼ الطفػػػػؿ منػػػػذ الصػػػػغر عمػػػػى مفػػػػاىيـ الجماعػػػػة و 
تتعيد الطفؿ بحيث ال و  .(Zerdoumi , 1981 : 40)تعممو محددات سموكو االجتماعي و  تسطر حدودهو 

تسػػاعده عمػػى تعمػػـ و  جيرانػػو. و  أقاربػػوو  عبلقاتيػػا المحػػدودة التػػي ال تتعػػدى أفػػراد عائمتػػوو  يخػػرج عػػف إطارىػػا
كػػػؿ نزعػػػة تمػػػرد مػػػف الطفػػػؿ تقابػػػؿ و  ،العائمػػػةالخجػػػؿ ألنيػػػا ضػػػرورية لتماسػػػؾ و  الشػػػعور بالشػػػرؼو  التضػػػامف
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 الخرافػػات )السػػويديو  روايػػة القصػػصو  التقميػػدو  الرحمػػةو  الضػػربو  المعنػػةو  بػػالقير، وذلػػؾ باسػػتعماؿ التيديػػد
 (. 50 65506 محمد،

لذلؾ يتعمـ الطفؿ أف ىناؾ عالميف في ىذه الحياة، عالـ داخمي مقدس وىي العائمة والتي تمثؿ عالـ 
والمرجػػع المػػبلذ الػػذي يجػػد فيػػو كػػؿ مػػا يريػػد وكػػؿ مػػا يبتغػػي، وعػػالـ خػػارجي ىػػو المجتمػػع األمػػف واألمػػاف، 

والذي يمثؿ عالـ الخطر والتيديد والعدوانيػة. ففػي العػالـ األوؿ يتحػتـ عمػى أفػراد العائمػة التعػاوف والتعػاطؼ 
عػة أف يكونػوا والتعاضد حتى يتغمبوف عمى ضروريات العيش. أما العالـ الثاني يتوجب عمى أعضػاء الجما

مسػػػتعديف لمتصػػػدي لمخطػػػر بشػػػريا كػػػاف أـ طبيعيػػػا، فالعبلقػػػة معػػػو عدائيػػػة اضػػػطيادية، والموقػػػؼ منػػػو أمػػػا 
 (.660 65406 )مصطفى حجازي، انسحابي تجنبي أو تيجمي تدميري

حيث أف كؿ  ،والمبلحظ أف األفراد في العائمة الجزائرية التقميدية ال ينشأوف ألنفسيـ بؿ لعائبلتيـ
عود في المقاـ األوؿ عمى العائمة يني أو عممي أو مالي يحققو الفرد ال يعود أثره عميو فقط، بؿ ينجاح م

 ،بصفة عامة ألف في داخؿ العائمة ال يوجد ىناؾ عمؿ فردي بؿ يوجد اشتراؾ في الجيود والمكاسب
ذا ما حدث ىناؾ تجا وز أو عدـ بحيث يصبح كؿ شيء عاـ ومشاعا لكؿ األفراد المتواجديف ضمنيا. وا 
 مف كتراثاإلاحتراـ ليذه المبادئ والمفاىيـ ذات الصبغة العائمية، أو ظير نوع مف االستقبللية أو عدـ 

طرؼ أفرادىا. تستجيب األسرة عادة بردود فعؿ مفرطة في تطرفيا لمحاوالت االستقبلؿ ىذه )حماش 
حوؿ الترغيب والتيديد  تتخذ مظاىر متنوعة وأساليب متعددة، وتدور كمياو .(61 65516الحسيف،

وضمانات مادية  تواالبتزاز: الترغيب بمحاسف البقاء الذوباني في األسرة، وما في ذلؾ مف امتيازا
 (.663 65406 )مصطفى حجازي، ومعنوية والتيديد بالنبذ والحرماف والعقاب والتنكر

ناثا تنشئو  تقوـ العائمة الجزائرية التقميدية بتنشئة أفرادىا ذكوراو     ة تتفؽ مع جنس كؿ واحد منيما ا 
القيـ االجتماعية و  حيث تعمؿ العائمة عمى تمقيف الذكر المبادئ تتبلءـ مع النظاـ االجتماعي الجزائري،و 

 أف يعيش لخارج البيت أكثر مف داخموو  أف يتعامؿ بأدب مع غيره،و  كاالحتراـ الكامؿ لمف ىو أكبر سنا
 : Boutefnouchet ,1980)أف يعامميف بالمساواة  و  معيف، ال يتكمـو  أف ال يجتمع مع نساء العائمةو 

60).  
تحتػـر و  الجػنس، حيػث يجػب أف تتػأدبو  عنصريف ىمػا: السػفإلى  وتخضع كذلؾ البنت في تنشئتيا

الجدة دورا كبيرا في إعدادىا حتى و  تمعب األـو  تعترؼ بالسيادة لمذكر عمى األنثى،و  مف ىو أكبر منيا سنا
 الػػتحفظ و  البسػػاطةو  التػػزاـ الصػػمتو  أمػػور الػػزواج كمػػا تػػتعمـ الطاعػػةو  ألعمػػاؿ المنزليػػة تكتسػػب الميػػارة فػػي ا

 .(Benkara, 1981 : 16)الحرمة( و  الحياء )الحشمةو 
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وتعػػػرؼ الفتػػػاة منػػػذ الصػػػغر أف مكانتيػػػا العائميػػػة االجتماعيػػػة ومكانػػػة الفتػػػى مختمفتػػػاف عػػػف بعضػػػيا  
ال تستطيع أف ترفض لو أي شيء حتى الدفاع عػف البعض، حيث منذ ذلؾ الحيف تصبح خاضعة ألخييا و 

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 مػػرتبط بػػالجنس. 

عائمػة يػتـ دائمػا ضػػد البنػت فيحػـر عمييػا المعػب خػارج المنػزؿ أو االخػػتبلط بحيػث يبلحػظ أف موقػؼ أفػراد ال
ولكػف بػالعكس  يا،نفسػال تكف ضده المعاممػة  يانفس بالجنس اآلخر. بينما إذا لوحظ الطفؿ يقـو بالسموكات

يشجعانو عمى ذلؾ، فالطفؿ بمجػرد دخولػو المجتمػع الػذكري يمحػي ويشػطب الفتػاة، ويظيػر ىػذا فػي سػمطة 
 .Camilleri,1973 :10)  (عمى األـ وعمى األخت األكبر سنا الشاب 

ىػذا مػا جعػؿ نقػػد األنثػى يكػوف أكثػر مػػف الػذكر خصوصػا فػي مواضػػيع الجػنس والحريػة فػي الخػػروج 
منعيػػػا مػػف إبػػراز أي مبػػادرة أو سػػػموؾ يكػػوف خػػارج اإلطػػػار إلػػى  والعبلقػػات مػػع الجػػنس اآلخػػػر، باإلضػػافة
ذلػػػؾ اسػػػتوجب شػػػدىا بقػػػوة داخػػػؿ المنػػػزؿ العػػػائمي فػػػي ظػػػؿ مراقبػػػة  االجتمػػػاعي المقبػػػوؿ. مػػػف أجػػػؿ تػػػأميف

بروزىػػا عمػػى و  خاصػػة إذا لػػـ يكػػف ليػػا مبػػرر لمخػػروج. ونظػػرا لتواجػػد مثػػؿ ىػػذه الػػذىنيات ،اجتماعيػػة شػػديدة
قسميف واحد رجولي واآلخر نسائي، وكؿ طرؼ ال إلى  الساحة االجتماعية يظير المجتمع الجزائري منقسـ

 .(Zerdoumi , 1980 : 191-192)يثؽ في اآلخر 

ولمرجػػػؿ كػػػؿ ىػػػذه القيمػػػة ألنػػػو يزيػػػد مػػػف قػػػوة العائمػػػة ويمثػػػؿ النعمػػػة اإللييػػػة ويسػػػاىـ فػػػي اإلكثػػػار مػػػف  
ال أف العنصػر النسػوي إاألرزاؽ، ويعتبر أيضػا بمثابػة التػأميف االجتمػاعي لموالػديف عنػدما يتقػدماف فػي السػف. 

 .(Amghar, non daté :27)ئمة عف طريؽ الوالدة ال كوسيمة لتطوير العاإال يؤخذ بعيف االعتبار 

عمى تكريس األدوار التقميدية حيث نجد دور المرأة في إنجاب األطفػاؿ  ةوبيذا عممت التربية التقميدي
 ـالمخػزوف العػائمي، القيػا ةرعايػ ،في إطار الطػبخ الغسػيؿ ،وتربيتيـ والقياـ بشؤوف المنزؿ عمى أحسف وجو

 ة،ػمػػ)الرجؿ( فيػو المسػؤوؿ األوؿ واألخيػر عمػى اإلنفػاؽ فػي العائرأمػا دور الػذك ببعض الحرؼ التقميديػة...
 : Boutefnouchet, 1980). القػرار والسػمطة فيمػا يخػص مسػتقبؿ العائمػة وكػذا حمايتيػا بو صػاحػوىػ

53) 
         تتبنػػػػػى العائمػػػػػة الجزائريػػػػػة التقميديػػػػػة نظػػػػػاـ قػػػػػيـ يتميػػػػػز بقػػػػػيـ روحيػػػػػة أخبلقيػػػػػة كالشػػػػػرؼ واألمانػػػػػة  و  

الجانػػب الػػديني و  الصػػومعة االجتماعيػػة أكثػػر مػػف القػػيـ الماديػػة، ألف الظػػروؼ االقتصػػادية الغيػػر المسػػتقرةو 
تركيبػػة و  أف القػػيـ الروحيػػة األخبلقيػػة تعمػػؿ عمػػى الحفػػاظ عمػػى نظػػاـ القرابػػة  إلػػى  شػػجعا ذلػػؾ، باإلضػػافة
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إلػى  ،العائمػة أو الصػديؽ أو الجػار الدليؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ خوؼ حقيقي مف فقد تقييـ أحػد أفػرادو  العائمة
   (Boutefnouchet, 1980 : 53).   غير ذلؾ

نوعيػة المتحصػػؿ و  إظيػار الرضػا ميمػا كانػت كميػةإلػػى  أف ىػذه القػيـ تػدفع أفػراد العائمػةإلػى  إضػافة
الطاعة خاصة طاعة   ىذا مف جية ومف جية أخرى إظيار ، (Medhar ,1992 : 25)عميو في العائمة 

مػػف أىػػـ القػػيـ التػػي عممػػت العائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة عمػػى ترسػػيخيا فػػي  ،وجيػػا واألبنػػاء لوالػػدييـالزوجػػة لز 
ينبػػع مػػف ىػذه الصػػفة وعمػػى مػػدى توفرىػػا بػػيف  ،األفػراد منػػذ الصػػغر ألنيػػا أسػػاس التماسػؾ والتناسػػؽ العػػائمي

ى ىػذا االىتمػاـ تمػؾ الػروح أفراد العائمة أثناء معاممتيـ بعضيـ البعض في حيػاتيـ االجتماعيػة. والػدليؿ عمػ
وليػذه الطاعػة أسػباب   األبوية المتجمية في الخضوع األعمى المتكوف مف الخوؼ واالحتػراـ المكنػوف لػؤلب.

ومػػف ىػػذه األسػػباب يػػذكر مسػػؤولية اإلعالػػة  وارتبػػاط معيشػػة الجميػػع  ،تجعميػػا تفػػرض عمػػى األفػػراد فرضػػا
واجػػب إطاعػػة الفتػػاة بعػػد زواجيػػا، مػػف إطاعتيػػا  بكاسػػب األسػػرة وقػػد يكػػوف أبػػرز دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ ىػػو تحػػوؿ

كاسػػػب إلػػػى  إطاعتيػػػا لزوجيػػػا، بعػػػد أف تحولػػػت مسػػػؤولية إعالتيػػػا مػػػف كاسػػػب األسػػػرة المنشػػػأإلػػػى  لوالػػػدىا
 .(645-644: 6535 حطب،زىير المتفرعة منيا، وما يصدؽ بالنسبة لمزوجة يصدؽ بالنسبة لؤلبناء)

، تعتبػػر مػػف أسػػباب ىػػذه "دعػػاوي الشػػر"ػمػػا يسػػمى بػػالخػػوؼ مػػف عػػدـ رضػػا الوالػػديف أو إلػػى  إضػػافة 
الطاعة، حيث دعوة األب الخيرة تمثؿ الشيء الغػالي بينمػا دعوتػو الشػريرة أو نقمتػو تعتبػر الشػيء الخطيػر 

 (Amghar, non daté :27-28) .   بالنسبة لمفرد

العبلئقي وتوجد في ىذه الطاعة عبلقة سيطرة مف طرؼ ورضوخ وتبعية مف طرؼ آخر وىذا النمط 
 الصغير ومف اإلخوة األكبر سناإلى  المرأة، ومف الكبيرإلى  األضعؼ، ومف الرجؿإلى  تجده مف األقوى

 )حماش الحسيف، الذيف يمونيـ عف طريؽ ىذا النظاـ تكوف الطاعة مفروضة والمقاومة ممنوعةإلى 
65516 61.) 
ف أجؿ التظػاىر والبػروز أحسػف مػف اآلخػر يظير أفراد العائمة الجزائرية التقميدية تفاخر بعائبلتيـ مو 

فػػي كػػؿ المجػػاالت ممػػا يسػػمح لمعائمػػة بػػاحتبلؿ مكانػػة اجتماعيػػة مرموقػػة فػػي المجتمػػع وبالتػػالي التأكػػد عمػػى 
ىػػذا التفػػاخر  ظويبلحػػ (.65 65516 قوتيػػا وىيبتيػػا ونفوذىػػا فػػي مختمػػؼ ميػػاديف الحيػػاة )حمػػاش الحسػػيف،

ظيار الوجو األكثر تشريفا عف طريػؽ التظػاىر بػالقوة والمػاؿ خاصة في الخارج أيف كؿ عائمة تعمؿ عمى إ
والتمسؾ بمختمؼ القيـ األخبلقية. ليذا يجب عمى كؿ فرد عضو في العائمة أف يخضع ليػذه التعػاليـ حتػى 

   .Camilleri, 1973 :11) (يبرز الوجو لؤلجانب وىذا ما يسمى الشرؼ 
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ئريػػة التقميديػػة يبػػذؿ كػػؿ مػػا فػػي وسػػعو ليظيػػر الصػػورة أف الفػػرد فػػي العائمػػة الجزاإلىى    وتجػػدر اإلشػػارة
التػػي ممكػػف أف تعػػػود  ةاألمػػور السػػػمبيااليجابيػػة عػػف عائمتػػػو وليخفػػي كػػؿ مػػػا يجػػرى بػػداخميا وخاصػػػة تمػػؾ 

بالتيديػػد عمػػى الكيػػاف العػػائمي. ليػػذا فالمحافظػػة عمػػى سػػر العػػائمي فػػي العبلقػػات االجتماعيػػة يعتبػػر كمػػنيج 
 (.40 65516 )حماش الحسيف، لخارجيةدفاعي ذاتي ضد كؿ األخطار ا

عائمػة ذات ىيبػة وحمػؿ اسػـ ذو شػرؼ كبيػر، وفػرض العائمػة عػف طريػػؽ إلػى  ويعتبػر كػذلؾ االنتمػاء
لػذلؾ فكػؿ ، أمور ليا أىمية كبيرة، ألف االعتبار االجتماعي يكوف حسب صػؼ العائمػة االفتخار المفرط...

 (Descloitres & Debzie ,1963 :45) .    فرد مسؤوؿ عمى الييبة والشرؼ الجماعي

وبما أف العائمة الجزائريػة التقميديػة عائمػة كبيػرة ممتػدة فيسػكف أفرادىػا تحػت سػقؼ واحػد إمػا فػي بيػت 
        يتسػػػع عػػػف طريػػػؽ بنػػػاء غػػػرؼ جديػػػدة مػػػع ازديػػػاد أفػػػراد العائمػػػة كمػػػا ىػػػو معػػػروؼ فػػػي المػػػدف  و  كبيػػػر  يكبػػػر

مػا فػي و  مناطؽ اليضػاب العميػا مػف الجزائػر،و  بيػت يتكػوف مػف مجموعػة منػازؿ مجتمعػة كمػا ىػو معػروؼ ا 
خاصػػة عنػػد البربػػر، مػػع العمػػـ أف ىػػذا النػػوع مػػف السػػكف يحػػافظ عمػػى و  فػػي المنػػاطؽ الجبميػػة مػػف الجزائػػر

التقػارب مػع العائمػة األصػمية. ويعػرؼ ىػذا  ونفسػيضمف في الوقػت و خصوصية الخمية الزواجية و  استقبللية
يجمػػع بعػػض العػػائبلت النوويػػة المسػػتقمة اسػػتقبلال داخميػػا داخػػؿ إطػػار العائمػػة  والسػػكف "بالػػدار الكبيػػرة"، ألنػػ

أربعػػػوف فػػػردا يعيشػػػوف تحػػػت سػػػقؼ واحػػػد  فالكبيػػػرة، وتضػػػـ بػػػذلؾ أجيػػػاال مختمفػػػة يصػػػؿ عػػػددىـ أكثػػػر مػػػ
(Boutefnouchet, 1980 :38) .  

 

 العائمة الجزائرية المعاصرة: -3-1-2
تمػػع الجزائػري التقميػػدي شػػكؿ العائمػة الممتػػدة الغيػػر كمػا سػػبؽ الػذكر لػػيس مػػف الصػدفة أف يػػدعـ المج

المقسمة الذي تأزمت أوضاعيا أثناء االستعمار الفرنسػي، حيػث انحصػرت األراضػي الخصػبة فػي يػد أقميػة 
تمركػز السػكاف الريفيػوف و  ،السػيطرةو  تحت الضغطو  أحرقتو  خربتو  نزعت أغمب أراضي الفبلحيفو  ،منيـ

 , Sarie)النفسػية و  االقتصػاديةو  عانوا مف أسػوأ الظػروؼ االجتماعيػة في مناطؽ جبمية غير زراعية حيث

حتػػى األراضػػي الزراعيػػة المسػػتغمة حقيقػػة مػػف طػػرؼ الفبلحػػيف أصػػبحت غيػػر كافيػػة لسػػد و  .(5 : 1975
 الوضػعية السػيئة لمفبلحػيف دوف أراضػيإلػى  مردوديػة. إضػافةو  الحاجات الضرورية ألف أغمبيػا دوف جػودة

ممػا  ، (Boutefnouchet, 1980 :55) لزراعػة بػاألجر اليػومي أو يرعػوف المواشػيالػذيف يعممػوف فػي او 
المػدف فػي المجتمػع الجزائػري خاصػة بعػدما قػاـ المسػتعمر إلػى  ظيػور اليجػرة الداخميػة مػف الريػؼإلى  أدى
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نسمة مف أريػافيـ نحػو  4400.000مف سكاف الريؼ الجزائري أي ما يعادؿ أكثر مف  ¼الفرنسي بتيجير 
 (.644: 4004شبو حضرية تعتبر مراكز تجمع )محسف عقوف،  أحياء

البحػث عػف العمػؿ فػي المنػاطؽ التػي إلػى  البطالة مما دفع أفراد العائمػةو  وكاف نتيجة ىذا السموؾ الفقر
 داخػؿ المػدف لمعمػؿ فػي المصػانع وخػارج الػوطف لمتكفػؿ بالعائمػة،إلى  توجد بيا مزارع المعمريف، وكاد اليجرة

كػاف نػزوح تػدريجي و  لنػزوح الريفػي بعػد االسػتقبلؿ بسػبب سياسػة التصػنيع التػي اتبعتيػا الجزائػروتواصػؿ ىػذا ا
لفئػػة الرجػػاؿ أوال بحثػػا عػػف العمػػؿ فػػي المصػػانع، ثػػـ اتبعيػػا اسػػتقرار عػػائبلتيـ اسػػتقرارا نيائيػػا فػػي المػػدف التػػي 

تحػػوالت فػػي البيئػػة أصػػبحت مراكػػز حضػػرية، ومػػف بػػيف أثػػار التصػػنيع كػػذلؾ تبنػػي التكنولوجيػػا التػػي فرضػػت 
تبنػػي التحضػػر الػػذي ىػػو عمميػػة تحػػوؿ إلػػى  ودفعػػت بػػالمجتمع الجزائػػري االجتماعيػػة،و  الثقافيػػة و  االقتصػػادية

نقطػة جػذب لميػد العاممػة التػي إلػى  الخدمات المختمفة دورا في تحوؿ الوسػط الحضػريو  بحيث تمعب الصناعة
تغيػر شخصػية و  تحػوؿإلػى  إلػى المدينػة، ممػا أدى جذبتيا الظروؼ الحياتيػة الجيػدة فكانػت اليجػرة مػف الريػؼ

 .(Rémy & Voyé, 1974 : 237) األفراد في الحياة الحضرية

التػي  ،خاصة بالنسبة لممرأةو  مجانيتياو  لتحقيؽ ىذه الحياة الحضرية شجعت الجزائر سياسة التعميـو 
شػػغمت و  لمػػأجورالتػػي شػػاركت فػػي سػػوؽ العمػػؿ او  الترشػػيحو  تحصػػمت عمػػى حقػػوؽ سياسػػية كحػػؽ االنتخػػاب

نصػت عمييػا و  حقيػؽ أىػداؼ التنميػة التػي سػطرتيا بيػذا تكػوف الجزائػر قػد سػعت لتو  مناصب تنفيذية عميا.
التي تتمحور حوؿ ميمة تكويف مجتمػع جديػد تػتمكف فيػو العائمػة مػف وضػع و  أغمب النصوص اإليديولوجية
   (. 14 65556حرماف )بف مشيش بمقاسـ ، و  حد لما كانت تعانيو مف تخمؼ

يعيشػيا المجتمػع و  االقتصػادية التػي عانتيػاو  االجتماعيػةو  مما ال شػؾ فيػو أف ىػذه التحػوالت السياسػيةو 
ولوجي لممجتمع الجزائري يالعميقة في البناء السيسو  ثارىا الواضحةآقد تركت  ،الجزائري منذ نصؼ قرف تقريبا

ئؼ بصػػورة خاصػػة، فقػػد تغيػػرت المميػػزات الوظػػاو الػػزواج و  القرابػػةو  مؤسسػػاتو الييكميػػة كالعائمػػةو  بصػػورة عامػػة
ىػذا و  اسػتقراره،و  نظػاـ الػزواجو  عبلقاتيػا القرابيػةو  التي كانػت تتصػؼ بيػا العائمػة الجزائريػة كتركيبتيػا ووظائفيػا

العولمػة إلػى  التحػديث، إضػافةو  التصػنيعو  ألثػار التمػدفو  التغير كاف نتيجة حتمية لوحشية االستعمار الفرنسي
 ارة عػػف قريػة صػغيرة، فكممػا ظيػػر تغيػر فػي مكػاف إال وصػػاحبو تغيػر فػي أمػاكف أخػػرىالتػي جعمػت العػالـ عبػ

ف اختمفت األسبابو   (.644-643: 4004النتائج )محسف عقوف، و  ا 

التزاوج الثقافي التاريخي بيف ما خمفػو المسػتعمروف وبػيف العػادات والتقاليػد والقػيـ الحضػارية إلى  إضافة
فػػي الماضػػي السػػحيؽ كػػذلؾ الظػػروؼ االقتصػػادية والتكنولوجيػػة التػػي  التػػي سػػيطرت عمػػى المجتمػػع الجزائػػري

أحاطػػػت بػػػالجزائر نتيجػػػة التفاعػػػؿ واالتصػػػاؿ الثقػػػافي الحضػػػاري مػػػع المجتمعػػػات الصػػػناعية المتطػػػورة وكػػػذلؾ 
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عميػػو أصػػبحت عبلقػػات األفػػراد ثانويػػة و  نتيجػػة انتشػػار التربيػػة والتعمػػيـ ورقػػي المسػػتوى الثقػػافي بػػيف المػػواطنيف.
عاطفية عمى النحو ما كاف سائد في المجتمع التقميػدي، بػؿ و  تكامميةو  دفاعية أكثر مف كونيا أوليةو  يةانقسام

 :6531وآخػػروف،   محمػػد الجػػوىريابع الرسػػمي لمػػنظـ االجتماعيػػة )الطػػو  أصػػبح المجتمػػع قػػائـ عمػػى القػػانوف
 وؿ مسػتمر مػف عائمػة ممتػدةبناء العائمة الجزائرية التي تعػيش حالػة تحػو  (، ىذا ما أحدث تغير في نسؽ611
التكنولوجية التي تتبلءـ مػع و  تفرضيا أيضا تطور الظروؼ الماديةو  عائمة نووية يفرضيا الواقع المعاش إلى 

 (.644 :4004طبيعة العائمة النووية )محسف عقوف، 

لمػػػديواف  (6554)حسػػػب إحصػػػائيات  %14و% 10الػػػذي بمػػػغ و  تػػػو الجزائػػػرقإف التحضػػػر الػػػذي حق
باألحػػػداث التػػػي عرفيػػػا و  صػػػاء ، قػػػد تػػػـ بػػػوتيرة متسػػػارعة وارتػػػبط بالدرجػػػة األولػػػى باالسػػػتقبلؿالػػػوطني لئلح

االسػػتقبلؿ  المجتمػػع ولػػـ يػػتـ بصػػورة تدريجيػػة طبيعيػػة ومػػف أىػػـ ىػػذه األحػػداث البػػارزة ىػػي: ثػػورة التحريػػر،
 رالتسػييو  تخطػيط ونظرا لعدـ تييأ المدف لذلؾ مف ناحيػة ال .يالتحوؿ الديمقراط الوطني التنمية الصناعية،

أظيػرت  بػػأف  (6554)إال أف نتػػائج إحصػائية الػديواف الػوطني لئلحصػاء  ،حػدث نمػو حضػري غيػر موجػو
خاصة بالنسػبة لممسػتوى و  المستوى التعميمي ألرباب األسر يعتبر متدني بوجو عاـ خاصة لؤلسرة الريفية ،

الصػػراع بػػيف األدوار مػػف تضػػارب  ينشػػأ التعميمػػي الجػػامعي . تعػػدد وصػػراع األدوار فػػي المجػػاؿ الحضػػري:
التػي تفػوؽ قدراتػو ممػا يشػعر بػالعجز و  ض المسػؤوليات التػي ينبغػي عمػى الفػرد القيػاـ بيػا،ر تعػاو  المتطمبات

فالعامػػؿ الػػذي يعػػيش فػػي  .ويجعمػػو يقػػـو بأشػػياء ال يرغػػب فييػػا عػػف تحقيػػؽ ىػػذه المطالػػب كميػػا أو جزئيػػا ،
مطالػػب  و  ىػػذا الواقػػع فػػي تعػػارض بػػيف مطالػػب العمػػؿ وسػػط حضػػري متميػػز بتعػػدد أدواره يجػػد نفسػػو بحكػػـ

 أجػر مناسػب لمسػؤوليتو كػرب أسػرة ،إلػى  مف حيث ترتيػب األولويػات فيػو يحتػاج األسرة مف ناحية أخرى،
، ة مػف جيػة أخػرىمتطمبات األسػرة المعيشػيو  ىنا يحدث خمؿ مف عدـ التناسب بيف كفاية األجر مف جيةو 
كيفيػة إنفاقػو مػف أجػؿ إشػباع حاجاتيػا و  المعاصػرة األسػرة الجزائريػة ف مستوى الػدخؿ الػذي تتحصػؿ عمييػاأ

فأصػبحت القػدرة الشػرائية  المنزلػي، باالقتصػادة تػوازف اإلنفػاؽ األسػري أو مػا يسػمى ممشػك ، يكػوفاألساسية
المتذبذبػة والفوضػػوية أحيانػا أخػرى التػػي تشػيدىا السػوؽ الجزائريػػة و  ال سػيما مػع التغيػػرات السػريعةو  تضػعؼ
 مػػػا يترتػػػب عػػػف ذلػػػؾ مػػػف غػػػبلء أسػػػعار السػػػمع االسػػػتيبلكيةو  السػػػوؽ، دتبنػػػي الدولػػػة نظػػػاـ اقتصػػػا بسػػػبب

 .)641-644: 4004 آخروف،و  محمد بومخموؼ)الخدمات الضرورية و 
أال أف ىذا التحوؿ يسير سيرا بطيئا جدا بحيث ال يمكػف حسػابو إال عمػى مػر األجيػاؿ، فالعائمػة الجزائريػة 

االقتصػػادية التػػي عرفتيػػا اليياكػػؿ السياسػػية و  بيػػة، لػـػ تطبػػع بطػػابع التحػػوالت السػػريعةكغيرىػػا مػػف العػػائبلت العر 
 اإلعػبلـو  تكونت لدييا احتياجات جديدة كالترفيػوو  بالرغـ مف تأثرىا بالحياة الحضرية إذ تغير مستواىا المعيشي،
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غيرىػا مػف اآلالت التػي و  ،ةكالثبلجػة، آلػة الطػبخ، الغسػالة، السػيار  ةتعودت عمى استعماؿ عدة آالت كيرومنزليو 
تحضػر و  لكف بالتغيرات التي طرأت عمى المجتمع العربي في اآلونة األخيرة مف تصػنع .تسيؿ األعماؿ المنزلية

 دظيرت بوادر تنظيـ النسؿ، ألف األطفاؿ أصبحوا عبئا اقتصاديا كبيرا ال يتحممو الكثيػر مػف اآلبػاء )محمػد أحمػ
 (.404 40016، بيومي وعفاؼ عبد العميـ ناصر محمد

تحولت مف مجتمع صغير تتوفر فيو كؿ و  تقمصتو  وىذا حاؿ العائمة الجزائرية التي تغيرت وظائفيا
ىػػذا النظػػاـ و  نظػػاـ داخػػؿ مجتمػػع كبيػػر،إلػػى  وحػػدة ذات تخصػػص وظيفػػي أوإلػػى  مقومػػات االكتفػػاء الػػذاتي

ائمة الجزائرية وتقمصيا فقػط، بػؿ ولـ يكف التغير ظاىرة بارزة في تغيير حجـ الع غير منعزؿ ال بؿ متفتحا.
سػببا فػي  ةالفػر دانيػإلػى  الحيػاة فكػاف  التغيػر العػائمي والميػؿإلػى  شمؿ حتى بعض القػيـ والعػادات والنظػرة
 .(Benkhelil,1982 :1) اختفاء األنماط القديمة لمتعاوف والتضامف

 الجزائريػػة التػػي انتقمػػتفبػػروز قػػيـ جديػػدة وعػػادات وسػػموكات اجتماعيػػة أعطػػى طابعػػا متغيػػرا  لمعائمػػة 
القيـ التي كانت بارزة في الحياة الريفيػة، منيػا الػزواج المبكػر وسػيطرة الرجػؿ  واختفتالوسط الحضري إلى 

، فمـ تصبح العائمػة المؤسسػة الوحيػد لحيػاة الفػرد، بػؿ الروابطقوة و  اإلناثعمى المرأة وتفضيؿ الذكور عمى 
أخرى كالمدرسة والمصنع... فمـ تصبح تمؾ الخمية األولى أصبحت تنافسيا عدة مؤسسات اجتماعية ىامة 

فػػالنظـ  ،أنمػػاط جديػػدة مػػف السػػموؾ اإلعػػبلـالقائمػػة بنفسػػيا بجميػػع األدوار. وقػػد أدخمػػت المدرسػػة ووسػػائؿ 
نراه حيف يطمب أب مف ابنتو أف تشرح لو صيغة إداريػة  وعنػدما  واألدوار انقمبت رأسا عمى عقب. وىذا ما

 (.442: 6541يب والده الفبلح )جغموؿ عبد القادر،يعالج االبف الطب

أف   (انوفف)  Fanon ، حيث يشيروقد تغيرت وضعية المرأة والتغير ىذا حسف مكانتيا االجتماعية
مػػس  اختفػػى خػػوؼ اآلبػػاء عػػفحيػػث  ،منسػػاء الجزائريػػات دورا أساسػػيا فػػي تغييػػر وتحويػػؿ مجػػرى حيػػاتيفل

ب الحريص لخطوات ابنتو، ولـ تعد العائمة كميا تتحكـ في البنت شرؼ العائمة، فمـ يصبح األب ذلؾ المراق
 .)  (Fanon,1982 :144فمقد ذابت كؿ تمؾ القيـ في الجزائر الجديدة

فػػي التغيػػر  عػػامبل ميمػػاالثقػػافي الجديػػد لممجتمػػع الجزائػػري و  وكػػاف الوضػػع االقتصػػادي واالجتمػػاعي
مػة، حيػث أف تنميػة الميػداف التعميمػي ودخػوؿ الذي أصػاب جميػع مؤسسػات المجتمػع الجزائػري خاصػة العائ

 المدرسػػػػػة وتطػػػػػوير اإلعػػػػػبلـ الػػػػػذي أصػػػػػبح وجػػػػػو جديػػػػػد يتفاعػػػػػؿ مػػػػػع العائمػػػػػة والمجتمػػػػػع معػػػػػاإلػػػػػى  البنػػػػػت
(Benkhelil, 1982 :1). 

ونافسػػت المؤسسػػات االجتماعيػػػة ومنيػػا المدرسػػػة دور العائمػػة فػػي تربيػػػة وتنشػػئة الطفػػػؿ، كمػػا يمعػػػب 
الراشد أيضا. فكاف تنظيـ جديد لحياة العائمة في الوسط الحضػري والػذي يزيػد  المصنع دورا في تنشئة الفرد
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. فكاف كؿ تحوؿ وتغير يظير عمى مستوى المجتمػع تمتػد آثػاره بنػاء العائمػة ويػؤثر إلػى  تأثير يوما بعد يـو
الثػاني،  ىذا األخير بدوره في بناء المجتمع، إذا كػاف التبػادؿ واضػحا كػؿ تغييػر فػي البنػاء الواحػد يػؤثر فػي

بحيث أصبح الفػرد غيػر خاضػع لمعائمػة وحػدىا، فمػـ تعػد العائمػة ىػي المسػؤولة الوحيػدة التػي تضػبط سػموؾ 
وظيػػػرت  االجتماعيػػػة،وضػػػعفت الضػػػوابط  الفػػػرد، فتبلشػػػت تمػػػؾ القواعػػػد السػػػموكية، وسػػػمطة األب الصػػػارمة

تحػػدد حياتػػو وذلػػؾ منػػذ  ضػػوابط رسػػمية قانونيػػة، ولػػـ يصػػبح الفػػرد فػػي قبضػػة العائمػػة وحػػدىا، والتػػي كانػػت
يغػػػدو ذلػػػؾ الفػػػرد  ـ. وأكتسػػػب الفػػػرد حريتػػػو الخاصػػػة ومسػػػؤوليتو عمػػػى نفسػػػو، فمػػػحتػػػى مماتػػػونعومػػػة أظػػػافره 

المنعزؿ في العالـ المحصور، تحت  سمطة العائمة بؿ أصػبح حػرا غيػر مجبػر أف تكػوف لػو عبلقػات قرابيػة 
 .(5: 6522 ى الخشاب،)مصطف تتحكـ في مصيره وحياتو الخاصة، كما أصبح أكثر تفتحا

ىػػذه الحركيػػة أدت عمػػى  كػػؿو  ،فػػي التنميػػة االجتماعيػػة المجتمػػع الجزائػػري األشػػواط  التػػي قطعيػػا ف  إ
ممػػا سػػاعدتيـ فػػي تكييػػؼ حيػػاتيـ وفػػؽ  ،تغيػػر وتبنػػي نظػػـ وعػػادات اجتماعيػػة  لػػدى جيػػؿ الثػػورة واالسػػتقبلؿ
ت االجتماعيػػة، اعتمػػاد التخطػػيط العػػائمي، شػػروط التنميػػة: كانتشػػار الثقافػػة االسػػتيبلكية واسػػتعماؿ الخػػدما

الميني،   االستقبلؿ بمساكف فردية بعيدة عف المسكف األبوي، ظيور التدرج االجتماعي الناجـ عف التراتب
 .(Boutefnouchet, non daté :34) حد ما في البناء العائميإلى  عوامؿ أثرت كميا

 

 خصائص العائمة الجزائرية:-3-2
 أف العائمة الجزائرية ليا عدة مميزات منيا:لى إ توصمت عدة دراسات

  العائمة الجزائرية ىي الخمية األساسية في المجتمع الجزائري، حيػث تتكػوف مػف أشػخاص تجمعيػـ
 تضػػمف لكػػؿ عضػػو مػػف أعضػػاءىا مكانتػػو ووظيفتػػوو  ىػػي التػػي تعػػيفو  صػػمة الػػزواجو  صػػمة القرابػػة

 .(Bourdieu , 1980 : 86)ىدفو مف الحياة و  نمط حياتو،و 

 يعتبػػر الػػزواج أسػػاس تكػػويف العائمػػة الجزائريػػة، فيػػو ضػػرورة وواجػػب اجتمػػاعي مػػف ميػػاـ الجماعػػة 
قػػد يتسػػمـ و  تجعميػػـ مسػػئوليف،و  لػػيس الفػػرد، حيػػث أف العائمػػة تػػزوج أبنائيػػا حتػػى تضػػمف اسػػتمراريتياو 

 ربقػػػد يكػػػوف داخمػػػي يػػػتـ بػػػيف األقػػػاو  التعمػػػيـو  الػػػزواج بأنػػػو خػػػارجي خاصػػػة بعػػػد خػػػروج المػػػرأة لمعمػػػؿ
  (.13: 6540الجيػػػػراف لضػػػػماف تماسػػػػؾ المحػػػػيط الػػػػذي يعػػػػيش فيػػػػو األفػػػػراد) بوتفنوشػػػػت مصػػػػطفى، و 

ألنػػو  الفػػرد، ميػػاـ الجماعػػة بالدرجػػة األولػػى قبػػؿالػػزواج فػػي العائمػػة ضػػرورة  اجتماعيػػة ميمػػة مػػف 
 ,Bourdieu)وتمتػيف الػروابط القرابيػة  ،وسيمة ربط عبلقات جديدة حتى يزداد حجـ العائمة الكبيػرة

الزواج في العائمة الجزائرية بسمات خاصػة فيػو يخضػع لقػيـ وعػادات حيػث  يتميزو  .(15 : 1980
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أف ىذه األخيرة جعمت الػزواج فػي الريػؼ الجزائػري فػي أغمػب األحيػاف داخمػي، أي بػيف األقػارب أو 
تقـو العائمة باختيار الخطيػب حسػب صػفات مرغػوب فييػا   الجيراف، وكذلؾ في الكثير مف األحياف

بنيػػا المػػرأة المػػاىرة والجػػادة فػػي العمػػؿ ألف إل ـوف أخػػذ بعػػيف االعتبػػار المعنػػي بػػاألمر، فتختػػار األد
 صػػػػفات الطػػػػاىرة واليػػػػدوء والصػػػػبرإلػػػػى  اليػػػػدؼ مػػػػف الػػػػزواج ىػػػػو خدمػػػػة الػػػػزوج واألىػػػػؿ، إضػػػػافة

(Zerdoumi , 1980 : 62).  
  العائمػػة الجزائريػػة ىػػي عائمػػة بطريقػػة(Patriarcal)  ىػػو و سػػئوؿ الروحػػي ليػػا فييػػا األب ىػػو المو

غالبػػػا و  مرتبػػػة خاصػػػة تسػػػمح لػػػوو  لػػػو مكانػػػةو  (Patrimoine)يسػػػير ثروتيػػػا و  الػػػذي يػػػنظـ أمورىػػػا
             (.13: 6540باسػػػػػػػػتعماؿ نظػػػػػػػػاـ محكػػػػػػػػـ لمحفػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػى تماسػػػػػػػػكيا )بوتفنوشػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػطفى ، 

سػػػػر أف أغمبيػػػة األ (4004) حصػػػػاءأكػػػػدت نتػػػائج اإلحصػػػػائيات األخيػػػرة لمػػػػديواف الػػػوطني لئللقػػػد و 
 .فييػػػا امػػػرأةاألسػػػرة  ةتكػػػوف ربػػػ% 66.0مقابػػػؿ  ، %45.0بنسػػػبة  فييػػػا رجػػػؿ ةالجزائريػػػة رب األسػػػر 

 .سػػػنة 20.3 األسػػػرة ىػػػو ةأف سػػػف المػػػرأة ربػػسػػػنة، مػػػع العمػػـ  16.4متوسػػط سػػػف رب العائمػػػة ىػػو و 
أرامػػػؿ،   %4.3نسػػػبة و  ،%42.0وعمومػػػا أغمػػػب أربػػػاب األسػػػر الجزائريػػػة متزوجػػػوف وذلػػػؾ بنسػػػبة 

  .(ONS ,2008 :17-18) مطمقيف %6.4عزاب، ونسبة  %1.6ونسبة 

  نظػػػػاـ القرابػػػػة فػػػػي العائمػػػػة الجزائريػػػػة ىػػػػو أكنػػػػاني (Agnatique) حيػػػػث النسػػػػب فييػػػػا ذكوريػػػػا        
ينتقػػؿ الميػػراث فػػي خػػط أبػػوي مػػف و  يبقػػى انتمػػاء المػػرأة )األـ( دائمػػا ألبييػػا،و  االنتمػػاء دائمػػا أبػػوي،و 

 (.13 65406 بف  )بوتفنوشت مصطفى،اإلإلى  األب

  يتنػػوع شػػكؿ العائمػػة الجزائريػػة إمػػا ممتػػدة أو نوويػػة حسػػب الشػػريحة االجتماعيػػة التػػي تنتمػػي إلييػػا 
         المسػػػػػػػتوى الثقػػػػػػػافي و  الظػػػػػػػروؼ االقتصػػػػػػػادية التػػػػػػػي تتمتػػػػػػػع بيػػػػػػػاو  المنطقػػػػػػػة التػػػػػػػي تسػػػػػػػكف فييػػػػػػػا،و 
 :4004حسف عقوف، أيضا توفير أو عدـ توفير المساكف الكافية في المجتمع )مو  العممي ألفرادىاو 

616.) 
  ذا كانػت و  كبيػريختمؼ حجـ العائمة الجزائريػة بػاختبلؼ شػكميا فػإذا كانػت عائمػة ممتػدة فحجميػا ا 

 نوويػػة فحجميػػا صػػغير ألف الممتػػدة تحتػػوي عمػػى جيمػػيف أو أكثػػر أمػػا النوويػػة تحتػػوي عمػػى الوالػػديف
 أبنائيـ دوف سف الزواج.و 

 يكػػوف بيػػت كبيػػر أو مجموعػػة منػػازؿ متجمعػػة إذا  تعػػيش العائمػػة الجزائريػػة تحػػت سػػقؼ واحػػد، قػػد
قد يكوف بيت صغير إذا كانت عائمة نووية. سمتيا اإلقامة المشتركة سواء فػي و  كانت عائمة ممتدة

 .ةمتبلصقأوفي منازؿ متجاورة  ونفسالمنزؿ 
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 تركيبة العائمة الجزائرية: –4–
وبخاصػػة خػػبلؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف  ،إف التغيػػرات البنائيػػة التػػي تعرضػػت ليػػا المجتمعػػات العربيػػة 

القػػرف العشػػريف مػػف الصػػعوبة فيميػػا وتحميميػػا والكشػػؼ عػػف أبعادىػػا وجوانبيػػا المختمفػػة بعػػزؿ عػػف السػػياؽ 
أي أف تمػؾ  العالمي والتحوالت التػي يتعػرض ليػا مػف ناحيػة، والسػياؽ اإلقميمػي والمحمػي مػف ناحيػة أخػرى.

والظػػػػروؼ المحميػػػػة واإلقميميػػػػة والعالميػػػػة المتداخمػػػػة لتغيػػػػرات قػػػػد جػػػػاءت انعكاسػػػػا لمجموعػػػػة مػػػػف العوامػػػػؿ ا
 والمتشػػابكة. وأف تمػػؾ التغيػػرات التػػي تعرضػػت ليػػا المجتمعػػات العربيػػة قػػد انعكسػػت بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر

حيػػث تعرضػػت ىػػذه األخيػػرة لمجموعػػة مػػف التغيػػرات البنائيػػة والوظيفيػػة )سػػعيد مباشػػر عمػػى تركيبػػة العائمػػة، 
  .(650 40006 الكبيسى وآخروف،

التنميػػة الحديثػػة التػػي  الفرنسػػية ولمتطمبػػاتوتعػػرض العائمػػة الجزائريػػة لتػػأثيرات السياسػػة االسػػتعمارية 
 االسػػتقبلؿ جعمتيػػا تعيػػد ىيكمػػة بنيتيػػا االجتماعيػػة حسػػب مػػا تمميػػو الظػػروؼ الجديػػدة الجزائػػر بعػػدخاضػػتيا 

عمػػؽ المسػػتوى األوؿ بالعبلقػػات لممجتمػػع الجزائػػري، فقػػد مسػػت ىػػذه الييكمػػة مسػػتوييف فػػي البنػػاء العػػائمي، يت
االجتماعيػػة ومػػا نجػػـ عنيػػا مػػف تحػػوؿ فػػي دوائػػر القرابػػة، بينمػػا يتعمػػؽ المسػػتوى الثػػاني بالنقمػػة االجتماعيػػة 

سػػيو ثقػػافي فػػي البنػػاء العػػائمي الػػذي يال تعبيػػر عػػف تغيػػر سىػػذه الييكمػػة مػػا ىػػي إ ف  إالسػػتراتيجيات الػػزواج. 
ولعػػؿ أىػػـ مطمػػب تنمػػوي أكسػػب تػػأثير واضػػح فػػي ىػػذا  .التنمويػػةاسػػتجاب لؤلسػػباب التاريخيػػة ولممتطمبػػات 

التػػػي أفػػرزت أنمػػػاط معيشػػية جديػػػدة فػػػي الحيػػاة العائميػػػة ومػػا انتشػػػار الفردانيػػػة  ،البنػػاء ىػػػو عمميػػة التحضػػػر
ال دليؿ قاطع عمى زواؿ روح التضامف ضمف البنيػة التقميديػة، وفػي المقابػؿ إواالستقبلؿ المادي في العائمة 

ة القاعديػػة لمفػػرد الجزائػػري المشػػبعة بػػروح المواطنػػة مػػف حيػػث أنػػو فاعػػؿ اقتصػػادي ضػػمف ظيػػرت الشخصػػي
فػػػالتغير الحاصػػػؿ عمػػػى المسػػػتوى  .السػػػيرورة التنمويػػػة وىػػػذا مػػػا تميػػػزت بػػػو البنيػػػة الجديػػػدة لمعائمػػػة الجزائريػػػة

ائمتػو ودور فػي بف البػالغ لػو دور فػي عاألدوار عمى مستوى البنية العائميػة، فػاإل االجتماعي  خمؽ ازدواجية
كما استجابت البنت،  عممو وىذا ما يميزه عف والده بعمؿ مرموؽ ومستوى تعميمي الئؽ وبموقؼ سياسي. 

الفتاة، المػرأة لشػروط التنميػة، فالشػعور بػروح المواطنػة وممارسػتيا لحقوقيػا جعػؿ وضػعيتيا االجتماعيػة فػي 
تسػيير حياتيػا بنفسػيا وىػذا بػدوف مػا يكػوف ىنػاؾ البناء تتغير، وسمحت ليا بإدالء آراءىا واتخاذ مبادرات و 

 .(Boutefnouchet, 1980 :223-224)تعارض مع عائمتيا

فيذا التحوؿ في البنية العائمية أحدثتو مكانة األفراد في المجتمع التي منحت لمعائمة ىيكمة جديدة، 
 ,Boutefnouchet) العائمػةفالترقية االجتماعية والنجاح االقتصادي الذي ينالو الفرد يتعدى تأثيره في 

non daté : 34)،  وىػذا 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 
 (Secrétariat Social d'Alger, 1966 :28) واإلنتاج االقتصادي

التػػػػي تناولػػػت خصػػػائص العائمػػػة الجزائريػػػػة، فإنيػػػا أكػػػدت أف ىػػػػذه  ةالسيسػػػيولوجيحسػػػب الدراسػػػات و 
حتراـ األب إاألخيرة ما زالت تحافظ عمى بعض القيـ الخاصة بالبنية التقميدية بسياقيا الريفي والحضػري، كػ

اع  ػلعائمة الكبيرة، في حيف تجد ىناؾ ضيػممارسة التعاوف العائمي وروح ا، (Origines)والتشبث باألصوؿ
  اـ اإلرث، تماسػػػػػػػػػػػػػػػؾ االقتصػػػػػػػػػػػػػػػاد العػػػػػػػػػػػػػػػائمي، روح الجماعويػػػػػػػػػػػػػػػةػص مثػػػػػػػػػػػػػػػؿ انقسػػػػػػػػػػػػػػػػض الخصائػػػػػػػػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػػػػػػػ

(Communautarisme)  لزامية الفصؿ بيف الجنسيف  .  (Boutefnouchet, 1980 :219)وا 

فييا، وسمح بممارسة  السموؾ الجنسي ـتكونت العائمة الجزائرية عف طريؽ الزواج، الذي نظولقد    
تعاقػػػػد و  اجتماعيػػػػة، وألنػػػػو اتفػػػػاؽ و  ينيػػػػةالعبلقػػػػات الجنسػػػػية بػػػػيف الػػػػزوجيف، ألنػػػػو يعطػػػػي لمعائمػػػػة شػػػػرعية د

أنو بفضػؿ الػزواج إلى  وأف العبلقات الجنسية خارجو غير مقبولة في المجتمع الجزائري. إضافة اجتماعي،
الوقػت إلػى  يػاة االجتماعيػة منػذ المجتمػع التقميػديعممت العائمة الجزائرية عمى المحافظة عمػى اسػتمرار الح

خبلؿ االستيطاف الفرنسػي لمجزائػر تػتبلءـ مػع و  الحالي. وليذا كانت تركيبة العائمة الجزائرية )التقميدية( قبؿ
ىػػػا، ألف تمنػػع كػػؿ محاولػػة اسػػتقبلؿ ألفراد المركزيػػة فيػػو حتػػى أنيػػػا ةبػػؿ تعتبػػػر الخميػػ بنػػاء ىػػذا المجتمػػع ،

االمتثاؿ لمعايير ىذه و  عمى التعاوفو  )العائمة( صعوبة المحيط االيكولوجي تجبرىـ عمى العيش في جماعة
  .(Medhar,1992 : 23)الجماعة 

فقداف بعض الوظائؼ األساسية في البنية التقميدية لمعائمة الجزائرية ال ينفي مف أنو ىناؾ تحويؿ  ف  إ
مواكبتيػا لمظػروؼ إلػى  اعي الحػالي يتميػز بػبعض الميػزات التقميديػة، إضػافةنيائي فييػا، ألف البنػاء االجتمػ

االجتماعية الجديدة لممجتمع، وىذا ما يؤكد أف بنية العائمة الجزائرية مازالت في المرحمة االنتقاليػة وبالتػالي 
ورة التفكيػؾ إعادة الييكمة مف جديد، ولعؿ أىـ مثاؿ يوضح سير  ييمكف دراسة بنيتيا وفؽ سيرورة ثانية وى

عادة التركيب في العائمة األبوية ىي الظروؼ األمنية وتعديؿ بنيػة االقتصػاد الجزائػري ونقػص وصػعوبة  ،وا 
  التماسػػػؾ العػػػائمي مػػػف جديػػػد تميكانيزمػػػاالحصػػػوؿ عمػػػى السػػػكف لسػػػنوات ىػػػي أسػػػباب  أعػػػادت تشػػػغيؿ 

.(Hadjij, 1998 :99-100)     
التػػي يقصػد بيػػا نمػػط  ؼ عمػػى تركيبػة العائمػػة الجزائريػة،وعميػو لمعرفػػة المجتمػع الجزائػػري يجػب التعػػر 

 . وىذا ما سنتطرؽ إليو. المكانات في  العائمة الجزائرية والعبلقات فيياو  األدوارو  وحجـ
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 العائمة الجزائرية: نمط 4-1 
السػػمطة فييػػا فػػي يػػد األب و  العائمػػة الجزائريػػة منػػذ القػػدـ بأنيػػا عائمػػة ممتػػدة تضػػـ عػػدة أجيػػاؿتميػػزت 

ىو العائمة الممتدة التي تتكوف مف األب واألـ وأبنائيـ  فييا نمط السائدالعميو فو  يسير شؤوف أفرادىا. الذي
... وتعتبػػر ىػػذه العائمػػة ؿ، الخػػاة، الخالػػـالعمػػة، العػػ وأحفػػادىـ واألقػػارب مػػنيـ: فالمتػػزوجيف والغيػػر متػػزوجي

ؿ: األجػػػداد/ اآلباء/األحفػػػاد الػػػذيف ألنيػػػا تحتػػػوي عمػػػى أكثػػػر مػػػف ثبلثػػػة أجيػػػا (patriarcale)عائمػػػة أبويػػػة 
غالبػػا مػػا يكػػوف نظػػاـ الػػزواج داخميػػا بػػيف أبنػػاء و  يعيشػػوف مػػع بعػػض. حيػػث يبقػػى اإلرث بػػيف اإلخػػوة الػػذكور

 .(Borrmans , 1977 : 614)العمومة وذلؾ الستمرار سيرورة األجياؿ فيما بينيـ 

ة أشػكاؿ، وذلػؾ راجػع لمػا عرفػو عدإلى  انفجرتو لقد تحولت و  لكف حاليا أصبحت بنية غير مستقرةو 
كػػػاف ليػػػا أثػػػر كبيػػػر فػػػي العائمػػػة  ،سياسػػػيةو اقتصػػػادية و  ثقافيػػػةو  المجتمػػػع الجزائػػػري مػػػف تحػػػوالت اجتماعيػػػة

خاصػػة و  االقتصػػاديةو  الجزائريػة التػػي لػػـ تطبػػع بطػػابع التحػػوالت السػػريعة التػي حػػدثت فػػي اليياكػػؿ السياسػػية
مف ىذا و  ا بطيئا جدا ال يمكف حسابو إال عمى مر األجياؿالتصنيع السريع، بؿ أف تطور العائمة يسير سير 

 (13 65406التغير ظيرت عدة نماذج لمبنية العائمية )بوتفنوشت مصطفى، 

 

 وتتمثؿ ىذه األنماط فيما يمي:
  العائمة األبوية الحديثة الواسعة (La Famille néo patriarcale:) 

العمػؿ ىنػاؾ، و  أوالده لمعيشو  المدينة مع زوجتوإلى  تكونت ىذه العائمة مف خبلؿ انتقاؿ أحد األبناء
الػزواج و أصػبحت عائمػة أبويػة حديثػة واسػعة و  تحولػت مػع زواج األوالدو  أي في البداية كانت عائمػة زواجيػة

السػمطة المطمقػة تعػود لػؤلب، ومػف و  فييا عمى الطريقة التقميدية، حيث األـ ىي التي تختار زوجات أوالدىا
 : Khodja , 1979)ىذه العائمة ىي بنية ثانية عمى أنقاض العائمة األبوية المستقرة  ىذا يمكف اعتبار أف

47). 

  العائمة الزواجية (La Famille conjugal :) 
  ظيػػر ىػػذا الشػػكؿ مػػف العائمػػة نتيجػػة التحػػوالت التػػي طػػرأت عمػػى المجتمػػع الجزائػػري كتعمػػيـ التعمػػيـ      

ىػذا الشػكؿ يعػيش فػي المدينػة منػذ و  انفجػار العائمػة الممتػدة،إلى  التي أدتو  التمدف الحضري...و  التصنيعو 
ىػػذا الشػػكؿ مػػف العائمػػة يتكػػوف مػػف و  عائمػػة المػػرأة مػػدني،و  أي األصػػؿ الجغرافػػي لعائمػػة الرجػػؿ ،مػػدة طويمػػة
أوالدىمػػػػا فقػػػػط أي مسػػػػتقمة عػػػػف العائمػػػػة الكبيػػػػرة، تسػػػػير حياتيػػػػا بمفردىػػػػا فيعتمػػػػد الػػػػزوجيف عمػػػػى و  الػػػػزوجيف

فػي أغمػب األحيػاف كػبل مػف الػزوجيف و  ص، فنجػد المػرأة تعمػؿ أو كانػت عاممػة قبػؿ الػزواج.مػدخوليما الخػا



 تركيبة العائلة والعائلة الجزائرية                                       الثالث                   الفصل

-196- 

 

الحػب و  قاـ الزواج فييا عمى االختيار الحػرو  الزوجة تشارؾ في تسيير أسرتيا،و  لديو مستوى تعميمي معيف
 .(Khodja , 1979 : 47)نتيجة تحضر عمى األقؿ جيميف 

   العائمة(Para conjugal): 
 عائمػػة الػػزوج، فػػالزواج فييػػا مبنػػي عمػػى عبلقػػة الحػػب قبػػؿ الػػزواجو  أوالدىمػػاو  ؿ الػػزوجيفوىػػي تشػػم

تشػػارؾ أـ الػػزوج فػػي بعػػض و  التكيػػؼ معيػػاو  الزوجػػة تحػػاوؿ االنػػدماج مػػع عائمػػة الػػزوجو  االختيػػار الحػػر،و 
فقػػط ىػذا النػػوع ىػو فػػي األصػؿ عائمػػة زواجيػة تعػػيش فػي وسػػط عائمػة أبويػػة حديثػة وذلػػؾ و  األمػور العائميػػة.

 .(Khodja, 1979 : 47)بسبب أزمة السكف 
ضافة نوع و  واقع العائمة الجزائرية يمكف مبلحظةإلى  بالرجوعو   المتمثػؿ فػي العائمػة الزواجيػة و  خػرآا 

 التي تعيش مع عائمة األـ بسبب كذلؾ أزمة السكف.

أنو لـ يقدـ  رغـ أربعة أصناؼ،إلى   الجزائرية الحديثة العائمة ولقد صنؼ الديواف الوطني لئلحصاء
 (ONS ,1998 :2)  :تعريفا محددا ليا وىي

 أطفاؿ.و  أسرة متكونة مف زوج وزوجة الصنف األول: -
 .أسرة متكونة مف زوج وزوجة بدوف أطفاؿ الصنف الثاني: -
 أطفاؿ.و  أسرة أحادية الوالديف متكونة مف أب أو أـ فقط :ثالصنف الثال -
 
 أسرى أخرى. :الصنف الرابع -4-

 محمػػد بومخمػػوؼ) ىػػي:و  بلؿ ىػػذه األصػػناؼ يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى ثبلثػػة  أنمػػاط  مػػف األسػػرمػػف خػػ
 .(641-6644 4004 آخروف،و 

  :بػدونيـ أو  الزوجػة باألطفػاؿ أوو  ىي المتكونة مػف الػزوجو  ويتمثؿ في األسرة النووية النمط األول
                       أحادية الوالديف األب أو األـ فقط مع األبناء.

   :ىػي التػي تتكػوف مػف أسػرتيف فػأكثر مػف األسػر السػابقة و  ويتمثؿ في األسػرة الممتػدةالنمط الثانٍي
مع أشخاص آخريف أو بدونيـ بصرؼ النظر عف طبيعة العبلقة التي تجمعيـ إال أنيا في الغالػب تػربطيـ 

 .عبلقة الدـ

   :تتكػػوف مػػف األسػػر النوويػػة ويتمثػػؿ فػػي األسػػرة شػػبو النوويػػة أو المتسػػعة وىػػي التػػي النننمط الثالننث
تعػرؼ فػي بعػض البحػػوث  ياألسػػرة، والتػلكنيػا تعػيش وحػدىا أو يعػػيش معيػا أشػخاص مػف خػارج  ،السػابقة
 .المركبة باألسرة
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األسػػػػرة الممتػػػػدة مػػػػف و  وقػػػػد سػػػػاد االعتقػػػػاد بػػػػأف األسػػػػرة النوويػػػػة ىػػػػي مػػػػف خصػػػػائص المجتمػػػػع الحضػػػػري
فػػالتغير  ،الحػػاالتو  صػػحيحا فػػي جميػػع الظػػروؼ يسخصػػائص المجتمػػع الريفػػي، لكػػف يبػػدو أف ىػػذا االعتقػػاد لػػ

يتجمػى ذلػؾ و  الحضرية عمى حد سػواءو  الذي عرفو المجتمع الجزائري ىو تغير شامؿ طاؿ جميع البيئات الريفية
فيمػػا يتعمػػؽ بػػنمط األسػػرة بػػؿ نجػػد فػػي بعػػض الحػػاالت أف األسػػرة النوويػػة  ،فػػي االختبلفػػات البسػػيطة بػػيف البيئتػػيف

وذلػؾ كمػا أظيرتػو نتػائج البيانػات اإلحصػائية  لعػاـ  ،بيئػات الريفيػة منػو فػي البيئػات الحضػريةأكثر انتشػارا فػي ال
تكشػػػؼ ىػػػذه النتػػػائج عػػػف عػػػدة حقػػػائؽ ىامػػػة تتعمػػػؽ بػػػنمط العائمػػػة ، حيػػػث لئلحصػػػاءلمػػػديواف الػػػوطني ( 6554)

ات الشػائعة فػي ىػذا االعتقػادو  الحضرية خاصة، التي قػد تخػالؼ التوقعػاتو  في المناطؽ الريفيةو  الجزائرية عامة
  .(ONS ,1998 :2) يمكف توضيحيا فيما يمي: يالشأف، والت

 مف مجموع أنماط األسرة الجزائرية، %36يوجد نزوع واضح نحو نمط األسرة النووية الذي يمثؿ  .6
                        فقط تمثؿ نمط األسرة الممتدة .                                %16.50مقابؿ 

يعتبر ىذا مؤشر ىػاـ عػف و % 15.01نسبة  (1966) لـ تكف تتجاوز األسرة النووية في إحصاء .4
  . اليوـإلى  التغير الذي عرفتو بنية األسرة الجزائرية منذ االستقبلؿ

بػدوف أشػخاص مػف خػارج و  نوويػة،مف البيوت الجزائرية العادية تتكوف مػف أسػر % 20أكثر مف  .1
خػر ىػاـ عػف التغيػر آويعد ىذا مؤشر % 02.4سوى  (1966)ف يمثؿ في إحصاء النوع لـ يك ا، ىذاألسرة

 الذي تعرفو األسرة الجزائرية في بنيتيا.

نػاطؽ الحضػرية مال في% 36.10 مف ينتشر نمط األسرة النووية في المناطؽ الريفية بنسبة أكبر .0
أف ىػػذا االتجػػاه يشػػكؿ ظػػاىرة ورغػػـ ىػػذا الفػػارؽ الطفيػػؼ فػػي النسػػبة فػػاف لػػو داللػػة كبيػػرة تؤكػػد  ،30.50%
 عامة.

 

 حجم العائمة الجزائرية: 4-2

في عمميات إنتاج كبيرا في العائمة الجزائرية التقميدية،  حجـ العائمة مف حيث عدد أفرادىا دورا  لعب
ما تحتاجػو العائمػة لبلسػتيبلؾ، ويػزداد شػأف العائمػة التػي يكػوف عػدد أفرادىػا كبيػرا خاصػة تمػؾ المكونػة مػف 

 ,Boutefnouchet لحمايتيػا عاممػة كافيػة لسػد حاجيػات العائمػة الكبيػرة، وقػوة، الػذيف يمثمػوف يػدا الػذكور

1980 : 45)). 
ذا و  يختمػػػؼ حجػػػـ العائمػػػة الجزائريػػػة بػػػاختبلؼ شػػػكميا فػػػإذا كانػػػت عائمػػػة ممتػػػدة فحجميػػػا كبيػػػرواآلف  ا 

 ويػػة تحتػػوي عمػػى الوالػػديفألف الممتػػدة تحتػػوي عمػػى جيمػػيف أو أكثػػر أمػػا النو  ،كانػػت نوويػػة فحجميػػا صػػغير
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 خضػعت لحركػةأبنائيـ دوف سف الزواج. وتعيش اآلف العائمػة الجزائريػة بػيف التقميػد والتجديػد خاصػة بعػدـ و 
عامػػػؿ السػػكف الػػذي كػػاف مييػػأ لتفكيػػؾ العائمػػة الممتػػػدة إلػػى  اليجػػرة أو النػػزوح الريفػػي نحػػو المػػدف، إضػػافة

 ,Benkhelil) العائمةأوؿ ما أصاب حجـ و  غير واضحاخاصة بعد رحيؿ األبناء المتزوجيف. ليذا كاف الت

1982 : 4). 
 6522نخفاض التدريجي الذي طرأ عمى حجـ العائمة الجزائريػة خاصػة خػبلؿ الفتػرة الممتػدة مػف اإلو 

 (645: 4004 ،محسف عقوف) :إلىيرجع  ةالسيسيولوجييومنا حسب الدراسات إلى 
النووية، دفػع ىػذه إلى  لمعائمة الجزائرية مف الممتدة خرىأأحيانا  إراديأحيانا والبل اإلراديالتغيير  .6

األقارب بالسكف معيا في بيت واحد، وىذا يعني بأف العائمػة إلى  المجاؿ إعطاءعدـ إلى  األخيرة
الجزائريػػػػة النوويػػػػة قػػػػد اسػػػػتقمت عػػػػف أقاربيػػػػا فػػػػي مضػػػػمار السػػػػكف المعيشػػػػي، وحسػػػػب البحػػػػوث 

 مما قمت أزمة السكف في المجتمع الجزائري.ترتفع نسبة األسر النووية ك ةالسيسيولوجي

رغبة األسرة الجزائريػة فػي تطبيػؽ طػرؽ تحديػد وتنظػيـ النسػؿ رغبػة منيػا فػي تحديػد عػدد أطفاليػا  .4
وذلػػؾ لمظػػروؼ االقتصػػادية واالجتماعيػػة وأيضػػا نتيجػػة لمػػوعي االجتمػػاعي والثقػػافي الػػذي عرفتػػو 

 المرأة الجزائرية خاصة.

شػػيوع النظػػاـ األحػػادي و  نظػػاـ تعػػدد الزوجػػات فػػي المجتمػػع الجزائػػري،قمػػة نسػػبة تعػػدد الزوجػػات أو  .1
 سيولوجي.يلمزواج لعب دورا ال يستياف بو في التقميؿ مف حجـ العائمة وتغيير تركيبيا الس

 (،6543) ذالعائمػة الجزائريػة تقمػص منػ أف حجػـلقد بينت إحصػائيات الػديواف الػوطني لئلحصػاء و   
 فػي شػخص 1.5(، ووصػؿ 6554فػي )شػخص  2.2إلػى  ثػـ تػدنى شػخص،  3.6( 6543حيث بمغ فػي )

(4004) (ONS , 2008 :17). 

 

 نظام القرابة في العائمة الجزائرية: 4-3
أنيػا إلػى  في العائمة الجزائرية ىي مجموع الصبلت المحددة اجتماعيا، وىذه الصػبلت إضػافة القرابة

 .(Boutefnouchet, 1980 :17) دموية فيي دينية وحقوقيو وأخبلقية

                (يكمػػػػواتر)د Descloitresو دبػػػػزي وكػػػػاف نظػػػػاـ القرابػػػػة فييػػػػا يتبػػػػع الخػػػػط األبػػػػوي، فحسػػػػب كػػػػؿ مػػػػف 
، فالعائمػػػة الجزائريػػػة ىػػػي عائمػػػة أبويػػػة واسػػػعة والبلانقسػػػامية، وأف عبلقػػػات القرابػػػة تعطػػػي أىميػػػة بوتفنوشػػػتو 

 "ابػػف العػػـ"أف كممػػة  » :بوتفنوشػػتمصػػطفى يقػػوؿ   إذ وتمثػػؿ القرابػػة أقػػوى حصػػف، لمجماعػػة أكثػػر منػػو لمفػػرد.
تتجػػػاوز الػػػروابط الدمويػػػة. كمػػػا عرفػػػت الػػػروابط القرابيػػػة تقمػػػص عمػػػى مسػػػتوى العائمػػػة الواحػػػدة وعمػػػى مسػػػتوى 
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فأصػػػبحت العبلقػػػات تتحػػػدد بعػػػامميف ىمػػػا التكػػػرار والنوعيػػػة بمعنػػػى أف تػػػردد العبلقػػػات  ،العػػػائبلت فيمػػػا بينيػػػا
وجود مناسبات كبرى كاالحتفاالت الدينية،الزواج، االزدياد أو عنػد الوفػاة أو القرابية بيف العائبلت يتوقؼ عند 

بينمػػػػا نوعيػػػػة العبلقػػػػات تتحػػػػدد أكثػػػػر فػػػػأكثر فػػػػي شػػػػكؿ بروتوكػػػػوؿ عػػػػائمي يػػػػتـ عبػػػػر تبػػػػادؿ  .المػػػػرض الشػػػػديد
 .(Boutefnouchet, 1980 :234) « المعمومات وىذا لمعرفة أحواؿ بعضيـ البعض

يػػة بطبيعتيػػا عائمػػة ممتػػدة واسػػعة تعتبػػر الوحػػدة األساسػػية والخميػػة األولػػى التػػي فالعائمػػة الجزائريػػة التقميد
يقع عمييا أكبر قسط مف واجب التربية االجتماعية والدينيػة والخمقيػة، كمػا تقػـو بالوظيفػة االقتصػادية لضػماف 

البنػاء العػائمي  بقائيا، لذا نراىا تخضع لتنظيـ عائمي تقميػدي، فيػي كبيػرة الحجػـ ومتعػددة الوظػائؼ. وفػي ىػذا
أو التنظػػيـ االجتمػػاعي يكػػوف نمػػػط القرابػػة أبويػػا. حيػػػث يعػػيش أفػػراد العائمػػة تحػػػت سػػمطة األب أو الجػػد فيػػػو 

ا يكػػوف لػػؤلب السػػمطة المطمقػػة عمػػى بػػاقي الػػرئيس أو صػػاحب السػػمطة بحيػػث يجػػب احترامػػو والخضػػوع لػػو، إذً 
ذا مػات ال تنقػؿ السػمطةو  ،أعضاء العائمة عمى زوجتو وأوالده الذيف يزوجيـ متػى شػاء ذلػؾ ولػده األكبػر إلػى  ا 

 .(Vandeveld, 1971 :197)ا زالوا صغار  ف كاف أوالده ماإأخيو األكبر إلى  بؿ

وليػػذا فيػػي متكونػػة أساسػػا مػػف مجموعػػة القرابػػة األبويػػة، وبالتػػالي فيػػي تعتبػػر جماعػػة مترابطػػة فيمػػا 
حتػى أنػو يقػاؿ أف أفػراد  .(Amghar, non daté : 27)بينيػا وذلػؾ بواسػطة الجػد واألب أو سػيد العائمػة

ىػػػػو عػػػػادة رجػػػػؿ صػػػػالح و  جػػػػد أكبػػػػر واحػػػػد الػػػػذي كػػػػوف العػػػػرشإلػػػػى  أبنػػػػاءىـ ينتمػػػػوفو  العػػػػرش ىػػػػـ أقػػػػارب
(Boutefnouchet, 1980 : 27). 

 عبلقػػػات القرابػػة جػػد ممتحمػػػة و  ف أفػػراد العائمػػػة الجزائريػػة  التقميديػػة  جػػػد منػػدمجيف فييػػاأإلػػى  إضػػافة
 االقتصػادية   الدينيػة، و  مكوف عميؽ يمحػـ أفػراد العائمػة فػي مظاىرىػا االجتماعيػةو  قوةىذه العبلقات تمثؿ و 
سػػيادة و  المركػػزو  التقاليػػد المبنيػػة عمػػى احتػػراـ السػػفو  العػرؼو  بيػذا يكػػوف النسػػؽ القرابػػي قائمػػا عمػػى القواعػػدو 

 . (Boutefnouchet, 1980 : 53)الذكر 

اعػػة ممتحمػػة ومنغمقػػة عمػػى نفسػػيا، ذات سػػممية عائميػػة وعميػػو تظيػػر العائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة كجم
 ال إذا أقيمت معيا عبلقة مف نوع القرابة كالتزوج بإحدى بناتيا. إقوية صعبة النفاذ والدخوؿ فييا 

( أظيرت بأنو ال توجد عبلقة واضػحة بػيف 6554إال أف نتائج إحصائية الديواف الوطني لئلحصاء )
سرة النوويػة ال تنتشػر كمػا ىػو شػائع فػي وسػط الحضػري بػؿ أنيػا أكثػر نمط األسرة، حيث أف األو  التحضر

وأف أكثػر مػف ربػع األسػر  انتشارا فػي الوسػط الريفػي منػو فػي الوسػط الحضػري كمػا فػي الجزائػر العاصػمة .
المتحضرة بالنسبة لمعاصمة ىي غير نووية فيي متسعة أو ممتدة أي تشمؿ أكثر مف أسػرة واحػدة ألسػباب 

ف إثقافيػػة. أمػػا عمػػى المسػػتوى الػػوطني فػػو  و ألسػػباب تضػػامنية أو ألسػػباب أخػػرى اجتماعيػػةتتعمػػؽ بالسػػكف أ
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 وآخػػػروف،محمػػػد بومخمػػػوؼ ( أو ممتػػدة  ةومػػػف األسػػػر الحضػػرية غيػػػر نوويػػػة متسػػػع  %10و% 13حػػوالي
4004 :36-646). 

               

 المكانات في العائمة الجزائرية:و  األدوار 4-4
         يػػػػػره مػػػػػف المجتمعػػػػػات يػػػػػتعمـ أفػػػػػراده األدوار المناسػػػػػبة لوضػػػػػعيتيـ البيولوجيػػػػػة المجتمػػػػػع الجزائػػػػػري كغ

 تعنػد مػواجيتيـ لممواقػؼ االجتماعيػة المختمفػة عػف طريػؽ التفػاعبل االتي سػيوأدوني االجتماعية،و  العائميةو 
 التي تحدث في الحياة اليومية لمعائمة الجزائرية.

العػادات إلػى  مكػانتيـ االجتماعيػة بػؿ يخضػعوفو  زائري أدوارىػـال يختار أفراد المجتمع التقميدي الجو 
ىػػذا راجػػع لمتنشػػئة االجتماعيػػة التػػي تمقوىػػا منػػذ الصػػغر، والتػػي و  مػػواقفيـو  التقاليػػد المسػػيطرة عمػػى سػػموكيـو 

مواقفػػو و  الخبػػرة التػػي تعمػػؿ بػػدورىا عمػػى تحديػػد جػػزء كبيػػر مػػف سػػموكاتوو  رسػػخت فػػييـ عػػف طريػػؽ التربيػػة
 .(La Coste du jardin,1985 : 65) االجتماعية

أف العائمػػة الجزائريػػة التقميديػػة ال تيػػدؼ عػػف طريػػؽ األدوار تحقيػػؽ تفػػتح األفػػراد، لكػػف إلػػى  باإلضػػافة
لػػيس كأشػػخاص و  حتػػى أنيػػـ ينظػػر إلػػييـ كػػأدوار ،لشػػروط الجماعػػة العائميػػة سػػتجابةإيقػػـو األفػػراد بػػأدوارىـ 
ع الجزائػػػري التقميػػػدي مػػػف عجػػػز األفػػػراد فػػػي الػػػتحكـ فػػػي تنبػػػع األدوار فػػػي المجتمػػػو  .مسػػػتقميف فػػػي أنفسػػػيـ

فػػػي حالػػػة غيابػػػو تعوضػػػو زوجتػػػو، و  تسػػػيير العائمػػػةو  توزيػػػع المعيشػػػةو  المعيشػػػة، ليػػػذا دور الرجػػػؿ الحصػػػوؿ
وجود أدوار مشتركة بيف الزوجيف: كدور تربية األطفاؿ حيث أف األـ يكمف دورىا في آليػات إلى  باإلضافة

نقمػت األدوار التقميديػة عػف طريػؽ و  .ىو تمقيف دور القيـ، وكذلؾ الدور الجنسػيالتربية في حيف دور األب 
أفراد العائمة الجزائريػة  تييأمتأصمة و  خاصة عف طريؽ االستثمار الوجداني، ليذا فيي أدوار قديمةو  التربية

نمػا أبػاءو  التقميدية عمييػا، ليػذا فيػـ لمػا يربػوا ليصػبحوا عمػاؿ ار التقميديػة فػي دو األبػوقػد ألصػقت  .أميػاتو  ا 
نمػػا أتػػت عػػف طريػػؽ مؤسسػػات و  ،تغيػػر األدوار التقميديػػة اثػػرلػػـ تبػػرز  عصػػرية، المجتمػػع الجزائػػري أدوار ا 

وتػػوزع ىػػذه األدوار حسػػب الكفػػاءة ألنيػػا  ،منبػػع األدوار العصػػرية ىػػو الػػتحكـ فػػي المعيشػػةو  ...،كالمدرسػػة
 .(Medhar , 1992 : 53-54) أدوار متخصصة

    ف األدوار األكثػر أىميػة فػي المجتمػع الجزائػري ىػي األدوار الػذي تجمػع الطاقػات   نجد منػذ القػديـ أو  
 تتمثػؿ ىػذه األدوار فػي : األدوار الرجاليػة و  ىي التي ليا بعد مركزي فػي النظػاـ االجتمػاعي،و  االىتماماتو 
 ف عممػاء االجتمػاعباىتمػاـ الكثيػر مػ حظيػت ؿاألدوار النسائية التي ال تظيػر فقػط فػي العائمػة الجزائريػة بػو 
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 الوظيفة في النظػاـ العػائميو  المعاييرو  ىذه األدوار بقيـ ربطالذي عمى  ،رسوف(ا)ب Parsonsعمى رأسيـ و 
(Michel ,1972 :144). 
 

 إلى:بيذا يمكف تقسيـ أىـ األدوار في العائمة الجزائرية و 
 األدوار الرجالية:(Rôles masculins)   

        أطفالػػػػػػو و  اإلنفػػػػػػاؽ عمػػػػػػى زوجتػػػػػػوو  عائمتػػػػػػولجزائريػػػػػػة فػػػػػػي إعالػػػػػػة يتمثػػػػػػؿ دور الرجػػػػػػؿ فػػػػػػي العائمػػػػػػة ا
وذلػػؾ منػػع أي مػػس بشػػرفيا أو يصػػيب  ،الػػدفاع عمييػػا فػػي حالػػة االعتػػداء عمييػػاو  المحافظػػة عمػػى تماسػػكياو 

بشػػكؿ عػػاـ مػػا ينتظػػره المجتمػػع مػػف الرجػػؿ ىػػو المشػػاركة و  .(Medhar , 1992 : 59) ىػػاأحػػد مػػف أفراد
نتاج، فعنػدما يصػبح قػادرا عمػى تحمػؿ مسػؤولية عائمتػو عمػى جميػع األصػعدة، فيػذا المبكرة في نشاطات اإل

بناءا عمى ىػذا يتمتػع رب العائمػة بمكانػة مرموقػة فػي و  يعني في نظر المجتمع أنو استطاع أف يؤدي دوره،
         بحيػػػػػث ال يجيػػػػػب تعقيػػػػػب أو إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػا يقػػػػػوـ بػػػػػو مػػػػػف أفعػػػػػاؿ  ،سػػػػػمـ االحتػػػػػراـ العػػػػػائمي

الحرفيػة التػي تمكػف و  يتبيف مما سبؽ بأف األدوار الرجالية تتمخص في مزاولة الواجبات المينيةو  سموكات.و 
قػد اكتسػب و  العائمة مف الحصوؿ عمػى معيشػتيا، ليػذا يعتبػر الرجػؿ عمػاد المجتمػع العربػي ومحػور حياتػو،

ىو في و  ،سمسمة البقاءإلى  اؼيعني ىذا كؿ ذكر ىو حمقة تضو  ،الرجولةو  ىذه المكانة ألنو يحقؽ الخمود 
 (.656: 6535تكاثر الحمقات )زىير حطب، و  الوقت نفسو أداء لتجديد

 ينبثؽ مف األدوار الرجالية في العائمة الجزائرية:و 
  :دور الزوج 

طييػا الػػزواج عالتػي ي ،يمعػب الػزوج دورا ميمػا فػي العائمػة الجزائريػة حيػث أنػو يقػـو بالوظيفػة الجنسػية
بػػػو تضػػػمف العائمػػػة بقاءىػػػا، ليػػػذا دور الػػػزوج يسػػػمح لػػػو بالحصػػػوؿ عمػػػى مكانػػػو ال يمكػػػف  التػػػيو  ،ةالشػػػرعي

 ,Medhar)غيػػػر الئقػػػة فػػػي المجتمػػػع الجزائػػػري و  الحصػػػوؿ عمييػػػا إال بػػػالزواج ألف العزوبيػػػة مرفوضػػػة

1992 :55). 

  :دور األب 
لمجتمػػع جػػدا فػػي العائمػػة ألنػػو يػػؤدي شػػبكة وظػػائؼ تضػػمف لػػو مكانػػة مرموقػػة فػػي ا الػػؤلب دور ميمػػ

 .(Michel , 1972 : 144)لو مدخوؿ و  خاصة إذا كاف يمارس عمؿ

 مكانتػػو       و  ألنيػػـ يؤكػػدوف رجولتػػو ،ؤلطفػػاؿلمػػا سػػبؽ بإنجابػػو إلػػى  تتعػػزز مكانػػة األب كػػذلؾ إضػػافةو  
ىػػو الػػذي يحػػؿ و  يحػػدد الجانػػب االقتصػػادي دور األب ألنػػو يضػػمف معيشػػة عائمتػػو.و  يحمونػػو عنػػد الكبػػر.و 
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ويجػػػب أف  يحػػػاوؿ تجنبيػػػا فػػػي عائمتػػػو لكػػػي ال تػػػؤثر عمػػػى اسػػػتقرار ىػػػذه األخيػػػرة.و  راعاتالصػػػو  المشػػػاكؿ
ىػػػو و  المكانػػػات فيػػػوو  دينامكيػػػة األدوارو  عميػػػو مراقبػػػة أفػػػراد جماعتػػػوو  ال يفقػػػد أعصػػػابو،و  يتصػػػرؼ بحكمػػػة
 .(Medhar  , 1992 : 55-63) باقي أفراد عائمية يخضعوف لوو  يستعمؿ السيطرة

ع مػمتعامػؿ و  ،االمتخػذ لكػؿ قراراتيػو  المحػافظ عمػى نظػاـ قياميػاو  الح العائمةاألب ىو المسير لمصو  
غيرىػػا، فيػػػو المػػتحكـ فػػػي كػػؿ شػػػيء تقريبػػػا، و  المتصػػرؼ فػػػي معظػػـ إمكانياتيػػػا الماديػػػةو  مختمػػؼ قضػػػاياىا
الرجػؿ الػذي ال يسػتطيع أف و  األبناء... ألف السمطة األبويػة فػي الجزائػر ىػي سػمطة وراثيػةو  المنزؿ، الزوجة

 .(Zerdoumi , 1982 :162-163)حكـ ال يعتبر رجبل ي

أنػو مركػز القػرار و  المتسػمط عمييػاو  ويظير عمى ىػذا األسػاس األب عمػى أنػو المسػيطر عمػى األسػرة 
أنػػػو مركػػػز القػػػرار فػػػي جماعتػػػو العائميػػػة بصػػػفتو و  المتسػػػمط عمييػػػاو  فػػػي جماعتػػػو العائميػػػة بصػػػفتو المسػػػئوؿ

ىػػذا الػػدور ىػػو و  تربيػػة أطفالػػوو  لػػو كػػذلؾ دور كنشػػأةو  مصػػيرىا،و  وؿ الرئيسػػي المباشػػر عمػػى معاشػػياؤ المسػػ
 (.661: 6541ضابط االستمرارية االجتماعية )زىير حطب وعباس مكي، 

 بن:دور اإل 
بف دور ثانوي ألنو ال يرث سمطة األب أو رجػاؿ العائمػة إال بعػد زواجػو، ألف الرجػؿ األعػزب فػي لئل

 (.Von Allemen, 1985 : 28)ف الرشد المجتمع الجزائري يبقى ناقصا غير بالغ س

 :األدوار النسائية في العائمة الجزائرية 
التػػي ، األدوار النسػػائية فػػي العائمػػة الجزائريػػة نعػػرج عمػػى وضػػعية المػػرأة الجزائريػػةإلػػى  قبػػؿ التطػػرؽ

         ارتػػػػبط مصػػػػيرىا فػػػػي القػػػػديـ بػػػػاألرض بحيػػػػث ال تتعػػػػدى نشػػػػاطاتيا األعمػػػػاؿ التقميديػػػػة كالفبلحػػػػة البسػػػػيطة 
 .(Haddad , non daté : 51)الزرابي و  صناعة الخزؼو  الحرؼ الصناعيةو 

خاصة مع مشاركة المرأة فييا أصبحت شخصا مكمبل لمرجػؿ فػي ميامػو و  ةوبعد اندالع الحرب التحريري 
تقبػؿ عمػى مسػتوى مختمػؼ ميػاديف الحيػاة و  لػذا أصػبح مػف الطبيعػي أف تخػرج مػف إطارىػا التقميػدي ،خارج البيت

قػػد احتمػػت و  ،المػػرأةو  تغيػػرت نظػػرة كػػؿ مػػف الرجػػؿ ،ضػػؿ التغيػػر االجتمػػاعي الػػذي حصػػؿ فػػي العائمػػة الجزائريػػةفبف
بعػد الثػورة التحريريػة مكانػة بػارزة حيػث عممػت عمػى تسػوية مكانتيػا بالرجػؿ، حيػث أصػبحت أسػاس الخميػة و  قبػؿ

أنيػا و  بعدـ قدرتيا عمػى القيػاـ بػأي عمػؿحطمت المفاىيـ القديمة المتعمقة و  اإلنتاجو  ساىمت في التنميةو  العائمية
  .(Secrétariat Social d'Alger, 1976 : 20)خاضعة خضوعا تاما لمرجؿ 
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ليػػذا انتقمػػت مػػف و  الطػػب...و  التعمػػيـو  احتمػػت حػػديثا مراكػػز ىامػػة فػػي مختمػػؼ المجػػاالت كالتربيػػةو  
كفاءتيػػػا إال أف الحيػػػػاة و  ىػػػػذا مػػػا يػػػػدؿ عمػػػى مسػػػتواىا الػػػػذىني ،األعمػػػاؿ المتطػػػورةإلػػػػى  األعمػػػاؿ البسػػػيطة

العصػرية التػي تعيشػيا المػػرأة الجزائريػة وضػعتيا أمػاـ مشػػاكؿ جديػدة خاصػة مشػكؿ التوفيػػؽ بػيف دورىػا فػػي 
 .(Haddad, non daté e :51-61)ربة بيت و  دورىا كأـو  ؿػالعم

ي ىػو  عضػو اجتمػاعي،و  ئميػةال تقؿ أىمية المرأة الجزائرية عف الرجؿ فيػي عنصػر مػف الخميػة العاو  
 إيديولوجيػػػػةطفػػػػاؿ تتػػػػولى نقػػػػؿ األإذ أنيػػػػا كمربيػػػػة  ،العائمػػػػةو  ديولوجي بػػػػيف المجتمػػػػعيػػػػإتتػػػػولى دور وسػػػػيط 

أف دورىػػا ىػػو إدمػػاج ىػػذه إلػػى  باإلضػػافة (.604 :6541جتماعيػػة داخػػؿ العائمػػة )عبػػد القػػادر جغمػػوؿ، اال
 .األخيرة في المحيط االجتماعي

 دوار التالية:رية األينبثؽ عف األدوار النسائية في العائمة الجزائو 
 :دور الزوجة 

ليػػذا  ،إشػػباع رغبػػات الػػزوج الجنسػػية بالدرجػػة األولػػى ىػػوو  دور الزوجػػة رئيسػػي فػػي العائمػػة الجزائريػػة
يػنعكس مباشػرة عمػى  بػو أي مػسو  ، األنثػوي قيمػة معتبػرة الجنسو  لمجنس ةالعائمة الجزائرية التقميدي أعطت

فػػي  ااألنثػػوي طػػابو  سػػدالجألف و  اعتبػػارات أخبلقيػػة، لػػو زلػػة، ألفالثقػػافي لمجماعػػة المنو  التنظػػيـ االجتمػػاعي
ليػػذا الزوجػػة مطالبػػة قبػػؿ زواجيػػا المحافظػػة عمػػى جسػػدىا عػػف طريػػؽ المحافظػػة عمػػى  .المجتمػػع الجزائػػري

كاف ىذا جد سػيؿ لممجتمػع التقميػدي الػذي عمػؿ عمػى و  في الزواج، استثمار جسدىابعذريتيا وبعد زواجيا 
 . (Medhar, 1992 :55- 56) عدـ اختبلط الجنسيف

جماعػػة ديناميكيػة  شفػػي عػدـ تشػػوي :نحصػر دور الزوجػػة فػي االسػػتجابة لشػرطيف يتمثػؿ األوؿيوعميػو 
 :أمػا الشػرط الثػاني فيتمثػؿ فػي ؛ىذا الشرط يكوف ممبي عمى األقؿ في بداية زواجيػاو  التي تعيش معيا، الزوج
 . (Medhar , 1988 : 121)ا كثيرا ىذا ما تحرص عمييو  جتماعي ألبنائيااالنظاـ النقؿ 

 ةحافظػالمو  يػاتتػؤمف اسػتقرار بيو  ،مكػاف زوجيػاو  داخؿ العائمة أف تعمػي مػف شػأف لزوجةا مفينتظر 
المتمثػؿ و يتركػز ىػذا األخيػر فػي عفافيػا الجنسػي و  ،(Genevois , 1966 :17)فيػي شػرؼ زوجيػا  ،عميو

 (. 464: 6540)مصطفى حجازي، سطحيا بغشاء البكرة 

  األم:دور 
تعيػػػد ليػػػػا و  الوظيفػػػة البيولوجيػػػة التػػػي تكمػػػؿ أنوثتيػػػا بيتمثػػػؿ دور األـ فػػػي العائمػػػة الجزائريػػػة فػػػي القيػػػاـ  
 : La Coste du jardin, 1985)ألف مجد المرأة يكمف فػي إنجػاب األطفػاؿ  ،مكانتيا في المجتمعو  اعتبارىا

بإنجػػػػاب و  كتمػػػػاؿ شخصػػػػيتيا بػػػػالزواج أوالال تكتسػػػب المػػػػرأة الجزائريػػػػة أدوارىػػػػا االجتماعيػػػػة إال عنػػػػد او  (83
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ىػي: أوال تجديػد النظػاـ و   يػؤمف دور األـ عمميتػيف تكػامميتيفو  (Khodja , 1979 : 125)األطفػاؿ ثانيػا 
بصػػػفة عامػػػة فػػػاف منبػػػع تقيػػػيـ المكانػػػة النسػػػوية فػػػي العائمػػػة و  ،تجديػػػد الجماعػػػة العائميػػػة ثانيػػػاو  االجتمػػػاعي

ىذا يعني أف األـ الجزائرية ال يتوقؼ دورىا عمى اإلنجاب فحسب و  دور.الجزائرية يتمثؿ في انجازىا ليذا ال
كثيرا و  التقاليد االجتماعيةو  الحارسة عمى القيـو ولة ؤ فيي المس ،ىو دور تربويو  خر مكمؿآبؿ يتعداه لدور 

عائمػة نو ىو الذي يعطػي  ليػا مكانػة داخػؿ الألىذا راجع و  ،ما تعطي أىمية بالغة لمذكر عند التربية األولى
ىػػو شػػرط لنقػػؿ و  ،ىػػي عبلقػػة ارتبػػاط انفعػػالي طفػػؿ فػػي العائمػػة الجزائريػػة-عبلقػػة أـإلػػى  إضػػافة. الجزائريػػة

 .(Medhar , 1992 :56-57)ؤلبناء لدوار األىي أساس تعميـ و  ،األجياؿ الجديدةإلى  الرموز الثقافية
حيػث تمػنح ليػا  ،نسػاء األخريػاتوبيذا تتحصؿ األـ عمى أرقى مكانة اجتماعية في السػمـ الترتيبػي بػيف ال

ولة فػي اختيػار قرينػة ؤ تعتبػر فػي الكثيػر مػف األحيػاف المسػو  ،الثقة الكاممة بفضؿ سنيا فػي إدارة الشػؤوف المنزليػة
سػػيادتيا فػػي البيػػت و دورا حاسػػما فػػي حياتيػػا إذ يسػػمح ليػػا بممارسػػة سػػمطتيا  -الحمػػاة–يعتبػػر دور األـ و  .ابنيػػا

بيػػذا يبلحػػظ أف المولػػود الػػذكر يػػدعـ و  ،الكنػػاتو  مكانػػة مثػػؿ البنػػاتو  خبػػرة و  فعمػػى النسػػاء األخريػػات األقػػؿ سػػ
 مرة ثانية عند زواجو.و  مكانة أمو داخؿ الوسط العائمي الجزائري مرة عند والدتو

 
 :دور ربة البيت 

 القياـ باألعماؿ المنزليػة كػالطبخ التنظيػؼ و  يتمحور دور ربة البيت في العائمة الجزائرية في االىتماـ
دارة البيػػتو  الغسػػيؿو   ,Genevoisتييئػػة جػػو عػػائمي مناسػػب فػػي حيػػاة مسػػتقرة ىادئػػة لكػػؿ أفػػراد العائمػػة و  ا 

العنايػػػة و  الخياطػػةو   الطيػػيو  التنظيػػؼ مػػػفأف القيػػاـ باألعمػػاؿ المنزليػػة إلػػى  ىػػذا راجػػػعو  ،((17 : 1966
 (.14-16: 6546حسف، متطمبات البيت تدخؿ في األدوار النسائية )إحساف محمد الو  الشؤوفو  باألطفاؿ
المػػرأة حيػػث ال يقػػـو أي منيمػػا بعمػػؿ و  يبلحػػظ ىنػػا تميػػز واضػػح لمػػدور الػػذي يمعبػػو كػػؿ مػػف الرجػػؿو  

ال يقػػػدـ أغمػػػب الرجػػػاؿ فػػػي العائمػػػة الجزائريػػػة المسػػػاعدة لنسػػػائيـ فػػػي إدارة ألعمػػػاؿ المنزليػػػة ألنيػػػـ و  ،خػػػراآل
 , Medhar)كػرامتيـ و  يػا تحػط مػف قػدرىـيعتقدوف أف األعماؿ البيت ىي أعماؿ وضيعة ال تميؽ بيـ ألن

1992 : 144-145) . 
عػػالـ و  بػػيف ممثمػػي الجنسػػيف فػػي كػػؿ مػػف عػػالـ المنػػزؿ ةبصػػورة واضػػحو  يعنػػي ىػػذا أف العمػػؿ مقسػػـو 

 (.46: 6540العمؿ خارج المنزؿ )سناء الخولي، 
فكػؿ زوج فػي  األمر الذي يوضح أف العبلقة التي تػربط الػزوجيف عمػى مسػتوى األعمػاؿ المنزليػة منفصػمة

 المبلئمة لنوع التدريب الذي تمقاه.و  المناسبة لجنسوو  المكانة الخاصة بوو  العائمة الجزائرية لو الدور
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 العالقات العائمية في العائمة الجزائرية: 4-5
 :العالقة بين األبوين 

ضع زوجتو في العائمة الجزائرية تخو  يبلحظ أف العبلقة التي تربط بيف األبويف أو بيف الزوج
لظروؼ معينة، تؤثر عمى نوعيتيا وعمى كيفية حدوثيا. فيظير الرجؿ رجولتو وسمطتو عف طريؽ 

أفراد عائمتو. فيو يتحكـ في كؿ شيء تقريبا:  جميعتصرفاتو مثؿ كبلمو، غضبو وذلؾ حتى يؤكدىا عمى 
  يستطيع أف يحكـ الالمنزؿ، الزوجة، األبناء فالسمطة األبوية في الجزائر ىي سمطة وراثية والرجؿ الذي ال

 .(Zerdoumi , 1982 :162-170)يعتبر رجبل 

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 

وذلؾ عف طريؽ مساعدة األب ومعاونتو في تحقيؽ أىـ  ،تيا الزوجية والعائميةوسعيا عمى نجاح حيا
محدد  إذفاألىداؼ المراد انجازىا. وتقـو بتييئة جو عائمي مناسب لحياة مستقرة ىادئة. فمجاؿ الزوجة 

في الداخؿ وينتظر منيا أف تعمي مف شأف ومكانة زوجيا وتؤمف سعادة واستقرار بيتيا فيي شرؼ زوجيا 
 .(Genevois,1966 :17)المحافظة  عمى بيتو و 

فمؤلب واألـ  ميمات معينة يقوـ بيا كؿ عمى حدى، فقد اتضح أف صفة التعاوف ضعيفة بصفة 
حيث يرى اتجاه التخصص في  إسماعيؿعامة فيما يخص األشغاؿ المنزلية، وىذا ما يؤكده عماد الديف 

إلى  الغالب الشيء الذي يبيف تمايز األدوار التي توكؿ القياـ بالمسؤوليات والوظائؼ المختمفة ىو الطابع
 األـ )عماد الديف إسماعيؿ،إلى  كؿ واحد منيما، فمؤلب وظائؼ واختصاصات تختمؼ عف تمؾ التي توكؿ

6530 :134). 
ال إذا عايشت فعميا إلى جانب العبلقة الوظيفية الموجودة بينيما، ىناؾ ضمنية خفية ال تفقييا إ

أف  ذالتفاعبلت الشفوية والجسدية التي تحدث بيف األب واألـ، حيث أف ىذه األخيرة منوواقعيا معظـ 
تتزوج تعرؼ كيؼ تستعمؿ مثيرات الجنس وحناف األبناء حتى تتحكـ في اإلحباط العاطفي لمزوج الشيء 
ـ الذي يجعؿ خضوع الزوج لزوجتو أكيد. أما فيما يخص العبلقة العاطفية بينيما ال تظير خاصة أما

 إظيارال يجب  إذ ،اآلخريف، والسبب في ذلؾ ىو أف الحياة االجتماعية اليومية أقامت حواجز بينيما
ا أماـ الغير مف أفراد العائمة. كما ال يجب التبلمس وال يجب التحدث أماـ العامة. ولكف بالرغـ مف ممحبتي

 : Medhar ,1988)يما ىذه القيود فالزوجاف مقتنعاف بضرورة إخضاع رغباتيما لمتطمبات جماعت

150) .  
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تمارس عمى الزوجيف ضغوطات خاصة منيا الحث عمى إنجاب األبناء بصفة سريعة وبعدد كبير. و 
 فتواجد العدد الكبير مف األبناء يقمص مف قوة عبلقة الزوجيف والرباط العاطفي بينيما يكوف ضعيؼ

(Chelli, 1990 :101). 

  واألبناء:العالقة بين األبوين 
ولكف الشيء  - إعدادىـ لممستقبؿ -العائمة الجزائرية بتأميف حاجات أوالدىا وتقرر مصيرىـ  تقوـ

ال بعد بموغ ىؤالء، ألف مف قبؿ إالمبلحظ ىو أف تربية األوالد مف طرؼ األب ال تكوف ذات مدى واسع 
والد بدرجة تفوؽ درجة تقـو ىذه األخيرة بتأديب األ إذبموغيـ الرعاية والتربية التامة تكوف مف طرؼ األـ. 

األب، ويظير أف األـ بحكـ وضعيا في المنزؿ ومبلزمتيا لؤلطفاؿ قد اعتبرت مسؤولة عف رعايتيـ )عماد 
 (.440 :6530 الديف إسماعيؿ،

أثناء المرحمة األولى مف حياة الطفؿ تظير األـ استعدادىا الكامؿ فيي في ىذه العبلقة المباشرة 
أف  إذ والمسامحة بحيث تصبح شعار مرسى األمف بالنسبة لكؿ أطفاليا. تمعب دور الحامية والمغذية

أمو في حالة الخوؼ مف العقاب، حتى عندما يكبر يصبح كمما اتجو نحو الخارج إلى  الطفؿ يعود دائما
الداخؿ يعود األمف أكثر. وتستثمر األـ في عبلقتيا مع أبنائيا ثقؿ إلى  ازداد عدـ األمف، وكمما رجع

ىذا ما يفسر حب األـ ألبنائيا وتقييدىـ بواجب الوفاء والعرفاف بالجميؿ لذلؾ الكائف الذي ضحى عاطفي، 
ذاتمثؿ ألبنائيا الشيء الغالي الذي تيوف أمامو كؿ تضحية.  ليذا فييبنفسو وشبابو مف أجؿ سعادتيـ.   وا 

عنيا فيي أكثر تحفظا  فعبلقة األب تختمؼ نوعا ما ،سممنا بكوف عبلقة األـ بأبنائيا عمى ىذا الشكؿ
. فمثبل األب ال يسمح لنفسو أف يتكمـ ونفس ويسودىا نوع مف االحتراـ المشوب بالخوؼ والمحبة في الوقت

بنتو أو أف يقدـ ليا مبلحظة في أمر مف األمور خاصة تمؾ التي تتعمؽ بظاىرة الحياة أو المسببة إمع 
ء مف سف البموغ تقاـ ىناؾ مسافة تفصؿ بيف البنت بحيث ابتدا مة، فيو يعمـ األـ حتى تقوـ بذلؾ،لمحش

بنتو اتجاه حذر في مراقبتيا  وعف طريؽ أميا يكوف التأثير عمييا، إذ يتحدث  إوأبييا. ومف تـ يتخذ نحو 
ومف جية أخرى تعمؿ األـ عمى إعطاء تعميمات شديدة  بنتو.إاألب مع زوجتو فيما يخص نواياه عف 

بصفة عامة األـ تعمؿ عمى نقؿ أوامر األب لمبنت وفي حالة  يا وتصرفاتيا.بنتيا حتى تعدؿ مف سموكاتإل
ال في الحاالت إذلؾ ألبييا األمر الذي يحدث  بإعبلفرفض ىذه األخيرة الطاعة، تيددىا 

 . (Medhar , 1988 : 75-78)الخطيرة
اء التحية ؿ سطحية تتمثؿ في إبدإف لـ نقبنتو خاصة عندما تكبر تكوف متحفظة إفعبلقة األب ب

بف فيي ال إذا كاف األمر يتعمؽ بقضية ذات أىمية كبيرة. أما فيما يخص عبلقة األب باإلإوتقديـ الطعاـ، 
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تعمؽ األمر بسر مف األسرار  إذابف لو بعض الحرية في التعامؿ، لكف ال أف اإلإتختمؼ كثيرا عف البنت 
بف أو نرفزة ىذا األخير منو، لذلؾ ترى اإل األـ أكثر مف األب خوفا مف نفورإلى  فيو يميؿ في مكاشفتيا

 )حماش الحسيف، ذاؾ ذا الموضوع أوػف ىػا األب عػوؿ ورضػوؿ عمى قبػصػة لمحػمػيستعمؿ األـ كوسي
6551: 00.)  

عندما تكوف مطيعة، عاطفية، حساسة غير مستقمة برأييا وتأخذ  ابنتيمإفاألبواف يكوناف لطفيف مع 
ويكوناف قاسييف وشديديف عندما تكوف عكس ذلؾ،  ،تعميماتيما إطارتخرج عف بكبلـ والدييا وأخييا وال 

يقفاف موقؼ االنبساط واالنشراح عندما يكوف ابنيما شجاعا قويا يتخذ  فإنيماوأما عبلقة األبويف بابنيما 
ف )مع يضع المحرمات والموانع عمى أختو وتصرفاتيا وينزعجاف عندما ال يكوف ذلؾ المبادرات الشخصية،

 . (414: 6550 خميؿ عمر،

وذلؾ بإقامة مسافة  ،ويبرىف األبناء عف مدى احتراميـ ألوليائيـ خاصة في سموكاتيـ  وكبلميـ 
فبل يمكف مثبل ليذا األخير أف يجمس وأباه واقؼ أو يدخف أمامو، فحريتو مقيدة  .بفحتراـ بيف األب واإلإ

ىذا الصمت لو و  كؿ شيء بالصمت عندما يتدخؿحتراـ األب يظير قبؿ ا  نوعا ما أثناء حضور أبيو. و 
وال  ،أف يراعي حساسية األب والخضوع إلرادتو ى الطفؿأب. ال بد عم-بفإمعنى ىاـ جدا في عبلقات 

يعيد النظر في قولو. وىذا السموؾ مثبت منذ صغر الفرد يكوف مستعد لتطبيؽ األمر سواء عف طريؽ 
 .(Zerdoumi , 1982 :166-167)الصوت، النظر أو اإلشارة 

ذا ما آوفي العائمة الجزائرية األوالد الميذبيف ىـ الذيف يطيعوف  بائيـ وأفراد عائمتيـ بصفة عامة. وا 
ف عاصي الوالديف غير مقبوؿ في المجتمع وينظر إليو أل ،حدث العكس فاف الوضع ال يصبح طبيعي

ؼ يعصونو أبنائو ىو أيضا. فسمطة نظرة سمبية. إذ أف كؿ فرد يتعمـ مف التقاليد أف مف يعصي أبائو سو 
ال إذا أخذ بعيف االعتبار القوة األخبلقية ذات الجوىر الديني التي تؤثر عمى إ ،اآلباء ال يمكف تفسيرىا

سيرة األبناء، ففضؿ اهلل مرتبط ببركة اآلباء، والتقاليد تريد لمعنة األبوية واألموية أف تحدث ليس فقط في 
                                                 (Descloitres & Debzie,1963 :35-36) أيضااآلخرة ولكف في ىذه الدنيا 

 :العالقة بين اإلخوة 

مما شؾ فيو أف العبلقة التي تربط بيف الوالديف واألبناء تؤثر بصورة قوية عمى العبلقة بيف اإلخوة 
يشعر  ،ائيما قائـ عمى أسس صحيحة عادلةبعضيـ بعضا. فإذا كاف التعامؿ الذي يحدث بيف األبويف وأبن

 ،فييا كؿ طفؿ بالمساواة نحو أخيو في كؿ األشياء. فاف ىذا يفسح المجاؿ لنشوء عبلقة متوازنة بيف األخوة
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 سواء كانوا صغارا أو كبارا مف ىذا يمكف التأكيد عمى أف الطريقة التي يستجيب بيا األخوة كؿ لآلخر تعتمد
 .(454: 6540 )سناء الخولي، الذي يعامميـ بو اآلباءحد ما عمى األسموب إلى 

الجزائرية بيف أفرادىا حسب السف والجنس، فغالبا ما يرى اآلباء في الذكر استمرارا  ةتميز العائم
بف كبير في إذا كاف اإل ونفسلوجودىـ وتخميدا ليـ، لذا يعطي مف األىمية واالعتبار أكثر مف األنثى الشيء 

أكثر مف أخواتو اآلخريف األصغر منو. وعمى أساس ىذا التمييز بيف أبناء  والحظوةياز السف فمو مف االمت
العائمة الواحدة مف ناحية العمر والجنس، تنشأ العبلقة بيف اإلخوة ويحدث التفاعؿ بينيـ تبعا لذلؾ التمييز. 

 ت، يراقب سموكيف،وتحذيرا إنذاراتفاألخ حتى واف كاف صغيرا يتحكـ في أخواتو، يستطيع أف يقدـ ليف 
الشارع، يعطي ليف األوامر، يمنع عمييف تنقبلت ال إلى  ىيئتيف، طريقة تصفيؼ شعرىف عندما يخرجف
، مما يؤدي  (Medhar ,1988 : 78)لتدعيـ ابنيا  إالتعجبو. واألـ في كؿ ىذه الحاالت ال تتدخؿ 

ذا كاف فيي تستجيب لك ،أف تكوف خاضعة لكؿ نزوات وطمبات أخيياإلى  باألخت ؿ رغباتو دوف تردد. وا 
لؤلخت إخوة صغار فتعتبر المسؤولة عمييـ بعد األـ، فيي واف تحمت بنوع مف االحتراـ مف طرؼ 

أف األخوات  البلتي تكف أكبر سنا نوعا  إذانتيجة لما تبذلو مف مجيود  عمييـ.  إالفذلؾ ما ىو  ،اآلخريف
الحارسات أو المنشطات في ضمف أو تؤدي دور ت -سنة فما فوؽ 60 بنات في السف–ما مف إخوانيف 

 .(Mekideche ,1985 :108)المعب لؤلطفاؿ األقؿ سنا منيف

والضحية غالبا ما  ،فعبلقة األخ بأختو يشوبيا نوع مف عدـ المساواة ونوع مف الظمـ واالستبداد
خضوع األخت  تكوف ىي األخت، وبالتالي تظير قاعدة العبلقة بيف األخ وأختو عمى الشكؿ التالي :

مقابؿ سيطرة األخ، عدـ االختبلط فيما بينيـ فكؿ واحد يحذو حذو جنسو وال يجب أف ينحرؼ عف مساره. 
الشيء  ،إضافة أنو يتمتع األكبر سنا في العائمة بقوة وسمطة أعمى مف تمؾ التي يتمتع بيا اإلخوة اآلخروف

في الحياة ، خوة، حيث ما داـ األكبر سنافي تميز العبلقة بيف اإل الذي يبيف ما لعامؿ السف مف دور
األصغر يكوف دائما خاضعا لو. وذلؾ باعتبار األخ الكبير ىو المسؤوؿ عف تحمؿ أعباء العائمة بعد 

بف البكر يقوـ بكثير مف األعماؿ لصالح اإلخوة األصغر منو، الشيء الذي يزيد مف األب، فقد تجد اإل
متع بيا األطفاؿ الصغار في العائمة تعمـ أساليب الحياة وطرؽ احتراميـ لو. فمف أىـ المزايا التي يت

 (.410: 6546)محمود حسف،  مواجية مشكبلت الحياة

كانوا في أعمار  إذاال تخمو العبلقة بيف اإلخوة مف مظاىر الصراع  والغيرة والمنافسة، خاصة 
رمة بينيـ، األمر الذي يعتبر انتزاع الحإلى  متقاربة، كالتجمع في نفس األماكف العامة التي قد تؤدي

مكروه بيف اإلخوة في العائمة الجزائرية. لذلؾ ففي مثؿ ىذه الحاالت وفي حاالت الصراعات تتدخؿ األـ 
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ىي التي تعمـ تدريجيا أبنائيا نماذج السموؾ والتفاعبلت  إذ ،حيث أنيا تستفيد مف السبؽ العاطفي
ي تسمح في نفس الوقت تجنب أكبر قدر مف الصعوبات، والعبلقات الضرورية في الحياة االجتماعية والت

عبلقة ديناميكية بيف أبنائيا  إقامةوتؤمف إرضاء الحاجات وتسوي الصراعات. واليدؼ مف تدخؿ األـ ىو 
(Medhar , 1988 : 77) . 

 
اختيار ، ارتأينا ىذه الدراسة تركيبة العائمة مف جية ولضيؽ وقت انجاز لتعقد وتشعب مفيوـ   
 كمتغيرات إجرائية ليذه الدراسة. ، وبالتاليالجزائرية نمط العائمة كمتغيرات تدؿ عمى تركيبة العائمةحجـ و 

 :الدراسة بيف ىذه حجـ العائمة في تنوعحيث   
 أفراد 2 لىإ 4 مف حجـ العائمة 

 أفراد 60 لىإ 3مف  العائمة حجـ 

 فرد فأكثر 66مف  العائمة حجـ. 
 : األنماط التالية الدراسة ىذه في قصد بويف نمط العائمةأما   

  أو أحادية الوالديف ا: وىي المتكونة مف الزوج والزوجة باألطفاؿ أو بدونيمالعائمة النوويةنمط 
 .األبناءاألب أو األـ فقط مع 

  واألـ األبحيث نجد فييا   عائمتيف نوويتيف أو أكثر،: وىي التي تتكوف مف العائمة الممتدةنمط 
 العـ، العمة،: منيـ األقارب يـمع . ويمكف أف يعيشوأحفادىـ متزوجيف والغير جيفالمتزو  وأبنائيـ
 ...الخاؿ الخالة،

   نقصد بو في ىذه الدراسة ما يمي:و  :العائمة المركبةنمط 
  العبلقة طبيعة عف النظر بصرؼ ،يايعيش معيا أشخاص مف خارج التيالنووية العائمة 

في بعض البحوث  ىذا النمط عرؼي، و الدـ عبلقة طيـترب الغالب في أنيا إال تجمعيـ التي
  .عائمة المتسعةبال
 مف مجموعة تضـ والتي توفيؽ محمد نبيؿ السمالوطيأشار إلييا الباحث  التي العائمة 

 الزوج، وىو بينيا يربط مشترؾ عضو لوجود نتيجة قرابية وحدة تؤلؼ التي النووية العائبلت
 سقؼ تحت يقيموف األشقاء وغير واألشقاء واألخوة اتووزوج الزوج تضـ أنيا آخر وبمعنى
 معيـ ويقيموف جدد بأقراف األرامؿ زواج حالة في أيضا المركبة العائمة نمط يظير وقد. واحد
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 توفيؽ، محمد نبيؿ السمالوطي)المتوفى القريف مف أبنائيـ إلى إضافة واحد، بيت في
1891 :111-111 .)  

 لوجود نتيجة قرابية وحدة أيضا تؤلؼ التي النووية لعائبلتا مف مجموعة العائمة التي تضـ 
العائمة التي تضـ عائبلت اإلخوة أو  نجد ى ىذا النمط، ومثاؿ عمبينيا يربط مشترؾ عضو

األخوات. 
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 :خالصة الفصل
الثقافة، و  عرفت المجتمعات اإلنسانية في اآلونة األخيرة تغيرات مست كؿ المياديف االقتصاد،

تترابط وتتفاعؿ فيما بينيا، فتترؾ أثرا كبيرا عمى النظاـ العاـ لممجتمع، ىذه التغيرات و  لعائمة...او التعميـ، و 
االجتماعية و  ال أف درجة ىذا التغير يختمؼ باختبلؼ المجتمعات حسب ظروفيا التاريخية واالقتصاديةإ

 ،ختمؼ المستويات، ومف ىذه المجتمعات نجد المجتمع الجزائري الذي شيد تطورات في موالثقافية
عمى العائمة الجزائرية مف بدورىا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وىذه التغيرات انعكست 

وفي  ،قد تغيرت تركيبة العائمة الجزائريةف ؛الوظائؼ، والقيـ والتركيبةو ، التربيةو  التعميـ،و حيث تقسيـ العمؿ، 
فتنوع نمطيا بانتشار العائمة النووية في المناطؽ الحضرية  ،دورا حاسما الفرنسي   مارعلعب االست ىذا

وتغير نظاـ  ،تقمص حجمياإلى  إضافة التي عرفيا المجتمع عبر التاريخ، بقاء العائمة الممتدة مع ،والريفية
كؿ ىذا جعؿ العائمة  ؛األدوار فييا توتنوع تعمى ذلؾ تعقدنظاـ العبلقات بيف أفرادىا، زد و  ،القرابة فييا

ابؽ التغير السإلى  الضغوط الخارجية التي دفعتياإلى  داخمية جديدة إضافة اً جزائرية تواجو ضغوطال
نتعرض س ما ىذااألسرية، و الباحثيف مصطمح الضغوط  بعض   أطمؽ عميو الذكر، وىذه الضغوط الداخمية،
  لو بالتفصيؿ في الفصؿ التالي.
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 :تمييد     

مفيوـ مفيوما ال ىذا د  ع  ي  حتى أصبح  الضغوط، أنواع شتى الحالي عصرنا في الناس معظـ يواجو
الكثير مف الباحثيف السبب الرئيسي  ىو حسب بؿ لفيـ السموؾ اإلنساني عامة، في عمـ النفس أساسيا

 .باألمراض العضوية والنفسية وراء اإلصابة
إرتفاع تكاليؼ المعيشية، ك ،واجييا العائمة بصفة خاصةتالتي متطمبات وتحديات الحياة إف  

حالة عدـ التوازف  النفسي  لدى أفرادىا تولد إلخ  ، اإلزدحاـ، الثموث البيئي،األوضاع المالية الصعبة
 الضغوط األسريةب ، وقد يتعرض نظاميا إلى إختبلٍؿ وضعٍؼ جراء إصابتيا بما ي عرؼوالجسمي

(Family Stress)ي لـ ييتـ بيا إال في اآلونة األخيرة.، الت  
ليذا سنتعرض  ،أوالً  الضغط مفيوـ إلى وال نستطيع التعرض لمفيـو الضغوط األسرية دوف اإلشارة

 كبل المفيوميف.في ىذا الفصؿ بالتفصيؿ إلى 
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I - :الضغط  

 لمحة تاريخية عن مصطمح الضغط:   – 1–

 (Stress) قر عمى الصيغة التي يعرؼ بيا اآلفعرؼ مصطمح الضغط عدة تسميات قبؿ أف يست
 باسـ مصطمح الصبلبةخبلؿ القرف الرابع عشر الميبلدي ىذه التسمية كاف يعرؼ إلى  قبؿ أف يصؿو 

(Hordship)  و  العسرو( الضراءAdversity،)  الكربو (Affliction1002  ،( )عثماف فاروؽ السيد :
شاع و  .المحنة أو األسىو  الشدةو  عشر بمعنى المشقة كما استخدـ بشكؿ كبير في القرف السابع ؛(53

في و  .(21:  2777 ،آخروفو  نابمسيالاإلجياد )محمد و  استخدامو في القرف الثامف عشر بمعنى القوة
عبارة الضغط في سياؽ العمـو الطبيعية )جمعة سيد  )ىوؾ(  Hookeأواخر القرف التاسع عشر استخدـ

 (.135:  1002 يوسؼ،

الثقؿ أو  ،الشدة ،الوزف ،القوةإلى  يشير، و مصطمح الضغط مستعار مف الفيزياء ومع العمـ أف
الذي يستطيع أف و  ،التأثر والشدةإلى  تؤديو  ،يعني أف قوة خارجية تؤثر عمى األجساـ الصمبةو  الجيد, 
 (.240: 2771 ،حمد عبد الخالؽأيغير صورتو )و  يتحوؿ

إذ يرى أف  ،عطوا تفسيرا ألثر الضغط عمى السموؾمف األوائؿ الذيف أ )برنار( Bernardيعتبر و 
ف كؿ األنظمة و  ،الحفاظ عمى توازف الجسـإلى  تيدؼ ،ردود األفعاؿ الناتجة عف الضغط األنساؽ الحية و ا 

لقد بيف في و  ليس ليا إال ىدؼ واحد ىو البقاء عمى وحدة شروط الحياة في "المجاؿ الداخمي" ،باختبلفاتيا
ر فيو إذف يتبنى تصو   ،تكوف اإلصابة بالمرض اً ا يكوف "المجاؿ الداخمي" مضطربنو عندمأكذلؾ  (2656)

لكف اختبلؿ التوازف الطبيعي  ،ف الجراثيـ ليست العامؿ الوحيد التي تسبب المرضإ » :أبوقراط الذي يقوؿ
  .  : Chalwin, 1985) 6 ( «الضعؼو  اليشاشةإلى  يؤدي

بعد سنوات جاء األلماني و  يا.نفس النتائجإلى  توصؿ( و دريؾفري) Fredrik واتبعو في ذالؾ البمجيكي
Pfluger )أعاد أعماؿ برنار، ليؤكد بعدىا أف اإلنساف في حاجة لمتكيؼ مع التغيرات اليومية التي  )يجو بفم

 .  : Chalwin, 1985) 7( تعرضيا البيئة 

 ،(Homéostasie) الفيزيولوجي األمريكي الذي وضع مصطمح )كانوف(  Cannonإضافة إلى
لية آ ميكانيـز أو كشفت أبحاثو عف وجود حيث ،الذي يعني حالة متشابية أو مماثمة في المغة اإلغريقيةو 

ىي القدرة عمى مواجية التغيرات و  في جسـ الكائف الحي تساىـ في االحتفاظ بحالة مف التوازف الحيوي
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 اء الظروؼ والمواقؼ المسببة ليذه التغيراتالكيميائي بانتيو الرجوع لحالة التوازف العضوي و  ،التي تواجيو
ف إعميو فو  ف أي مثير خارجي بإمكانو إف يختؿ بيذه التوازف إذا فشؿ الجسـ في التعامؿ معو،إعميو فو 

سبب الضغط عند كانوف ىو عندما يكوف االتزاف الحيوي في حالة خطر نتيجة عوامؿ خارجية قاتمة 
 (.11: 1000 ،بالنسبة لمكائف )عمي عسكر

خاصة بعد الحرب  ،وبدأ تعميـ مصطمح الضغط عمى األجساـ الحية في بداية القرف العشريف
واسعا مف خبلؿ المساىمات التي قدميا  ىالثانية، كما اكتسب مصطمح الضغط معنو  العالمية األولى

 تجارب معممية عمى الحيوافو  المصطمح بعد أبحاث عدةإلى  الذي توصؿ، )سيمي(  Selye الطبيب
زممة األعراض إلى  ات مف القرف العشريفيتوصؿ في العشرين إذ  بكندا،  لايرمونتنساف أجراىا بجامعة اإلو 

     ىي استجابة غير نوعية ضد المرضو  ،(syndrome general maladie)العامة لممرض 
(Stora, 1995:6)،  سيمي مبلحظاتو التي استخمصيا مف تجاربو بمحاوالت الكتشاؼ اليرموناتاتبع و 

الجنسية عند الفئراف، فبلحظ أف ىناؾ ردود فعؿ غير محدودة مف الفئراف عمى حقف الخبليا أو عمى 
في و  مف ذلؾ جاء اكتشافو لمضغط النفسي،، و Xالتعرض لؤلشعة و  الجرحو  البردو  مصادر أخرى كالحرارة

عامؿ فيزيائي  المثيرة بواسطةو  طبيعة االستجابات غير المحدودةإلى  نشر مقاال تطرؽ فيو ،(2714)
 تجاربوو  شرع ىانز سيمي في نشر تقارير سنوية تتضمف نتائج أبحاثو ،(2730)ابتداء مف سنة و  شديد،
      " ضغط الحياة"عمى كتاب أصدره بعنواف:  (Stress)حيث أطمؽ مصطمح  ـ؛2734غاية إلى 

(The stress of life)، في يعرؼ ا المصطمح مف ذلؾ التاريخ أصبح ىذو  .جمع فيو أبحاثو وتقاريره
 (2753)أصدر ىانز سيمي كذلؾ عاـ و  البيولوجية بيذا االسـ.و  واالجتماعية واإلنسانية األبحاث النفسية

الذي عرض فيو دليؿ سموؾ الفرد و  ،(Stress sans detress) "كتابا بعنواف: "الضغط النفسي بدوف مشقة
 .(Chalwin, 1985:10)تحت الضغط في الحقؿ الطبي 

ذا ك ف ذلؾ ال يقمؿ مف دور بعض إف اف سيمي مف األوائؿ الذيف ارتبط اسميـ بيذا المصطمحوا 
الجمعية األمريكية لعمـ النفس التي إلى  كما يرجع الفضؿو  الباحثيف سواء الذيف سبقوه أو أتوا مف بعده،

اإلنسانية،  العمـوو  عمـ النفسإلى  أعمالو مف الفسيولوجيةو  ساعدتو عمى نقؿ اىتماماتوو  احتضنت سيمي
في استخداـ خريطة الحياة كوسيمة في التشخيص الطبي أو ) 2734( )أدولؼ ماير( Meyerكما ساىـ 

 Meyerأكد و اليدؼ منيا تنظيـ البيانات الطبية كسيرة ذاتية إنسانية و  ما يعرؼ بصحيفة بيانات الحياة،
  .(Chalwin, 1985:8) عمى دور األحداث المثيرة لمضغط في نشأة االضطرابات النفسية (ماير)
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        )ليفيف( Levine ،)فولكمافFolkman ( ،)الزاروس( Lazarus مساىمات كؿ مفإلى  إضافة
 السيكولوجية، واألبحاث الدراسات في(Stress)  النفسي الضغط مصطمح شيوع ورغـ .(كوت)س Scottو
 كاف فإذا (Stress) ضغطال لمصطمح مرادفة أخرى مصطمحات استخداـ يفضؿ مف نجد ذلؾ مع انو إال

Selye )سيمي( بمصطمح يتمسؾ (Stress)، فإف Murray )مصطمح استخداـ يفضؿ )موراي 
(Press)، يستخدـ حيف في Epstein )الصراع مصطمح )يفاابست (Conflit )ونفس المعنى عمى ليدؿ، 

 .(Exterm situation)  المتطرفة المواقؼ مصطمح )يـوى( Hium ويستعمؿ

 األبحاث في بو خاصا محددا ومجاال واسعا مكانا يحتؿ أف الضغط مصطمح عاستطا ولقد
 كانت مجاال بذلؾ وغطى الباحثيف، عند استخدامو وتداوؿ حولو الدراسات كثرت  بعدما السيكولوجية

 والصدمة االنفعالي، واالضطراب واإلحباط الصراع القمؽ، مثؿ أخرى مصطمحات عدة قبؿ مف تغطيو
 (.135: 1002 يوسؼ، سيد جمعة) وذوالشذ واالغتراب

ذاو   العممي ومدلولو (Stress) لممصطمح العاـ المعنى حوؿ والباحثيف العمماء بيف اتفاؽ ىناؾ كاف ا 
المستوى إلى  ىذا االتفاؽ لـ يرؽ أف إال - لو الباحثيف تعاريؼ اختمفت فا  و  - النفسي المجاؿ في

ىؤالء  بيف كبيرا ااختبلف  الباحثيف العرب، حيث نجد المطموب حوؿ الترجمة المناسبة ليذا المصطمح عند
 نعصاب،اإل: منيا العربية، المغة في مصطمحات لعدة ترجـ انو حيث (،Stressفي ترجمتيـ لمصطمح )

 قدميا التي الترجمة وىي نعصاباإلب مترجميو بعض يتمسؾ حيث والمشقة، والضغط الشدة، أو اإلجياد
     (.والتطبيؽ النظرية بيف النفسي القياس) كتابو في عوض مودمح وعباس مؤلفاتو في مراد يوسؼ

 وكذلؾ (2761) عاـ" لمشخصية األساسية األبعاد" كتابو: في الخالؽ عبد احمد استعممو المصطمح نفسو 
 وحسف حامد وماجدة الدمياطي الغفار عبد ترجمو كما .2770 عاـ" النفس عمـ أسس"  المعنوف كتابو في

" اإلكمينيكي المرضي النفس عمـإلى  المدخؿ" :المعنوف )كولز( Coles لكتاب تيـترجم في حسف عمي
 النفس عمـ" كتابو في( 1000) اهلل عبد محمد مجدي واستعمؿ .(2771) الخالؽ عبد حمدأ راجعو والذي

. الشدة أو اإلجياد مصطمح البعض استخداـ حيف في الضغط عمى ليدؿ نعصاباإل مصطمح" المرضي
       ". Stress" ػب والمعنوف (ستورا) Stora لكتاب ترجمتو في ،(2775) ألياشـ نطوافأ استعمموو 

 منصور، طمعت: ومنيـ (Stress) مصطمح عمى لداللة الضغوط أو الضغط مصطمح يستعمؿ مف وىناؾ
 والمعروؼ الضغوط قياس في استخداما األكثر لممقياس وتعريبيما ترجمتيما في (2767) البببلوى وفيوال
 إبراىيـ أفإلى  إضافة. )افيفيم( Fimian الباحث إعداد مف" لممعمميف النفسية ضغوطال مقياس" باسـ
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 الصحة في النفسية الضغوط" بعنواف لو مقاؿ في الضغوط مصطمح استعمؿ (2771) الستار عبد
 :تابلك ترجمتيا في (2772) سريع أبو اهلل عبد رضاو  ،الغرماوي حمدي مف كؿ استخدمو كما" والمرض

 الذي( 2772) الطريري الرحماف عبدإلى  إضافة ،)فونتانا( Fontana لصاحبو" النفسية الضغوط"
 استعمؿ (2777) الرشيدي توفيؽ ىاروف نجد كما" النفسي الضغط" :كتابو في ونفس المصطمح استعمؿ
 يف( 2777) حممي فارس اعتمدهو نفس والمصطمح ،"النفسية الضغوط" :كتابو في الضغط مصطمح
 والمصطمح نفسو  .)ريجيو( Riggio لمؤلفو" والتنظيمي الصناعي النفس عمـإلى  المدخؿ": لكتاب ترجمتو
 شاكر أخذهو نفس والمنحى" مواجيتيا وأساليب الحياة ضغوط: "كتابو في (1000) عسكر عمي استعممو

المصطمح و  .)سوفول جميف(  Wilson" األداء فنوف سيكولوجية: "لكتاب ترجمة في (1000) الحميد عبد
دارةو  القمؽ" :كتابو في( 1002) عثماف السيد فاروؽ استعممو ونفس و نفس والشيء" النفسية الضغوط ا 

 في (1003) شقير زينبإلى  باإلضافة" النفسي الضغط" :كتابو في (1001) شيخاني لسمير بالنسبة
 أو المشقة أو اإلجياد حمصطم يستعمؿ مف وىناؾ ."والمضطربة السوية الشخصية" :بعنواف ليا كتاب
 الذي المعطي عبد مصطفى حسف عند الحاؿ ىو كما ،أخرى تارة الضغط ومصطمح ،تارة نعصاباإل

 يدركيا كما الحياة ألحداث النفسي األثر" :بعنواف لو مقاؿ في نعصاباإل مصطمح ،(2767) في استخدـ
 الحياة ضغوط: "كتابو في الضغط مصطمح (1004) في استخدـ حيف في ،"السيكوسوماتييف المرضى
 المشقة مصطمح( 2772) عاـ استخدـقد  يوسؼ، سيد جمعة نجد التوّجو ذاتو، وفي ".مواجيتيا وأساليب
 الجنسيف مف( ب-أ) السموؾ نمطي أفراد بيف الفروؽ" :المعنونة دراستو في (Stress) لمصطمح كترجمة

 مصطمحإلى  لئلشارة الضغوط مصطمح استعمؿ (1002) عاـ وفي ،"لممشقة المثيرة حياة تقدير في
(Stress) الذي محمد تغزي كذلؾ ونجد ".النفسية األمراض تفسير في الحديثة النظريات" :كتابو في 
 العدد التعريب مجمة في لو نشرو نفس بالعنواف لو مقاؿ في (2772) عاـ اإلجياد مصطمح استعمؿ
 مجمة في المنشور" النفسي الضغط" :نوافبع لو مقاؿ في (2771) في الضغط مصطمح واستعمؿ األوؿ،
 مف العديد في لوكيا الياشمي بو قاـ االستخداـ ونفس .المغربية المعاصر المجتمع وقضايا النفس عمـ

 عاـ يونس انتصار تجمع حيف في .النفسي الضغط يستخدـ وطورا اإلجياد يستعمؿ فأحيانا مقاالتو،
 حسف المؤمف عبد محمد أف نجد كما ".اإلنساني السموؾ" ا:كتابي في والتأـز النفسي الضغط بيف (1000)

 الباحث ترؼعوي ،"النفسية الطفؿ مشكبلت" :كتابو في طورا نعصاباإلو  أحيانا الضغط مصطمح يستعمؿ
 المقابؿ إيجاد في العربي الباحث تواجو التي الكبيرة بالصعوبة العرب المترجميف برزأ حدأ سعدأ وجيو

 المناسبة ىي النفسي، الضغط مصطمح أو العربية الكممة أف ويرى ،(Stress) بياألجن لممصطمح العربي
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 والدراسات البحوث في توظيفو والنتشار العربي القارئ عند تداولو لسيولة نظرا ،(Stress) لمصطمح
 مف (Stress) لمصطمح عربي لفظ أفضؿ ىي الكرب كممة أف اسعد وجيو الباحث يقر ذلؾ ورغـ .العربية
 لكتاب ترجمتو عند جعمو ما وىذا والضغط والضيؽ الشدة معنى عمى ينطوي ألنو والعممية المغوية ةالناحي

"Stress" لصاحبو Stora فرقا يجد ال وكأنو النفسي، الضغط مصطمح وتحتو الكرب مصطمح استعماؿ 
 نكميزيةباال (Pressure) مصطمح عمى لمداللة النفسي الضغط مصطمح يستعمؿ مف ىناؾ أف إال .بينيما
 عاـ رزوؽ أسعد :منيـو   (Stress) مصطمح عف بدؿ ،إلحاح تضييؽ، ضيؽ، ضغط، بو يقصد والذي

 الحنفي المنعـ عبد بو يأخذ ونفس االستعماؿو  ،"النفس عمـ موسوعة" :ػب المعنونة موسوعتو في (2757)
 يقدموو نفس ستعماؿاالو ". اليومية حياتنا في النفس عمـ" :بعنواف النفسية موسوعتو في (2773) عاـ

 المدرسية الصحة" :كتابيـ في (1000) عاـ آخروفو  منسي الحميـ عبد محمدو  محمود وجيو إبراىيـ
 .(65 -61: 1006 )محمد بوفاتح، "لمطفؿ النفسيةو 

 مف كبير جانب عمى كانت مؤلفات صدرت الباحثيف كؿ بفضؿ أف نستخمصو أف يمكف وما
 اإلنسانية الحياة مظير اعتباره كذلؾو  الضغط، مفيوـ بأىمية العتراؼا خبلليا مف تـ التنظيـو  المنيجية

 .بمحيطوو  النفسية حياتوو  الفرد بعضوية الرتباطو تجاىمو يمكف الو 

 :الضغط مفيوم تعريف –2–

 :المغوي التعريف -2-1

 اً شروح ليا وقدمت ،الضغط لكممة المغوي المعنى تحديد في العربية والمعاجـ القواميس تتفؽ تكاد
 .(121: 2753 منظور، ابف) :التالي النحو عمى الكممة جاءت العرب لساف ففي ،متشابية

 حائطا،إلى  زحمو: ضغطا يضغطو ضغطو، شيء،إلى  شيء عصر: والضغطة الضغط: ضغط 
 .القبر ضغطو ومنو ونحوه،

 وقيره عميو وضيؽ عصره إذا ضغطو يقاؿ. 

 والمشقة الشدة(: بالضـ) والضغطة. 

 :التالي الشكؿ عمى الكممة فيشرح المعاصرة العربية المغة يف المنجد أما
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 ضاغطة جماعة وتشدد، ضيؽ يأباه، بعمؿ لمقياـ عميو ضغط اليواء، ضغط عصره،: ضغط
 أنطواف)  العصرية الحياة ضغط الدـ، ضغط العاـ، الرأي ضغط خارجي، ضغط إكراه، معنوي، تضييؽ
 .(661-661: 1000 وآخروف، نعمة

 :التالي المنواؿ عمى واإلعبلـ المغة في المنجد في الضغط كممة ووردت
 .(232 :2764، واإلعبلـ المغة في المنجد) .عميو ضيؽ ضغطا، عميو ضغط

 كما شرحت حيث ،"والضد والمتقارب المترادؼ في المرشد" القاموس في لمكممة ونفس المعنى ونجد
 .(276: 2777 وارد، صطفىم) ضـ، عمى، حممو عميو، ضيؽ عصره، عميو، ضغط: ضغط :يمي

 العموـ في الكممة لمعنى إضافيا شرحا يردؼ نوأ إال" الوجيز المعجـ" في ونفس التفسير ونجد
 (156: 2777 الوجيز، المعجـ: )التالي النحو عمى وجاءت والطبية الفيزيائية

 وضيؽ شدد وعميو إيجازه في بالغ وزحمو، عصره، ضغطا،: ضغط. 
 األوعية جدار عمى الدـ تيار يحدد الذي الضغط ىو( بالط في) الدـ ضغط: الضغط. 

 العمودي االتجاه في المساحات وحدة عمى الواقعة القوة يعني: والميكانيكا اليندسة في الضغط 
 .عمييا

 يحدد الذي الثقؿ بفعؿ معينة نقطة عمى يتركز الذي الضغط(: الطبيعة في: )الجوي والضغط 
 .النقطة ىذه عمى اليواء عمود

 :يمي كما Larousse قاموس في وردت كما (Stress) كممة فمعنى االنكميزية المغة في أما 

 .(Larousse,2002 : 329) إلحاح، إجياد، إزعاج، العالي، الضغط
 شرحيا وجاء ،ونفس المعنى كذلؾ تعني االنكميزية (Pressure) كممة فأ اإلشارة يجب نوأ عمى 

 تشير ونفس المعنى نجد كما .(Stress) لكممة مرادفة ىي بؿ ح،إلحا الضيؽ، الضغط، :التالي النحو عمى
 .(Larousse,2002 :258) (Press) االنكميزية الكممة إليو

 قاموس في وردت التي والمعنىيا نفس بالدالالت (Stress) كممة فيشرح Le Robert قاموس أما
Larousse (Legrain, 1997 : 182) 
 لمضيؽ، لمضغط، وترمز (Stringere) بمفظ (Stress)كممة  تجاء فقد البلتينية المغة في بينما

 (Stora, 1995 :03) لمحصر
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 الشدة عمى تدالف كممتاف (Stringere) البلتيني الفعؿ مف اشتقت فقد الفرنسية المغة في أما
 أو بالذراعيف أحاطتو أو ضمو، أو ،الجسـ حصر وتعني (Etreindre): وىما ،والحصر والضيؽ

 وكممة ؛ والنفس الجسـ عمى الشديد والضغط الضيؽ وتعني متناقضة وأحاسيس مشاعر فقووترا األطراؼ،

(Détresse)  وتعتبر ،واحدة حالة في تجتمع حادة حاالت عمى تدؿو  ،التخمي أو بالوحدة الشعور وىي 
 . ( Stora, 1995 :3)معاناة خطر، وحدة، عف

 عمى المورد قاموس في ترجمت فمثبل اتكمم عدةإلى  العربية المغة في (Stress) مصطمح وترجـ
 (.724 : 2767 البعمبكي، منير) إجياد وطأة، ضغط، أنيا

 البعمبكي، منير) إلحاح ثقؿ، جيد، ضغط،: تعني أنيا فيرى (Pressure) لكممة يقدموو نفس والشرح
2767 : 512.) 

  (To Press) بكممة زيةنكمياإلإلى  العربية مف الضغط كممة تترجـ والقواميس المناجد بعض أف ونجد
 .(122 : 2772 الجيب، مجاني) الجيب مجاني معجـ في المثاؿ سبيؿ عمى نجده ما وىذا (Pressure)و

 لكممة عربية معاني عدة أورد الذي النفس عمـ كقاموس المتخصصة العربية القواميس في أما
(Stress) زىراف، السبلـ عبد حامد. )االنعصاب التشديد، الضائقة، الكرب، الشدة، اإلجياد،: منيا 

2765 : 122.) 

 (.162: 2765 زىراف، السبلـ عبد حامد) (Pressure) لكممة يقدمو ذاتو الشرحو  

 القرف قبؿ اً ثر أ ليا يجد وال ،انجميزي (Stress) كممة أصؿ فأإلى  ستورا بنجاميف جوف ويشير
 .(Stora, 1995 :04) الفرنسية المغة في العشريف

  قاموسوفي  )لفوف( Lafon كذلؾ يؤكده ما وىذا

"Vocabulaire de Psycho pédagogie et de psychiatrie de l’enfant" 
لى و   ،"Dictionnaire de psychologie"قاموسو في )بلمييس( Sillamy يذىب ونفس المنحىا 

 .Robert Quotidien" "Le  قاموسو في وقرف(ل) Legrain كذلؾ إليو يشير وىذا

 الضواغط: ىي مصطمحات ثبلثة وردت االنجميزية المغة في أف الرشيدي يؽتوف ىاروف ويرى
(Stressor)، والضغط (Stress)، واالنضغاط (Strain) ، القوى تمؾ أف لتشير الضواغط جاءت وقد 

 إنشاء عمى القدرة ليا يكوف والتي نفسية، اجتماعية، -فيزيقية– البيئي المجاؿ  في توجد التي والمؤثرات
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 بفاعمية ضغطلا وقوع أي ذاتو،  الحادث عف فتعبر (Stress) الضغط كممة أما ما، ضغط حالة
 حالةإلى   (Strain) االنضغاط مصطمح ويشير ما، ضغط طائمة تحت وقع قد الفرد أف أي الضواغط،
 واالحتراؽ واإلنياؾ باإلعياء الشعور في ذاتيا عف تعبر والتي ،الفرد منيا ويئف يعانييا التي االنضغاط

 .(23: 2777 الرشيدي، توفيؽ ىاروف) النفسي

 :االصطالحي التعريف -2-2
 التي النظرية التوجيات بتعدد تعريفاتو تعددت ليذا المعقدة، المفاىيـ مف الضغط مفيوـ يعتبر

 .التعريؼ واضع يتبناىا
 الموقف ضد محددة وغير عامة جسيمة استجابة بأنو( 2734) )يسيم( Selye عرفو فمقد
 .(Sekiou ,2001 :20) الضاغط

 قدـ سيمي أف ويبلحظ ليا، الجسـ يستجيب جسمية استثارة ىو الضغط أفإلى  التعريؼ ىذا ويشير
 .والنفسي البيئي كالعامؿ أخرى عوامؿ أىمؿو  لمضغط، فيزيولوجي تعريؼ

 الخارجية وأ الداخمية البيئة في تغيرات وأ مثيرات أي بأنو( 2754) )سار ( Ress يعرفو وكما
 ظروف في والتي األقصى حدهإلى  الحي لمكائن التكيفية القدرة يثقل بما والدوام الشدة من الدرجة ذهبي

 المرضإلى  يؤدي الذي الوظيفي االختالل أو التوافق عدم أو السموك اختاللإلى  تؤدي أن يمكن معينة
 عبد مصطفى حسف) صحية غير ونفسية جسمية استجابات من يتبعيا ما بقدر الضغوط استمرار ويقدر

 .(10: 1004 المعطي،
 يضع الفرد، عف خارجي انو أي خارجية ومشقة عبء الضغط أف التعريؼ ىذا مف ويستخمص

 غير ونفسية جسمية استجابات في يظير الذي التوافؽ عدـإلى  بو يؤدي شديدا عبئا األخير ىذا عمى
 .ارجيةخ فيزيقية قوة الضغط أفإلى  يشير التعريؼ ىذا اف ويبلحظ صحية

 متطمبات الفرد عمى تفرض عندما يحدث الضغط أف فيرى( 2754) )الزاروس( Lazarus أما
 والبرودة الحرارة مثل( البيئية الظروف) الفيزيقية الضغوط بين وميز التكيفية مصادره عن تزيد أو تفوق

 تضر قد التي االجتماعية الظروف مثل االجتماعية النفسية الضغوط عن الجسمية واإلصابات الشديدة
 .(Stora ,1991 :83) بالذات
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 وقدرات البيئية المواقؼ متطمبات بيف تفاوت يوجد لما يحدث الضغط أفإلى  التعريؼ ىذا يشير 
 .االجتماعية والنفسية الفيزيقية الضغوط مف نوعيف بيف ميز نوأإلى  إضافة. مواجيتيا عمى األفراد

 .وبيئتو الفرد يفب التفاعؿ عمى يؤكد التعريؼ ىذا أف ويبلحظ

 أو الخارجية البيئة تفرضو مطمب بأنو( 2757) )انتونوفسكي( Antonovsky عرفو حيف في
 .(13: 1002 إسماعيؿ، بشرى) اختاللوإلى  ويؤدي الييموستازي اتزانو يفسد الحي الكائن عمى الداخمية

 .لمضغط لوجيالفيزيو  الجانب عمى يركز ألنو سيمي تعريؼ مع يتفؽ التعريؼ ىذا أف يبلحظ

 تفكيره وعمميات الفرد انفعاالت في التوتر من حالة بأنو( 2762) )دافيز( Davis عرفو وكذلؾ
 فيو. بيئتو مواجية عمى الفرد قدرة تيدد أن الممكن فمن وتتزايد، تتفاقم عندما الجسمية وحالتو
 (Davis, 1981 :504) حياتيم في واإلجياد بالمشقة يشعرون الذين األفراد عمى ينطبق عام مصطمح

 واستثارة نفسية، داخمية استثارة يعتبره ألنو لمضغط جوانب عدة عمى يؤكد التعريؼ ىذا أف ويبلحظ
  .بيئتو مع الفرد تكيؼ في عائقا تكوف أف ويمكف معرفية، واستثارة جسمية

 تجةالنا والشدة والتوتر بالضغط المرتبطة الظروف تمك بأنو( 2762) )ماندلر( Mandler ويشير
 آثار من ذلك عن ينتج وما الفرد، عند التوافق إعادة من نوعا تستمزم التي والتغيرات المتطمبات عن

 فيوالو  منصور طمعت) والقمق والحرمان واإلحباط الصراع من كذلك الضغوط تنتج وقد ونفسية، جسمية
 .(46 :2767 البببلوي،

 ولو التكيؼ إعادة تستمـز النفسي، لصراعا مف داخمية حالة ىو الضغط أف التعريؼ ىذا مفيستنتج 
 .وجسمية نفسية آثار

 كميددات األحداث تقييم عممية » ىو: الضغط بأف( 2764) )تايمور(  Taylor يقوؿ حيف في
  .(Taylor,1986 :128) « األحداث ليذه والسموكية والمعرفية االنفعاليةو  الفيزيولوجية واالستجابة

 يعتبرىا قد التي يعيشيا التي لؤلحداث الفرد تقييـ حسب يحدث ضغطال أفإلى  التعريؼ ىذا ويشير
  .المعرفي االتجاه في يدخؿ التعريؼ ىذا أف ويبلحظ .ميددات

 أو التوتر نتيجة الفرد عمى الثقيل العبء بأنو( 2772) )رالندثسو ( Sutherland كذلؾ عرفو ولقد
 تضر فقط ضاغطة، تكون أن يمكن لفيزيقيةوا النفسية العوامل من وكال الفرد، عمى التوتر لتأثير

 (.14: 1002 إسماعيؿ، بشرى) مرض تحدث أو الجسمية بالوظائف المستمرة الضغوط
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 الضغط آثار وعمى والفيزيقية، النفسية العوامؿ في المتمثمة الضغط مصادر عمى التعريؼ ىذا يركز
 .المرضإلى  تؤدي قد التي

 الفردية بالخصائص متوسطة تكيفية استجابة الضغط أن فيرى( 2772) كشرود الطيب عمار أما
 طبيعية متطمبات يضع والذي خارجي حدث أو موقف أو فعل أي عن الناتجة النفسية العمميات أو

 والوراثة والصحة االجتماعية والحالة والجنس كالعمر متغيرات تشمل قد الخصائص وىذه معينة ونفسية
 والمعتقدات والقيم االتجاىات مكونات عمى األخرى ىي تشمل قدف النفسية العمميات أما. ذلكإلى  وما

 ويعني التحكم، ومركز الغموض وتحمل" ب" أو" أ" السموكي النمط مثل الشخصية أبعاد من كبير وعدد
 عمار) البيئية التغيرات لبعض واستجابة الفرد في والنفسية الفسيولوجية المتغيرات من مجموعة أيضا

 .(116 :2772 كشرود، الطيب

 ويتوسط لمضغط، مصدرا تكوف قد التي بيئتو ومتطمبات الفرد بيف التفاعؿإلى  التعريؼ ىذا يشير
 والقيـ واالتجاىات والمعتقدات االجتماعية والحالة والجنس كالعمر بالفرد متعمقة متغيرات التفاعؿ ىذا

 .الخارجية الظروؼإلى  إضافة
 محدد، وبيئة معين فرد بين المعقد التفاعل نوأ ىعم( 2775) )فو بيترس( Peterson كذلؾ وعرفو

 .(Peterson,1997 :22) والتحدي بالتيديد الفرد يشعر عندما يحدث التفاعل وىذا

 بيف تفاوت يوجد عندما يحدث الضغط أف عمى السابؽ التعريؼ مع يتفؽ التعريؼ ىذا أف ويبلحظ
 .الفرد وقدرات البيئة متطمبات

 يؤدي إن شأنو من خارجي أو داخمي تغيير ىو الضغط بأن( 2776) إبراىيـ الستار عبد ويرى
 أو العمل ظروف فييا بما الخارجية األحداث تمثل أخرى بعبارة ومستمرة، حادة انفعالية استجابةإلى 

 التغيرات أو الداخمية األحداث مثل ذلك في مثميا ضغوطا األسرية والصراعات السفر أو البيئي التموث
 .(227-226 : 2776 إبراىيـ، الستار عبد) ريةالدو  اليرمونية

 كالعمؿ، خارجية أحداث تكوف قد التي الضغوط مصادر عمى أكثر ويركز التعريؼ ىذا يشير
 .حادة انفعالية استجابة الفرد مف تتطمب الفسيولوجية التغيرات أو األسرية الصراعات

 لمفرد والسموكية والنفسية الفسيولوجية االستجابة تمك نوأ عمى( 2777) غريب الفتاح عبد يعرفو وكما
 .(11 : 1002 يخمؼ، عثماف) والخارجية الداخمية الضغوط كل مع ويتكيف يتوافق أنإلى  يسعى الذي
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  .سموكية أو نفسية أو جسمية استجابة ىو الضغط أف عمى أكثر يركز التعريؼ ىذا أف يبلحظ
 لصعوبات الشخص تعرضإلى  يريش الضغط أنإلى  (1002) )والكر( Walker تعريؼ ويشير

 قد انو كذلك وسالمتو، اإلنسان صحة ييدد قد والضغط التحمل، عمى طاقتو وتفوق ترىقو ومشكالت
 كمرادف أحيانا يستخدم وىو الطويل، أو القصير المدى عمى سيكولوجية أو جسمية فعل ردود يولد
 الفسيولوجية استجابات مجموع ىو الضغط أن القول يمكن وبالتالي أخرى أبعاد يشمل انو إال لمقمق

 عندما تظير التي...( النوم اضطرابات ذعر، خوف،) والنفسية...( والتنفس القمب دقات تسارع عرق،)
 في نكون عندما نحتممو إحساس ىو الضغط أكثر وببساطة الموقف، في لتغيير خاضع الشخص يكون

 باالضطراب إحساس يحدث حيث ،صحية بطريقة مواجيتو نستطيع ال أننا نعتقد موقف مواجية
 األفعال ردود من مجموعة تحريكإلى  يؤدي مما خارجي اعتداء ضد لمجسم فعل رد وىو والضيق،
 .(37: 1004 لياس، بغجية) واليرمونية العصبية

   ةالفسيولوجيلى آثاره التي ىي االستجابات التي منيا ا  مسببات الضغط و إلى  يشير تعريؼ والكر
 والنفسية.
 أف يبلحظ حيث الضغط، تعريؼ في اتجاىات عدة تشكؿ أنيا التعاريؼ ىذه كؿ مف ستخمصون وما

  ريس إليو ذىب ما وىذا خارجية، فيزيقية قوة الضغط يعتبر الذي الفيزيقي المنظور مف عرفو مف ىناؾ
 جدهن ما وىذا جسمية، كاستجابة الضغط يرى الذي الفسيولوجي المنظور مف عرفو مف وىناؾ تعريفو، في
 إجياد حالة انو عمى الضغطإلى  ينظر الذي النفسي المنظور مف عرفو مف وىناؾ سيمي ىانز تعريؼ في

 مف الضغط عرؼ مف أيضا وىناؾ ،ماندلر تعريؼ بينو ما وىذا توافقو، تعيؽ الفرد، ليا يتعرض نفسي،
 في نجده كما بة،واستجا ممحة حاجة ىو الذي مثير بيف عبلقة الضغط يعتبر الذي المعرفي المنظور
 .كشرود الطيب وعمار بترسوف وتعريؼ الزاروس ريتشارد تعريؼ

 ىذا أصحاب يركز حيث كمثير، الضغط يعتبر ما منيا أف التعاريؼ ىذه مف كذلؾ والمبلحظ
 تطرأ سمبية أو ايجابية تغيرات وىي بالفرد المحيطة البيئية الظروؼ أي" الضاغطة المثيرات" عمى االتجاه
 يتعرض النفسية لمضغوط مصادر المثيرات ىذه وتعتبر تكييؼ، عممية تتطمب بأنيا وتتميز فرد حياة عمى
 .متفاوتة بنسب حياتيـ في األفراد جميع ليا

 الضغوط أف عمى االتجاه ىذا أصحاب ويركز كاستجابة، النفسي الضغطإلى  ينظر مف وىناؾ
 والمرض كالبرد الضغوطات أو الضغط عوامؿ تدعى متباينة جد لمتطمبات تكيؼ استجابة عف عبارة
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 Kaplan ،)راجيمب( Gilbert  )ميمر(  Miller،)سيمي( Selye االتجاه ىذا أصحابو  ... والفشؿ
 . )والكر( Walkerو )كاببلف(

 الضغط االتجاه ىذا أصحاب يرى حيث واالستجابة، المثير بيف تفاعبل الضغط يعتبر مف وىناؾ
 التي القوى ىي الضغط مسببات حيث واالستجابة، لمضغط المثيرة مؿالعوا بيف تفاعؿ انو عمى النفسي

 الضغط يحدث ولكي والنفسية، الفسيولوجية الفعؿ ردود ىي واالستجابة الفرد لدى الضغط حالة بيا تبدأ
 Taylor ،)الزاروس( Lazarus االتجاه ىذا أصحاب ومف. ليا واالستجابة المثيرات بيف التفاعؿ مف البد

 .كشرود الطيب عمارو  )تايمور(

 :الضغط مصادر –3–
 صعوبة تأتي ومنو ،المجاؿ ىذا في اآلراء وتعددت الضغوط مسببات الحالي العصر في كثرت

 مختمفة، ومعاني متعددة مجاالت في يستخدـ الضغط مصطمح أف إال لمضغوط محددة مصادر وضع
 أف يرى فالبعض األخرى، التالمجا في مثيبلتيا عف مختمفة وأحداث مواقؼ عمى مجاؿ كؿ في ويدؿ

 يرى حيف في ،لمضغط المسببة الدوافع عمييا ويطمؽ لمضغط أساسية مصادر ىي الضاغطة المواقؼ
 واضطراب الحياة أحداث وأيضا لمضغوط أساسية مصادر والصراع والتيديد الخوؼ أف خراآل البعض

 واإلجحاؼ النبذ مواقؼ وكذلؾ ،تيديدال يكتنفيا التي واألفعاؿ واألقواؿ والزمبلء الناس بيف العبلقات
 .(11: 2777 الرشيدي، توفيؽ ىاروف) والطموح

 أف في محتممة إمكانية لو مثير عف عبارة بأنيا الضغوط مصادر (2771) األشوؿعادؿ  ويعرؼ
 المثيرات أفإلى  الزاروس و مونات مف كؿ ويشير ،معيف شخص عند اليروب أو المواجية استجابة يولد
 المسببة الرئيسية المصادر احد واإلحباط الصراع ويمثؿ متعددة، مصادر مف أتنش الضاغطة ثاألحدا أو

 .(12: 1006 السندي، مبارؾ بف اهلل جار. )لمضغط

 : إلى الضغوط مصادر تصنيؼ وتـ
 : الطبيعية البيئية مصادر -3-1

 درجة الجوي، ؼالغبل كضغوط اإلنساف عمى تؤثر التي الضغوط مف بكثير الطبيعية البيئة تزخر
 باإلضافة الكونية، الكوارث الطبيعية، الموارد قمة...( جباؿ صحراء،) التضاريس طبيعة والبرودة، الحرارة
 وىذا اإلنساف، عمى ضاغطة مصادر تمثؿ وغيرىا.. واالزدحاـ.( الضوضاء) والضجيج التموثإلى 

 داخؿ في مما وغيره وترتيبو شكمو ثاثاأل حتى بيا ويتأثر فييا التي البيئة مع مستمر تفاعؿ في األخير
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 ليا تأثير عوامؿ كميا أنيا أثبتت وقد النفسي، بالضغط اإلحساس أو بالراحة ارتباط انو المنزلية، البيئة
 .(22: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف)

 :قتصاديةواإل جتماعيةاإل المصادر -3-2
 اتفقالثوا االجتماعية والنماذج والقوالب التشكيبلت أنماط مف الكثير االجتماعية البيئة في نجد

 والوسائط االجتماعية الرفاىية مف الفرد نصيب وقمة والحضاري الثقافي التفاوتإلى  وباإلضافة األسرية
 وضغوط الخدمات، وقمة السكاف وازدحاـ ،الشعبية األحياء وفي الريؼ، في السكني وضغط التكنولوجية

إلى  باإلضافة .والحارات الشوارع وقذرات اإلضاءة وضعؼ ،المنزؿ في الحجرات وقمة السكف ضيؽ
 داخؿ والتفاوت التبايف ىذا فإف القومي، الناتج توزيع عدالة وعدـ اإلنتاج وانخفاض والبطالة الفقر ضغوط
 .(20 :2777 الرشيدي،توفيؽ  ىاروف) الرضا وعدـ والعبء بالوطأة الفرد يشعر االجتماعية البيئة

 يصاب الفرد جعؿ في كبيرة بدرجة يساىـ أساسي عامؿ فيناؾ االقتصادية لمشاكؿاب يتعمؽ فيما أما
 الفرد رضا وبالتالي رضاه ازداد أجره ازداد بحيث النقدي لمدخؿ حاجتو وىو نفسي، واضطراب توتر بحالة
 .(12: 2761 ،عاشور صقر حمدأ) بالسعادة إحساسو درجة عف تعبر نفسية حالة يمثؿ

 أو واالقتصادية االجتماعية طبقتو مستوى حيث مف فيو ينشأ الذي ومجتمعو ئتوببي يتأثر الفرد إف
 مرحمة مف بو يتعمؽ ما أو األفراد بيف وتفاعبلت ظروؼ ومف ،ومساندة اجتماعي تدعيـ مف يبلقيو ما

 آليات لديو ويكوف منو المتوقع لمدور يعده الذي ىو فمجتمعو يشغميا، وظيفة أو تعميـ أو يعيشيا عمرية
 عف خارج يصبح حيف الشخص اضطراب يظير المجتمع أف كما أنواعيا، بكافة الضغوط مع التكيؼ
 أو الزوج وفاة مثؿ الفرد عمى ضغوطا االجتماعية المتغيرات تصبح ما وكثيرا مجتمعو، في المألوؼ
 مبارؾ بف اهلل جار) سابؽ نفسي الضطراب االنتكاس تسبب أو مرة ألوؿ االضطراب فتسبب الطبلؽ،
 (15: 1006 السندي،

 :المينية المصادر -3-3

 ،مختمفتيف حالتيف عمى لمداللة الميني الجانب مف الموضوع تناوؿ عند الضغط عبارة تستخدـ
 نوعا لو تسبب والتي عممو مكاف في بالفرد تحيط التي واالجتماعية المادية العمؿ ظروؼإلى  تشير األولى

إلى  تشير فإنيا الثانية الحالة أما خارجية، بعوامؿ ترتبط نيافإ اإلطار ىذا وضمف ،والتوتر الضيؽ مف
 والعمؿ الضغوط بيف العبلقة تناوؿ أىمية وتعزى .العوامؿ ىذه بسبب الفرد ينتاب الذي السار غير الشعور
 ( 102: 1000عسكر، عمي) الفرد حياة في العمؿ وضرورة الحيويةإلى 
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مف طرؼ الباحثيف في مجاؿ السموؾ التنظيمي عمى أنيا تمقى العوامؿ المينية اإلجماع الكامؿ و    
   تتمثؿ الضغوط عمى المستوى الميني في الشعور بالوطأة و  مف العوامؿ المسببة لمضغط النفسي

غير المباشرة التي يواجييا و  مجموعة مف الصعوبات المباشرةو  الثقؿ الناشئ مف مينة الفرد،و  العبءو 
صراع الدور، ساعات العمؿ الطويمة... )ىاروف و  ء المينة، غموضالفرد في مينتو وعممو، مثؿ: عب

 (.3: 2777توفيؽ الرشيدي، 

 أىـ مف الفرد، فيو يعمؿ الذي والتنظيـ بالعمؿ المرتبطة العوامؿ أف عمى الباحثيف مف الكثير ويؤكد
 اآلخريف مىع والمسؤولية الدور، وصراع الدور وغموض العمؿ عبء: بينيا ومف لمضغط المسببة العوامؿ
 الحفيظ عبد) القرارات اتخاذ في المشاركة وانعداـ العمؿ، وظروؼ والمعاممة التقييـ في العدالة وانعداـ
 .(265: 2774 مقدـ،

 تظير والذي مزمنا ضغطا يعيش الذي فالشخص الفرد، ومينة الضغط بيف العبلقة تظير ىنا ومف
 مستوى انخفاض لىا  و  العمؿ عف التغيب لىا  و  ؿالعم عف التغيبإلى  الحاؿ بو يؤدي أعراض عدة عميو
 .(264: 2774 مقدـ، الحفيظ عبد) نيائيا العمؿ عف انقطاعو وربما خرآ عمؿإلى  وتنقمو أدائو

 هىذ صنؼ ثالمينية حي  الضغوط لمصادر نموذج قدـ )فو أبمس( Abelson أفإلى  باإلضافة
  .(12: 1001 الرويشدي، صالح سامي: )ىي محتويات ثبلثإلى  األخير

 فرص ونقص المالية الحوافز ضعؼ :منيا وذكر الفرد بيا يعمل التي بالمنطقة تتعمق مصادر 
 . العمؿ أعباء كثرت مع الوقت وضغط الوظيفي التطوير
 عمى القدرة وعدـ الدور، وصراع لمفرد، المسند الدور غموض :وتشمؿ بالفرد تتعمق مصادر 

 .الرؤساء مع االتصاالت وضعؼ واألسرة العمؿ مطالب بيف التوفيؽ

 والوظيفية، والتكنولوجية االجتماعية التغيرات مع التوافؽ: تشمؿو الخارجية بالبيئة تتعمق مصادر 
 .الفيزيقية العمؿ وظروؼ التنقؿ وكثرت والتقاعد الوظيفي والتدرج

 :الصحية المصادر-3-4

 في وتسبب ليا يتعرض التي يةالفيزيولوج والتغيرات لمفرد تحدث التي العضوية األمراض في وتتمثؿ
 الجسمية، كاإلعاقات مؤقت أو دائـ بشكؿ إما تحقيقياإلى  يسعى التي األىداؼإلى  الوصوؿ نحو إعاقتو

 التغذية، بسوء المتعمقة واألمراض الدموية واألمراض الصماء، الغدة واالضطرابات الجراحية، والعمميات
 .(242 :2764 ،دري حسيف عزت) التركيز وقمة باإلجياد بالشعور وتؤدي
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 :األسرية المصادر -3-5
 النفسي الضغط إحداث في ىاما دورا تمعب األسرية الخبلفات أفإلى  (2761) اميري يشير
 ويرى الوالديف، انفصاؿإلى  األسري الصراع أدى إذا خطورة األمر ويصبح األطفاؿ لدى وخصوصا
 يكوف كما الحب، بفقداف يتعمؽ فيما سيما ال دبالتيدي الطفؿ شعورإلى  يعود ذلؾ إف (2761) جرامزي

 .(11: 1001 الرويشدي، صالح سامي)  مستقببل الخسارة توقع أو بالخسارة الشعور الفرد لدى
 .األسرية الضغوطإلى  التعرض عند بالتفصيؿ األسرية المصادرإلى  وسنتعرض

 : الحادة الحياة بأحداث تتعمق مصادر -3-6
 العادة في وتكوف متوقعة وغير مفاجئة الواقع في ألنيا الفرد عمى الواقع شديدة مؤلمة أحداث وىي

 فقداف أو معجز بمرض اإلصابة أو عزيز شخص وفاة أو الطبيعية كالكوارث اإلنساف سيطرت عف خارجة
 وغير إجرامي، العتداءإلى  والتعرض الديوف وتراكـ األعماؿ في الجسيمة الخسارة وأ المفاجئ الوظيفة

 لذلؾ خبراتيـ أو توقعاتيـ حدود خارج تكوف الغالب في ألنيا لؤلفراد، صدمة تسبب التي األحداث مف ذلؾ
 االستعداد بحسب األفراد لدى تختمؼ والتي الحادة الضغط باستجابة يسمى ما البعض لدى يحدث قد

 (23 :1001 ي،ز العن سمير بف عياشمعزي ) لمفرد الشخصي

 :األكاديمية مصادرال -3-7
التي تحوؿ دوف و  طالباتالو  طبلبالعوقات التي يدركيا ناؾ العديد مف الصعوبات أو المتوجد ى

 متحانات المرتبطة بالدراسة،مف تمؾ الصعوبات: مشكبلت االو  صحيحةو  تقدميـ أو نموىـ بصورة طبيعية
الصعوبات  أف ىناؾ العديد مفإلى  (2772) أبو ناىيةىذا ما أشار إليو و  غيرىا.و  مشكبلت عممية التعميـو 

 صحيحة.و  طبيعيةتحوؿ دوف تقديميـ أو نموىـ بصورة و  طالبات الجامعةو  أو المعوقات التي يدركيا طبلب
 .(10-16: 1006 السندي، جار اهلل بف مبارؾالسندي كما يمي: )جار اهلل قد صنفيا و 

  التقويم:و  االمتحاناتمشكالت 
  .مستوى صعوبتياو  سس الفنية إلعدادىااألو  عددىا،و  مف حيث نوعيا، االمتحافتتعمؽ بأسئمة و 

 :مشكالت محتوى المقررات الدراسية 
عدـ و ، االبتكارو  التجديدإلى  افتقارىاو  ازدحاميا بالمادة الدراسية،و  المقرراتتتعمؽ بمحتوى و 

 اىتماميا بالثقافة الفنية أو التربية الرياضية، فضبل عف ابتعادىا عف أمور الحياة اليومية لمطمبة.
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 ت المستقبل التعميم الميني:مشكال 
قمة المعمومات و  العمؿ في غير التخصصو  صعوبة الحصوؿ عمى الوظيفة،و  تتعمؽ بفرص العمؿو 

 .المختمفةالتخصصية و  عف المجاالت األكاديمية

 :المشكالت األسرية المرتبطة بالدراسة 
تدخؿ و  مؿ المؤقت،اضطرار الطمبة لمعو  شكوى األسرة مف كثرة المصاريؼ،و  تتعمؽ بدخؿ األسرة،و 

 بيف آبائيـ.و  بينيـ واالتجاىات في القيـ واالختبلؼ األسرة في شؤونيـ الخاصة،

 :مشكالت العالقات التفاعمية 
كما تتعمؽ بمدى توفر  مناقشاتيـالحوار في تعامميـ أو و  تتعمؽ بمراعاة الزمبلء آداب السموؾو 
  .ألساتذة أو اإلدارييفالتعاوف بيف الطبلب بينيـ أو مع او  التوافؽو  االنسجاـ

 :المشكالت الشخصية المرتبطة بالدراسة 
، كما الضطراباتو  التوترو  مظاىر القمؽو  وتتعمؽ بمظاىر اإلحباط المرافقة لحياة الطالب اليومية،

قناع اآلخريف أثناء المناقشة أو عند مواجية.و  اتخاذ القرارات،و  ترتبط بصعوبات تنظيـ الوقت  ا 

 م:مشكالت عممية التعمي 
 انياتكاإلمو ميارتيـ التدريسية وبالتجييزات و  التربويةو  تتعمؽ بكفاءة أعضاء ىيئة التدريس العمميةو 

 المراجع.و  بمصادر التعمـ كالكتبو  قاعات الدراسة،و 

مواقؼ و  ال يعني أف تكوف الضغوط التي نواجييا في الحياة اليومية صادرة مف أحداثكؿ ىذا و 
 يفقدمف ذلؾ ما يحدث عندما و  سيطة مصدرا لمشعور بالضغط النفسيعظيمة، فقد تكوف األحداث الب

ي فيتفاوت األفراد و  ىذه  األحداث تدعى بالمنغصات اليوميةو  أحيانا مفاتيحو الخاصة أو تتعطؿ سيارتو
  ة تعرضيـ ليذا النوع مف الضغوط.درج

 :الضغوط أنواع –4– 
 (:التكيفي) االيجابي الضغط 
 ويركز واألحبلـ، األوىاـ كؿ فكره مف ويزيح الفرد ونباىة الفطنة مستوى مف يرفع الضغط إف
 وتقويمو، الخطر تقييـ نحو توجيييا يتـ العقمية قدراتو كؿ أف كما الراىنة، الوضعية حوؿ وانتباىو اىتمامو
 الدفاعية الوسائؿ لمعرفة بالذاكرة واالستعانة لحصره المعمومات وتجميع لمواجيتو اإلمكانيات وتسخير
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 الفعؿإلى  وبحاجة النشاط غاية في فتراه القرار، اتخاذه في التماطؿو  الكسؿ عف يتخمى فالشخص حمو،ل
 .(205: 1000 عسكر، عمي) والنجاح السريع

 السمبي الضغط: 

 عصبية تظاىرات ظيور مع الحركي المستوى عمى السيطرة فاقد نفسو الفرد يجد ضاغط تفاعؿ ىو
 الزائد فالحمؿ وىكذا النفسي، المستوى عمى دفاعية استراتيجيات وضع عمى وعجزه ىامة، انعكاسية

 تدفع الضغط مف درجة بوجود مرتبط االيجابي الجانب بينما لمضغط، السمبي بالجانب يرتبطاف والمنخفض
 (.206: 1000 عسكر، عمي) منتج بشكؿ لمعمؿ

 نجيب حمدم: )ىي مجموعات أربعةإلى  الضغوط( 2775) الصبوة نجيب محمد قسـ وحديثا
 .(14-12: 2775 الصبوة،

 الفيزيائية الضغوط: 
 لو تسبب ليا تعرض إذا بحيث اإلنساف بجسـ تحيط التي الخارجية البيئية منبيات عف عبارة وىي

 اإلضاءة الحارقة، الشمس أشعة اليواء، تموث الشديدة، البرودة أو الحرارة: مثؿ محدد أذى أو ضرر
 .الرطوبة الجاذبية، الشمية، بياتالمن السمعية، الضوضاء المبيرة،

 الطارئة الضغوط: 
 في ال الدواـ صفة ليا وليس وفجائي طارئ بشكؿ تحدث التي الشاذة األحداث تمؾ بيا ويقصد

 ،المواصبلت وسائؿ وكؿ والقطارات والطائرات السيارات حوادث: ذلؾ عمى ومثاؿ التأثير في وال الحدوث،
 األمطار،) الطبيعية الكوارث المنازؿ، تدمير السرقة، طبلؽ، سفره، أو بموتو عزيز شخص فقداف أو

 ....(الزالزؿ البراكيف، السيوؿ،

 االجتماعية الضغوط: 
 ومكاف التعميمي، والمستوى التغذية وسوء والفقر، االقتصادية، المكانةو  االجتماعية المكانة تشمؿ

 ، الخ.اإلقامة
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 الشخصية الضغوط: 
 والضغوط الشخص يتبعو الذي الحياة أسموب ضغوط مثؿ ذاتو ردالف داخؿ مف تنشأ التي وىي
 التي والمكسرات واألدوية والمشروبات، األطعمة بعض تعاطي عف تنتج التي والنفسية والعصبية الجسمية
 .إرادتو بكامؿ الشخص يتعاطاىا

 قاـ فقد كضغوط، تعمؿ التي المتغيرات وتنظـ تحدد إف حاولت دراسات ىناؾ سبؽ ماإلى  إضافة
Lazarus )الزاروس( وCohen )حسف: )ىي أقساـ ثبلثإلى  الضاغطة العوامؿ بتصنيؼ )فاكوى 
 .(20: 1004 المعطي، عبد مصطفى

 الفجائية الظواىر: 

 .الطبيعية الكوارث مثؿ الناس مف كثير عمى تؤثر التي
 القوية األحداث: 

 .األسرية األزمات مثؿ الناس مف قميؿ عمى تؤثر التي
 ليوميةا المشاكل: 

 .العمؿ احباطات مثؿ الحياة مواقؼ في المتكررة

 

 :لمضغط المسببة العوامل –5–
 لمضغط، المؤدية واألسباب العوامؿ عف البحت بالضغط الميتمة الدراسات مف العديد حاولت

 االقتصادية، االجتماعية، ة،، النفسيالذاتية الجسيمة،: فمنيا ألخر فرد مف ومختمفة متعددة أنيا فوجدت
 ونفسية، جسمية بأمراض لئلصابة تؤدي أف يمكف معتبرة زمنية ولمدة الفرد عاتؽ عمى وتراكميا. المينية
 :يمي فيما والمتمثمة العوامؿ ىذهإلى  التطرؽ سنحاوؿ ولدلؾ

 :المعرفية العوامل -5-1
 انو عمى لمموقؼ المعرفي اإلدراؾ عمى ذلؾ يعتمد فسوؼ ضاغطا ما مثير أو حدث اعتبار إف

 عمى معنى لو ليس مجرد مصطمح الحقيقة في الضغط مصطمح ألف ال، أـ لفرد وميددا غطاضا
 التي واألحداث لممثيرات الكامنة الضارة لمقوى الحي الكائف فعؿ رد الحسباف في يؤخذ لـ إذا ،اإلطبلؽ

 عمى يعتمد ولكف األحداث ىذه وقوع دواـ أو حدة أو شدة عمى بالضغط اإلحساس يعتمد فبل بيا، يمر



سريةالفصل الرابع                                                                             الضغوط األ  

 

-231- 
 

 يكوف أال يمكف الناس بعض عمى ينصب الذي فالضغط ال، أو ضاغطة المثيرات كانت إذا ما الفرد إدراؾ
 .(33: 1004 ،المعطي عبد مصطفى حسف) آلخريف بالنسبة ضاغطا

اعتقادات غير منطقية كالمبالغة في إدراؾ األحداث البسيطة و  مف وجود أفكار تنشأ الضغوط ليذا
تعميـ الخبرات و االستنتاجات الخاطئة في تفسير األحداث، و  استخداـ األحكاـو  ددةميو  عمى أنيا خطيرة

التركيز عمى النواحي و   ة،التطرؼ في إدراؾ األحداث إما حسنة أو سيئو  مشابية ىمواقؼ أخر إلى  السمبية
غفاؿ النواحي اإليجابيةو  السمبية في الموقؼ  .  (Marchand & Brillon, 1995: 65) ا 

 :الجسمية املالعو  -5-2
 عمييا يكوف التي الحالة الضغوط مسببات مف فإف يتكرر، ال عضوية وحدة البشري الكائف باعتبار

 أجيزة في الضعؼ الوجو، مبلمح جماؿ أو قبح سمنة، أو نحافة قصر، أو طوؿ مف الجسمي البناء
 يعيشيا الضغط مف حالة تسبب عوامؿ كميا المكونات فيذه وضعفو، يذالغ النظاـ وكفاءة الداخمية الجسـ
 محمد) والخارجية الجسمية صحتو مستوى عمى تشوه أو نقص أو اضطراب أو خمؿ أي جراء مف الفرد
 .(224 -223: تاريخ بدوف اإلبراشي، عطية

 :الذاتية العوامل -5-3
 صورة عف الرضا عدـ عمى بدوره يعمؿ الذي الوزف في اإلفراطإلى  تؤدي مكيفة الغير التغذية إف

 عنده، الضغط مستوى مف يزيد مما مثبل، باليرب يواجييا التي لممواقؼ الفرد استجابة ويعيؽ سـالج
 عمى تحتوي التي والمشروبات األغذية تناوؿ فاف (A.P.A) السيكاترية األمريكية الجمعية فحسب

 خاصة طاالنضغا عمى يعمؿ كاف، ميما مخدر وأي الميدئات المنومات، الكوكاييف، الكحوؿ، الكافييف،
 .(51: 1000 عسكر، عمي) عنيا االستغناء المتعاطي يستطيع ال عندما

 :النفسية العوامل -5-4
 أف يمكف النفسية العوامؿ وىذه والجسمية، النفسية الصحة عمى مباشر تأثير النفسية لمعوامؿ فّ إ
 :نجد بينيا ومف لمضغوط سببا تكوف
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 :الصراع -5-4-1
 لتحقيؽ الضروري السموؾ ألف التعارض ويحدث ىدفيف أو فمثيري وجود بسبب تنشأ حالة وىو

 .(224: 2776 القذافي، رمضاف محمد) اآلخر اليدؼ تحقيؽ في الرغبة مع بتعارض احدىما

 :اإلحباط -5-4-2
 حالة في أو معيف ىدؼ تحقيؽ مف يمنعو عائؽ بوجود عادة الفرد شعور نتيجة اإلحباط ينتج حيث

 في الفعؿ رد يتجسد الغالب وفي فيو المرغوب الغير الموقؼ لتغيير عمؿ أيب القياـ مف بالعجز شعوره
 عبد) الضاغط بالموقؼ ترتبط التي لميرمونات إفرازات ذلؾ يصاحب أف الطبيعي ومف الغضب انفعاؿ
 .(65: 1002 الشاذلي، محمد الحميد

 :المفرط التنافس نحو الميل -5-4-3
 المستمر التنافس ولكف اإلنساف عند سوية ظاىرة ىو يوف إفراط ال الذي التنافسإلى  الميؿ إف

 عبد قاسـ محمد) الضغط عمى باعثا يعتبر الفرد أنشطة لكؿ وىدفا الحياة، في كأسموب اتخاذه مع والدائـ
 .(210:  1002 اهلل،

 :التكيف -5-4-4
 دني،ب عقمي، جانب مف شخصيتو جوانب بيف بالتوازف االحتفاظ عمى العامة الفرد صحة تعتمد

 التغيرات مواجية أجؿ مف التوازف بيذا لبلحتفاظ مستمرة وبصورة جاىدا يعمؿ بطبيعتو فالجسـ نفسي،
 والذىني الكيميائي التوازف في خمؿ إحداث شأنيا مف التغييرات ىذه أف في الخطورة وتكمف الحياتية
جبار  .(51: 1000 عسكر، عمي) التوازف بذلؾ لبلحتفاظ التكيؼ عمى الجسـ وا 

 :والتحمل الصبر فقدان -5-4-5
ذا ،اإلثارة وسموؾ الضغط ينمي الناس مع العبلقات في النسبية أو المطمقة بالجدية االلتزاـ إف  وا 

 ميمة أداء في االستعجاؿ .اآلخريف مثؿ بسرعة أعمالو انجاز ويتوقع صبور وغير عجوال الشخص كاف
إلى  طريقو في الفرد تصادؼ التي واألزمات توالصدما المشاكؿ وجو في الصبر عمى القدرة وعدـ معينة
 تحت يجعمو ما ىذا وقدراتو، نفسو في الثقة عديـ الشخصية، ضعيؼ إنساف تجعمو مشاريعو تحقيؽ
 الذي فالفرد ىذا كؿإلى  إضافة. لحياتو العادي السير عمى وتؤثر باألمراض لئلصابة تعرضو ضغوط
 الضغط مشاعر حبيس دوما يكوف األمؿ وخيبة والفشؿ اإلحباط ومشاعر إحساساتو مع التعامؿ في يفشؿ

 .(221-210: 1002 اهلل، عبد قاسـ محمد) الذات ورفض والتوتر
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 :القمق -5-4-6
 أسبابو، متابعة مف عميو التعرؼ ويمكف الضغط مكونات بعض تشكؿ في الميمة الجوانب مف وىو
 كالنبض الحشوية األعضاء نشاط الغدد ضبع إفراز: منيا عميو دالة وسموكات نتائجو، أعراضو، مظاىره،
 الخوؼ، الممؿ، الرضا، عدـ الخجؿ، األمؿ، كخيبة وانفعالية نفسية عوامؿ وكذا الدـ، وضغط والتنفس

، الفشؿ، القوية، االيجابية أو السمبية االنفعاالت النجاح، بعدـ اإلحساس  المادية االنشغاالت اليمـو
 .(225، 224: 2776 القذافي، مضافر  محمد) العاطفية والمشاكؿ والمينية

 القمقة الشخصيات مف ىـ الذيف األفراد معظـ أفليذا يعتبر القمؽ سبب مف أسباب الضغط، حيث 
 غالبا الضغط مسببات نحو أفعاليـ ردود ألف وذلؾ غيرىـ، مف أكثر الضاغطة بالمواقؼ يتأثروف ما عادة
 .(67: 2776 )عبد الستار إبراىيـ، المثير زواؿ بعد لمضغط المسببة األحداث في بالمبالغة تتسـ ما

 

 :االجتماعية العوامل -5-5
 لمضغوط، الفرد تعرض وراء يكوف قد االجتماعي بالواقع االصطداـ أفإلى  االجتماع عمماء يشير

 المدرسة، المنزؿ،" الجماعة ونظـ لعادات واحتراما تماشيا عنيا والتعبير رغباتو قمع عمى يجبر قد إذ
 .(223: تاريخ بدوف اإلبراشي، عطية محمد) الشارع العمؿ،

 والتقاعد، العطؿ األقارب، احد فقداف اإلقامة مكاف تغيير الطبلؽ، الزواج، ياسيف حمدي ويدرج
 (.253: 2777 ياسيف، حمدي) الضغط تولد التي االجتماعية العوامؿ ضمف

 صراع واالتجاىات، الميوؿ ختمؼم المنافسة، الجيراف، األبناء، كثرة أفإلى  الباحثوف يشير كما
 األحداث ضغوط أف كما لمضغط، مصدرا تكوف فأ يمكف عوامؿ كميا الرفاىية مف الفرد نصيب قمة القيـ،
 تسبب حيث لمضغوط مصدرا تكوف فقد السارة، األحداث أو عزيز شخص موت أو كفقداف الحياة في

 الضغط فينتج صعبا التوافؽ تجعؿ الحادة لتغييراتوا والتوازف، التوافؽ إعادة يتطمب مما الحياة في تغييرا
 .(2:  2777 الرشيدي، توفيؽ ىاروف)
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 :االقتصادية العوامل -5-6
 ليا االستجابة عمى وقدرتو الفرد يؤدييا أف ينبغي التي متطمبات بيف التبايف مف الضغوط تنشأ
 أسباب لعدة وذلؾ االقتصادية عاألوضا مع التوافؽ عدـ عف الناتج الرضا وعدـ والعبء بالوطأة والشعور

: 2776 القذافي، رمضاف محمد) الطبقي والتفاوت الثروة فقداف اإلنتاج، انخفاض البطالة، الفقر،: منيا
221). 

 :المينية العوامل -5-7
 مف أنيا عمى التنظيمي السموؾ مجاؿ في الباحثيف طرؼ مف الكامؿ اإلجماع المينية العوامؿ تمقى

 ضغوط مف شاؽ عمؿ مف بو يقوـ وما الفرد، مينة مف تكوف العوامؿ ىذه فنشأة لمضغط، المسببة العوامؿ
 معنى يكوف وىنا. الرؤساء طرؼ مف المبررة الغير العنصرية التمييز، والترقية، األجرة، العمؿ، قواعد

 منو تطمب التيو  الفرد بيا يقوـ التي المينة ىذه مف الناشئ والممؿ الثقؿ العبء، بالمأساة، الشعور الضغط
 .(3: 2777 الرشيدي، توفيؽ ىاروف) النفسية طاقتو مف أكثر

 يمكف وىذا ، الضغوط مف األفراد معاناة في ىاما دورا تمعب العوامؿ ىذه كؿ فأ ىو نستنتجو وما
 كؿ عند يحدث ال ىذا لكف وجسدية نفسية بأمراض واإلصابة كاالنييار، خطيرة مضاعفاتإلى  يؤدي أف

 الدراسات تؤكده ما وىذا الضاغطة، األحداث لنفس وتمقييـ تعامميـ طريقة اختبلؼإلى  راجع اوىذ األفراد
 .التالي العنصر في لو سنتعرض والذي لمضغط لمتعرض القابمية في الفردية الفروؽ

 

 :لمضغوط لمتعرض القابمية في الفردية الفروق –6–
 القابمية في الفردية الفروؽ بسبب اآلخريف بخبلؼ الناس بعض عمى تؤثر قد لمضغوط المسببات

 التي الضغوط في يساىموف الناس أفإلى  الباحثوف ويشير الضاغطة، والمواقؼ لؤلحداث لبلستجابة
 باختبلفات الخاصة الدراسات ركزت وقد ،ليـ ميددة أنيا عمى البيئية الظروؼ بتفسير ليا يتعرضوف

 المعطي، عبد مصطفى حسف) الضغوط وتفسير ؾإدرا عمى تؤثر بأنيا المعتقد المتغيرات عمى الناس
1004 :43).  
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 :المتغيرات ىذه ومف

 :الجنسيين بين الفروق -6-1
 ،بضغوط التأثر مدى في الجنس لمتغير تأثير وجود عدـإلى  المجاؿ ىذا في الدراسات معظـ تشير

 يختمفوف ال إلناثوا الذكور العامميف أف وجدا (2763) )ميتز( Mitzو )جيؾ(  Jickأجراىا دراسة ففي
 بدرجة سيكولوجية اضطراب عبلمات يظيرف اإلناث أف وجدا كما. ليا يتعرضوف التي الضغوط مقدار في

 اضطرابات الذكور يظير حيف في القمؽ، اضطراب ومنيا الضغط لمواقؼ التعرض عند الذكور مف أكبر
  .(42: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) القمبية كاالضطرابات بدنية

 التحميبلت أف (2767) )رييأول( Olearyو )شيومارتو ( Martocchio أجراىا دراسة ظيرتوأ
 وفي ،بالضغوط الجنسييف كبل تأثر لكيفية واضحة تأثيرات وجود عدـ عمى واإلناث الذكور بيف لمفروؽ
 والجنس الضغط بيف االرتباط أف وجد والبدنية السيكولوجية بالمقاييس العينة تقسيـ وعند الكمي التحميؿ

 .(42: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) صفر ىو

 (:األجناس بين) العرقية الفروق -6-2
 تأثير ومدى لمضغوط، لمتعرض قابمية مدى في األجناس بيف الفروؽ الستقصاء دراسات أجريت

 زيادة مع الحظ( 2763) )أندرسوف( Anderson أجراىا دراسة ففي البدنية الحالة عمى الضغوط
 التفسيرات حاولت وقد. واألمريكييف اإلفريقييف بيف الدـ ضغط وارتفاع قمبية، اضطرابات ظيرت الضغوط
 وتراكـ الوقت فمع لمضغط، الفسيولوجي الفعؿ برد القمب واضطرابات تطور ربط والتجريبية، النظرية
 ردود مف يعانوف الذيف األفراد يظير حيث لمشخص، الدوري الجياز في دائمة تغيرات تحدث الضغوط

 ليا، يتعرضوف التي الضغوط زيادة مع العادييف األفراد بخبلؼ أسرع استجابات بطبيعتيـ قمبية أفعاؿ
 قد األمريكييف أف مع اإلفريقييف بيف اكبر بمعدؿ الدـ ضغط ارتفاعإلى  القمبية االضطرابات تؤدي حيث

 .(42: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) لمضغوط كبرأ تعرضا لدييـ أف يظيروف
 

 :الضغط أعراض –7–
زعاجا، ضيقا لو تسبب التي المصادر في التحكـ في الفرد يفشؿ عندما  بحالة يمر جسمو فإف وا 

 الداخمية، العضبلتإلى  األطراؼ مف الدـ ويتحوؿ القمب، ضربات فتزداد اليرب، أو بالمواجية تعرؼ
 ،اليرموني االضطرابإلى  ةإضاف الصدر،إلى  الحاجز الحاجب مف التنفس تحوؿ العيف، حدقة تتسع
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. لمضيؽ المسببة المصادر استمرار مع وتنيكو، الجسـ عمى بالضرر تعود طبيعية غير العمميات وىذه
 السموكية، العقمية، الجسدية، التالية، المستويات كؿ عمى وذلؾ األعراض مف تشكيمة تحدث أف يمكف التي

 :يمي فيما األعراض تمخيص ويمكف
 (120: 1001 ،حسيف أحمد حشمتو  باىي حسيف مصطفى): ديةالجس األعراض -7-1
 الزائد العرؽ. 

 العالي التوتر. 

 اليضـ عسر. 

 منو السفمي الجزء في وبخاصة الظير ـالآ. 

 الشيية في التغيير. 

 والمغص اإلسياؿ. 

 الجمد التياب. 

 (التوتري الدوري، النصفي،) بأنواعو الصداع. 

 فوالكتفي الرقبة خاصة العضبلت في األلـ. 

 النوـ في االنتظاـ عدـ. 

 الطاقة فقداف أو التعب. 

 اإلمساؾ. 

 القرحة. 

 (120: 1001 ،حسيف أحمد حشمتو  باىي حسيف مصطفى): عاطفية أو انفعالية أعراض -7-2
 االنفعاؿ سرعة. 

 العصبية. 

 المزاج في تقمب. 

 الغضب سرعة. 

 البكاء سرعة. 

 االكتئاب. 

 والعدوانية العنؼإلى  المجوء. 
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 النفسي االحتراؽ أو االنفعالي ستنزاؼباال الشعور. 

 بالقمؽ اإلحساس. 

 الطاقة ضعؼ. 

 وكوابيس مخاوؼ. 

 (30 :1000 عسكر، عمي) :وذىنية فكرية أعراض -7-3
 النسياف. 

 القرارات اتخاذ في الصعوبة. 

 التفكير في االضطراب. 

 األحداث استرجاع في الصعوبة أو ضعيفة ذاكرة. 

 الفرد عمى واحدة فكرة استحواذ. 

 منخفضة دافعية أو اإلنتاجية انخفاض. 

 التحفظ مف عالية بدرجة المياـ انجاز. 

 األخطاء عدد تزايد. 

 صائبة غير أحكاـ إصدار. 

 (31 :1000 عسكر، عمي) :الشخصية بالعالقات خاصة أعراض -7-4
 ولوميـ باآلخريف الثقة عدـ. 

 وجيزة فترة قبؿ إلغائيا أو المواعيد نسياف. 

 فاآلخري أخطاء تصيد. 

 اآلخريف تجاىؿ. 

 آلي بشكؿ اآلخريف مع التفاعؿ. 

 

 : الضغط آثار –8–
 حسب اآلثار وتزداد لمفرد، والنفسي والسموكي الجسمي المستوى عمى آثار الضغوط عمى تترتب

 .فيو يعيش الذي والمجتمع محيطو ليطوؿ األثر ويمتد الضغوط ىذه

 :وىي ،بالضغط اإلحساس عمى المترتبة لآلثار عرض يمي وفيما 
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 :العقمية اآلثار -8-1
الذاكرة  بالتالي يصبح العقؿ غير  ،التركيز ،االنتباهإف الضغط يخفض مف القدرات العقمية مثؿ: 

 ولديو تأثير عمى العمميات المعرفية ،روؼ الراىنة أو التنبؤ بالعواقب المستقبميةظقادر عمى التقييـ بدقة لم
ظير عمى شكؿ النسياف، الصعوبة في التركيز، الصعوبة التي تو  (. 60:  2755 ،شعبلف محمد محمد)

في اتخاذ القرارات االضطراب في التفكير، ضعؼ ذاكرة أو الصعوبة في استرجاع األحداث، استحواذ فكرة 
 (.23: 1000)عمي عسكر،  واحدة عمى الفرد، تزايد عدد األخطاء، إصدار أحكاـ غير صائبة

فأوضح أنو توجد فروؽ ذات داللة  ،وط عمى األداءتأثير الضغ )النتر( Lainterكما بيف 
ظروؼ األداء الذي تعرضوا فييا لمضغط، كما أكد و  إحصائية في أداء األطفاؿ في ظروؼ األداء العادي

Ansley )أف الضغط الناتج عف طمب إنجاز أكبر كمية ممكنة مف األعماؿ في وقت محدد ينتج  )نسميأ
  .(103:  1001، حسيف أحمد حشمتو سيف باىي عنو عدد كبير مف األخطاء )مصطفى ح

 :الفسيولوجية اآلثار -8-2 
مثؿ ىذه الوضعية ستكوف و  داخؿ جسـ اإلنساف غير طبيعية ةكيميائيإف الضغط يحدث تحوالت 

آثار عمى صحة الفرد الخاصة إذا كاف مستوى الضغط الذي يعني منو عالي، وىذا ما يضعؼ الصحة 
العرؽ الزائد، التوتر العالي، التغيير في الشيية، أعراض كإلى  المراحؿ األولى يؤدي بو فيو  العامة لمفرد

 الكتفيفو  بخاصة في الجزء السفمي منو، األلـ في العضبلت خاصة الرقبةو  عسر اليضـ، آالـ الظير
أمراض كأمراض السرطاف، القرحة، الجمطة الدماغية، الربو إلى  عند استمرار ىذه األعراض ستؤديو 

  .(20: 2772الطريري،  عبد الرحماف سميمافالخ ) الضغط الدـ،و  ع،الصدا

 كثير أف وجد فقد الضاغطة، المواقؼ عف تنشأ األمراض معظـ إفإلى  الباحثيف بعض أشار ولقد
 الخارجية األسباب مقاومة عمى قادر العادية الظروؼ في اإلنساف فجسـ قميمة، بفترة المرضى مف

 بالمرض لئلصابة عرضة عندئذ يكوف النفسي بالضغط الجسـ فاعاتد تصاب عندما ولكف لممرض،
 .(17: 1006 السندي، مبارؾ بف اهلل جار)

 األمراض يسبب أف يمكف الضغط أفإلى  أشار مف الباحثيف مف ىناؾ أفإلى  إضافة
االضطرابات  (2753) )افاثنNathan (و )ريسىا(  Harris الباحثاف صنؼ حيث السيكوسوماتية

االضطرابات  سبعة أنواع، حيث يبلحظ أف كؿ اضطراب يرتبط بعضو معيف، ومنيا:إلى  يةالنفسجسم
االضطرابات  ،(، الدمامؿ، التساقط الفجائي لمشعر...اإلكزيما الحساسية،) الجمدية النفسجسمية
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 التنفستشنج العضبلت، آالـ العضبلت...(، االضطرابات  )آالـ الظير، العظمية-النفسجسمية العضمية
)ارتفاع ضغط  الوعائية-االضطرابات القمبية ،(االضطرابات األنفية، التمخط... زيادة التنفس، لربو،ا)

 لوف،و الق التياب المعدة، قرحة) المعوية-المعدية االضطرابات ..(،.، الصداع النصفيالقمبية النوبات الدـ،
 عضاءاأل اضطرابات.(، .لمعدة.حرقة فـ المعدة، اإلمساؾ واإلسياؿ المزمنيف وزيادة حموضة ا الغثياف،
الدرقية، مرض  ةدالغ)زيادة إفراز  ددالغ االضطراباتو  (...الجنسي العجزو  الجنسي، البرود)الجنسية

 (.122-121: 1020 عشوي، مصطفى) السكري، حب الشباب...(

 :االنفعاليةو  النفسية اآلثار -8-3-
سية تتمثؿ في اضطراب إدراؾ الفرد، تكاد تجمع نتائج البحوث النفسية عمى أف لمضغوط آثار نف

 الحزفو  الخوؼو  الغضبإلى  وعدـ وضوح مفيوـ الذات لديو، كما أف الضغوط الشديدة يؤدي بالفرد
أف معظـ األمراض إلى  وقد أشار بعض الباحثيف ،الغيرةو  كذلؾ الشعور بالخجؿو  الشعور باالكتئاب،و 

أف تعرضوا لبعض الخبرات التي سببت و  ضى سبؽالمواقؼ الضاغطة فقد وجد أف كثير مف المر تنشأ عف 
فجسـ اإلنساف في الظروؼ العادية قادر عمى مقاومة  ،الضغط النفسي قبؿ أف يصابوا بالمرض بفترة قميمة

لكف عندما تصاب دفاعات الجسـ بالضغط النفسي يكوف عندئذ عرضة و  األسباب الخارجية لممرض،
 (. 203: 2776 ي،ر )حسف الموسو  لئلصابة بالمرض

 الضغط تحت الفرد يتميز إذ ،انييارىا أو النفسية الدفاعية اآلليات اختبلؿ في ىذه اآلثار تتمثؿو 
 الرضا بعدـ اإلحساس ،الشديد الخوؼ يصاحبو الذي الراحة عدـو  الدائـ، بالقمؽ الشعور االنفعاؿ، بسرعة
 الوضعيات في التحكـ صنق ،اإلحباط االكتئاب، اآلخريف، فيو  النفس في الثقة فقداف النفس، عف

 اإلحساس يختفيو  النفسي، التوتر زيادةإلى  إضافة .بيا يقـو أدوار بعدة متصمة صراعاتو  الشخصية
 بالدقة يتسموف الذيف األفراد يتحوؿ لذا الشخصية، سمات في تغيرات بذلؾ تحدثو  الصحة،و  بالسعادة

 في تأثيره اتجاه بالعجز اإلحساس زيادةب ذلؾو  مكترثيف، يرغو  ميمميفو  مباليف غير أفرادإلى  الحرصو 
 .(103: 1001 حسيف أحمد حشمتو  باىي فيحس مصطفى) بيا المرتبطة المشاعر أو األحداث

 سفح دراسة منياو  الضغوط عف تترتب التي النفسية اآلثار لىإ دراسات عدة نتائج  أشارت لقدو 
 ضغوط بيف العبلقة حوؿ دارت يالتو  الجامعة طبلب عمى أجراىا التي( 6100) المعطي عبد مصطفى
 األعراض) حدة بزيادة الحادة الحياة أحداث ارتباط وجود النتائج فبينت النفسية، الصحيةو  الحياة أحداث

 اليستيريا، القيري، الوسواس العدوانية، البارانويا، االكتئاب،) ،(القمؽو  السيكوسوماتية المرضية، اإلكمينيكية
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 لمصحة أفضؿ مستوى في كانوا المنخفضة الضغوط ذوي أفّ و  ،(التفاعمية ةالحساس الفوبيا، المرض، توىـ
 .(17: 1006 السندي، مبارؾ فب اهلل جار) النفسية

 :السموكية اآلثار -8-4-
أداء و  الفسيولوجية حيث تقؿ قدرة الشخص عمى إنجاز المياـو  ىي تعد نتاج التغيرات النفسيةو 

العب كرة القدـ ماىر لضغط النفسي فإنو ال شؾ سوؼ يؤثر  المياـ التي يجيدىا، فمثبل عندما يتعرض
ىذا يختمؼ عف الضغط الذي يتولد مف التحدي في األداء المياري الذي و  عمى أدائو المياري في الممعب،

مثاؿ ذلؾ ما يحدث في و  فسيولوجيا لتحقيؽ أعمى مستويات األداء المياري،و  يعده نفسياو  يحفز الشخص
يث يكوف الضاغط ىو التحدي لمحصوؿ عمى أعمى ترتيب، عف طريؽ األداء المياري الدورات األولمبية ح

  .(221: 2764 ،عبد المطيؼ موسىالمرتفع مف خبلؿ المنافسة )عثماف 

بعض السموكيات السمبية كاإلفراط في إلى  كذلؾ فإف كثرة الضغوط النفسية عمى الفرد قد تقودهو 
قد يشرع البعض في تعاطي العقاقير أو و  المخدراتو  اطي الكحوؿالنسياف بتعو  ،التدخيف بشكؿ مبالغ فيو

قد يمجأ آخروف لتدمير ذواتيـ باالنتحار )محمد و  زيادة في حجـ الجرعات المحددة لتعمد األذى بأنفسيـ
  .(14: 1001تركي الزىراني، 

 :المينية اآلثار -8-5-
 التسعينات أوائؿ في استخدـ حيث الجديدة، المفاىيـ مف يعتبر الذي النفسي باالحتراؽ يعرؼ فيما تتمخص

 اإلنسانية الميف في العامميف لدى العمؿ لضغوط االنفعاليةو  الجسمية لبلستجابات لئلشارة العشريف القرف مف
 (.262: 2777 آخروف،و  ياسيف حمدي) صعبة أىداؼ لتحقيؽ السعي في أنفسيـ يرىقوف الذيف

 البدني، االستنزاؼ عف يعبر الذي لمضغوط المستمر رضالتع نتيجة يتولد النفسي االحتراؽ أف أي
 فقداف بالعجز، الشعور اإلرىاؽ، التعب، مثؿ السمبية المظاىر مف مجموعة في يتمثؿو  لمعماؿ االنفعالي
حسيف أحمد و   باىي فيحس مصطفى) الذات مفيوـ في السمبية جانبإلى  بالعمؿو  باآلخريف االىتماـ
 .(103: 1006 حشمت

 :االجتماعية ثاراآل -8-6-
اآلثار الناتجة عف الضغط ليست مقصورة عمى الفرد بؿ يمتد أثرىا لممنظمة التي ينتمي إلييا الفرد، 

كذا اإلصابات، كما تـ مبلحظة انخفاض و  تكثر الحوادث الصادرة منوو  فأداء الفرد قد يتأثر فيزيد غيابو
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 كثرة الخبلفات مع الزمبلءإلى  ديد، باإلضافةعدـ جودة اإلنتاج السيما في حالة التوتر الشو  اإلنتاجية
 (.23: 2772الطريري، عبد الرحماف سميماف ) عدـ القدرة عمى االنسجاـ معيـو 

 الحياة، تفاىةو  االستقرارو  األمف بعدـ بإحساسو ذلؾو  اليومية الفرد حياة في الضغط آثار تظير
 مع التكيؼ عف عجزهإلى  باإلضافة تالنشاطاو  لؤلفكار مشاركتيـو  اآلخريف مع التجاوب يرفض لذلؾ

 .(103: 1001 حشمت، أحمد حسيفو  باىي فيحس مصطفى) االجتماعية التغيرات

 

 :الضغط حدوث ديناميكية –9–
ذاو  الداخمية، االنضغاط حالة وصؼ ىو بالضغط الشعور إف  فإف ذاتو، الفعؿ ىو الضغط كاف ا 
 سيكولوجيةو  فسيولوجية ديناميكية خبلؿ مف ىذه االنضغاط حالة تحدثو  ،الفعؿ ىذا نتيجة ىو االنضغاط

 متطمباتو  أعباء وجودو  األىداؼ تحقيؽو  الحاجات إلشباع معيقةو  ميددةو  خطرة حوادث إدراؾ عف ناتجة
  المشقةو  جياداتاال ىذه لتفادي تكيفية جيود النفسي الجيازو  الفسيولوجي الجياز يبذؿو  الفرد قدرة تفوؽ

 الفسيولوجية الناحية مف مختمفا االنضغاطو  المشقة ظروؼ تحت يكوف دالفر  أف أي عمييا، التغمبو 
 كاىمو، عمى تقع التي الوطأةو  االرتياح عدـ مف عامة بحالة الفرد فيشعر العادية، الحالة في عنو النفسيةو 
 في اختبلالت تحدث الفسيولوجية البدنية الناحية فمف ذاتو، النفسي الضغط ىو الحالة ىذه مضموفو 

 تغيرات القمب، ضربات في زيادة الدـ، جرياف سرعة الغددي، الجياز في اضطراب لمجسـ، العاـ افاالتز 
 انييارىا،و  النفس دفاعات في اختبلالت تظير النفسية، الناحية مفو  .لمجمد الجمفانية االستجابة في

 الحالة ىذه عف يعبر فأ الفرد يستطيعو  السمبي المزاجإلى  االيجابي المزاج مف االنتقاؿ اإلدراؾ، تشوىات
 الرشيدي، توفيؽ ىاروف) النفسي بالضغط يشعر أنو أي ما، ضغط تأثير تحت وقع أنو تظير صفات في

2777 :10). 

 

 :لمضغط المفسرة النظريات –11–
 مف التخفيؼ في المساىمة بيدؼ ذلؾو  الضغط، ظاىرة دراسة النفس عمماء معظـ حاوؿ لقد
 تفسير في نظرية جياتو  عدة ذلؾ عف ترتب لقدو  .تقميمياو  بآثارىا نبؤالت أو معيا التوافؽ أو آثارىا،

 :نجد بينيا مفو  الضغط،
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 :الفيزيولوجية النظرية -11-1
 ىذه أىـ مفو  الضغط، تفسير في البيولوجية االستجابات عمى الفيزيولوجية النظريات تركز
 :نجد النظريات

 (:1935) )كانون ( Canon نظرية -11-1-1
 الضغط عبارة استخدموا الذيف الباحثيف أوائؿ مف )فكانو  ( Canon الفيزيولوجي لـالعا يعتبر

"Stress "المواجية أو القتاؿ بانفعاؿ ارتباطو بسبب الطوارئ، حالة في الفعؿ برد عرفوو  ،2713 سنة في. 
لوجي التي قد استخدـ عبارة الضغط االنفعالي في بحوثو عمى الحيوانات، ليصؼ رد الفعؿ النفسي الفيزيو و 

الغضب و  الخوؼو  قد بيف في دراساتو أف مصادر الضغط االنفعالي كاأللـو  كانت تؤثر في انفعاالتيا.
تسبب تغيرا في الوظائؼ الفسيولوجية لمكائف الحي، حيث يحدث تغير في إفرازات عدد مف اليرمونات 

 Canonكشفت أبحاث و  أبرزىا ىرموف األدريناليف الذي يييئ الجسـ لمواجية المواقؼ الطارئة.  
وجود ميكانيـز أو آلية في جسـ اإلنساف تساىـ في احتفاظو بحالة االتزاف الحيوي، أي القدرة  )كانوف(

 الكيميائي بانتياء الظروؼو  حالة التوازف العضويإلى  الرجوعو  عمى التعامؿ مع التغيرات التي تواجيو، 
طمب خارجي بإمكانو أف يخؿ بيذا التوازف إذا فشؿ مف ثـ فإف أي مو  المواقؼ المسببة ليذه التغيرات،و 

مشكبلت إلى  الذي ربما يؤديو ضغطا يواجيو الفرد،  )كانوف(ىذا ما أعتبره و  الجسـ في التعامؿ معو،
 .(21-21:  1000 ،عضوية، إذا أخؿ بدرجة عالية بالتوازف الطبيعي لمجسـ )عمي عسكر

(  Le Système Sympathique Nerveux) تاوياىتماما لدور الجياز السمب )فكانو (  وقد أولى
في تييئة الجسـ  ،(Le Système nerveux automatique)كأحد أقساـ الجياز العصبي الذاتي 

: 1000)عمي عسكر  تمكيف الجسـ مف االحتفاظ بالتوازف المشار إليوو  لمواجية المواقؼ الضاغطة،
نفعالية مرتبطة بزيادة نشاط ىذيف فاالستجابة اال ،ثـ يميو الجياز الباراسمبتاوي ،(21

 .Stora ,1993 :80) ) الجيازيف
أنيا ميدت الطريؽ لؤلبحاث حوؿ الضغط خاصة  (كانوف) Canonنظرية ما نستخمصو مف 

 .)سيمي( Selye أبحاث
 :)سيمي ( Selyeنظرية  11-1-2

صصو الدراسي الذي كانت لطبيعة تخو  مف الرواد األوائؿ في دراسة الضغط، )سيمي( Selyeيعتبر 
ظير و  األعصاب،و  الفيزيولوجيا تو في الضغوط، حيث تخصص في دراسةتأثيرا كبيرا في صياغة نظري
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 ،ىذا التأثير مف خبلؿ اىتمامو باستجابة الجسـ الفيزيولوجية الناتجة عف الضاغط )ىاروف توفيؽ الرشيدي
2777 :30). 
ات الجنسية، حيث قاـ بعدة تجارب، قد جاء اكتشافو لمضغط صدفة مف خبلؿ بحوثو عف اليرمونو 

حيث حقف فئراف تجاربو بأنسجة غدية معقمة، فحدثت ردود غير واضحة منيا تضخـ في الغدة 
في و  ظيور قرحة في الجياز اليضمي،و ضمور في بعض الحاالت لمغدة التيموسية و  األدرينالية، تضاؤؿ

رى مثؿ الحرارة، البرد، العدوى، تجارب أخرى الحظ أف ىذه األعراض تظير مع مصادر الضغط األخ
بمجموعة األعراض  Selye غيرىا مف المثيرات، ىذه األعراض سماىاو  Xالحقف، التعرض ألشعة 

 Général Adaptation) (GAS)بػيشار إلييا و  الحيوية لمضغط أو جممة األعراض التكيفية العامة

Syndrome)  (12: 1000 عسكر، )عمي. 

ط تتكوف مف تمؾ المجموعة مف ردود الفعؿ التي أطمؽ عمييا عرض أف الضغو  Selyeوبذلؾ يرى 
 يتكيؼ مع الضغوط.و  التكيؼ العاـ، فالجسـ عادة يقابؿ التحدي لمبيئة

 
 ، فإف عرض التكيؼ العاـ يتكوف مف ثبلث مراحؿ ىي:Selye لووفقا 

  مرحمة اإلنذار أو التنبيو(Réaction d’alarme) : 
يصبح غير متكيؼ، فيقع خمؿ في إفراز الغدد و  ـ اإلنسافعند حدوث صدمة ما، يضطرب جس

تظير أعراض اضطرابات سمبية لمتوازف الوظائفي التي تعبر عمى شدة الصدمة، في ىذه الحالة و  الباطنية
 تنشط الغدة النخاعية، الغدتاف العضويتاف إلفراز ىرموف التكيؼ لمقاومة شدة الواقع عمى األنسجة

فيصؿ محمد خير قوى الفرد لممقاومة أو اليروب ) إفرازات الغدة طاقة تجند ينتج عفو  أعضاء الجسـ،و 
 .(20:  1000الزراد، 

يظير الجسـ تغيرات و الجياز الغدي و  أي أف في ىذه المرحمة يتـ استثارة الجياز العصبي المستقؿ
في نفس الوقت ينخفض مستوى المقاومة )حسف مصطفى عبد و  مميزة لمتعرض المبدئي لمضاغط،

 .(11  :1004المعطي، 
وفي نياية ىذه المرحمة يكوف الجسـ في حالة االستثارة الفيزيولوجية القصوى تجند بكؿ قوة لمقاومة 

 .(21:  1002)عثماف يخمؼ،  الحدث الضاغط.
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 مرحمة المقاومة (Phase de résistance): 
لموسائؿ الدفاعية  ىي امتدادو  إذا دامت الصدمة وقتا طويبل يدخؿ الجسـ في مرحمة المقاومة،

المستعممة في المرحمة األولى، فترتفع ىذه المقاومة بتجنيد مستمر لميرمونات المفرزة، يعمؿ ىذا الجيد 
لكنو ما إذا و التكيؼ معو، إلى  المستمر عمى تقوية حساسية الجسـ لممؤثرات األخرى، مما يؤدي بالجسـ

 .(21: 1000يصؿ محمد خير الزراد، داـ الفعؿ المؤثر يدخؿ الجسـ في المرحمة البلحقة )ف

ذلؾ و  ويحاوؿ الجسـ في ىذه المرحمة التكيؼ مع المطالب الفسيولوجية التي تقع عمى كاىمو،
عندما يكوف الضاغط مستمرا يتـ استنزاؼ طاقة الجسـ عمى المقاومة، يدخؿ و  بمقاومة مصدر التيديد،

 .(12: 1004ي، الكائف الحي في المرحمة التالية )حسف مصطفى عبد المعط

يحاوؿ و  األعضاءو  لؤلنسجةأي أنو يغمب عمى ىذه المرحمة طابع الحفاظ عمى التوازف الحيوي 
)يخمؼ  الجسـ أف يتكيؼ مع الحالة الضاغطة حتى ال يتعرض لخطر الموت أو اإلصابة بمرض خطير

 .(31: 1002، عثماف

  مرحمة اإلنياك(Phase d’épuisement): 
النفسية و  فييا تصبح الوسائؿ الفيزيولوجيةو  و اإلعياء أو االستنزاؼ،وتعرؼ بمرحمة الغضب أ

الدفاعية المستعممة غير فعالة في إعادة التوازف في حالة عدـ تمكف الجسـ مف التكيؼ مع المؤثرات 
 .(21-21: 1000 المعرض ليا، فتظير اضطرابات سيكوسوماتية. ) فيصؿ محمد خير الزراد،

معاناة الجسـ مف تمؼ و  يحدث االنييار الصحي،و  لكائف البلزمة لمتكيؼأي أف فييا تنيؾ طاقة ا
قد تظير عبلمات استجابة اإلنذار مف ، و أو ضرر ال يمكف إيقافو بعد التعرض لفترة طويمة لمثير ضاغط

 .(12: 1004 جديد أو يموت الكائف الحي )حسف مصطفى عبد المعطي،
 ىما:و  شكميف لمضغوط بيف Selyeويميز 

  الضغط السيء األول:الشكل 
ىو االستجابة ألحداث سمبية، فالضغوط بمثابة إنذار و  األلـو  استجابة األسى أو االنضغاط

بأف الضواغط  Selyeلقد سمـ و  فسيولوجي لؤلحداث السمبية التي يستجيب ليا الجسـ كنوع مف المقاومة،
تكوف ىامة ومماثمة لمضغوط  يمكف أفو  األسى،و  التضارب االنفعالي، والحزفو  النفسية مثؿ: الصداـ
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فكميا ضغوط ، خالضوضاء الالكيماويات السامة، و  الجسمية: كالتعرض لمحرارة المرتفعة أو المنخفضة
 .(13: 1004تتطمب استجابة الجسـ )حسف مصطفى عبد المعطي، 

 :الشكل الثاني: الضغط الحسن 

مف الجسـ أف ينتج طاقة حتى إذا كانت تتطمب و  ذات مشاعرو  ىو االستجابة ألحداث ايجابية
قصيرة المدى، كالمنافسة في حدث رياضي، الوقوع في حب، العمؿ الشاؽ في مشروع تستمتع بو، 

كؿ الضغوط يمكف أف تكوف سيئة أو متجنبة، إذ أنيا  بأف  Selyeلـ يعتقد و  غيرىا.و  الزواج، ميبلد طفؿ
حياة إلى  ذلؾ أف الناس يجب أف يسعواتفرض عمى الفرد التزامات جديدة، قد ال يستطيع التوافؽ معيا 

  .(14: 1004، خالية مف الضغوط )حسف مصطفى عبد المعطي

عف ردود الفعؿ المرتبطة بالضغوط حيث يرى أف ردود الفعؿ الحقيقية  )سيمي( Selyeوقد تكمـ 
عبلمات تظير في صورة: زيادة الطاقة، منع و  التي تسمح لمجسـ بأف يقاـو ىذه الضواغط القصيرة المدى،

الخ، مف أعراض عضوية فإنيا تعتبر استجابات طويمة  األلـ، أما إغبلؽ اليضـ، ظيور ضغط الدـ
)حسف مصطفى عبد المعطي،  االضطرابات المعديةإلى  ضغط الدـ الزائد لمدة طويمة جدا يؤديو  المدى،
1004 :14). 

يضا أف بعض العوامؿ يمكف السمبية فإنو الحظ أو  عمى الضغوط االيجابية )سيمي( Selyeولقد أكد 
االنييار الصحي ىو رد الفعؿ لنتائج و  بحيث ال يكوف المرض ،الضغوطو  أف تتوسط بيف الضواغط

 .(16:  1004 ،عبد المعطي الضغط مف ذلؾ ما يمي: ) حسف مصطفى

ىو السبب في أف األحداث التي تكوف ضاغطة  Selyeفتقييـ األفراد لؤلحداث الضاغطة حسب 
   تحدث تبرما و  ص ما يمكف أف تمثؿ مجرد اعتراض أو تحدي بالنسبة لشخص آخر،بالنسبة لشخ

مكاف بعيد، أو العمؿ الكثير جدا إلى  ضجرا بصورة روتينية لثالث، فالحمؿ أو فقداف وظيفة، أو السفرو 
نتائجيا يقؼ و  غير ضاغطة بالنسبة آلخريف. وبيف كذلؾ أف الضغوطو  تعتبر ضاغطة لبعض الناس

ال و  اجية الفرد لمضغوط، فميس كؿ األفراد الذيف يكونوف تحت الضغوط يسمكوف نفس الطريقة،كيفية مو 
 يقع الجميع في المرض.

أف الضغوط بمثابة إنذار فسيولوجي لؤلحداث  )سيمي(  Selyeعموما ما نستخمصو مف نظرية و 
يحتؿ مكانة ىامة في  Selyeالسمبية التي يستجيب ليا الجسـ كنوع مف المقاومة. لكف رغـ أف نموذج 

في أف سيمي  )ينيسكور ( corsiniتتمثؿ حسب و  تفسير الضغط، إاّل أّف ىناؾ بعض جوانب القصور فيو
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لـ  (سيمي)أف إلى  لكنو لـ يعرؼ ىذا األخير، باإلضافةو  عرؼ الضغط بأف سببو الموقؼ الضاغط،
ـّ تعريؼ المواقؼ ا لضاغطة بمصطمحات فسيولوجية، يتعامؿ مع الجانب المعرفي لمموقؼ الضاغط، فقد ت

أف إلى  السموكية متسقة مع اتجاىو، باإلضافةو  كذلؾ تعريؼ "سيمي" لمضغط لـ يؤكد عمى اآلثار النفسية
العوامؿ التي تحدد إلى  سيمي افترض أف المستويات المتوسطة مف الضغط تكوف موجبة، إاّل أنو لـ يشر

 ,Corsiniرات لكنو لـ يعرؼ الموقؼ الخطير )قد افترض خطورة المثيو  ما يجعؿ الضغط ايجابي،

1994 :471).  
لـ يبدي اىتماـ لجانب آخر ميـ مف الجوانب  (سيمي)أف إلى  (2776ويضيؼ عبد الستار إبراىيـ )

ىو ما و  المنغصات التي نتعرض ليا يوميا في حياتنا،و  الضغوطو  ىو أحداث الحياةو  المثيرة لمضغوط، أال
 (211: 2776)عبد الستار إبراىيـ،  ف مف بعدهاحتؿ اىتماـ عمماء آخري

 نظرية التحميل النفسي: -11-2

تناولت نظرية التحميؿ النفسي الضغط بشكؿ أوسع حيث تعتبره اعتداء عمى مستويات متعددة 
نما حدث داخمي أيضا يقـو بتحريض عمؿ األنا فالضغط ال يعتبر حدث خارجي فحسب، شعورية،  وا 

(Fontaine & al, 1984 :45 (. 
ويعتبر القمؽ عرضا غالبا ما يذكره أصحاب نظريات الضغط ويمكف اعتباره مف المؤشرات األولى 

يحدث عمى مستوى األنا وىو الوحيد الذي نشعر  )فرويد( Freudلوجود الضغط النفسي، والقمؽ حسب 
 .(Chabert, 1998 :207 ( وىو ينبع إما مف العالـ الخارجي أومف األنا األعمى بو،

والقمؽ  قد ذكر فرويد عدة تناوالت لمقمؽ وميز بيف القمؽ أماـ خطر حقيقي والقمؽ كإشارة إنذار،ول
الخطر الحقيقي فتثيره وضعية خارجية  ـأما أما فيما يخص القمؽ الصدمي واألوتوماتيكي، وقمؽ االخصاء،

قيقي،أما القمؽ كإشارة تيدد حقيقة، في حيف القمؽ األوتوماتيكي فيو مرتبط بتنشيط حالة ضغط بيولوجي ح
إنذار فيو ما تبقى مف القمؽ األوتوماتيكي وميمتو إنذار األنا لتنشيط ميكانزماتو التنظيمية، وىذه األنواع 

الذي لو وظيفة حماية العضوية  excitation) (Par ثاراتمصطمح صاد اإلإلى  المختمفة مف القمؽ تبعث
 .(Stora, 1993:75)  ثارات النابعة مف العالـ الخارجيمف اإل

ألف عدـ الحصوؿ عمى  وييتـ التيار التحميمي الحديث أكثر بالتفاعؿ المبكر بيف الطفؿ واآلباء،
حد كبير عمى إلى  انفعالية يكوف المسؤوؿصورة والدية مطمئنة يمكف أف يتقمصيا الطفؿ في حالة أزمة 

ىذا ما يتسبب في ىشاشة و  ط،الداخمية أي الضغو  الضعؼ الشخصي أماـ مختمؼ االعتداءات الخارجية
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الشعوريا عمى شكؿ معاوضة نفسية و  الشخص مما يجعمو مييأ لمتعبير عف عجزه شعوريا
Décompensation  )...أو عمى شكؿ تفريغ جسدي خطير )موت...(  ) القمؽ، االكتئاب، اليذياف 

(Fontaine & al , 1984 :45).  

أف كؿ فرد يمر عادة بثبلث مراحؿ  )2754( )روفيف(  Rovingلقد أظير المحمؿ النفسانيو 
 ( Fontaine & al, 1984 : 41ىي: )و  ضاغطلحادث متتابعة حسب الشخصية عند التعرض 

 :ىي بمثابة رد فعؿ لمصدمة األوليةو مرحمة المفاجأة  

 :فييا يجد الشخص صعوبة مواجية الموقؼ الضاغط.و مرحمة االمتناع 

  :ساحة الشعور عمى شكؿ إلى  لمتعمقة بالفعؿ الضاغطتعود فييا األحاسيس امرحمة التدخل
بالتالي تسمح لمشخص باستعادة و  الفيزيولوجي لمحدثو  كوابيس، مرحمة األيض النفسي صور، ذكريات،

تبعا و  نجد ىذا النوع مف مراحؿ التكيؼ عمى مستوى االنفعاالت عند ردود األفعاؿ النفسية،و  حالة التوازف
انيزماتو الدفاعية، يمكف أف تتابع ىذه المراحؿ أو تبقى ثابتة عند  مرحمة ميكو  لممميزات شخصية الفرد

 معينة لمدة طويمة نوعا ما.

أف مصدر الضغط قد يكوف خارجي وقد يكوف  وما يمكف استخبلصو مف نظرية التحميؿ النفسي
خمص مف القمؽ الذي يعتبر أىـ مؤشر لو، ويمكف الت عرض داخمي، وأنو يمكف التعرؼ عميو  مف خبلؿ

أنو  إال، مرحمة التدخؿو مرحمة االمتناع و  مرحمة المفاجأةالضغط مف خبلؿ المرور بعدة مراحؿ وىي: 
 يمكف أف ال يسترجع الفرد توازنو ويبقى يعاني مف ضغط مزمف.

 

 النظريات المعرفية: -11-3
إلى  يطيةتحويؿ المؤثرات المحو  ييتـ عمـ النفس المعرفي أساسا بكيفية بناء التجربة الفردية

بيذا ال يعتبر السموؾ مجرد عبلقة مباشرة مع المحيط بؿ ينجـ و  صور قابمة لبلستخداـ،و  أفكارو  معمومات
وبعبارة أخرى يعتبر السموؾ تعبيرا عف حياة  ،رائو وتفسيراتو لممحيطآو  معتقداتوو  عف مجموعة أفكار الفرد

مفرد أي لمعرفة" ال"و "الفكرةيركز عمى مفيوـ "و  تعاممو مع المحيط،و  الفرد العقمية المؤثرة عمى تصرفاتو
مؤثرات ذات داللة خاصة ومعاني محددة بالنسبة لو إلى  كيفية وصولوو  استعمالياو  كيفية بناء التحاور

 (.23:  1000)فيصؿ محمد خير الزراد، 
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المعرفي ييتـ عمـ النفس و  عبلقتيا بالفعؿ،و  تركز النظريات المعرفية عمى دراسة النشاطات العقميةو 
بعبلج المعمومة التي ليا عبلقة بالظواىر العقمية الشعورية والبلشعورية، التي تسمح لمفرد بالتكيؼ مع 

 الداخمية. و  المثيرات الخارجية
 :نجدومف بيف ىذه النظريات 

 :)شاشتر( Schachterنظرية  -11-3-1
اث أو سموؾ اآلخريف أو سموؾ تيتـ ىذه النظرية بالتفسير السمبي المعطى مف قبؿ الفرد سواء لؤلحد

مف ثـ فيي محددات ىامة و  الفرد ذاتو، حيث أف التفسير السمبي يشكؿ فيـ الشخص لمبنياف السمبي لمعالـ
إف النشطات الفسيولوجية )كحقف األدريناليف ( شاشتر)يبيف و  تفاعمو مع الضغوط التي تواجيو.و  إلدراؾ الفرد

نما لحاالت فيزيولوجية تنشط حسب و  الفرح،و  نفعالية كالغضبحاالت اإلى  حدىاو  تحت الجمد( ال تؤدي ا 
يرى كذلؾ أف االنفعاؿ يحدث نتيجة و  المعرفية التي تحدث عند الفرد. مياتحسب العمو  المثير الخارجي،

 الخارجية. أي أف ىناؾ عبلقة وطيدة بيف التقييـ الذي يقـو بو الفرد لمحدثو  تقييـ الفرد لؤلحداث الداخمية
ف االنفعاؿ يظير مف تفاعؿ بيف النشاطات إضغط الذي يحممو أو يتسبب فيو. فحسب شاشتر فصفة الو 

                     . (Fontaine & al, 1984:39) التقييـ المعرفي لمموقؼو  الفيزيولوجية

في نظريتو عمى أىمية التسمسؿ في العناصر بحيث ال يمكف حدوث أحد  (شاشتر)وقد أكد 
 وث العناصر السابقة لو، فالمشاعر المؤلمة كالخوؼ مثبل ال يمكنيا أف تسبؽ التفسيراتالعناصر إال بحد

 ىكذا جاءت نظريتو عمى الصيغة التالية: و  األفكار السمبية،و 
عبد الرحماف ) مشاعر مؤلمةو  انفعاالت  أفكار سمبية إثارة فسيولوجية   يةئمثيرات بي

 .(53: 2772الطريري، سميماف 
 : )الزاروس( Lazarusرية  نظ -11-3-2

تعريؼ كامؿ لمضغط في إلى  توصؿو  ضمف التناوؿ المعرفي، )الزاروس( Lazarusتندرج نظرية 
 نموذجو الذي يعتبر النموذج الياـ لمضغط في الوقت الحالي.

قد تـ صياغتو ألوؿ مرة في و  زمبلءه نموذج معرفي،و  (الزاروس)نموذج الضغط الذي صاغو و  
في ىذا النموذج و  لكنو استمر ليكوف أكثر النظريات أىمية،و  (،2750القرف السابؽ )السبعينيات في 

لكنو عبلقة بيف مثير )حاجة و  ال استجابة"و  المعرفي يعرؼ الضغط بأنو "ليس مثير بيئي خاص بالفرد
ىكذا يوجد الضغط عندما تفوؽ و  ىي القدرة عمى المواجية بدوف عواقب ىدامة(،و استجابة )و  ممحة(
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 تطمبات البيئية قدرة الفرد عمى المواجية فاف واجية الفرد ىذه المتطمبات بكؿ كفاءة، ال تحدث ضغوط،الم
غير فاعمة، فقد يحدث الضغط )بشرى إسماعيؿ، و  عمى العكس، إذا كانت ميارات موجية، الفرد ضعيفةو 

1002 :12.) 
ليذا ترتكز نظريتو عمى  المحيط،و  الضغط نتائج تفاعؿ ديناميكي بيف الفرد (الزاروس)ويعتبر 

المعرفية، التي سيعمميا و  العمميات العقميةو  استجابةو  التفاعؿ بيف العوامؿ المتعمقة بالظاىرة باعتبارىا مؤثر
تشير و  العوامؿ المحيطة.تنظيـ الدوافع النفسية و و  معيا،التحكـ في الظاىرة لتحديد أساليب التعامؿ و  لفيـ

 (.15: 1000 عسكر، يالمحيط )عمو  المتغيرة بيف الفردو  دلية المستمرةالعبلقة التباإلى  النظرية أيضا
البيئة يعتمد عمى ثبلث مراحؿ لمتقييـ: التقييـ األولي، و  أف التفاعؿ بيف الفرد  (الزاروس)اعتقد و 

عادة التقييـ. و  التقييـ الثانوي،و  ففي التقييـ األولي يرى الفرد أف مواجيتو لمموقؼ الضاغط يتضمف بعض  ا 
النتيجة أف الحدث و  المخاطر الشخصية، حيث يتساوى التقييـ األولي مع تساؤلنا "انحف في مشكمة أـ ال؟"

التيديد. أما التقييـ الثانوي فانو يجيب عمى التساؤؿ "ماذا يمكف أف نفعمو و  قد يفسر بأنو مصدر لمضغط
بيف المتطمبات الخارجية، فإذا و  فيةمف اجؿ ىذه المشكمة؟" وفي ىذه النقطة يقارف الفرد بيف مياراتو التكي

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 

 الثانوي.و  ئج جيود مواجيتو السابقة الختبار دقة كؿ مف التقييـ األوليو لنتاأالراجعة لمدركاتو الجديدة 
عدة مميزات، أوليا:  أف أي حدث قد يفسر  ذكرإلى  في تعريؼ الضغط )الزاروس(  Lazarusاتجاه و 

ثانييما: أف نفس الفرد قد يفسر أحداثا متشابية كمواقؼ و  ليس مف جميع األفراد.و  كموقؼ ضاغط مف فرد
 (.12: 1002لكنو ال يفسرىا ىكذا في أي وقت آخر )بشرى إسماعيؿ، و  وقت ما،ضاغطة في 

أف الضغط ال يتوقؼ عمى المثير الخارجي بقدر ما يتوقؼ عمى  (الزاروس)يستخمص مف نظرية 
معنى ىذا أف االستجابة مرتبطة بالتقدير المعرفي  ،التفسيرات التي يقدرىا الفرد ليذه المواقؼو  المعاني
 .الخبرات التي يكونيا الفرد في المكاف الذي يعيش فيوو  رتبطة بمجموع األفكاربالتالي م
   :)ايميسو  باك( Beck & Ellisنظرية  11-3-3
دراكو ليا،و  التناوؿ المعرفي يفسر الظواىر النفسية بكيفية تصور الفرد فّ إ أف  )باؾ( Beckيؤكد و  ا 

مف ناحية   )ايميس( Ellisمحيط، كما يرى الو  سموؾ الفرد يتحدد بالطريقة التي يدرؾ بيا الفرد الواقع
األفكار التي يكونيا الفرد عف وقائع الحياة التي يتعرض ليا، و  أخرى أف السموؾ يتحدد باالعتقادات

المحيط الثقافي، و  غير منطقي يمقنو إياه الوالديفو  فيكتسب الفرد أفكار غير منطقية استنادا لتعمـ خاطئ
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تصبح التجارب الماضية مؤثرات غير منطقية في التفكير، فتشويو و  يخمد ىذا التفكير في سف الرشد،
 (.63: 2774اضطرابات سموكية ) دليمة عطور، و  الضغط النفسي طريقة التفكير سبب ظيور

أف مف خبلؿ التنشئة االجتماعية يمكف أف يكتسب الفرد  (ايميسو  باؾ)يستخمص مف نظرية 
 يمكف أف تكوف مصدرا لمضغوط.  معتقدات وبالتالي أفكار مشوىة عف واقعو، 

 نظرية التنافر المعرفي: 11-3-4
أف التنافر المعرفي يحدث عندما  )نجرتفس(  Festingerضعياو  ترى نظرية التفاعؿ المعرفي التي

يواجو الفرد مواقؼ أو موضوعات أو معمومات ال تتفؽ مع معتقداتو أو اتجاىاتو أو مع ما يتضمنو الذىف 
يشير بأننا و  د المعمومات أو الموضوعات الجديدة التي تتوافؽ مع معتقداتو أو اتجاىاتو،في حيف يتقبؿ الفر 

 عندما نمثؿ ذلؾ المخزوف العقمي لمفرد بالمكتبة الذىنية فإنيا تحتوي مكونات سابقة تتمثؿ في أفكار
لدى الفرد استجابة التنافر مع ما تحتويو تمؾ المكتبة الذىنية قد يثير و  الخبرات،و  االتجاىات و  معتقداتو 

 .(15-14:  1006السندي،  جار اهلل بف مبارؾ)الضغط النفسي خاصة مع الموضوعات األكثر أىمية 
الفرد خاصة فيما يخص األمور الميمة  منيا يستنتج مف ىذه النظرية أف حالة التنافر التي يعاني

إلى  ، الذي بدوره  قد يؤدي بوعيش حالة صراع نفسي حادإلى  في حياتو، إذا لـ يجد ليا حبل  تؤدي بو
 الشعور بالضغط. 

في  روعمى العموـ فكؿ النظريات المعرفية في تفسيرىا لمضغط تركز عمى دور المعتقدات واألفكا
المحيط، ليذا تختمؼ عف نظريات أخرى و  الضغط نتيجة التفاعؿ الديناميكي بيف الفرد إحداثو، حيث تعتبر

ترتكز النظريات المعرفية عؿ دور التفاعؿ بكؿ العوامؿ المتعمقة و  ،القائمة أف مصدر الضغط ىو المحيط
التحكـ و  المعرفية التي يستعمميا لمفيـو العمميات العقمية إلى  استجابة باإلضافةو  بالظاىرة باعتبارىا مثيرا

 أساليب التعامؿ المستعممة.و  في الظاىرة لتحديد المثير الميدد

 النظرية السموكية:  -11-4
الضغط عمى انو انفعاال مؤلـ تثيره مثيرات معينة حيث تركز السموكية إلى  مدرسة السموكيةتنظر ال

عف الخوؼ الذي يصاحب  أف "الضغط ينشأالكبلسيكية في تفسيرىا لحدوث الضغط عمى الفرض القائؿ ب
ابؽ بظيور نو استجابة شرطية لؤللـ وىو يستثار بمثير ارتبط في السأالشعور باأللـ أو التيديد"، بمعنى 

: 1002دافع مبلئـ، أو قد ينشا نتيجة التعميـ الخاطئ الذي حدث في سف مبكر )سامي محمد ممحـ، 
213.) 
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فيؤكدوف  )ليف( Linو )ىارولد( Haroldو )باترسوف( Patirson أما السموكيوف المحدثوف أمثاؿ
كما  ،أف الضغط دافع متعمـ نتيجة لتعمـ سابؽ أو نتيجة ألسباب التنشئة االجتماعية،أحد محددات السموؾ

األدوار االجتماعية الخاصة و  الظروؼ االجتماعية،و  المجتمع والبيئةو  الثقافةو  يؤكدوف عمى اثر التعميـ
عمى تعممو و  الدينية عمى نمو الفردو  االنتماءات المعرفيةو  الجنس، والطبقة االجتماعية،و  بالعمر

 ىـ عموما يعتبروف الضغط عمى انو انفعاؿ يتعرض إليو جميع الناس خبلؿ مسار حياتيـ،و  االجتماعي. 
قد وضعوا تعريفات متعددة لو مثؿ الضيؽ العاطفي أو التقييـ المعرفي أو االنفعاالت الغير ناتجة عف و 

 (.213: 1002الخوؼ )سامي محمد ممحـ، 

ا نستخمصو مف النظريات السموكية أنيا ترتكز عمى مبادئ نظرية التعمـ في تفسير الضغط ومم
التدعيـ، ليذا وفقيا تحدث استجابة الضغط عندما و  ألنيا تفترض أف كؿ أنماط السموؾ متعممة باالشتراط

دارة الضغو  غير مناسبة لمموقؼ الذي يواجيو الفرد،و  تكوف األنماط السموكية غير مبلئمة وط حسبيا ىو ا 
   عممية تعمـ سموكيات جديدة مبلئمة لممواقؼ.

 النظريات النفسية االجتماعية: -11-5-
ىذا يؤدي و  االجتماعية أف عبلقة الفرد مع بيئتو قد تشعره باالغتراب، النفسية ترى بعض النظريات

الفرد في أغمبيتيا  أف مشكبلتو   ىذه األمور كميا تشكؿ جوانب مف الضغطو  الشعور بالخسارة،إلى  بدوره
البيئة و  ينتج عف ىذا التفاعؿ بيف الفردو  تنبع مف عوامؿ بيئية اجتماعية تؤثر مباشرة في الخبرة الشخصية،

 )كاجاف( Kaganو  )ليفي( Leviمشكبلت تكوف سببا في الضغط النفسي. وفي ذلؾ قاـ كؿ مف 
النفسية و  لعوامؿ االجتماعية( بتجارب عمى المرضى محاوليف تقديـ بعض نماذج الخاصة با2752)

يتبمور اليدؼ الرئيسي مف ىذا النموذج في أف المثير و  المصاحبة لمضغوط الخاصة ببعض األمراض.
تنشئة إلى  الكؼ قد تؤديو    القمعو  الكبتو  االنفعاؿو  النفسي الذي قد يتعرض لو الفرد مف قبيؿ التوتر

ا نواجيو مف أحداث في الحياة غالبا ما ينشأ عنيا يمضي الباحثاف في قوليما أف معظـ مو  الضغوط لديو.
تمؾ األخيرة التي تفسح الطريؽ أماـ  ،مف ثـ ظيور استجابات الضغط  الفسيولوجيةو  اإلحساس بالضغط

مف و  )التعامؿ مع الضغط(. الفرد لمبحث عف السموكيات التي مف شأنيا اإلقبلع مف حدة الشعور بالضغط
أنيما يعتبراف أف ىناؾ تفاعبل واضحا بيف المحددات البيئية كما  (كاجافو  يليف)األمور اليامة في نموذج 

)البرنامج البيولوجي  العوامؿ الوراثية لدى الفرد التي أطمؽ عمييا مصطمحو  تعكسيا المتغيرات االجتماعية،
ف حيث يرى الباحثاف أف لكؿ فرد ميبل معينا لبلستجابة لنمط ضغط معيف حيث تتفاعؿ كؿ م ،النفسي(
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النتيجة النيائية ليذا التفاعؿ ىي التي تحدد و  المثيرات االجتماعية النفسية مع المحددات البيولوجية لمفرد
جار ) التي تثير بدورىا مقدمات المرض ثـ الوقوع بالمرض نفسوو  لنا في النياية حدوث استجابة الضغط 

 (.13:  1006السندي،   بف مبارؾ اهلل
 نجد: الضغطاالجتماعية التي تناولت النفسية  النظريات أىـومف 

   (33-31: 2777)ىاروف توفيؽ الرشيدي، : )ىنري موراري( Murrayنظرية  -11-5-1

التي إلى  مف الباحثيف في تناولو لمشخصية بعمؽ الفيـ لمديناميت )موراري ( Murrayلقد انفرد 
 تحدث داخؿ الكائف البشري.

 مفيوماف أساسياف  (Stress)الضغط ومفيوـ  (Besoin)الحاجةأف مفيوـ  Murrayيعتبر و 
 مركزياف في تفسير السموؾ اإلنساني، عمى اعتبار أف مفيوـ الحاجة يمثؿ المحددات الجوىرية لمسموؾ،و 
 مفيـو الضغط يمثؿ المحددات الجوىرية لمسموؾ في البيئة.و 

بط الضغوط ترتو  ىدؼ معيف،إلى  ويعرؼ الضغط بأنو صفة لموضوع بيئي تعيؽ الفرد لموصوؿ
يميز و  باألشخاص أو الموضوعات التي ليا دالالت مباشرة تتعمؽ بمحوالت الفرد إلشباع متطمبات حاجتو،

 نمطيف مف الضغوط ىي: بيف

  ضغط ألفا (Stress Alpha): دالالتيا كما ىي في الواقع.و  خصائص الموضوعاتإلى  يشير 

   ضغط بيتا(Stress Beta)األشخاص كما يدركيا الفردو  البيئةداللة الموضوعات إلى  : يشير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ربطإلى  يصؿ بخبرتو الفرد إف عمى ويؤكد بيتا، بضغوط يرتبط الفرد سموؾ إف Murray ووضح
 بيف التفاعؿ يحدث عندما أما ،"الحاجة تكامؿ" المفيوـ ىذا عمى ويطمؽ معينة، بحاجة موضوعات

 .ألفا بمفيوـ عنو يعبر فيذا الناشطة، والحاجة والضغط فزالحا الموقؼ

 :)راه( Raheو )ىولمز( Holmes نظرية -11-5-2

 المتغيرات تأثير بتحديد( 2753) )يراى( Raheو )ىولمز( Holmes قاـ الزاوية ىذه مف 
 ناوؿالت ضمف تعد التي )ماير( Meyer بحوث عمى باالعتماد الفرد، صحة عمى والسمبية االيجابية

إلى  تؤدي التي الحياة أحداث كتراكـ االجتماعية النفسية التأثيرات درس حيث لمضغط، االجتماعي
 وقاما الحياة أحداث ضغوط عمى ركزا (راهو  ىولمز) إف إال والنفسية، الجسمية الصحة اضطرابات
 كما ضاغطة، ؿأفعا ردود تسبب أف يمكف التي الحياة أحداث تحديد في فشرعا عممية، دراسة بدراستيا

 لمضغوط المسببة الحياة أحداث بنموذج وخرجا ىذه، األفعاؿ ردود شدة لقياس طريقة يطورا أف أرادا أنيـ
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 الحياة مف جانب أي وتتضمف سمبية، أو ايجابية تكوف أف يمكف لمضغوط الفعؿ ردود أفإلى  يشير والذي
 صنؼ وقد الضغوط، إنتاج عمى قدرتيام في األحداث ىذه وتتنوع والمينة، األسرة ذلؾ في بما الفرد

 (.17: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف: )ىي أنواع ثبلثةإلى  الحياة حوادث راهو  ىولمز
 اإلصابة محبوب، شيء أو فرد بفقداف الشعور المتناوبة، الصدمات في تتمثؿ: مفاجئة حوادث 

 غير ذلؾ.إلى  ،بطالة حزف، حوادث، الخطيرة، باألمراض
 صراع العمؿ، عبء الزوجية، والمشاكؿ العائمية كالمشاكؿ باالستمرارية تتميز: مزمنة حوادث 
 .الخ ،العمؿ في الصراع األجياؿ،

 الخ ،الطبلؽو  والزواج المراىقة بمرحمة المرتبطة كاألزمات: المرحمية الحوادث. 

 جتماعياال التوافؽ إعادة تقدير مقياس النظري نموذجيما تفسير جؿأ مف (راهو  ىولمز) ابتكر وقد
(SRRS) الفرد بيا مر التي الحياة اختبار يمكف المقياس استخداـ وفي الضاغطة الحياة أحداث لقياس 

 .الفرد عمى ضاغط تأثير لؤلحداث يكوف مدى مىعو  خبلليا، المقياس عميو يطبؽ التي الفترة في

 أيدت وقد مضغط،ل النظري النموذج ىذا لتقييـ دراسات أجريت العشريف القرف مف السبعينيات وفي
 في خطيرة مشكبلتإلى  أشار الدراسات ىذه تقييـ أف غير ودعمتو، النموذج إلييا التوصؿ تـ التي النتائج
 ىذه بمراجعة( 2754) )سترونينج( Strueningو )ربكيف( Rabkin قاـ فقد الحياة، أحداث وتفسير قياس

 إال ىاـ الحياة أحداث مفيـو أف رغـ انو ذلؾ مف وستخمصيمكف ا امو  .قصورىا جوانب ووصؼ الدراسات
 .(26: 1002 إسماعيؿ، بشرى) والتحسيف لمتطوير يحتاجاف والقياس المنيج مف كؿ أف

 :يمي فيما والمتمثمة (راهو  ىولمز) نموذج في المشكبلت بعض توجد ألنو

 االسترجاعي المنيج عمى االعتماد: 
 الفرد تذكر عمى الضاغطة، الحياة أحداث سلقيا االجتماعي التوافؽ إعادة تقدير مقياس يتعمؽ إذ
 الفرد ذاكرة عمى تعتمد ألنيا ،نتائجيا في مشكوؾ االسترجاعية المناىج مف النوع وىذا الماضية، األحداث

 .(11: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) صادقة تكوف ال أو تكوف قد ذاكرة وىي حدث، لما

  يتضمنيا التي لؤلحداث فرد لكؿ ةاستجاب بكيفية التنبؤ عمى المقياس قدرة عدـ : 
 ليا أحداث ىي االجتماعي، التوافؽ إعادة تقدير مقياس في تظير التي األحداث أف مف الرغـ فعمى

 بعضيـ مف أكثر الناس بعض عمى تؤثر المتضمنة األحداث كانت إذا بيا التنبؤ يمكف فبل داللتيا،
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 وىؿ المختمفة؟ الثقافات في األفراد عمىيا نفس لدرجةبا بالمحف، المرتبطة األحداث نفس تؤثر وىؿ األخر،
 الحياة أحداث أف يوضح ما الدالئؿ مف وىناؾ ؟يانفس لؤلحداث االستجابة في الجنسيف بيف فروؽ توجد
 .(11: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) خراآل بعضيـ مف أكثر األفراد بعض في تؤثر

  غير البنود بعض ويتضمف صادقا، أو ثابتا مقياسا ليس االجتماعي التوافؽ إعادة تقدير مقياس 
   .(26: 1002 إسماعيؿ، بشرى) اإلفراد لبعض مناسبة

االجتماعي لمضغط، حيث يفترض أف  النفسي تدخؿ ضمف التناوؿنستخمص أف ىذه النظريات 
متطمبات  المعايير التي تنتج الضغوط التي ىيو  القيودو  المجتمع يفرض عمى أفراده العديد مف المتطمبات

 .بيف المعايير االجتماعيةو  غرائزهو  كذلؾ مف الصراع بيف رغبات الفردو  البيئة التي تقع عمى عاتؽ الفرد،
 
 الموجودة االختبلفات أف ىو الضغط التي تناولت لنظرياتلكؿ ا المختصر العرض مف نستنتجو ما

 اتخذه الذي المرجعي اإلطارإلى  جعةرا الضغط ظاىرة تفسير حاولت والتي إلييا تطرقنا التي النظريات بيف
 الكائنة الحقيقة جوانب مف جانب عف الكشؼ حاولت نظرية كؿ إذ الظاىرة، ليذه تفسيره في باحث كؿ

 محددة غير استجابة الضغط أف ترى (سيمي) نظرية رأسيا عمى التي الفيزيولوجية النظريات أف حيث ورائيا،
 حالة الضغط أف ترى النفسي التحميؿ نظريات أف حيف في و،عاتق عمى يقع متطمب ألي الجسـ بيا يقـو

 ضاغطا شيئا الفرد يواجو عندما يستمر داخمي صراع انو أي والقمؽ، والتوتر النفسي الصراع مف داخمية
 حيث لمضغوط كامؿ نموذج تقديـ حاولت فمقد ،Lazarus نظرية رأسيا وعمى المعرفية النظريات أما بشدة،
 العمميات وتدخؿ واستجابة، مثير بيف عبلقة ولكنو. استجابة وليس فقط بيئي مثير ليس األخير ىذا أف ترى

 .ال ـأ لو مثير ىؿ لتحديد الفرد لدى والمعرفية العقمية

 يحدث وحسبيا التعمـ، نظرية مبادئ عمى لمضغط تفسيرىا في تركز فإنيا السموكية النظريات أما
 .الفرد يواجيو الذي لمموقؼ مناسبة غير عممةالمت السموكية األنماط تكوف عندما الضغط

 التي البيئية المتطمبات مف تنتج الضغوط أف عمى أصحابيا فيتفؽ االجتماعية النفسية النظريات أما
 .االجتماعية المعايير وبيف وغرائزه الفرد رغبات بيف الصراع مف وكذلؾ الفرد، عاتؽ عمى تقع

 ىذه كؿ وبالتالي ما، جانب مف الضغط تفسير وؿاح نظري اتجاه كؿ أف األخير في يبلحظ وما
 .الضغط وفيـ لتفسير ضرورية النظرية االتجاىات
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 : الضغط مواجية استراتيجيات –11–

 التوتر في نقص وكؿ كدرا، الكائف يستشعرىا النفسي التوتر في زيادة كؿ أف (فخنر) الفتراض وفقا
 مف يكوف فقد. المشقة أو التوتر مصدر مواجية يأ التوتر تقميؿإلى  مدفوع الفرد فإف لذة، يستشعر
 في الضغوط يواجو فرد فكؿ مستحيؿ، ىذا لكف الضاغطة، المواقؼ كؿ أو التوترات كؿ تجنب المجدي
 أف نستطيع ال فنحف لذلؾ وغيرىا، األسرة أفراد احد وفاة أو اليومية والمضايقات المشاحنات أو العمؿ،
 ضحايا دائما ليسوا فاألفراد بفعالية، معيا نتعامؿ كيؼ نتعمـ  ألف بحاجة فإننا وبالتالي الضغوط مف نيرب

 الضغوط تخفيؼ أو تقميؿ يحاولوف عادة فيـ يواجيونيا التي الضاغطة لممواقؼ وسمبييف مستسمميف
 المواجية موضوع يجعؿ وما مواجيتيا، بمعنى محددة، بطرؽ السموؾ أو والشعور التفكير بواسطة
 والبعض ناجحا فعاال بعضيا متنوعة بطرؽ الضغوط يواجيوف األفراد فأ ىو النفس ماءلعم ىاما موضوعا
     .(Peterson, 1997 :83) ذلؾ غير األخر

 :الضغط مواجية استراتيجيات تعريف -11-1

 الكممة مف المشتقة (Coping) الضغط مع التعامؿ استراتيجيات لمفيوـ التسميات اختمفت
 الكفاح، في والمتمثؿ االيجابي النشاط أنواع كؿ عف تعبر والتي(The cope)  المتداولة االنجميزية
 الفرنسيةإلى  الكممة ىذه ترجمت وقد. المصاعبو  المشكبلت عمى والتغمب التحدي الصراع،

(Stratégies d’ajustement) الطيب عمار) والتسوية التوفيؽ سموكيات مف أنواع عف تعبر والتي 
 (.51: 1001، كشرود

مثؿ ( Coping) ػنبحث في الترجمة العربية نجد ترجمات كثيرة بعيدة عف المعنى الحقيقي لم ولما
)فريدة  والمقاومة (،1001 عمي عسكر، بدوف تاريخ؛ عبد اهلل، إبراىيـىشاـ و  )مايسة أحمد النياؿ المواجية
 ؿ الضغوط(، وتحم2776)رمضاف محمد القذافي،  (، والتوافؽ2776؛ فتيحة مزياني، 2776طايبي، 

)مصطفى خميؿ  (، والتكيؼ، والتكيؼ مع المواقؼ الضاغطة2772)لطفي عبد الباسط إبراىيـ، 
  (.20: 1007)طايبي فريدة،  (2771الشرقاوي، 

 الضغط مع التعامل استراتيجيات )فولكماف( Folkmanو )الزاروس( Lazarus كؿ عرؼ قدلو 
 متطمبات معالجةإلى  تيدف مستمر، تغير حالة في والمعرفية، السموكية الجيود من مجموعة أنيا عمى

 وقدراتو الفرد إمكانيات يفوق عبئا تشكل أنيا عمى مقدرة خاصة، خارجية أو داخمية
(Lazarus,1986 :141). 
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 الجيود مف مجموعة عف عبارة الضغط مع التعامؿ استراتيجيات يستخمص مف ىذا التعريؼ أف
 تتجاوز أو الفرد، تيدد التي والخارجية الداخمية المتطمبات عمى يطرةالس نحو الموجية والسموكية، المعرفية
مكانياتو حدوده السموكية و  محاوالت الفرد المعرفية وبأنيا .تحمميا نحو أو تأثيرىا، مف التخفيؼ نحو أو وا 

 التي تنشأ عف الموقؼ الضاغط.و  لمسيطرة عمى مطالب الداخمية أو الخارجية

اإلحجامية جانبين أحدىما و  ة استخدام أساليب المواجية اإلقداميةأن طريق (موس)  Moosيرىو  
طريقتو في مواجية المواقف الضاغطة إقداميا معرفيا أو و  اآلخر سموكي، لذا يكون أسموب الفردو  معرفي

   (.         25-22:  1006)جار اهلل بف مبارؾ السندي،  إقداميا سموكيا، أو إحجاميا معرفيا أو إحجاميا سموكيا

 من تنطوي الضغط مع التعامل استراتيجيات في يتمثؿ خرآ تعريفا  وآخروف )راي(  Rey قدـ كما
 الطيب عمار) الحدث لمواجية إجابة تييئة عمى أخرى جية ومن تصور، أو مشكل وجود عمى جية

 .(51: 1001 كشرود،
 وجد ىذا األخير إذاأنو مف البدييي أف توجد مواجية لمحدث الضاغط، إلى  يشير ىذا التعريؼ

  أنو لـ يبيف كيفية المواجية. إالحقيقة أو تصورا، 

 الوضعية تغيرإلى  )ؼادانتش( Dantchev حسب الضغط مع التعامؿ استراتيجيات مفيوـ وييدؼ
 . (Dantchev, 1989 :88)إزائيا لمفرد الذاتي اإلدراك تغير أو والميددة الحقيقية

، حيث يوضح أف الفرد تحت التعامؿ استراتيجياتماؿ يركز ىذا التعريؼ عمى اليدؼ مف استع
  نحوىا. إدراكوع فعميو تغير مص مف الحدث الضاغط، واف لـ يستطالتخإلى  الضغط يجأ

 الضاغطة، الوضعيات مع لمتعامل الفرد يقيميا التي االستجابات أنيا )ستابتو(  Steptoeويعرفيا
 يمكن أنيا كما الخيالإلى  المجوء مثل انفعالية ةمعرفي طبيعة ذات االستجابات ىذه تكون أن ويمكن
 & Paulhan) االجتماعي السند عن البحث أو التجنب سموك مثل سموكية أشكاال تأخذ أن األخيرة ليذه

al, 1995 :67). 
 )معرفية وسموكية(. يصؼ ىذا التعريؼ بدقة كيفية االستجابة لمضغوط، ويبيف نوعيا
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 : الضغط مواجية ستراتيجياتإل رةالمفس النظرية التناوالت -11-2
 :ةالفيزيولوجي النظرية -11-2-1

 الفرد يستعمميا مكتسبة أو فطرية استجابات الضغط مع التعامؿ استراتيجيات النموذج ىذا يعتبر
 حاالت في واليجوـ الخوؼ، مواقؼ في كاليروب الداخمية، االنفعاليةو  الخارجية لمتيديدات الفرد لمواجية
  (Paulhan & al, 1995 :41).  الغضب

 يمكف ال ما وىو فقط، اليجـو وسموؾ التجنب سموؾ عمى النموذج ىذا في أساسا المواجية تتركز
 أف (دنتزر)  Dantzerي وير  المواجية، مصطمح في  المتضمنة أخرى استراتيجيات عف الكشؼ مف

 الذي الفيزيولوجي النشاط في التحكـ أو الخفض في يتمثؿ النموذج ىذا يف المواجية إستراتيجية معيار
  (Schweitzer & Dantzer , 1994 :102) . الوضعية ىذه عمى يترتب

 (24: 2775 ازروؽ، الزىراء فاطمة): النفسي التحميل نظرية -11-2-2
 ومجموعة األنا دفاع آليات خبلؿ مف الدراسة ىذه حسب الضغط مع التعامؿ استراتيجيات تتمثؿ

 القمؽ، يثير أف يمكف ما كؿ وتجنب الداخمية الصراعات مف التخفيؼإلى  تيدؼ التي البلشعورية اآلليات
 تعييف مف (فرويد)Freud :أمثاؿ االتجاه ىذا في العامموف وتمكف والعدوانية، الجنسية كالصراعات

 ضومر  لخطورة الفرد إنكار) كاإلنكار والقمؽ التوتر حدة مف بالتقميؿ كفيمة دفاعية آليات عدة عمى والتعرؼ
 .العزؿ أو( مثبل

 غرضيا تشوىات عف عبارة ىي الدفاع آليات أف جيتو، مف( 2771) )يفالف( Valiant يرى
 آليات فيي الخارجي، الوسط أو الداخمي لموسط فجائية تغيرات عف الناتجة القمؽ حالة مف التخفيؼ
 متعممة مكتسبة نياتتق تعتبر التي الضغط مع التعامؿ استراتيجيات عكس ،شعورية ال تكيفية دفاعية
 . واختيارا طوعا القمؽ بمواجية لمفرد تسمح

 :مستويات أربع في الدفاع آليات فيمنت صنؼ وقد
 .اليذياني واإلسقاط الذىاني كاإلنكار ذىانية، دفاعات -2

 .كالوساوس ناضجة، غير دفاعات -1

 .كالكبت عصابية، دفاعات -1

 .والفكاىة كالتصعيد ناضجة، دفاعات -2
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 التحميمي التناوؿ ليذا أف غير لمشخصية، معينة نماذجإلى  التوصؿ التصنيؼ ىذا مف اليدؼ وكاف
 عنيا تحدث كما الحدود ىذه تتمثؿ الضغط مع التعامؿ استراتيجيات لقياس محاولتو في عندىا يقؼ حدود

 .ناقصا تناوال التناوؿ ىذا مف تجعؿ اليامة،والتي المنيجية الصعوبات بعض في (فولكمافو  الزاروس)
 
 :الشخصية سمات نظريات -11-2-3

 المكونة السمات تشبو التي األبعاد مف عدد إال ىو ما النظريات ليذه بالنسبة المواجية مفيوـ
ذا لمشخصية،  المواقؼ عبر لمفرد ومميزة خاصة بطريقة لبلستجابة عاـ استعدادإلى  تشير السمة كانت وا 
 مدى ويتضح لمحياة، أسموب أو ميؿ أو استعدادلى إ تشير المواجية فاف حياتو، في تواجيو التي المتنوعة
 خاصا أسموبا يمثبلف كونيما حيث مف المواجية أسموب ومفيوـ الشخصية السمات مفيوـ بيف االتساؽ

 مع التعامؿ في خصوصية أكثر يبدو المواجية أسموب أف غير الحياة، ظروؼ مع تعاممو أثناء يميز
 نواتج في األفراد اختبلؼ سبب توضح تفسيرية عممية النظرية ليذه وفقا المواجية وتعد الحياتية، المواقؼ
 يصبح حيف في لممشقة، ضحايا األفراد بعض يصبح لماذا المفسرة الشخصية السمات مثؿ مثميا المشقة،
 .(32: 1006 الشريؼ، مرشدي) لممشقة مواجيا خراآل بعضيـ

 :المعرفية النظرية -11-2-4
 مف كؿ قدمو الذي التقييمي النموذج مف الخامسة المرحمة ىو يةالنظر  ىذه في المواجية مفيوـ

 ولقد الضاغط، الموقؼ لمواجية  سموكية أو معرفية إستراتيجية الفرد يستعمؿ وفييا ،(فولكمافو  الزاروس)
 المشكمة، حوؿ المركز التعامؿ :عميو أطمؽ التعامؿ أساسييف، نوعيف في المواجية استراتيجيات صنفت

 حوؿ المركز التعامؿ عميو أطمؽ والثاني،الضغط مصدر تغيير أو لتعديؿ شيء عمؿى إل ييدؼ وىو
 الشريؼ، مرشدي) الموقؼ عف الناجـ أو المصاحب الحزف في التحكـ أو خفضإلى  ييدؼ وىو العاطفة
1006 :40).  

 والفسيولوجي، والمعرفي االنفعالي النشاط مف كؿ عمى المواجية أساليب تأثير مدى ويتحدد
 إستراتيجية استعماؿ في نجاحو مدى عمى الضاغط لمموقؼ التوفيقية الفرد استجابة وتتوقؼ السموكي،و 

 .(32: 1002عثماف، يخمؼ) عميو لمتغمب مناسبة
األفراد  يستعمميا (Coping) الضغط مع التعامؿ استراتيجيات نستخمص مف النظريات السابقة أف

حتوائيا الالعديد مف أساليب مواجية الضغوط  يستخدموف غالبا ما حيث أنيـ ،لمضغوط وفعندما يتعرض
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أف الفرد يستعمؿ أساليب فطرية ولد بيا كاليجوـ أو  ةالفيزيولوجيالنظرية فقد بينت و التخمص منيا، أ
اليروب. في حيف أشارت نظرية السمات أف أساليب المواجية تختمؼ بيف األفراد كاختبلؼ السمات. أما 

فقد بينت أف الفرد يستعمؿ آليات الدفاع لمتخفيؼ مف الضغط. وتبيف النظرية  نظرية التحميؿ النفسي
 الفرد يستخدـ أساليب معرفية أو وجدانية أو سموكية لمتغمب عمى الضغوط. المعرفية أف

 :الضغط عالج –12–
 مختمؼ ومع محيطو مع التكيؼ عمى قدرتو بفضؿ لمفرد والجسمية والعقمية النفسية الصحة تتحقؽ

 ىناؾ ففي الحياة، ولك تجنبيا يصعب التي األمور مف الضغط ويعتبر حياتو، في تواجيو التي اقؼالمو 
 :والتي منيا ا، وغيرىنفسية وعبلجات طبية عبلجات

 :الطبي العالج -12-1
 تعمؿ التي القمؽ مضادات منيا النفسية، لبلضطرابات المخفضة األدوية تناوؿ طريؽ عف يكوف

 :نجد المضادات ىذه بيف ومف والتعب، االنفعالي والتييج والخوؼ لقمؽا شدة مف التخفيض عمى
   (Marson, 2004 :203). االكتئاب مضادات اليستاميف، مضادات الميدئات،

 :النفسي العالج -12-2
 العبلجية،  والعبلقة المعالج بواسطة المريض في ما بشكؿ تأثير لو بأف النفسي العبلج يعرؼ

ذا .الرئيسي الدور لمكممة  تبقى لكف لذلؾ، تقنيات عدة  وتستخدـ  إلى  ييدؼ النفسي العبلج كاف وا 
 المدرسة حسب إليو يسعى ىدؼ النفسية  العبلجات  مف نوع لكؿ  فإف الشفاء، وتحقيؽ األعراض تخفيؼ
 .   المعالج إلييا ينتمي التي

 :مثؿ والمعرفيوف وفالسموكي المعالجوف بيا ينصح ما كثيرا التي األساليب بعض إدراج ويمكف
  النفسجسمية البدنية األساليب: 
  ىما االسترخاء مف نوعيف ونجد: االسترخاء: 
  العصبي العضمي االسترخاء: 

 Jacobson الطبيبإلى  والعصبي العضمي التوتر مستويات لتقميؿ االسترخاء استخداـ يرجع
 وفي الشديد، العصبي التوتر خفض في ممحوظا وتحسنا نجاحا طريقتو لقيت وقد ،(2717) )جاكبسوف(

 وفي الذىاف، حاالت وبعض المرضية والمخاوؼ واألرؽ واالكتئاب القيري والعصاب العصاب، حاالت
 .(222: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) المرتفع الدـ ضغط حاالت
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 في ثؿتتم فيزيولوجية استجابةإلى  تؤدي الفرد بيا يقـو التماريف مف مجموعة في االسترخاء ويتمثؿ
 وتعتبر ،العضبلت معظـ استرخاء وكذا ،...(الدموية الدورة عمؿ التنفس،) الحيوية الوظائؼ نشاط انخفاض
 النتيجةإلى  لموصوؿ حصص بعدة القياـ يجب لكف ،الضغط عمى لمقضاء ميمة عممية االسترخاء عممية

 . (Wilkinson, 1999 :38) أطوؿ المدة تكوف أف يجب أكبر الضغط كاف وكمما المبتغاة،

 التخيمي: العقمي االسترخاء - 
 مف حالة في الفرد يجعؿ الذي العقمي االسترخاء ممارسة يمكف العضمي لبلسترخاء باإلضافة

 غير مرخيا يصبح حتى الجسـ عمى الوعي تركيز مع السارة لؤلحداث التخيؿ عمى ويعتمد الذىني الصفاء
 (.226: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) واليدوء الطمأنينة حالة خمؽ منو اليدؼ متوتر،

  الرياضة: 
 الضغط، مقاومة بناء في البدنية والمياقة الرياضية التمرينات تأثير سابقة لعقود البراىيف أيدت
 ال وعندما كامنة، جسمية لطاقة مخرج فيي النفسي، الضغط اختزاؿ في دور ليا الرياضية فالتمرينات

 األشياء بعضإلى  يتحوؿ أف لمعقؿ يتيح الطاقة تفريغ أف كما توترا، لمفرد تسبب فإنيا بخروجيا نصرح
 بينت وقد المواجية، ىبة عمى وجعمتو الجسـ أرىقت التي والضغوطات االحباطات عف بعيدا األخرى
 مقاومة تبنى الرياضية التمرينات أف )روث( Rothو )ىولمز( Holmes دراسة منيا الدراسات بعض
 .(202: 1004المعطي، عبد ىمصطف حسف) لمضغط نوعية

 الذي بالشكؿ الجسـ أعضاء فعالية رفعإلى  تؤدي الرياضية التمرينات ممارسة أف المعروؼ ومف
 انوإلى  باإلضافة بسرعة، يرىؽ ال التمرينات يمارس الذي الشخص أف كما لئلجياد، مقاومتياإلى  يؤدي
 نفسية، أو جسمية أعباء أي تحمؿ يف منخفضة قدرتو تكوف بإرىاؽ المصاب الشخص أف المعروؼ مف

 أي عف العقؿ وتصرؼ واالسترخاء، لمتركيز وسيمة تعتبر الرياضية التمرينات فاف سبؽ ما كؿ وفوؽ
 .(211: 2771 ماىر، أحمد) لبلستمتاع وسيمة تعتبر أف ويمكف توتر، أو متاعب

 10لمشي بسرعة لمدة يتمثؿ المعدؿ المطموب في او  يستحسف القياـ بالتماريف الرياضية يومياو 
النتيجة الرئيسية مف إلى  ، بحيث أف الدراسات تشيرىأكثر إف استطعنا أو القياـ بأي رياضة أخر و  دقيقة

كما أنيا أنجح الطرؽ لعبلج  ،األوعية الدمويةو ممارسة الرياضة تتمثؿ في الحماية مف أمراض القمب 
 (.Wilkinson, 1999 : 37تكمف أىميتيا في حرؽ األدريناليف )و  الضغط النفسي
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  المعرفية األساليب: 
 وتقييمو لممشكمة الفرد لتدبر المعرفية والمحاوالت لممشكمة المنطقي التحميؿ عمى تعتمد أساليب وىي

 ايجابيا ارتباطا ترتبط األساليب ىذه أف وجد وقد المشكمة، حؿ وسموؾ ،المعمومات عف البحثو  لمتيديد،
 Schooler وجد كما ،(2761) )بيرلنج( Billingsو )وسم( Moos دراسة حسب وذلؾ بالتكيؼ

 تأثيرات مف يخفض المضبوط التأممي والتفكير بالذات الثقة أف )2756( )رلفيب( Pearlinو )سكولر(
  .(212: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) النفسية والمعاناة الحياة توترات

 :يمي ما المعرفية األساليب أىـ ومف
 التعايش: أو االنفعالي التطعيم 

 الضاغطة، األحداث مع ايجابيا التعايش يجب فمذا تماما الضغوط مف التخمص يمكف ال ونّ إ
 التطعيـ ثـ ومف. ليا المصاحبة والنفسية الجسمية اآلثار تقميؿ عمى والتركيز السمبية، نتائجيا ومعالجة
 مناعة إليجاد واالنزعاج القمؽ لو بتسب التي لممواقؼ الذىنية المعايشة عمى الفرد مساعدة يعني االنفعالي

 ،أسايرىا ،اقبميا معيا، تتعايش أف تعمـ مشكمة لديؾ كاف إذا انؾ:" منطمؽ مف وذلؾ الضغوط ضد لديو
   .(212: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) وجودىا مف بالرغـ أعمؿ

  العقمية البرمجة إعادة: 
 المعرفي التقييـ إعادة خبلؿ مف وذلؾ الضاغطة المواقؼ مع التعامؿ العقمية البرمجة بإعادة يقصد

عادة الضاغطة لممواقؼ  حسف) الضاغطة المواقؼ بيذه المرتبطة األفكار ووقؼ األفكار، ترتيب وا 
   .(213: 1004، المعطي عبد مصطفى

 الصحيح، موقعيا في األمور وضع ىو الضاغطة لؤلحداث المعرفي التقييـ إعادة يفعمو ما إف
. عمييا تترتب ايجابية نتائج ىناؾ تكوف فربما نظره، في السوء مف بمغت ميما األمور أفب الفرد ويعرؼ
 عسكر، عمي) فييا التحكـ مف وتمكنو ضغطا، أقؿ الحاضرة المواقؼ بأف يشعر الفرد تجعؿ المعرفة وىذه

1000 :32). 

  وتعديميا السمبية األفكار وقف: 

 بالمواقؼ المرتبطة السمبية األفكار في ؿالسترساا عف الفوري التوقؼ األفكار وقؼ بفنية يقصد
 مف وتمنعو الفرد طريؽ في تقؼ التي واالنزعاج لمقمؽ المسببة المشاعر عمى التغمب بيدؼ الضاغطة
 .(215: 1004 المعطي، عبد مصطفى حسف) الطمأنينةو  االسترخاء مفإلى  الوصوؿ
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  الحياة أسموب تغيير أساليب : 

 حياتو،وألف أىداؼ لبموغ الفرد يجاىد بيا التي الييئة )أدلر( Adler أورده كما الحياة بأسموب يقصد
 عاـ سموكي نمط يعتبر الحياة أسموب فاف ثـ جماعة،ومف في والعيش والحب العمؿ مشكبلت مع يتوافؽ
 الحياة أسموب تغيير بأساليب يقصد لذلؾ المواقؼ، مواجية في وبأسموبو بدوافعو عنو يعبر كما لمفرد
عادة االجتماعية، بيئتنا في تتحكـ التي الحياتية واألساليب القوالب ؿتعدي . تحتوييا التي الضغوط توجيو وا 

 تخطيط: منيا نذكر الحياة أحداث مواجية تستيدؼ الفرد حياة أسموب لتغيير عديدة أساليب وتوجد
 التدعيـ شبكة تنمية ي،الذات الضبط ةالمشكبلت، تنمي حؿ عمى بالوقت، التدري ة، إدار الحياتية لؤلىداؼ

  .(217: 1004، المعطي عبد مصطفى حسف) االجتماعي

 

II - األسرية الضغوط: 
 العمـ عصر المجتمعات معظـ دخمت حيث متبلحقة، سريعة تغيرات المعاصر العالـ شيد
 عيةواالجتما االقتصادية التغيرات مف محيط في نفسيا العائمة ووجدت المتطورة، والصناعات والتكنولوجيا

 فييا تنامى وبالتالي كاىميا، أثقمت التي والمطالب األعباء تزايدإلى  أدى مما والمتصارعة، السريعة
 نفسي بعد ليا التي الظاىرة بيذه االىتماـإلى  الباحثيف حديثا دفعت والتي ،والشدة بالمعاناة اإلحساس

 . (Family Stress)األسرية الضغوط مصطمح عمييا أطمؽ والتي واجتماعي،

 

 :األسرية الضغوط تعريف –1–
 العشريف القرف ثمانيات في بو االىتماـ بدأ التي الحديثة المفاىيـ مف األسرية الضغوط مفيوـ إفّ 

 .قميمة المفيوـ ىذا حوؿ التعاريؼ جاءت ليذا والعرب، األجانب الباحثيف مف قميؿ عدد مف فقط

 :(1989) )نومان( Neuman تعريف -1-1

 التي )والمواقف والظروف المشكالت) القوى كل تتضمن التي الضغوط تمك ىي األسرية الضغوط
 (Neuman, 1983 :246) . العائمة نظام واستقرار ثبات عدمإلى  تؤدي أن يمكن

 وتخؿ تيدد التي والمواقؼ والظروؼ المشاكؿ كؿ ىي األسرية الضغوط أفإلى  التعريؼ ىذا شيري
 مما تماسكيا مف تفقد وبالتالي حياتيـ، نظاـ تغييرإلى  فرادىاأ يضطر مما العائمة، نظاـ توازف مف
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 قوى تكوف قد التي والمواقؼ والظروؼ المشاكؿ نوع يحدد لـ التعريؼ ىذا أف إال. لمخطر وظيفتيا يعرض
 .واستقرارىا لثباتيا فقدانيا خطورة يبيف لـ كذلؾ العائمة، أفراد عمى ضاغطة

 :(1991) )ىانسونو  بركي( Berkey & Hanson تعريف -1-2
 لمنظام البيئية الحدود خارج أو داخل تحدث قوى أو مثير من الناتج التوتر ىي األسرية الضغوط

 .(Berkey & Hanson, 1991 :38)  النظام ىذا استقرار  عدمإلى  وتؤدي العائمي،

إلى  تؤدي العائمة عف خارجية أو داخمية قوى مف ينتج توتر األسرية الضغوط التعريؼ ىذا يعتبر
 في عنو يختمؼ نوأ إال ذلؾ، في السابؽ التعريؼ مع يتفؽ التعريؼ ىذا أف ويبلحظ. نظاميا استقرار عدـ

 .خارجية أو داخمية إما الضغوط ىذه وتكوف العائمة عمى تؤثر التي( القوى) الضغوط مصادرإلى  اإلشارة
 :(2111) الببالوي فيوال تعريف -1-3

 حياة بدورة ارتباطا األسرة حياة دورة في االنتقالية المراحل ةاألسر  في الحياة ضغوط تعكس
 في الحادثة التغيرات مصدرىا صعوبات، عمى تنطوي مرحمة فكل وارتقائيم، نموىم ومراحل أعضائيا
 أو القصور أو النقص يؤدي مرحمة،و كل حاجات تمبية ومدى والثقافية البيئة ومطالبيا المرحمة
 تكمن مرحمة كل فان وبالتالي نمائية، أزمةإلى  نموىا مطالب وتحقيق المرحمة حاجات تمبية في اإلىمال

شباعا المرحمة لمطالب استيفاء العائمة تتجاوزىا أو فعمية أزمةإلى  تتطور قد محتممة أزمة فييا  وا 
 .(422: 1002 البببلوي، فيوال) لحاجاتيا

 أف عمى يؤكد حيث العائمة، أفراد حياة ودورة األسرية الضغوط بيف يربط التعريؼ ىذا أف يبلحظ
 البيئية التغيرات مصدرىا التي الضغوطإلى  أفرادىا فييا يتعرض أف يمكف العائمة حياة دورة مف مرحمة كؿ

 .فييا الحاجات تمبى لـ التي المرحمة ومطالب والثقافية

 :(2117) عثمان محمد وتياني المقصود عبد أماني تعريف -1-4
نوعا  عمييم تفرض مطالب أو لظروف وأبنائيما الوالدين فييا يتعرض لةحا ىي األسرية الضغوط

 ىذه تزداد طويمة لفترات استمرت أو المطالب أو الظروف تمك وطأة ازدادت وكمما التوافق، عدم من
  .(3: 1005، عثماف محمد تيانيو  المقصود عبد أماني) خطورة الحالة

 عف عبارة ىي الضغوط ىذه أفإلى  يشير حيث افؽوالتو  األسرية الضغوط بيف التعريؼ ىذايربط 
 إذا خاصة( واألبناء اآلباء) العائمة أفراد توافؽ تعيؽ التي والمتطمبات والظروؼ واألحداث المشاكؿ كؿ

 .طالت أو الضغوط ىذه اشتدت
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 إال التوافؽ، سوء في تتمثؿ التي األسرية الضغوط آثار عمى يركز التعريؼ ىذا أفأيضا  ويبلحظ
 واألبناء اآلباء أف حدد انوإلى  إضافة العائمة، أفراد توافؽ سوء يظير وفيما ،الضغوط ىذه نوع يبيف لـ نوأ

 اآلباء مف فقط تتكوف ال عائبلت ىناؾ فأ نعمـ حيف في ،الضغوط مف يعانوف الذيف العائمة أفراد مف فقط
 .وأبنائيـ

 :األسرية الضغوط مصادر –2–
 صنؼ وقد بالضغط، الشعور أو الضغط فعؿ ردود تسبب التي األحداث ىي الضغوط مصادر

Hill )فئات ثبلثإلى  األسرة أزمات )ىيؿ: 
 لمحرب نتيجة األسرة أفراد حدأ فقداف ويعني األعضاء، فقداف أو التمزؽ: في األولى الفئة تتمثؿ

 انضماـ أو ضافةاإل أو التكاثر فئة وثانييما الوالديف، احد موت أو المستشفى الزوجيف احد دخوؿ أو مثبل
 أو طفؿ، تبني أو أـ زواج أو مرغوب، غير طفؿ ووالدة حمؿ مثؿ مسبؽ استعداد دوف لمعائمة جديد عضو
إلى  وتشير الخمقي االنييار تشمؿ فيي الثالثة الفئة أما العائمة، مع لئلقامة المسنيف األجداد احد حضور
 السموكي االنحراؼ أو والمخدرات الخمر إدماف أو الزوجة، خيانة مثؿ واألخبلقية العائمية الوحدة فقداف

 (27: 1005عثماف، محمد تيانيو  المقصود عبد أماني)

 في العائمي النظاـ في الحادثة والتغيرات طبيعية الغير أو الطبيعية الحياة أحداث مف كؿ تسيـ
 ،)ىاريس(   Harris،)بوماف(  Baumanالباحثيف مف مجموعة حددت ولقد وبعددىا، الضغوط تصادـ

Mccubbin )كوبف ماؾ(،Patterson  )األسرية الضغوط لمصادر مجاالت ستة (2767) )باترسف 
 (11: 1005عثماف، محمد تيانيو  المقصود عبد أماني) :يمي فيما تتمثؿ

 معيشتيـ أساليب ي، وفأدوراىـ وفي ،األسرة أفراد عدد في التغير. 

 األبناء تربية أعباء ؿوتحم ،(الحمؿ) األسرة في الجنسية القضايا في التغير. 

 ثروة أو دخؿ فقداف أو األصدقاء، أو األقارب أحد أو األسرة أعضاء مف عضو فقداف. 

 الصحية بالرعاية المرتبطة أو العائمية، بالشؤوف المرتبطة المسؤوليات. 

 المخدرات. إدماف قضايا 

 القانوف مع الصداـ قضايا. 

 المسببة المواقؼ مف موقفا وأربعيف خمسة (2763) )كيوراف( Curran الباحثة أيضا وحددت
 الزوجية، العبلقات األطفاؿ، مع التعامؿ كيفية المواقؼ ىذه تضمنت وقد ،األسر حياة في لمضغوط
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 األزواج بيف التوافؽ وغيرىا،عدـ المنزؿ تنظيـ قواعد التقاعد، الوقت، كفاية وعدـ والمرض، الصحة
 محمد تيانيو  المقصود عبد أماني) األسرية لمضغوط أساسيا امسبب يعتبر، غير ذلؾإلى  ،والزوجات

 .(12: 1005، عثماف
  Mccubbin،(أولسوف)  Olsens:مف كؿ نتائج مع يتفؽ األسرية الضغوط لمصادر التصنيؼ وىذا

 .(2761) )بارنر(  Barners،)كوبفكما(

 

 األسرية: الضغوط أنواع –3–
 :صناؼ ىيثبلث أإلى  األسرية الضغوط أنواع تصنيؼ يمكف

 Berkey & Hanson تصنيف: األول التصنيف -3-1
  :ىي أنواع ثبلثةإلى  األسرية الضغوط )Berkey & Hanson )2772 صنؼ

 :األسرة داخل(  بينشخصية) النفسية  الضغوط -3-1-1
 مف الضغوط ىذه وتنشأ العائمة، داخؿ لؤلفراد االنفعالية النفسية بالجوانب تتعمؽ التي الضغوط وىي

 التي األحداث بيا يقصد والتي العائمية، الضغوط لمصادر األولى المنطقة تعد والتي لمعائمة الداخمية بيئةال
 وتتضمف  النظاـ ىذا في توتر أو استقرار عدـ حالةإلى  وتؤدي العائمة نظاـ إطار داخؿ تحدث أف يمكف
 ببعضيـ العائمة داخؿ األفراد رتأث عف الناتجة واالنفعاالت والمشاعر الروتينية األفكار الضغوط ىذه

 العائمة أفراد كؿ أو احد وشعور التقدير، بعدـ العائمة أفراد كؿ أو احد شعور: في ذلؾ ويظير البعض،
 بعدـ والشعور ليـ، بالنسبة كاؼ غير الوقت باف العائمة أفراد احد وشعور أفضؿ، انجاز تحقيؽ لعدـ بالذنب
 في البعض وشعور الكفاءة أو المياقة بعدـ والشعور الكؿ، أو البعض لدى الذات التقدير عدـ أو الجاذبية
 العائمة، أفراد بيف والمخدرات الكحوليات تناوؿ وكثرة باألمراض، اإلصابة وكثرة الرشاقة، بعدـ العائمة

 مف ومعاناتيا العائمة، في مشكمة بسبب العمؿ عف الوالديف احد وتقاعد األـ، أو األب لوفاة باليتـ والشعور
  .(Berkey & Hanson, 1991 :38) ألبنائيا المدرسية الواجبات عبء
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 : األسرة في المنشأ داخمية الضغوط -3-1-2
 بيا يحتؾ التي األحداث أو األشياء تمؾ وىي العائمة أفراد بيف بالتفاعؿ تتعمؽ التي الضغوط وىي

 صعوبة: التالية المواقؼ في الضغوط ىذه وتتمثؿ مباشرة بطريقة الخارجية بالبيئة الداخمي العائمي النظاـ
 بالشريؾ، لبلىتماـ الوقت كفاية وعدـ وشؤونو، بالمنزؿ االىتماـ ودرجة العائمة، في األطفاؿ مع التعامؿ
 بكثرة التمفزيوف ومشاىدة وتشاجرىـ، العائمة، ألطفاؿ السمبية السموكيات وكثرة لمترفيو، الوقت كفاية وعدـ
 في التنقبلت وكثرة المسؤوليات، تقاسـإلى  وافتقارىا منظمة، الغير ومواعيدىا مشاغميا وكثرة العائمة، في

 عطمة األسبوع، نياية عطمة) بالعطؿ االستمتاع وعدـ والصداقات، الزوجية العبلقات وضعؼ العائمة،
 الضيوؼ وكثرة جديد، طفؿ بوالدة األخيرة ىذه وانشغاؿ بالعائمة، متاعب المراىقوف إحداث ،(الصيؼ

 أو الزوج مع الزوجية العبلقات وضعؼ العائمة، في ثانية مرة والزواج العائمة، في األدوار وتدخؿ لمنزؿ،با
 بالمنزؿ، الجدود أحد ووجود الحديث، تبادؿ وعدـ العائمة، داخؿ العقيدة أو الديف واختبلؼ الزوجة،
       .     (Berkey & Hanson, 1991 :38) العائمة ميزانية وضعؼ

 : األسرة في المنشأ الخارجية الضغوط -3-1-3
 وىي بيا، المحيطة البيئة مف العائمة نظاـ خارج مصادرىا أي خارجي منشأىا التي الضغوط ىي

 والرواتب، لمعائمة المادي التمويؿ: مثؿ وب المحيطة البيئة وبيف األسري النظاـ بيف تقع التي األحداث كؿ
 في االستقرار تنظيـ وعدـ والتضحية، العطاء في واإلسراؼ العمؿ، عف لرضا وعدـ العمؿ، ومشكبلت

   .(Berkey & Hanson, 1991 :38) واحد عمؿ

 

 :الثاني التصنيف -3-2
 ي، تيانالمقصود عبد أماني) :ىي نوعيفإلى  األسرية الضغوط تقسيـ عمى التصنيؼ ىذا يقوـ

 .(12: 1005، عثماف محمد
  االيجابية الضغوط: 

 ،األسرة أفراد تماسؾ في تساىـ حيث المفيدة الضغوط أو النافعة طبالضغو  كذلؾ تعرؼ والتي
 االنجاز مشاعر تحفز االيجابية والضغوط. دافئة عاطفية بحياة وتمتعيا استقرارىا ثـ ومف ،كيانيا وتقوية

 .واالبتياج
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  السمبية الضغوط: 
 واإلحباط يأسال مشاعر وتأجج األسرة كياف تيديد في تساىـ حيث الضارة بالضغوط تعرؼ التي

 .أفرادىا بيف األمؿ وخيبة

 

 :الثالث التصنيف -3-3
 :نوعيفإلى  األسرية الضغوط يقسموف التصنيؼ ىذا أصحاب

  لداخميةا األسرية الضغوط: 
 بيف الطبلؽ حاالت الزوجية، الخبلفات في وتتمثؿ األسرة داخؿ منشأىا التي الضغوط وىي
 أفراد لدى جسمية إعاقة وجود أو ،األسرة أفراد ألحد العقمي المرضو  األسرة في الوفاة حاالتو  الوالديف،
 بيف حناتالمشا ،الوالديف مع المشاجرات ،األسرة أفراد حدأ مخدرات إدماف ،األسرة في ّطفؿ والدة ،األسرة
 )ؼو ل( Loveدراسة  بينت حيث الضغوط، مف النوع بيذا الدراسات مف العديد اىتمت قدو  .اإلخوة

 قواميا عينة مستخدما األسرية لمضغوط المراىقيف استجابات في الطبع أو لمزاجا دور حوؿ (1001)
 فأظيرت المدرسي، المراىقيف أداءو  األسرية الضغوط بيف العبلقة عمى لمتعرؼ ،ووالدييـ مراىقا 216
 باعطّ  أف أوضحت كما لممراىقيف، األكاديمي باألداء تباطأ أر ترتبط الداخمية األسرية الضغوط أف النتائج

 انخفاضو  الداخمية العائمية الضغوط بيف العبلقة في وسيطا دورا تمعب الشخصية سماتيـو  المراىقيف
 ظؿ في أفضؿ تحصيبل االجتماعية الطباع ذوي مف المراىقوف اظير حيث المدرسي، أدائيـ مستوى

 ،عثماف تيانيو  قصودالم عبد أماني) االنسحابية الطباع ذوي مف المراىقيف عف الداخمية العائمية الضغوط
1005 :221). 

  :الضغوط األسرية الخارجية 
 ىذه انتقاؿ مثؿ العائمة خارج مف مصادرىا وتكوف العائمة أفراد منيا يعاني التي الضغوط وىي

 لكارثة تعرضيا أو أفرادىا، أحد عمؿ أو وظيفة فقد أو ترحاليا، كثرة أو آخر،إلى  سكف مف األخيرة
 .(Berkey & Hanson, 1991 :42) توازنيا نظاـ عمى بالتالي يؤثر مما ة،مالي أزمات أو طبيعية،

 االقتصادية، األسرية الضغوط ىي الخارجية األسرية الضغوط أبرز أف عمى الباحثيف أغمب اتفؽ لكف
 درجة عمى تؤثر المتتالية المالية والخسائر العائمة دخؿ انخفاض فإف وطأة، الضغوط أشد مف تعتبر حيث
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 العائمة دخؿ انخفاض إف )1001( وآخروف )كونجر( Conger ويرى لمعائمة، االقتصادي لضغطا إدراؾ
 تؤثر االقتصادية األزمات ألف عمييا، تؤثر التي المتتالية المالية والخسائر السمبية المالية بالتغيرات يقترف
 (.Conger & al, 2002 :207) العائمة داخؿ والعبلقات والسموكيات االنفعاالت عمى

 الماديات توفر فعدـ ،األسرة تعيشيا التي الضاغطة العوامؿ أىـ مف االقتصادي العامؿ يعتبر وكما
 ذلؾ يؤدي وبالتأكيد بوظائفيا القياـ عمى قدرتيا عدـ وبالتالي األسرة معاناة مضاعفةإلى  يؤدي األساسية،

 قنطار، فايز) بشؤونيـ االىتماـ وعدـ تجاىميـ في المبالغة أو عمييـ والقسوة األبناء معاممة سوءإلى 
2771 :266-267). 

 إضافة ،األسري الكياف تحطـ ألنيا المشكبلت مف العديد تصاديةقاال األسرية الضغوط تسبب وقد
 شأنو مف التي األساسية بوظائفيا األسرة وقياـ الوالدية، والميارات األسري التفاعؿ عمى آثار ليا أفإلى 
 فتدني االستمرارية، عمى وقدرتيا األسر سعادة عمى وتؤثر لؤلبناء، الجتماعيوا النفسي البناء يحطـ أف

 واىتماما اندماجا اقؿ الوالداف يصبح حيث الدية، الو الميارات نوعية انخفاضإلى  يؤدي المعيشة مستوى
 يتدن حيث مف الياوية حافة عمى ويضعيـ والشباب األطفاؿ مف األبناء عمى يؤثر مما ،األسري بالنظاـ

 دراسة أكدتو ما وىذا السموكي، االنحراؼ ثـ ومف واالجتماعي، النفسي التوافؽ وسوء المدرسي التحصيؿ
Diede )األمريكي الريؼ شباب حياة عمى االقتصادية األسرية الضغوط أثر تناولت التي ،(1002) )دياد 
 .(225-224: 1005 ،عثماف تيانيو  المقصود عبد أماني) وأسرىـ

 لدييـ ما كفاية عدـ عمى القمؽو  األفراد، مف كثير تقمؽ الحياة تكاليؼ ارتفاع أف وفي شؾ ال ومما
إلى  ويؤدي العائمة، أفراد يضعؼ والتعميـ الخدماتو  الصحية، والعناية والمبلبس، الغذاء، لشراء ماؿ مف

 حالة عمى بقاءلم العائمة ألفراد الحقيقي أو المدرؾ والعجز العمؿ، عف التوقؼ مف أو البطالة مف الخوؼ
 سمبي لكنو اإلضافي، الماؿ يجمب اإلضافي فالعمؿ إضافية، وظيفة عف لمبحث بيـ تدفع جيدة مادية
 ومف والقمؽ، واإلحباط والعصبية  االنفعاؿ زيادة في ذلؾ ويتضح وطاقتو، قوتو ويضعؼ راحتو وقت الفرد
 إسماعيؿ، بشرىاألسرية ) بلتوالمشك التعب ضغط مف تزيد واالقتصادية المادية المشكبلت فاف ثـ

1002 :42).  
ضافةو   األسرية الضغوط مف تعتبر التي اإلقامة ضغوط نجد االقتصادية األسرية الضغوطإلى  ا 
 .األسرة لكؿ أفراد شديدة بدرجة ضاغطا موقفا خرآ مكافإلى  االنتقاؿ ىي ضغوط التي منياو  الخارجية

 ،الخطيرة الجسمية ض، األمراالكسؿ أو ة، الببلدتباؾاالر  :تشمؿ جديد لمكاف االنتقاؿ صدمة أعراضو 
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 بصفة المعتادة غير البيئية الظروؼ عف ينتج الذي االنفعالي التوجو أو التركيز عدـ ىو السببو  الكآبةو 
 وفقد خر،اآل عمى منيما كبل لمزوجيف االنفعالي االعتماد أيضا جديد لمكاف االنتقاؿ ويتضمف .عامة

 مجموعاتو  .األطفاؿ عمى كذلؾ يؤثرو  لمزوجيف، األسرية الضغوط مف يزيد النتقاؿا ىذا ومثؿ .األصدقاء
 يدركوف المدرسة قبؿ ما فأطفاؿ .األخرى األعمار باقي عف االنتقاؿ لضغوط عرضة أكثر ةددحم عمرية
 مفاأل بعدـ الشعور نتيجة بالكوابيس أو اإلرادي بالتبوؿ يصابوف قد لذلؾو  العقاب مف نوع بأنو االنتقاؿ

 النظاـ :مثؿ ،اإلقامة ضغوطو  .منتجيف غير أفراد عادة ىـ جديد لمكاف االنتقاؿ يحبوف ال الذيف العماؿو 
 درجة تعتمدو  ،العائمة أفراد سموؾ عمى تؤثر ضاغطة مواقؼ الجيرة،و  األمف،و  النظافةو  الطبيعي، الجماؿو 

 ،العمر عمى ذلؾ يتوقؼو  ليا، راداألف تقييـ درجة عمى اإلقامة ظروؼ عف الناتّجة المواقؼ ىذه ضغط
 ,Matteson & Ivancevich).  االجتماعية الطبقةو  السابقة تالخبرا الشخصية، سمات، التعميـ

1987 :40-41)  

  اليومية األنشطة ضغوط: 
 ،عمى الصحة قوية تأثيرات ليا يكوف قد المفجعة الحياة أحداث أف طويمة لسنوات الباحثوف عرؼ

 األفراد صحة عمى داللة أكثر تأثيرات ليا يكوف قد اليومية المضايقات أف إلى العممية دلةاأل تشير فاآل اأم

 ،كاليفورنيا في شخص 200 عمى أجريت التي الطويمة الدراسات  إحدى ففي األساسية. الحياة أحداث مف
 كانوا ،اليومية اتلممضايق ضار تع األكثر األفراد أف النتائج أوضحت ،اليومية المضايقات مقياس عمييـ طبؽ

 اضطراباتو الصداع ،الدوار :بينيا مف والتي بالضغوط المرتبطة الجسمية مراضلؤل تعرضا األكثر ىـ
 أكثر النفسية لئلعراض  قوياو  داال منبيا كانت اليومية المضايقات أفإلى  النتائج أشارت كذلؾ ،المعدة
 (Durbin, 1990 :177) . الحياة أحداث مف

 .ذاتيا في حد ىامة تكوف ال مف المشكبلت التي لكثير راليومية، مصد وط الحياةكثيرا مف ضغ إف
  أساسا لمضغط عندما تتكدس تصبح مصدرا لكفو  الحياة، مف جزء المضايقات ىي المشاحنات أو ىذهو 

(Huffman, 1994 :314). 

 المقاومة،و  المواجية عمى القدرة تتناقصو  الضغط دالمضايقات، يزدا ىذه تستمر عندما نوأ ثحي
 خبرات المشاحنات تتضمفو  المشكبلت. حؿ عمى القدرة عدـو  النـو فقدافو  التعب،و  التوتر ينتج ثـ مفو 

 اليومية األنشطة ىذه الضغوط في تظيرو  توترو  ازدحاـ أو طويمة لفترة االنتظار :مثؿ اليومية الحياة
 أفرادىا مساعدة لكفو  األسرة، نظاـ عف الضغوط عزؿ المنطقي مف فميس ذلؾ مف بالرغـو  .األسرة فرادأل
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 مف عالية درجة  يحققوا حتى  الضغوط مستويات إدارةإلى  يحتاجوف قدو  معيا، التكيؼ أو حميا عمى
 أفراد يستطيع ال وعندما .الضبط أو التحكـ عممية في يكمف ذلؾ مفتاح، و العمؿو  األداءو  التيقظو  النشاط
 األسرة نظاـ تحطيـ إلى  الضغط تأثير استمرارية يؤدي  أف فيمك ال  حياتيـ مواقؼ في التحكـ األسرة

 .(75: 1005، عثماف تيانيو  المقصود عبد أماني)
 

 العوامل المؤثرة في الضغوط األسرية: –4–
 منيا: عوامؿ بعدة الضغوط ىذه مواجية عمى قدرتياو  المعاناةو  بالضغوط األسرة شعور يتأثر

 :األسرة فرادأل الفردية الخصائص -4-1
 مقدار عمى مؤثرة الشخصية سماتيـو  األفراد ذكاء كدرجة ألفراد األسرة الفردية الخصائص تعتبر

 (.264 :2771 قنطار، فايز) األسرة منيا تعاني التي الضغوط

 ليذه مواجيتو في خراآل عف يختمؼ األسرة فرادأ مف فرد كؿ تجعؿ التي ىي الخصائص وىذه
 نجد: الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى العوامؿ ىذه مفو  الضغوط

 :األسرة أفراد الشخصية نمط -1-1- 4
 معي التعامؿ كيفية في تؤثر ثابتة سموكية أنماط أو سمات لديو منا كبل أف األنماط نظرية تؤكد

 نمط أبحاث بدأت فقد ،(ت) والنمط( ب) والنمط( أ) النمط السموكية األنماط ىذه ومف الضاغطة، المواقؼ
 قيادتيا، بصعوبة( أ) النمط ذو الشخصية وتتميز العشريف القرف مف سينياتالخم في( أ) الشخصية
 كبيرة، بسرعة صبرىـ وينفذ االنتظار يمكنيـ ال( أ) السموكي النمط وأصحاب عدوانية، وطموحة، وتنافسية

 المثالية بالمستويات أو غيرىـ بأداء أدائيـ يقارنوف ودائما بانجازاتيـ، يستمتعوف ال أنيـإلى  باإلضافة ىذا
 خطورة األكثر واألمر الوقت، بإلحاح شعورا ويظيرىـ غيرىـ، مف أكثر سريعة خطوات ويخطوف لؤلداء،

 الغياب يتضمف فيو( ب) النمط أما القمب، لمرض لمتعرض خطورة أكثر( أ) النمط أصحاب أف ىو
 عدوانييف وغير فتنافسيي غير ىادئيف،( ب) الشخصية نمط أف خر،آ بمعنى( أ) النمط لخصائص النسبي

 .(66: 1002 ،إسماعيؿ  بشرى)

 السموكي النمط ذو الشخص أف  (2775) )فيبرو  زيمباردو( Zimbardo & Weiber  ويضيؼ
 ومشاىدة األكؿ: مثؿ ،ونفس المحظة في متعددة أشياء يفعؿ أي األوجو، متعدد سموؾ في يشترؾ( أ)
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 حياتو، جوانب بعض عف راض غير فيو ذلؾك ما، شيء عف تقرير كتابة ونفس الوقت وفي التمفزيوف
 عممو في النجاح عمى ذلؾ ويساعده الوقت ومسابقة والدقة بالسرعة ويتميز وبمفرده، وحيدا يكوف ما وغالبا
 (.Weiber,1997 :356)   Zimbardo& البينشخصية العبلقات وفي

 لما نظرا( ب) النمط يذو  عف بالضغوط شعورا أكثر ىـ( أ) ذوي أف احتماال األكثر مف فإنو وىكذا
 سموكي نمط ىو( ت) النمط أف( 2770) )فارلي( Farly أوضح وكذلؾ. شخصية سمات مف بو يتميزوف
 النمط ،(ت) النمط مف نوعيف بيف ميزو  .االىتياجو  اإلثارة عف البحثو  بالمخاطر القياـو  اتخاذ عمى يتركز
 مثؿ جرائـو  ىدامة سموكيات في ينغمس لذيا اليداـ المحطـ النمطو  بناء بشكؿ لمتصرؼ المدفوع المبدع

 يقعوف األفراد فمعظـ .رةخدالم الموادو  العقاقير استعماؿ أو الخاصة أو العامة لمممتمكات المتعمد التخريب
 .يتجنبوف المخاطرة الذيف خراآل الطرؼو  المخاطرة،و  مرتفع المغامرة( ت) النمط بيف متصؿ يمتد عمى

 الفرد اتجاه كيفية في يؤثر وسيط متغير فقط لكنوو  الضغوط واجيةلم إستراتجية ليس( ت) النمطو 
 (.Weiber,1997 :358)  Zimbardo&  الضاغطة لممواقؼ مواجيتوو 

 التحمل: قمة -4-2
  لمضغوط عرضة أكثر فإنيـ االحتماؿ، شديدة الشخصية بنمط يتمتعوف ال األسرة أفراد كاف إذا
 ،معنى ليا ليس مممة، بيئة في أنفسيـ يجدوف المشحونة اثلؤلحد تحمبل األقؿ األشخاص فأل األسرية
  أفضؿ أو أحسف تكوف الحياة فأ ويعتقدوف ،الغامرة القوى مواجية في بالضعؼ يشعروف ىـو  ميددة،
 باف حقيقية قناعة لدييـ توجد ال لذلؾو  ،ضاغطة أحداث تحدث لـ إذا أو أحداثيا في بالثبات تتميز عندما
 لمتوتر مسببة أحداث ليـ تقع عندماو  البيئة، مع تفاعميـ في سمبيوف ىـو  ميـ، أو ممكف التطورو  النمو
 تكوفو  ،األحداث يحوالف المذيف الحاسـ الفعؿو  المتفائؿ المعرفي ـلمتقيي ضعيفة حساسية لدييـ يكوف

 حسف مصطفى عبد المعطي،) ضئيمة بدرجة فيافيتخ وأ ،الصدمة تخفيؼ عمى قادرة الضاغطة األحداث
1005 :277.)  

 :السمبية 4-1-3
 العاطفية يسميانو لمشخصية بعد عمى (2762) )كبلرؾو  طسوفوا( Watson Clarch & تعرؼ

 الرفض، الذنب، الثورة، االزدراء، الغضب،: مثؿ السمبية باالنفعاالت لمشعور الشخص ميؿ وىو ،السمبية
 غياب في حتى وجادوف قمقوف بأنيـ يشعروف السمبية العاطفية في المرتفعوف الناس كاف وقد ...الحزف

 في التفكير بإطالة مرتبطة السمبية المزاجية وحالتيـ منخفضا لذاتيـ تقديرىـ ويكوف ،الموضوعية الضغوط
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 ويقرروف ،االحباطات المشحونة لؤلشياء حساسيف خاصة بصفة ويكونوف حظيـ، وسوء الحياة أحداث
 أي. السمبية العاطفة مف المنخفض المستوى ذوي ىلد كاف عما طويمة لمدة كبرأ ومآسي بمحف مرورىـ

 النشاط منعدـ غاضب، عصبي، محزوف، مكروب، بأنو صاحبو يتسـ الذي السمبية ةيالعاطف نمط فأ
 .(103 :1004، حسف مصطفى عبد المعطي) جسمية مشكبلت لو االجتماعي،

 :لألسرة والبنيوية التنظيمية الخصائص 4-2
 التي األسر فبمقارنة وبنيتيا، تنظيميا بطريقة تتأثر األسرة منيا يتعان التي الضغوط درجة فّ إ
 مواجية عمى قدرأ األـ فأ فمعا، تبي األب مع األـ فييا تعيش التي باألسر ،وحيدات األميات فييا تعيش

 البد حيث ،األسرية المعاناة لتخفيؼ يكفي ال ذاتو حد في األب وجود فأ الإ. األب وجود في المشكبلت
 مف التخفيؼ يمكف حتى ـلؤل والمساندة المساعدة وتقديمو المسؤولية وتحممو الجادة الفعمية شاركتوم مف

 (.264 :2771 فايز قنطار،) بالضغوط الشعور وطأة

 مف ألنو ،األسرية الضغوط درجة مف يزيد وبالتالي األسرة وبنية تنظيـ عمى الطبلؽ يؤثر فأ ويمكف
 مف لبلنفصاؿ لما باإلضافة ،األلـ أو والضرر والحزف والكآبة الصراعاتو  بالتوتر مميء يكوف فأ المحتمؿ

 فقداف أيضا يتضمف قد الطبلؽ فإف والصداقة، الجنسي، االتصاؿ أو( الزوجة) الزوج فقداف حيث مف آثار
 تواألمنيا اآلماؿ وفقداف األسرية الحياة أو الخاصة الحياة نمط فقد وربما ؛األطفاؿ مع والتفاعؿ التواصؿ
 قد كما الدراسي، األداء مستوى وانخفاض ،لؤلبناء السموكي االضطراب االنفصاؿ عف وينتج والطموح،

 صدمي حدث شؾ بدوف الطبلؽ أو فاالنفصاؿ قانونية، مشاكؿ في والدييـ انفصاؿ بسبب األبناء يتورط
 .(Patel ,1991 :80-81) لؤلبناء

 مف فكثير ،والرجؿ لممرأة التقميدية األدوار في التغيرات بسبب األسرية الضغوط شدة تظير وقد
 بينما. ماديا مستقميف تجعميف المادي الكسب عمى القدرة وىذه ،إنجابيف بعد أو قبؿ لمعمؿ خرجف النساء

 ،خراآل الجانب وعمى. ذلؾ مف بالضغوط الرجاؿ بعض ويشعر ،"كعائؿ" لمرجؿ التقميدي الدور يتضاءؿ
 ،األطفاؿ وتربية اإلنجاب حيث مف البيولوجي األنثوي لدورىف نتيجة باإلعاقة يشعرف البيوت ربات بعض
 في والتفوؽ التقدـ جؿأ مف اإلنجاب عدـ قررف ما إذا بالذنب يشعرف قد إنيف غير العمؿ، في يرغبف وقد

 ،لممرأة النفسية الصحة عمى ايجابي تأثير لو عامة بصفة العمؿ فأ الدراسات أوضحت وقد .عمميف
 الخصائص بعض عمى االجتماعية عبلقاتيا شبكة واتساع بنفسيا، ثقتيا وزيادة المادي يالوضع بتحسينو
 جؿأ مف المعاصرات النساء تكافح ولذلؾ والسمبية، والعجز واإلذعاف والطاعة الخضوع: مثؿ النفسية
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 طاقاتيف يستنزؼ الكفاح ىذا مثؿ فأ شؾ وال .لذواتيـ تقديرىف مف يزيد الذي التقميدي رالدو  ىذا تغيير
 بدوف األسرة تتضمف التي الحياةف األسرة. أو العمؿ ختارت أييما ولكف ،والضغط بالعبء يشعرف ويجعميف

 مضطربةو  متوازنة غير حياة منيما ؿاألسرة، كو  العمؿ بيف الصراع أو أسرة بدوف العمؿ أو عمؿ
(Patel, 1991 :76-78) .  

 :األسرة أفراد بين العالقات طبيعة -4-3
 التفاعؿ في تتمثؿ العبلقات ىذهو  الضغوط، طبيعة عمى األسرة أفراد بيف القائمة العبلقات ثرتؤ  كما

 مثاؿ ،أخرى جية مف أفرادىا مف فرد كؿ بو يقوـ الذي الدور فيو  جية، مف األسرة أعضاء بيف القائـ
 فأ الإ لخبلفات،ا ىذه عف بعيد مأمف في يجعميـ قد الحادة الزوجية الخبلفات نتائج األطفاؿ تجنيب ذلؾ

 فايز قنطار،) األطفاؿ عمى ينعكس فأ نوأش مف بأكممو األسري النظاـ أصاب قد الذي االضطراب
2771: 266.) 

 بيف العدوافو  العنؼ بازدياد تزداد الضغوط فأ عمى( 1001) )فياد(  Daviدراسة بينت ولقد
 جامعة إشراؼ تحت تمت يالت (2764) )والكر جويس(  Walkerدراسة أظيرتو  المنزؿ. في اإلخوة
 ازدياد أسبابيا مف التياألسرية.  الضغوط منياو  الشباب لضغوط العامة األسباب وؿح مينسوتا

 المقصود )أماني عبد الوالديف بيف المشاجرات زيادةو  اإلخوة مع المشاحناتو  الوالديف، مع المشاجرات
 (.225 :1005تياني عثماف، و 

 :األسرة أفراد حدإعاقة أ -4-4
 والدة مثؿ تعايشو استمرت الذي نظاميا توازف مف تخؿ ضاغطة أحداث األسر بعض تواجو دق

 القمؽ بيف العبلقة توضيح ىدفت التي (1000آخروف )و  )باكسترBaxter ( دراسة أكدت لقدو  معاؽ، طفؿ
 سبع  (5) لمدة وذلؾ الوقت، بمرور العقمية اإلعاقة يذ الطفؿ عمى المؤثرة األسرية والضغوط الوالدي
 يوجد ال التي األسر عف ،معاؽ أبنائيا حدأ بوجود تزداد األسرية الضغوط فأ النتائج فأظيرت. سنوات

 بصفة األسرية لمضغوط مؤشرا غالبا ىي الطفؿ بيا يشعر التي الضغوط فأو  معاؽ، فرادىاأ مف حدأ
 ؿاألطفا مف أكثر ديةوال ضغوطا يسببوف الذىنية اإلعاقة ذوي األطفاؿ فأ النتائج يرتأظ كما عامة،
 (Baxter & al,2000 :105) إعاقات أي ليـ ليس الذي

 يكتشفاف عندما النمطية األفراح مف قميبل يجداف عقميا متخمؼ طفؿ إنجاب ليما قدر المذيف الوالديف فّ إ
 منو يزيد الذي والحزف باألسى اإلحساس لدييما يبدأ ما وسرعاف قصرت، أو طالت فترة بعد طفميما إعاقة
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 بدال يعمؿ والديو لذات امتداد يمثؿ أف يجب كاف الذي والطفؿ ،طفميما يواجييا التي والمصاعب االحباطات
 بؿ واحتراميا، الذات وتقدير بالكرامة الوالديف إلحساس تيديد بمثابة يكوف وقد ذواتيما، انكماش عمى ذلؾ مف

 اآلماؿ مف كثير تختفي وىكذا الحياة، في دافيماأى أىـ مف يعتبرانو كانا فيما فاشميف أنفسيما يعتبراف أنيما
  .(Gayton & Walker,1974 :160) إعاقتو حقيقة باكتشاؼ بالطفؿ المتعمقة واألحبلـ

 ،لموالديف قوية صدمة يعتبر األسرة في معوؽ طفؿ والدة أف الدراسات مف مجموعة وأوضحت
 يحاوالف وقد ،والحزف واألسى االرتباؾ أو الذات ولوـ والقمؽ واالكتئاب بالذنب شعور عنيا يتولد ما وكثيرا
 ولقد .الطفؿ مستقبؿ عمى الخوؼ جانبإلى  ،اآلخريف عمى المـو إلقاء أو الطفؿ تخمؼ حقيقة إنكار
 حياة عمى عقميا المتخمؼ الطفؿ لوجود واضحة تأثيرات وجودإلى  أيضا الدراسات مف مجموعة أشارت
 عمىو  ثانية، ناحية مف بأخواتو المتخمؼ الطفؿ عبلقة عمىو  يا،عقم المتخمؼ بالطفؿ وعبلقتيا األسرة
حسف مصطفى عبد ) عامة بصفة األسري التماسؾ عمىو  ثالثة، ناحية مف لموالديف الزواجي التوافؽ

 .(176-175 :1004 المعطي،

 التي الضغوط عف (1989) )ىاؿ ؾماو  جامبؿ( Gamble & Mc Hal دراسة أكدتو ما وىذا
 اإلخوة فأ النتائج بينتو  ،أطفالياو  أسرة 41 عمى أجريت التيو  المعاقيف اإلخوة بيف  قاتالعبل عف أتنش

زعاجاو  مضايقة ليـ يحدثوف المعاقيف إخوتيـ فأ قرروا األسوياء  ظيرواأو   ،األحياف غمبأ في كثيرا ا 
  بمرماف( Pimmerman  &Portowicz دراسة بينتو  .أخييـ عجز بسبب الغضب مشاعر

. اإلعاقة متعدديو  التوحدييفو  عقميا المتخمفيف األطفاؿ باءآ لدى الضغط مصادر حوؿ )بورتوويكزو 
 درجة ارتفاعو  ،االنفعاليةو  النفسية عباءاألو  األسرية المشكبلت زيادة افتراض تأييد عف النتائج فأسفرت

طفى عبد حسف مص) لديو الذاتية الميارات نقصو  االبف إعاقة حدة زيادة مع اآلباء لدى التشاؤمية
  .(177-176: 1004، المعطي

 مشاعر خاصة بصفة موالديفل يخمؽ عقميا المتخمؼ الطفؿ ميبلد فأ (2756)) شيف(  Chinnويرى
 القمؽو  الخوؼو   ،اآلخريف عمى إسقاط أو الطفؿ، لدى إعاقة إي وجود إنكار: في تتمثؿ مضطربة انفعالية

 فاف ىكذاو  (.110 :1004طفى عبد المعطي، حسف مص) االنسحابو  الرفضو  بالذنب الشعورو  الحزفو 
 متطمبات بسبب األسر عبلقات تتأثر فقد وحدتيا، تفكؾو  األسرة تماسؾ تمزؽ ما كثيرا المشاعر ىذه

 القمؽو  التوترو  النفسي الضغط ظروؼ تحت العمؿ أفرادىا مف تتطمب التي ،الممحة المتخمؼ الطفؿ
 ،بينيـ فيما األسرة أفراد عبلقات عمى ىذا عكسوين ،الشخصية حاجاتيـ بعض إشباع مف الحرمافو 
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 والرغبة بالكراىية وشعورا المتخمؼ الطفؿ تجاه بالرفض شعورا تولد قد التي الدائـ والتذمر الضيؽ ومشاعر
 واالنفصاؿ المنزؿ مغادرةإلى  األسرة أفراد ببعض يدفع قد مما عاـ، بشكؿ الوضع ىذا مف اليروب في
 السموؾ ىذا يظير وقد المتخمؼ، الطفؿ تجاه المسؤولية تحمؿ مف اليروب يوبالتال ،األسرة وجود عف
 األندية في فراغو وقت قضاء أو ممكف وقت طوؿ العمؿ في االنشغاؿ:  مثبل األب محاوالت شكؿ عمى

 .(212: 2762 سميماف الريحاني،) األسرة جو مف ىروبا والمقاىي

 

 األسرة: أفراد عمى األسرية الضغوط آثار –5–
 ألفراد النفسيةو  الجسمية الصحة عمى أثارىا تنعكس ضغوط مف األسرية الحياة يسود ما أف شؾ ال
 الذي الحدإلى  األسرة لنظاـ األساسي البناء كاىؿ طويمة لفترة تمتد التي األسرية الضغوط تثقؿ قدو  األسرة.
  (Neuman, 1989 :89). بوظائفيا القياـ عدـو  االستقرار عدـإلى  بيا يؤديو  كيانيا، يفكؾ

 العائمة أفراد مف فرد لكؿ تصبح أف يمكف حيث خطيرة، ثارآ األسرية لمضغوط أفإلى  إضافة
 عدـو  بالتوتر اإلحساسو  االستقرار عدـو  الذات تقدير مستوى انخفاض لىا  ، و لمضغط شديدة فعؿ ردود
 ,Baylis)األسرة تفكؾإلى  ؤديي األسرية الضغوط ثارآو  خطر فإف العائمة مستوى عمىو  ،بالنفس الثقة

2002 :2-4)  

 حياتيـ مواقؼ في التحكـ األسرة أفراد يستطع لـإذا  نوأإلى  (2767) )نومافNeuman ( رشييو  
تياني عثماف، و  المقصود )أماني عبد األسرة نظاـ تحطـإلى  يؤدي أف يمكف الضغط تأثير استمرارية فإف

1005 :9.)  

      االنتحار مثؿ عديدة النتائجإلى  تؤدي أف يمكف األسرة أزمات أف عمى (ىيؿ) Hillيؤكد أيضا و 
 .(422: 1002 البببلوي، فيوال) العقمية مراضباأل اإلصابةو  اليروبو   اليجرو  الطبلؽو 

 االقتصادي االجتماعي المستوى انخفاض تأثير بدراسة (1002) )فيشو ستانك( Stankovich وقاـ
 الضغوط ىذه أف النتائج أظيرت حيث ،استراليا في الشبابو  األطفاؿ صحة عمى األسرية الحياة ضغوطو 

 بينيـ الغذاء اضطراباتو   االنتحار نسبة ازديادو  الجسميةو  النفسية الشبابو  األطفاؿ مشكبلتإلى  تؤدي
  (.222 :1005تياني عثماف، و  المقصود )أماني عبد

 األسرة بيف العبلقة إدراؾإلى  ىدفت التي (1002) وآخروف )ديبوره(  Déborahدراسة وبينت
 دالة عبلقة وجود الدراسة نتائج وأظيرت لؤلبناء، االكتئابية واألعراض بالضغوط األسرة وعبلقة والضغوط،



سريةالفصل الرابع                                                                             الضغوط األ  

 

-276- 
 

 األعراض وظيور التوافؽ لعدـ مؤشر كانت األسرية الضغوط أف تبيف حيث األبناء، وتوافؽ الضغوط بيف
 (.221-222 :1005ني عثماف، تياو  المقصود )أماني عبد المراىقيف لدى ةاالكتئابي

 اليوـ الشباب مواجية أفإلى  دراستيما في )دالندافر Fredland (و )الياس( Elias مف كؿ وأشار
 مف مزيدإلى  وأحيانا االستقبلؿإلى  أحيانا تؤدي األسرية الضغوط ومنيا الحياة ضغوط مف لمعديد

 (.211 :1005تياني عثماف، و  المقصود )أماني عبد اإلحباط

 

 :ةالضغوط األسري مواجية –6–
 الضغوط مستويات إدارة منيـ يتطمب مما اليومية، األسرة أفراد أنشطة معظـ في الضغط يظير 

 دائما األسرة تقعو  األداء. مف عالية درجة عمىو  نشاطو  تيقظ حالة في البقاء عمى ذلؾ يساعدىـ لكي
 تنجح قدو  خارجيا، أو داخميا مف سواء األسرة نظاـ في تغييرا تثير لمضغوط مصادرو  مؤثرات تحت
 البعض بينما ،المتعددة الضغوط مع التكيؼ أو لمواجيتيا أساليب تبنىو  قواىا شحذ في األسر بعض

 دورة خبلؿ متشابية ضواغط ما حدإلى  تخبر األسرية النظـ معظـو  ذلؾ، في يفشؿ قد األسر مف خراآل
 ىذه تحوؿ فيي بالتاليو  األخرى، عف الضغوط رةإدا في نجاحا أكثر تكوف األسر بعض فأ إال حياتيا،
 سرأ ىناؾو  صبلبتيا،و  نظاميا ثبات عمى تحافظ التي األسر ىيو  ؛دافعة ايجابية قوىإلى  الضغوط

 تعرض بأساليب التصرؼ أو التحكـ عمى القدرة تفقد أنيا إال المصاعبو  المتطمبات نفس تواجو أخرى
 .(Berkey & Hanson, 1991 :42) لمخطر األسرة وظيفة

 المواجية أساليب تشير حيث استراتجيات،و  ألساليب األسرية الضغوط إلدارة األسرة أفراد ويستخدـ
 قابميف الميددةو  الصعبة الظروؼ عمى السيطرة في أفراد كمجموعة األسرة قبؿ مف المبذولة الجيودإلى 

 األزمة فمواجية لذلؾ األسرة، يواجو ذيال لمموقؼ مناسبة بؿ تمقائيةو  روتينية االستجابة تكوف فبل ،لمتحدي
 مصادرىا كؿ األسرة تحشد ثـ مفو  .كوحدة السموكيةو  االنفعاليةو  المعرفية األسرة استجابات تتضمف عممية
 :ىي المواجية مف نوعيف نجد ليذا زمةلؤل سمبية مواجية أو ناجحة بناءة مواجية نحو
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 :األسرية لمضغوط االيجابية المواجية -6-1
 التي الضغوط  مع األسرة توافؽ عمى يدؿ الضغوط لمواجية االيجابية لؤلساليب األسرة تعماؿاس إفّ 
 وقد .أخرىإلى  أسرة مف التوافؽ يختمؼ حيث، ألدوارىـ أعضائيا أداء فاعمية عمى التوافؽ ويعتمد ،تيددىا
 األسرة عداداست مدى :في تنحصر  الضغوط مع التوافؽإلى  المؤدية العوامؿإلى  )ىيؿ( Hillأشار

 وعبلقات ،الزواجي والتوافؽ ،أعضائيا بيف العاطفية العبلقات ومدى ،األسرة وتكامؿ ،األزمة لمواجية
 االجتماعية والمشاركة ،القرارات اتخاذ في األسرة أفراد ومشاركة ،واألبناء باءاآل بيف الحميمة الصداقة
  (.11: 1005تياني عثماف، و  المقصود د)أماني عب األزمات مع الناجحة السابقة والتجارب ،لمزوجة

 إذا الضغوط مع تتوافؽ أف يمكف األسرة أف بينت التي (2761) )ورافك(  Curranدراسة وحسب
 االحتراـ وتعمـ ،والتشجيع والمساندة ،البعض بعضيـ مع والتفاعؿ التواصؿ :التالية الخصائص فييا توفرت

ظيار ،ةببالدعا اقؼالمو  ومواجية ،الثقة مشاعر وتنمية ،المتبادؿ  وتعمـ ،المسؤولية في المشاركة مشاعر وا 
 واحتراـ ،الفردية القيـ واحتراـ ،والتديف ،العبلقات في والتوازف ،القوية والروابط والواجبات الحقوؽ

 المساعدة وطمب ،الفراغ وقت قضاء في والمشاركة، ووقتيا األسرة نظاـ عمى والمحافظة ،الخصوصيات
 ،االقتصادي واألماف ،العمؿ قيـ واحتراـ ،الشخصية القيـ واحتراـ ،السف كبار واحتراـ ،البعض بعضيـ مف

 (Curran, 1983 :11)  األسرة في باألطفاؿ واالىتماـ

 األسرية المواجية فأإلى  (2761) )كوبفكماو  فمجمي( Flegley & Mccubbin دراسة أشارتو 
 ،آثاره الذي لمسببو   الضاغط لمحدث الواضح التقبؿ: اآلتية العناصر تتضمف لمضغوط الناجحة الوظيفية
 المشكمة، تحمؿ عمى األسرة أعضاء قدرة المشكمة، حؿ عمى األسرة أفراد تركيز لممشكمة، األسرة احتواء
 المؤثر التفاعؿو  التواصؿ أوجو مف االستفادة البعض، بعضيـ عمى التأثيرو  ـبااللتزا األسرة أعضاء قياـ

 االستفادة مرنة، أسرية لمبادئ األسرة أفراد تبني متماسكة، كوحدة العمؿو  المرتفع، رياألس التماسؾ بينيـ،
 & Flegley) المالية النفقات استخداـ مف التقميؿ. العنؼ عف االبتعاد ،فعالةو  مؤثرة مصادر مف

Mccubbin , 1983 :13)   
 الرعايةو  األسرة ادأفر  انسجاـ: في العائمية عوامؿال تتمثؿ (1001) )ايميب( Baylis وحسب

 .(Baylis, 2002 :8) المساندةو  الدافئة العبلقاتو  ،لؤلبناء الوالدية المسؤوليةو 

 )أماني عبد: التالية األساليب بإتباع عمييا األسرية الضغوط مواجية األسرة تستطيع لكيو  
 (.52-51: 1005تياني عثماف، و  المقصود
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 باألسرة ألمت التي لممشكمة أو لمظروؼ أو لمحدث الواضح التقبؿ. 
 الضاغط الحدث ليذا أدت التي األساليب عمى التعرؼ. 
 الضاغطة األزمة بعضيـ حوؿ األسرة أعضاء التفاؼ. 
 الممكنة. الطرؽ بكؿ حميا نحو الجاد سعيوو  بالمشكمة األسرة في فرد كؿ اىتماـ 
 المشكمة أو الحدث أو الظروؼ ىذا تحمؿ عمى األسرة أفراد قدرة. 
 في البعض بعضيـ بيف المشكمة حؿ اجؿ مف العمؿ نحو الجديةو  بااللتزاـ األسرة أعضاء قياـ 

 ممتوية. غير مباشرة بطرؽو  تراحـو  تواد
 الحدث ىذا مواجية في متماسكة واحدة كوحدة العمؿ. 
 السمبية االنفعاالت عدـو  اليدوءو  بالمرونة الضاغط الحدث أو المشكمة مواجية. 
 المشكمة أو الحدث ىذا في األسرة لمساندة العائمة خارج أو مةالعائ داخؿ مصادرإلى  المجوء. 
 المشكمة مواجية أثناء البدني أو المفظي العنؼو  التأنيبو  الموـ عف االبتعاد. 
 اقتصادية كانت إذا األزمة تخطي يمكف حتى النفقات ترشيدو  المالية النفقات تقميؿ محاولة . 
 المؤثر. التواصؿو  التفاعؿ 

 مع لمتوافؽ مشابية أساليب اقترحت والتي (2761) )رافو ك( Curran دراسة أكدتو ما وىذا
 (Curran , 1983 :12)  : في تتمثؿ ناجحة أساليب واعتبرتيا الضغوط

 ايجابيا يكوف قد ربما والذي الضغط طبيعة عمى األسرة تعرؼ . 
 الضغوط جيةلموا مياراتإلى  تتحوؿ والتي الضغوط مصادر مف لمتقميؿ حؿ إليجاد معا العمؿ 

 األسرة. تماسؾ لقوة مصادر ثـ ومف
 المشكمة لحؿ المسؤوليات تحمؿ في األسرة أفراد خبلليا مف يشترؾ جديدة وقواعد أسس تنمية.  
 وتنيار تفشؿ لف األسرة فأو , األسرة حياة مف طبيعي جزءا تكوف ربما الضغوط بعض فأ توقع 

 واحد. ككياف وجودىا يستمر سوؼ بؿ
 ضغوط مصادر مع بفاعمية التفاعؿ يمكف حتى البعض بعضيـ تجاه الطيبة المشاعر تبادؿ 

  .جديدة

 األسرة نظاـ بناء تجديد بعممية القياـ األسرة أفراد عمى األسرية الضغوط إلدارة ونفس السياؽ وفي
                                              (.29 :1005تياني عثماف، و  المقصود )أماني عبد :ىي خصائص بعدة تتميز جديدة ساس عمى
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 الضغوط مواجية بعد حتى وظيفية أنماط بناء استمرارية مف وتمكن سرةألا نظاـ في خاصية.  

 الحدث أو والصدمة الحظ سوء بعد ،بسرعة التوازف استعادةو  المرونة عمى األسري النظاـ قدرة 
  .فيةوالوظي األسرة أنماط في التغيير استدعى أو سبب يالتحولي، الذ

 والتفاؤؿ واالستبشار المرح. 

 مكوناف وىما ىامتيف بعمميتيف القياـ عمييا قوتيا واستعادة الضغوط إدارة مف األسرة تتمكف ولكي
 :وىما وتحدياتيا األسرة وتحديات أزمات ومواجية لمقاومة ايجابياف
  الستمرار المبذولة الجيودو  األسرة قدرة تيسر أو تسيؿ التي الحماية عوامؿ ىيو  :التوافقعممية 
 توافؽإلى  تشير التي الدالئؿ مفو  .الخطورة عوامؿ مواجية في النمائية بواجباتيا الوفاءو  وظيفتياو  سبلمتيا
 Demi , 2000 :267)   (Campbell &مي: ي ما لمضغوط مواجيتيا بعد عافيتياو  لقوتيا استعادتياو  األسرة

 األسرة     وحدة عمى لئلبقاء األـو  األب فم كؿ يجتيد حيث ،تكوينيا سبلمةو  األسرة تكامؿ 
 .استمراريتيا عمى العمؿو 
 المجتمع مؤسسات قبؿ مف المساندة عمى األـو  األب يحصؿ حيث ،بنائيا تقديرو  األسرة دعـ   

 .بالنفس الثقةو  الذات تقدير األسرة ألفراد يحقؽ بما األصدقاء مفو 
 حكاـو  األسرة نظاـ بناء إعادة  أخرى مرة األسرة تؤكد حيث ،اتوجياتيو  راتيامقد عمى السيطرة ا 

 االجتماعية كاألنشطة بنائيا تعيد التي األنشطة مختمؼ في اإلسياـ نحو الفعالة توجياتيا عمى
 .صحتيـو  أطفاليا نمو باستمرار ترتبط التيو  الرياضيةو  المعيشيةو 

  التيو  القوى ستعادةا أو الشفاء وظيفة فتتضمف الرضا،و  اإلشباع تعني التيو  :التكيف عممية 
             عمى النيوض بسرعة والتكيؼ مع المواقؼ األسرية الضاغط األسرة قدرة تشجيعو  تنمي

& Demi, 2000 :267)   (Campbell 

 :األسرية الضغوط لمواجية االيجابية األساليب  -6-1-1
  .منو لتخمصا وأ لتخفيفو الضاغط الموقؼ مع مباشرة تتعامؿ التي االستراتيجيات تمؾ وىي

 عمى قدرة األكثر فالفرد وىكذا المشكبلت حؿ استراتيجيات مثؿ مثميا االستراتيجيات ىذه فاف عامة وبصفة
 المشكمة تحديد تتضمف االستراتيجيات وىذه ،الضغوط مواجية في فعالية األكثر ىو ,مشكبلتو حؿ

 يتبلشى وبالتالي المشكمة حؿ وتطبيؽ ،المناسب الحؿ واختيار ،ليا الممكنة الحموؿ ووضع ،الضاغطة
 (.62 :1005تياني عثماف، و  المقصود )أماني عبد الضغط
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 تصنيفو في( 2772) المعطي عبد مصطفى حسف حددىا التي االيجابية المواجية أساليب ومف
 .(42-40: 2772 حسف مصطفى عبد المعطي،: )ىي لممواجية ألساليب

 وتصحيح ،الحاضرة حياتو في الحدث مف فردال استفادةإلى  ويشير :الحدث خالل من العمل 
 تتضمنو طبيعة الحدث، مما فيما ،المنطقي المتأني التفكير خبلؿ مف المستقبؿ لتوقعات بالنسبة مساره
 األحداث. مف غيره ومع معو التعامؿ عمى يساعد أف يمكف

 لمتعامؿ يوبالتوج ويمده محنتو في يسانده عمف لمبحث محاوالت وتتضمف :االجتماعية المساندة 
يجاد الحدث مع  .ايجابية أكثر بصورة األحداث ىذه لمواجية والمساعدة المواساة وا 

 عبلقات في ياب مر يالت األحداث عف متنفس الفرد إيجادإلى  تشير وىي :االجتماعية العالقات 
 نسىي كي ،ؿواألى والجدد القدامى واألصدقاء رفاؽال اآلخريف بالتواجد معيـ، واالىتماـ بعقد عبلقات مع

 الصادمة. األحدث بيذه المرتبطة الذكريات

 (5: 2772 لطفي عبد الباسط،: )نجد االيجابية المواجية أساليب مف كذلؾ
 لزيادة جانبو مف مستمرة محاولة مع المشكمة، لمواجية بأفعاؿ الفرد قياـ في تتمثؿو  :المباداة 
 .يواجيو الذي التيديد عف تصرفو قد التي األفعاؿ عف االبتعادو  .تعديمو أو الجيد

 جبارو  التسرع عدـ الفرد محاولة في يتمثؿو  :التريث  المناسب، الوقتإلى  االنتظار عمى الذات ا 
 .الضاغطة المواقؼ في السابقة لخبراتو الفرد استرجاعإلى  ذلؾ يقتضي قدو 

 

 : األسرية لمضغوط السمبية المواجية-6-2
 الشعورو  باأللـ اإلحساس يستمر قدو  ،أسبابيا يرتفس عف تعجز قد ضغوطا األسرة تواجو عندما

 بالنسبة الوضوحإلى  الحاجة بسبب الضغوط، نشأة في الغموض عنصرإلى  ذلؾ إرجاع يمكفو  ،بالمأساة
 األسرة ييدد أف يمكف لممستقبؿ واضحة صورة غياب كذلؾ ،أزمتيا تجاه تفعمو أف يمكف فيما األسر

 المقصود )أماني عبد الضغوط لمواجية الشجاعةو  التحمؿ عمى قدرتيا األسرة فقداف إضافة ؛يخيفياو 
 (.10: 1005تياني عثماف، و 

 بظيور لسماحيـ بالذنب الشعور: تيباآل الضاغطة المواقؼ مع بكفاءة تعمؿ ال التي األسر تسـتو  
 دوف بالضغط االىتماـو  المشكمة، حؿ عف البحث مف بدال البعض بعضيـ لـوو  الضاغط، الموقؼ ىذا
 الشعورو  ،قوتياو  تماسكيا جوانبإلى  النظر دوف األسرة مشكبلت عمى التركيزو  ،لو حؿ عف بحثال
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 نموو  ،المشكمة لمواجية األسرة قدرات في الثقة مف بدال العادية الضغوط خبرة بعد الوىفو  بالضعؼ
 ,Curran) ـعميي سيئة ثارآ مف الضغوط خمفتو ليا كنتيجة حياتياو  األسرة معيشة نحو الكراىية مشاعر

1983 :12)  
 :األسرية الضغوط لمواجية السمبية األساليب -6-2-1
 مف ليروبا األسرة أفراد يحاوؿ فيياو  الضاغطة، لممواقؼ االيجابية لممواجية المقابؿ النمط ىيو 
 أفكارىـو  مشاعرىـ تغير طرؽو  ألساليب يمجؤوف حيث الضاغطة، لممواقؼ المباشرة أو الفعمية المواجية

، بشرى إسماعيؿ) حمياو  المشكمة مع التعامؿ مف أكثر انفعاالتيـ، تنظيـ بمعنى. المواقؼ ذهى نحو
1002: 63). 

 (42 :2772، حسف مصطفى عبد المعطي) :نجد السمبية األساليب ىذه ومف
 ممارسة في واألفراد الضاغط الموقؼ مع التعامؿ في األسرة أفراد جيود نقص في وتبدو :السمبية 
 )ماكوبيف(  Mccubbinدراسة ومنيا دراسات عدة وبينت .التمفزيوف ومشاىدة كالنوـ أخرى ناشطة
 أيمج قد حيث بسمبية فتواجييا ،بكفاءة ضغوطيا إدارة عف األسرة تعجز لما انو عمى( 2765) وآخروف
  .المخدرات وتعاطي السجائر تدخيفإلى  أفرادىا بعض

 حياتيـ تنظيـ إعادة عمى األسرة أفراد قدرة تتضمف وىي :أخرى وأنشطة اتجاىاتإلى  االلتفات 
 باألمور االىتماـ خبلؿ مف ،حياتيـ في الجديدة األشياء في والتفكير ،الصادمة األحداث بعد جديد مف

 .األحداث ىذه وتنسييـ بيا سيتمتعوف أخرى
 نكار ،التخمي االنقباض مشاعرإلى  تشير وىي :واإلنكار التجنب  عمى بةالمترت والنتائج المعاني وا 
 والكبت ،بيا مر التي الصامدة األحداث إزاء واالنفعالية بالبلمباالة والشعور اإلحساس وتبمد ،الحادثة
 .بيا المرتبطة لؤلنشطة السموكي

 األسرية لمضغوط المراىقوف مواجية حوؿ (2771) وآخروف )يثجريف( Greffith دراسة وبينت
 لمتعرؼ ،ريفية نصؼ مجتمعات في والجامعي الثانوي ـالتعمي في مراىقا (153) قواميا عينة عمى وذلؾ
 أف النتائج فأظيرت ،األسرية الضغوط مواجية في المراىقوف يستخدميا التي االستراتيجيات عمى

 المراىقيف أفإلى  إضافة ،األسرية الضغوط مواجية عند تجنبا أكثر استراتيجيات استخدموا قد المراىقوف
تياني عثماف، و  المقصود )أماني عبد اإلناث المراىقات مف التجنب ألسموب استخداما أكثر الذكور
1005: 226.) 
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 احد لوفاة المختمؼ التأثير تناولت التي( 2775) )يونج( Young دراسة أكدتيا يانفس النتيجة وفي
 كرباو  ضغطا األحداث أكثر يعتبر األـ أو األب وفاة فأ أساس عمى المراىقيف ضغوط عمى الوالديف
 يمكف الوالدي لمفقداف نتيجة الحياتية التغيراتو  الموقؼ ىذا متطمبات مع التوافؽ فأو  لممراىقيف، ةبالنسب
 بيف دالة عبلقات وجود الدراسة ترضتفا قدو  ،أسرية أو فردية لممواجية وسائؿ استخداـ خبلؿ مف تحقيقو
 نمطو  تكييفيا،و  األسرة تماسؾ مستوياتو  معينة مواجية استراتجيات استخداـ مف كؿ بيفو  الضغط درجة

 مراىقا( 50) قواميا عينة ذلؾ في مستخدمة الحياة، قيد عمى بقي الذي الوالديف حدأو  األبناء بيف التواصؿ
 مع التعامؿو  المواجية أنماط أكثر فأ ىو إلييا توصمت التي النتائج بيف مفو . الوالديف حدأ فقد سرأ مف

  . (Young, 1997 :66)التجنب ىو الموت موقؼ

استعماال لمواجية  وتتفؽ أغمب الدراسات عمى أف أسموب التجنب والتنفس االنفعالي أكثر األساليب
، لطفي عبد الباسط) :مبيف فيما يميكما  ،مف طرؼ األسرة كثيرا الضغوط األسرية، حيث يستعمبلف

2772 :5-6) 
 بؿ الموقؼ، ةخطور  تجاىؿإلى  األسرة أفراد خبللو مف يسعى نشاط ىو :اإلنكار أو التجنب       

 الموقؼ حوؿ إضافية معمومات عمى الحصوؿ فرصة العممية ىذه تتيح ربماو  حدث، بما االعتراؼ رفضو 
 .المواجيةو  التحمؿ بعدىا يصعب أخرى مشكبلت يخمؽ قد لمواقع اإلنكار فأ إال ،الضاغط
 يجيدىا الو  بالمشكمة ةمرتبط تكوف ال قد بأفعاؿ األسرة أفراد قياـ في تتمثؿو  االنفعالي: التنفيس 
 دراسة أكدتو ما ىذاو  األنشطة. ىذه مثؿ تنفيذو  اختيار في التردي ذلؾ يقضي قدو  مشاعره. لتفريغ أصبل

Magay )سريةاألو  العامة الضغوط مواجية استراتجيات بحثإلى  ىدفت التي (1003) آخروفو ) ماجي 
 االنفعالية االستراتجيات ىي المستخدمة مواجيةال أساليب أف النتائج فأظيرت زيمبابوي، في المراىقيف لدى
  (.212 :1005تياني عثماف، و  المقصود )أماني عبد أكثر االنفعالي التنفيس أي

 حدتيا تخفؼ أو األعراض فقط تقمؿ األسرية الضغوط مواجية في السمبية األساليب فإف وىكذا
 .مؤقتا

 :األسرية الضغوط عالج –7–
 عمى أو والجسمية النفسية الناحية عمى سواء األسرية لمضغوط العديدة يةالسمب اآلثار مف الرغـ عمى

 التدخؿ خبلؿ مف معيا التعامؿ وكيفية الضغوط ىذه حدة تخفيؼ الممكف مف نوأ الإ ،األسرة أفراد توافؽ
يجاد ،األسرية الضغوط لعبلج إرشادية برامج طريؽ عف وذلؾ اإلرشادي  عممية ايجابية وطرقا سببل وا 
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 األلفي عزة: مف كؿ دراسة نجد لذلؾ لجأت التي الدراسات ومف وطأتيا، مف والتقميؿ لمواجيتيا أو لحميا
(2764)،Mathews  )يوسثما( (2767) وآخروف، Elias &Friedlandes )وفريدالند الياس( 
(2772)، Chambliss & Hartl )وىارتؿ يسشامبم( (2770)، Rebneski ) (2776) )سكيبنر، 

Cox )كوكس( (1002)، Causey )(. 1005تياني عثماف )و  المقصود أماني عبد ،(1001) )كوزي 
 وعبلج المتبادؿ، األسري العبلج أسموب: منيا إرشادية وطرؽ أساليب البرامج ىذه تناولت قدو 
 تنمية في أفاد الذي االجتماعي القرار اتخاذ عمى التدريب وأسموب والمرح، الفكاىة وأسموب والقمؽ، التوتر

 العبلج وأسموب النقدي، التفكير ميارات تنمية وأسموب ،واإلدماف العنؼ ومنع االجتماعية ياراتالم
 .السموكي المعرفي

 األسرية الضغوط مف يعانوف الذي لمخطر المعرضيف بالشباب الدراسات بعض اىتمت كما
 بأعماؿ إلحاقيـ ثـ مفو  العمؿ ميارات عمى لمتدريب برامج في دمجيـ خبلؿ مف ،والبطالة االقتصادية

 عمى الشباب بتدريب الدراسات بعض اىتمت كذلؾ ،أسرىـ احتياجاتو  المعيشية احتياجاتيـ لتمبية مناسبة
 . القرار اتخاذو  المشكمة حؿ ميارات

 شديدي المعوقيف األطفاؿ والدي لتدريب نموذجا (2766) آخروفو  )سينجر( Singer ووضع
 الطرؽ الوالديف تعميـ النموذج ىذا يتضمفو  مواجيتيا كيفيةو  يةاألسر  الضغوط إدارة كيفية عمى اإلعاقة
دارةو  لمواجية التالية  (56 :1001 محمد فكري حسيف الباجوري،) وىي: الضغوط ا 

 فييا يتـو  ليا، المصاحبة النفسيةو  ةالفسيولوجي التفاعبلتو  الضاغطة ؤلحداثل الذاتي القياس 
 .األرؽو  اليضـ عسرو  الصداع: ثؿم الضغوط أعراض عمى التعرؼ الوالديف تعميـ

 بعد ثـ األمر، بادئ في قصيرة فترات عمى االسترخاء تعميـ فييا يتـو  العضمي االسترخاء ميارات 
 دقيقة. 10-13 لمدة االسترخاء مف طويبل شكبل يمارسوف ذلؾ

 فييا المبالغ أفكارىـ تسجيؿ الوالديف تعميـ يتـ حيث لمضغوط: المصاحبة المعرفية األفكار تعديؿ 
 واقعية. أكثر بأنماط التفكير عمى التدريب كيفيةو 

محمد فكري حسيف ) اآلتية: الميارات الوالديف تعميـ عمى (سينجر) برنامج في التركيز تـ وقد
 .(57 :1001 الباجوري،
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 معالجتياو  الضغوط إدارة كيفيةو  حياتيـ في الضغوط عف التحدث ميارة الوالديف تعميـ . 
 منزلية واجبات الوالديف إعطاء أىمية عمى التركيز مع المشكبلت حؿ ميارة الوالديف تعميـ 
 والعبلقات االجتماعية المساندة أىمية عمى التأكيدإلى  باإلضافة ،جديدة ميارات حيازة عمى لتشجيعيـ
 .لمضغوط مخفؼ كعامؿ األسري والتماسؾ الزوجية

 الضغوط مع التعامؿ شأنو مف إرشاديا برنامج (1005) عثماف وتياني المقصود عبد أماني وطبقت
 الضغوط، ضد التحصيني التدريب أسموب الجماعية، والمناقشة المحاضرة أسموب: يتضمف ،األسرية

 وحؿ القرارات، اتخاذ أسموب ،السيكودراما أو الدور لعب أسموب واالسترخاء، الرياضية التدريبات
 اإلرشاد أسموب األسرية الضغوط عبلج في تعتمد الباحثتاف أف إال. االجتماعية والميارات المشكبلت،

تياني و  المقصود )أماني عبد :التالية األنشطة برنامجيما ويشمؿ. األبناء إرشاد طريؽ عف األسري
  .(41-42: 1005عثماف، 

 المعرفي النشاط: 
 ،األسرية الضغوط لعبلج اإلرشادي البرنامج في المستخدمة العينة أفراد إمداد بو ويقصد

 والصحية، واالجتماعية االقتصادية كالضغوط وأنواعيا األسرية الضغوط حوؿ والمعارؼ عموماتبالم
 عمى تعريفيـ ثـ ومف معيا، والتعامؿ لمواجيتيا أساليب وجود عدـ حالة في األسرة تماسؾ عمى وتأثيرىا
          .     ةخاص بصفة األسرية والضغوط عامة بصفة الضغوط لمواجية والطرؽ األساليب مختمؼ

 االجتماعي النشاط:  
 -أسرىـ داخؿ خاصة – االجتماعية الميارات بعض المستخدمة العينة أفراد تدريب منو اليدؼ 

 والتفاعؿ االجتماعية الميارات تنمية فأ مف انطبلقا وذلؾ ،أسرىـ أفراد قبؿ مف قبوال أكثر يصبحوف حتى
 يعمؿو  ،األسري التوافؽ في المستخدمة العينة رادأف لمساعدة أساسا يعتبر االيجابي األسري االجتماعي

 أبائيـ فيقتنع ،األسرية مشكبلتيـ حؿ في ايجابية بادوار القياـ عمى يساعدىـ، و أسرىـ مع اندماجيـ عمى
خوانيـو  أمياتيـو   القصور فأ فيو شؾ ال مماو  .دافئ اجتماعي ودي إطار في يطرحونيا التي بالحموؿ ا 

 انطوائية أو عدوانية سموكيات صورة في األبناء لدى يظير األسري التفاعؿ أثناء االجتماعية الميارات في
 ميارات أىـ لعؿ، و السوء رفاؽ يكونوا الذيف الرفاؽ مف مجموعة مع االندماجو  المنزؿ مف انسحاب أو

  :ىي البرنامج في الباحثتاف وضعتيا التي األسري االجتماعي التفاعؿ
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  أف يتعمـ كما البدني أو المفظي العدواف يكؼ كيؼ المسترشد يتعمـ حيث :النفس ضبط ميارة 
 العبارات بعض خبلؿ مف االيجابية يتعمـو  ،األسرة مشكبلت عف بعيدا االنطواء أو االنسحاب يكؼ

 .الميوؿ بيذه يشعر حيف بنفسو يكررىا التي السموكياتو 
 والديو إخبار إي ،لنفسا عف التعبير ميارة مثؿ الفرعية الميارات بعض تضـو  :الحديث ميارة 

 يعرؼ لكي اإلخوة أو الوالديفإلى  األسئمة توجيو تعنيو  :التساؤؿ ميارةو  .أفكارهو  رائوآ عف أخواتوو 
 بديمةو  جديدة حموؿو  مقترحات تقديـ ميارةو  .لو محبب شيء معيـ التحاور يكوف حتى ،ظروفيـو  أحواليـ

 .األسرة في المشكبلت حؿ طرحو  ذلؾ عمى التدريب خبلؿ مف مبتكرةو 
 بمشاعرىـ اإلحساسو  أسرتو أفراد مع المسترشد تعاطؼ ياب يقصدو  الوجدانية: المشاركة ميارة 

 األسرية. أنشطتيـ كؿ مشاركتيـو  الشدة وقت مساندتيـو 

 الرياضي النشاط: 

 المستخدمة العينة أفراد تدريب يتـ حيث ،االسترخاء عمى وتمرينات رياضية تمرينات عدة ويتضمف
 وتنمية ،ـسلمج عامة مرونة إلكسابيـ متخصص رياضي مدرب خبلؿ مف عمييا ياإلرشاد نامجالبر  في

                                     .لمضغوط والنفسية الفسيولوجية اآلثار حدة لتخفيؼ الحركي والتناسؽ التوازف
 والمرح والفكاىة االنطالق نشاط: 

 والفكاىة المرح مف أجواء يتخمميا ترفييية رحبلت بعدة القياـ خبلؿ مف األنشطة ىذه ممارسة ويتـ
 إلدخاؿ والضحؾ والترفيو والدعابة المتعةإلى  الحاجة إشباع بيدؼ اجتماعية، المقبولة الحدود في والغناء
 اإلرشادية العمميات أثناء والضحؾ المرح فأ النفسييف المعالجيف مف العديد أكد حيث والسرور، البيجة

 مشكبلت معالجة يمكنيا التي المتوازنة الشخصية مف متكامبل جزءا يشكؿ ألنو مستحسف أمر والعبلجية
 عمى يساعد ،الرحبلت أثناء والمرح الضحؾ مف المتولدة والسعادة بالبيجة اإلحساس فأ كما الحياة،
 األحداث نتيجة ،الضغوط وطأة مف تنتج التي اإلحباط ومشاعر والتوتر الحزف مشاعر عمى التغمب

 النفس عف حلمتروي الفرصة إتاحة فأ كما ،األسرة أعضاء بيف راعاتصوال والخبلفات الضاغطة سريةاأل
 كذلؾ ،االنفعالي التوازف وتحقيؽ الصدر النشراح مشرقة صورة يعطي ،المكبوتة االنفعاالت وتنفيس
 تؤكد التي النفس عف اإلفصاح عمى يساعد ،والفكاىة الدعابة خبلؿ مف احباطات مف يعانونو عما التعبير
 تشمؿ المرحة والجمسات الرحبلت ىذه كانت إذا خاصة أسرتو أفراد مع روابط إقامة في المسترشد رغبة
 . األسرة أفراد
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 الجماعية المناقشات:  

عادة التعميـ عنصر ويقدـ ،التعميمي الجماعي اإلرشاد أساليب احد الجماعية المناقشة تعتبر  وا 
 فييا يبدي مناقشات ويمييا ،سيمة محاضرات إلقاء عمى أساسا يعتمد حيث ،ياورئيس أساسيا دورا التعميـ
 وكيفية يعايشونيا التي سريةاأل الضغوط حوؿ الواقعية وخبراتيـ نظرىـ وجيات المستخدمة العينة أفراد
    .مواجيتيا أو حميا

 العبلجية الفتيات عف بدراسة (2770) )ىارتؿو  يسشامبم( Chambliss & Hartl مف كؿ وقامت
 لمساعدة المصممة العبلجية باألساليب قائمة الباحثتاف أعدت حيث ،األسرية الوظيفة بتنيمة الخاصة
 الضغوط مع لمتعامؿ عبلجيا نموذجا تقديـ طريؽ عف نموذجية بطريقة الحياة مع يتكيفوف كيؼ األعضاء

 واإلحالة والتشجيع التحكـ أو لضبطا: االستراتيجيات مف أنواع أربعة بفضؿ وذلؾ األسرة، منيا تعاني التي
: 1005، عثماف  تيانيو   المقصود عبد أماني) الضبط مركز :التحكـ أساليب تضمنت وقد والتعاوف،

211). 
 

مقياس الضغوط األسرية المعتمد في  قيسوويقصد بمفيوـ الضغوط األسرية في ىذه الدراسة ما ي
(، والذي كييؼ عمى البيئة 1005تياني عثماف )و  مقصودال أماني عبد الدراسة الحالية، الذي أعده كؿ مف

التعرؼ التقديري عمى مستوى الضغوط إلى  . والذي ييدؼطالبةالجزائرية في ىذه الدراسة مف طرؼ ال
  أنواعيا، ومستوى مواجيتيا.  األسرية،
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 خالصة الفصل:

صدرا رئيسيا لمضغوط يعتبر موشدائد ومشاكؿ،  أزمات مف العائمية الحياة يسود ما أف شؾ ال
العائمة  عمىضغوط ال ىذه ثارآ تنعكس  وقد األسرية التي تعاني منيا أغمب العائبلت في الوقت الحالي،

 يانظام تحطـ إلى  بؿ قد تؤدي ،عمى أكمؿ وجو بوظائفيا القياـتعجز عف  قد بالدرجة األولى حيث
فإذا لـ يستطيع  .ىاأفراد مف فردكّؿ  عمى ةخطير  نفسيةو  ةيصح اً ثار آ ليا أفإلى  إضافة كيانيا. ؾيفكتو 

 عدـإلى  يؤدي بو أف يمكف الضغط تأثير استمرارية فإف ،حياتو مواقؼ في التحكـ مف أفرادىا فرد كؿ
 اإلصابةو  واليروب ،الذات تقدير مستوى في انخفاضو  بالنفس، الثقة عدـو  ،بالتوتر اإلحساسو  ،االستقرار

                     . االنتحارإلى  حتى بو ، وقد يصؿالعقمية مراضباأل

دفعنا لبلىتماـ بالضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية، والجانب التطبيقي ليذه الدراسة جاء  ىذا ما
 .ذلؾ لتبيف
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 :تمهيد
 

أىـ إلى  الجانب النظري تعّرض وبعد، الدراسةفرضيات و  إشكالية إلى التطرؽ بعد
باعتماد الطريقة التطبيقية في  كمحاولة الختبار الفرضيات  متغيرات الدراسة، جاء ىذا الجانب

 باإلجراءات المنيجية لمجانب يف: فصؿ خاّص فصمالتطرؽ إلى  وفي يتـ حيث الميداف.
   ، ثـ الدراسة االستطالعية الدراسةأواًل إلى التذكير بفرضيات سيتـ التعرض  ووفي، التطبيقي

 اإلحصائيةاألساليب و  ،أدوات الدراسةإلى جانب المنيج المستخدـ. باإلضافة إلى ،المعاينة و 
           النتائج.عرض وتفسير  ـ  ػتِ َيػ ففيو األخيرفي الفصؿ ، أما فيياالمستخدمة 
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  التذكير بالفرضيات: –– 1

 الفرضية العامة:

" توجد عالقة بيف ظروؼ السكف)طبيعة السكف، تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف، الممارسات 
العائمية داخؿ السكف، الرضا عف السكف( وكّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،  وفؽ 

 جزائر )حجميا ونمطيا( ".تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية ال

 

 وتتفرع ىذه الفرضية العامة إلى الفرضيات الجزئية التالية:

 الفرضية الجزئية األولى:

" توجد عالقة بيف طبيعة السكف وكّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،  وفؽ متغيرّي 
 حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

 إلى الفرضيات الفرعية التالية: بدورىا فرضية الجزئيةوتتفرع ىذه ال

 الفرضية الفرعية األولى:

" توجد عالقة بيف طبيعة السكف )سكف غير الئؽ، سكف الئؽ( والضغوط األسرية لدى العائمة 
 11أفراد، مف 11-7أفراد،  6-8الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفؽ متغيرّي حجـ العائمة )

 نمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".فرد فأكثر( و 

 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 

  11أفراد، مف 11-7أفراد،  6-8نة بوالية الجزائر،  وفؽ متغيرّي حجـ العائمة )الجزائرية القاط
 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 
أفراد،  11-7أفراد،  6-8ائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفؽ متغيرّي حجـ العائمة )العائمة الجز 

 فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".11مف

 الفرضية الجزئية الثانية:

" توجد عالقة بيف تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف وكّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، 
 فؽ متغيرّي حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر".و 

 إلى الفرضيات الفرعية التالية : بدورىا  وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية

 األولى: لفرعيةالفرضية ا

" توجد عالقة بيف تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف )ال يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف، 
ء الداخمي لمسكف( والضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية يوجد تنظيـ في الفضا

فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة 11أفراد، مف 11-7أفراد،  6-8الجزائر، وفؽ متغيري حجـ العائمة  )
 نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".  

 

 الفرضية الفرعية الثانية: 

مي لمسكف )ال يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف، " توجد عالقة بيف تنظيـ الفضاء الداخ
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 

فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة  11أفراد، مف 11-7أفراد، 6-8الجزائر، وفؽ متغيرّي حجـ العائمة )
 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، 
سرية لدى العائمة الجزائرية يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي لمسكف(  ومواجية الضغوط األ

فرد فأكثر(  11أفراد، مف 11-7أفراد،  6-8القاطنة بوالية الجزائر، وفؽ متغيرّي حجـ العائمة )
 ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".

 الفرضية الجزئية الثالثة:

رية وأنواعيا " توجد عالقة بيف الممارسات العائمية داخؿ السكف وكّؿ مف الضغوط األس
 ".             ومواجيتيا، وفؽ متغيرّي حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر

 إلى الفرضيات الفرعية التالية : ابدورى وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية

 الفرضية الفرعية األولى:

فضاءات خاصة  " توجد عالقة بيف الممارسات العائمية داخؿ السكف )ال يوجد في السكف  
بالممارسات العائمية، يوجد في السكف فضاءات خاصة بالممارسات العائمية( والضغوط األسرية 

أفراد،  11-7أفراد، 6-8لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفؽ متغيرّي حجـ العائمة )
 فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ". 11مف

 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 

ارجية األسرية )ضغوط نفسية داخؿ األسرة، ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خ
-7أفراد، 6-8المنشأ( لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفؽ متغيرّي حجـ العائمة )

 فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ". 11أفراد، مف 11
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 

د في السكف فضاءات خاصة " توجد عالقة بيف الممارسات العائمية داخؿ السكف )ال يوج
بالممارسات العائمية، يوجد في السكف فضاءات خاصة بالممارسات العائمية( ومواجية الضغوط 

-7أفراد، 6-8األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفؽ متغيري حجـ العائمة )
 عائمة مركبة( ". فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة،  11أفراد، مف 11

 

 الفرضية الجزئية الرابعة:

" توجد عالقة بيف الرضا عف السكف وكّؿ مف الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، وفؽ 
 متغيرّي حجـ ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".

 إلى الفرضيات الفرعية التالية: ابدورى وتتفرع ىذه الفرضية الجزئية

 لفرعية األولى:الفرضية ا

" توجد عالقة بيف الرضا عف السكف )عائالت غير راضية عف السكف، عائالت راضية عف 
السكف( والضغوط األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر،  وفؽ متغيرّي حجـ 

ة، عائمة فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتد 11أفراد، مف 11-7أفراد،  6-8العائمة )
 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، 

ة بوالية الجزائر، وفؽ متغيري حجـ ضغوط أسرية خارجية المنشأ( لدى العائمة الجزائرية القاطن
فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة  11أفراد، مف 11-7أفراد،  6-8العائمة )
 مركبة( ".
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 

" توجد عالقة بيف الرضا عف السكف )عائالت غير راضية عف السكف، عائالت راضية عف 
األسرية لدى العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر، وفؽ متغيرّي  السكف( ومواجية الضغوط

فرد فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة،  11أفراد، مف 11-7أفراد،  6-8حجـ العائمة )
 عائمة مركبة ( ".  

 

 ستطالعية:الدراسة اإل –2–
ىي جوىر بناء البحث مرحمة ىامة في البحث العممي و  تعتبر الدراسة االستطالعية    

 وال تحتوي ،ستطالعية بالمرونة وعدـ التقيدرتباطيا المباشر بالميداف، وتتميز الدراسة اإلنظرا إل
اليدؼ منيا جمع أكبر قدر مف المعمومات حوؿ موضوع البحث، و  .فروض وىي شاممة عمى

ستخداـ ا  و  .الكشؼ عف المشكالتو  الكشؼ عف الصعوبات المرتبطة بعممية جمع البيانات،
يمثؿ إجراء وقائي لتفادي المشكالت التي قد  ستطالعيةاإلعينة الالدراسة االستطالعية مف خالؿ 

ستطالعية قد ينطوي عمى مخاطرة غير تظير عند تنفيذ الدراسة األساسية. وتجاىؿ الدراسة اإل
 .(59: 2009، عبد المقصود محسوبة) إيناس راضي

   :ستطالعيةالهدف من الدراسة اإل  1-2-
الكشؼ عف الظروؼ المحيطة و  العإلى االطّ  ستطالعية أساساً الدراسة اإل تيدؼ   

تمييدا  ،ليتمكف الباحث مف صياغة المشكمة صياغة دقيقة ذلؾو ، بالظاىرة موضع الدراسة
  .(117: 2004ا في مرحمة تالية ) محمد حسف غانـ، قً لبحثيا بحثا متعمّ 

والميداف الذي  ،ى التقرب مف المجتمع الخاص بالبحثإل ،أيضا الدراسة االستطالعية تيدؼو 
مع تحديد  ،سيتـ فيو الدراسة األساسية، وىي المرحمة األولية التي تسبؽ التطبيؽ الفعمي لمدراسة

نة وخصائص العيّ  ،مع تحديد المنيج النيائي لمدراسة الحاليةو تقنيات وأدوات ومقاييس البحث، 
 ة.التي ستجرى عمييا الدراسة األساسي
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  ستطالعية ما يمي:كان الهدف من الدراسة اإلعميه  و
 االحتكاؾ بميداف الدراسة حيث يتـ التعرؼ بشكؿ أفضؿ عمى  متغيرات الدراسة، 
 فييا.تركيبة العائمة والضغوط و  ظروؼ السكفب جمع معطيات متعمقةو 
  مف المعمومات التي ستؤخذ بعيف االعتبار عند  الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف

  عينة الدراسة.الدراسة و  اختيار منيج
  أي األداة  ،الدراسة األساسيةالتأكد مف مدى فعالية الوسائؿ المستعممة في مجاؿ

 مقياس الضغوط األسرية.   والمتمثمة في ،مف الدراسةاألولى 
  األساسية مدراسةلداة الثانية األأكبر قدر ممكف مف المعمومات لبناء  كذلؾ جمع، 

 ظروؼ السكف. استبياف والمتمثمة في
 ،يا لـ تعد تأتي بمعمومات جديدةأنّ  وحظبعد ما ل إالّ  ،ستطالعيةعف الدراسة اإل يتـ التوقؼ ولـ

 أي أصبح ىناؾ تكرار في المعمومات.

 ستطالعية:عينة الدراسة اإل -2-2
مف وىـ  ،ممثمة في أربابيا ،عائمة 209 حجميايبمغ  نةً عيّ ستطالعية شممت الدراسة اإل  

 المقاطعات اإلداريةمختمؼ و  ،المستويات التعميميةمختمؼ و  ،مف مختمؼ األعمارو  ،الجنسييف
 يى تيالبشكؿ الكرة الثمجية  ،بطريقة الفرز االستطالعية اختيار العينة تـو  .الجزائروالية ل

االتصاؿ ببعض أرباب العائالت  حيث تـ (،إجراء غير احتمالي لممعاينة)أنظر الصفحة رقـ  
عينة  زاد عدددوىا الى أرباب عائالت أخرى، وبيذا  اق وىـ بدورىـ ،طالبةال تعرفيـالذيف 

ستطالعية  بعينة الدراسة اإل باالتصاؿوسمحت ىذه الطريقة  ستطالعية أكثر فأكثر.الدراسة اإل
   عدة مرات وذلؾ بعد موافقة أفرادىا.

  .عينة الدراسة األساسية ستبعدوا عفإستطالعية فراد العينة اإلمع العمـ أف أ
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 ستطالعية:الحدود الجغرافية لمدراسة اإل -2-3
، وكاف توزيع لوالية الجزائر إدارية مقاطعة 11ستطالعية في أجريت الدراسة اإل 
  كالتالي: العائالت
 عائمة.   28:   المقاطعة اإلدارية باب الواد 
 عائمة. 11:      رية براقيالمقاطعة اإلدا 
 عائمة. 17:  المقاطعة اإلدارية بئر مراد رايس 
 عائمة. 20:     المقاطعة اإلدارية بوزريعة 
 عائمة13 :     المقاطعة اإلدارية الشراقة 
 عائمة. 26: المقاطعة اإلدارية الدار البيضاء 
 عائمة. 10:      المقاطعة اإلدارية الدرارية 
 عائمة. 16:      لحراشالمقاطعة اإلدارية ا 
 عائمة. 25:   المقاطعة اإلدارية حسيف داي 
         :عائمة. 24المقاطعة اإلدارية رويبة 
   :عائمة. 19المقاطعة اإلدارية سيدي محمد 

 
 ستطالعية:مراحل الدراسة اإل -2-4

      المرحمة األولى: 2-4-1
َـّ  المرحمةىذه  في  عينةأفراد وار وجو لوجو مع ح إجراء مقابمة نصؼ موجية عمى شكؿت
ػػوَ و  ،ستطالعيةاال الدراسة نحو أىداؼ البحث مع ترؾ حرية  ستطالعيةعينة الدراسة اإل أفرادُ  ُوجِّ

 منيا. جدوىال  عات  بتوس   وفتأعف الموضوع وي وفوحتى ال يخرج ،لمتعبير والنقاش ـنسبية لي
 ابات.وكاف اليدؼ مف ىذه الخطوة الحصوؿ عمى أكبر عدد مف اإلج
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 التالية:ولقد دار الحوار حوؿ المحاور 
 حجـ ونمط عائمتو.و  ،مستواه التعميميو معمومات عامة حوؿ المفحوص: سنو، جنسو،  
 تصوره لموضوع السكف. 
 السكف؟ب ما المقصود  
  ماىي مؤشرات السكف؟ 
 تصوره لموضوع تركيبة العائمة.  
   .األسرية تصوره لموضوع  الضغوط 

 وتركيبة العائمة. األسريةلسكف بالضغوط اكيفية ربطو معمومات خاصة عف  
 
الّذي  -مقياس الضغوط األسرية   أيضا ـَ قُػدِّ ستطالعية في ىذه الخطوة مف الدراسة اإلو 

ألفراد عينة الدراسة  - عثماف تيانيو  أماني عبد المقصود وضعتاُه الباحثتاف المصريتاف
ىؿ بنوده  ،لقياس متغيرات الدراسة اً مناسبمعرفة ما إذا كاف المقياس بقصد االستطالعية 

 مفيومة، أـ تحتاج إلى تعديؿ؟و  واضحة 
  

 األولى:نتائج المرحمة    2-4-1-1
  يمي: ما الى مف خالؿ ىذه المرحمة التوصؿ تـ  

  نتػػػائج فيمػػػا يخػػػص موضػػػوع السػػػكف أنػػػو مػػػف الصػػػعب اإلحاطػػػة بػػػو،  بػػػؿ مػػػف الأكػػػدت
  .ظروؼ السكف إلى األحسف التطرؽ

  ّيحتػػػػػػاجمقيػػػػػػاس الضػػػػػػغوط األسػػػػػػرية  ت إجابػػػػػػات عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة االسػػػػػػتطالعية أفنػػػػػػبي 
 وجػػػػػودو  مػػػػػف جيػػػػػة، إلػػػػػى تكييػػػػػؼ عمػػػػػى البيئػػػػػة الجزائريػػػػػة لعػػػػػدـ وضػػػػػوح بعػػػػػض بنػػػػػوده

 أخرى.مف جية  العامية المصريةب البنودبعض 
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  الثانية:المرحمة  2-4-2
 تـ القياـ بالخطوات التالية: المرحمة األولى خالؿ نتائجمف 

 طوة األولى:الخ 
 تـ القياـ فييا ما يمي: 
  مػػػػػػف إجابػػػػػػات عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة االسػػػػػػتطالعية إلػػػػػػى بنػػػػػػود تقػػػػػػيس  كبيػػػػػػر تحويػػػػػػؿ عػػػػػػدد

بوضػػػػعيا مػػػػف خػػػػالؿ  طالبػػػػةوأضػػػػيؼ ليػػػػا  مجموعػػػػة بنػػػػود قامػػػػت ال ،ظػػػػروؼ السػػػػكف
ات السػػػػػػابقة والبحػػػػػػوث والدراسػػػػػػ، سػػػػػػتعانة بػػػػػػالتراث النظػػػػػػري حػػػػػػوؿ موضػػػػػػوع السػػػػػػكفاإل

 .التي تناولتو
مػػػػػع  ،تػػػػػدور حػػػػػوؿ ظػػػػػروؼ السػػػػػكف، بنػػػػػد 100 سػػػػػتبياف يتكػػػػػوف مػػػػػفإ عوضػػػػػ وىكػػػػػذا  

 . يح  حِ صْ تَ الوطريقة  ،ليذا المقياس مات  تعمي إرفاؽ
 الخطوة الثانية: 

سػػػػػػتبياف ظػػػػػػروؼ السػػػػػػكف فػػػػػػي صػػػػػػورتو ا  و  مقيػػػػػػاس الضػػػػػػغوط األسػػػػػػرية تػػػػػػـ تقػػػػػػديـ
لػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاتذة إالسػػػػػػػػػابقة الػػػػػػػػػذكر، والتعميمػػػػػػػػػات المتكػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػف البنػػػػػػػػػود و األوليػػػػػػػػػة 

  2جامعػػػػػة  الجزائػػػػػر مػػػػػف خاليفيػػػػػة محمػػػػػد الػػػػػدكتور العربيػػػػػة) مختصػػػػػيف فػػػػػي المغػػػػػة
  (. التعميـ الثانوي مف بف نعماف نورالديف األستاذو 

 
  الثالثةالخطوة: 

فػػػػػي المغػػػػػة، قػػػػػدـ كػػػػػؿ  وفبعػػػػػد القيػػػػػاـ بالتصػػػػػحيحات المغويػػػػػة التػػػػػي اقتراحيػػػػػا المختصػػػػػ
كمػػػػا  سػػػػتمارتيفإشػػػػكؿ  سػػػػتبياف ظػػػػروؼ السػػػػكف فػػػػيا  مقيػػػػاس الضػػػػغوط األسػػػػرية و  مػػػػف
 الجدوؿ التالي: مبيف فيىو 
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 .كيفية تقديـ أدوات الدراسة األساسية لممحكميفب الخاص :(19رقـ) الجدوؿ  

 

( مػػػػػػػف عػػػػػػػدة تخصصػػػػػػػات أسػػػػػػػتاذا عشػػػػػػػر إحػػػػػػػدى) مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف المحّكمػػػػػػػيف إلػػػػػػػى 
صػػػػػػػدار أحكػػػػػػػ وىػػػػػػػؤالء المحكمػػػػػػػيف ىػػػػػػػـ  اميـ عمػػػػػػػى مػػػػػػػدى صػػػػػػػالحيتيما،لتقويميمػػػػػػػا وا 

 :عمى التوالي
 .قائمة المحكميف ألدوات الدراسة األساسية (:20الجدوؿ رقـ) 

 المحكـ إليياالمؤسسة التي ينتمي  الدرجة العممية التخصص أسماء المحكميف رقـ
 -قسنطينة –عة منتوري جام أستاذة التعميـ العالي عمـ النفس االجتماعي رواؽ/ جنيدي عبمة.أ.د 01
 2جامعة الجزائر -صنؼ أ-أستاذ محاضر عمـ النفس التربوي بوحفص عبد الكريـ .د 02
 2الجزائرجامعة  -صنؼ أ-أستاذ محاضر عمـ النفس االجتماعي حماش الحسيف .د 03
 -تيزي وزو-جامعة مولود معمري -صنؼ أ-أستاذ محاضر عمـ النفس العيادي ناصر ميزاب.د 04
 2الجزائرجامعة   -صنؼ أ-ةأستاذة محاضر  عمـ النفس االجتماعي فتيحةمزياني .د 05
 -تيزي وزو-جامعة مولود معمري -صنؼ أ-أستاذ محاضر عمـ النفس التربوي بوعالؽ محمد  .د 06
 2الجزائرجامعة   -صنؼ أ-ةأستاذة محاضر  عمـ النفس االجتماعي سميماني جميمة .د 07
 -تيزي وزو-جامعة مولود معمري -صنؼ أ-ةأستاذة محاضر  عمـ النفس التربوي لزىراءفاطمة ا بوكرمة .د 08

 -تيزي وزو-جامعة مولود معمري -بصنؼ -ةمحاضر أستاذة  عمـ النفس العيادي يحياوي حسينة .د 09
 -تيزي وزو-جامعة مولود معمري -صنؼ أ-ةأستاذة محاضر  عمـ االجتماع بداؾ شابحة .د 10
 2جامعة  الجزائر -بصنؼ -محاضر أستاذ عمـ النفس التربوي محمد. خاليفية د 11

 
النفس االجتماعي، عمـ النفس العيادي، عمـ النفس  مـع وكانت التخصصات كالتالي:

 .عمـ االجتماع التربوي،
 

 سبب التعديؿ اقتراح تعديؿ أو تغيير ال يقيس يقيس البند رقـ البند

01      
02      
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  الرابعةالخطوة: 

ستبياف ا  و  ،ستمارات والتي ىي في األصؿ صور لمقياس الضغوط األسريةبعد جمع اإل
تكرارات تقديراتيـ لكؿ بند تفريغ تـ  ،التي قدمت لألساتذة المحكميفف، و ظروؼ السك
  ىذه الخطوة. ستوضحووىذا ما  عمى حدة،

 :لمضغوط األسرية األولبالنسبة لممقياس الفرعي  -
كما  ،يابعضوحذؼ  ىذا المقياس الفرعيمف بنود  عدد  كبير   تعديؿَ  وفَ مُ كَّ حَ المُ  اقترحَ 

 تالية:الىو مبيف في الجداوؿ 
 .مقياس الفرعي األوؿ لمضغوط األسرية الخاص بتعديؿ بنود :(21رقـ)الجدوؿ 
 سبب التعديؿ البند بعد التعديؿ البند قبؿ التعديؿ رقـ البند
يشعر أفراد أسرتي بعدـ  أفراد أسرتي يشعروف بعدـ التقدير. 01

 التقدير.
)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي

 الفعمية(
د أسرتي يشعروف بالذنب لعدـ أفرا 02

 تحقيؽ األفضؿ.
يشعر أفراد أسرتي بالذنب 
 لعدـ تحقيؽ األفضؿ.

 نفس السبب السابؽ

الوقت غير كاؼ ألفراد أسرتي  الوقت غير كافي بالنسبة لي. 03
 لمقياـ بواجباتيـ.

 يقيس الضغوط االسريةال البند األصمي 

أفراد أسرتي يشعروف بعدـ الجاذبية  04
 ـ تقدير الذات.أو بعد

صمي مركب مف مفيوميف)الجاذبية البند األ يقمؿ أفراد أسرتي مف شأنيـ.
وتقدير الذات( صعب اإلجابة عنيما في 

 نفس الوقت.
يشعر أفراد أسرتي بالترمؿ لوفاة  08

 األب أو األـ.
يشعر أفراد أسرتي بالضياع 

 لفقداف أحد الوالديف.
في المجتمع  غير مستعممةكممة ترمؿ 

 جزائري.ال

نعاني مف صعوبات التعامؿ مع  11
 األطفاؿ في األسرة والتواصؿ معيـ.

يعاني أفراد أسرتي مف 
مع أطفاؿ  التعامؿ صعوبات
 األسرة.

)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي
 الفعمية(

عاني في أسرتي مف عدـ ن عدـ كفاية الوقت لالىتماـ بالشريؾ 12
 يفالوالدكفاية الوقت الىتماـ 
 ببعضيما البعض.

كممة عامة، ال تفي بالغرض   كممة الشريؾ
 ىذا البند. في
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نعاني في أسرتي مف عدـ  عدـ كفاية الوقت لمترفيو في األسرة. 13
 كفاية الوقت لمترفيو.

)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي
 الفعمية(

نعاني مف كثرة سموكيات األطفاؿ  14
 وتشاجرىـ في األسرة.

ي في أسرتي مف كثرة نعان
 تشاجر أطفاؿ.

البند األصمي مركب مف 
صعب  مفيوميف)السموكيات والتشاجر(
 اإلجابة عنيما في نفس الوقت

نعاني في أسرتي مف كثرة  نعاني مف كثرة مشاىدة التمفزيوف. 15
 مشاىدة أفرادىا لمتمفزيوف.

 موجو. ىو البند األصمي غير واضح لمف

واعيدىا أعماؿ األسرة وم جدوؿ 16
 مشغوؿ جدا.

البند األصمي غير مناسب، كأف األسرة  أفراد أسرتي منشغموف دائما.
 .صناعية عبارة عف مؤسسة

االفتقار الى تقاسـ المسؤوليات في  17
 األسرة.

 الى تقاسـ نفتقر في أسرتي
 المسؤوليات.

تعديؿ كممة أسرة بأسرتي يخدـ معنى البند 
ة وكذلؾ بسبب لغوي)جعؿ الجمم أكثر.
 فعمية(

 نعاني مف كثرة الحركة والتنقؿ في 18
 األسرة.

أسرتي كثيرا مف مسكف تنتقؿ 
 .آلخر

البند األصمي مركب مف كممتيف)الحركة 
 والتنقؿ( ليس ليما نفس المعنى.

الزوجية نعاني مف ضعؼ العالقات  19
، المعاشرة )االتصاؿ، الصداقة

 الزوجية(

أسرتي مف ضعؼ  في عانين
زوجية )االتصاؿ، الالعالقات 
 ، المعاشرة الزوجية(الصداقة

إضافة كممة أسرتي ألنيا تخدـ معنى البند 
 أكثر.

نعاني مف عدـ االستمتاع  20
 باألجازات.

 يعاني أفراد أسرتي مف عدـ
االستمتاع 

-بالمناسبات)األعياد
 األفراح...(.

حسب المحكميف فاف ىذا البند تكرر عدة 
 مرات.

ت نعاني مف سموكيا 21
-موسيقاىـ-المراىقيف)اتصاالتيـ

عدـ الذىاب الى المسجد -األصدقاء
 المدرسة(.-أو الكنيسة

نعاني في أسرتي مف سموكيات 
المراىقيف في األسرة)التغيب 

-كثرة أصدقائيـ-عف الدراسة
عدـ التزاميـ -كثرة اتصاالتيـ

 الديني(.

حسب  اف عبارة المسجد أو الكنيسة
 الدينيالمحكميف تشير الى االختالؼ 

 أغمب العائالت الجزائرية ال تعاني منو.و 

نتضايؽ مف كثرة وجود ضيوؼ  23
 بالمنزؿ.

يتضايؽ أفراد أسرتي مف كثرة 
 الضيوؼ بالمنزؿ.

 يخدـ معنى البند أكثر. إضافة أفراد أسرتي
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دور كؿ عضو في األسرة غير  24
 محدد.

دور كؿ فرد في أسرتي غير 
 محدد.

كممة  ديؿتعو  تعديؿ كممة عضو بفرد
 األسرة بكممة أسرتي يخدـ معنى البند أكثر.

مرة ثانية في األسرة يعتبر  الزواج 25
 مشكمة.

يعتبر زواج األب مرة ثانية في 
 أسرتي مشكمة.

)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي
الفعمية( وكذلؾ تعديؿ كممة أسرة بأسرتي 

 يخدـ معنى البند أكثر.
تعاني أسرتي مف كثرة تشاجر  عيفة.العالقات مع الزوج ض 26

 الوالديف.
 حسب المحكميف فاف ىذا البند تكرر.

ال نستطيع االستمتاع بالصيؼ  27
 أجازاتو.

أفراد أسرتي  ال يستطيع
 االستمتاع بالعطمة الصيفية.

كممة أجازة غير مستعممة في المجتمع 
أفراد أسرتي  عبارة ت، وأضيفالجزائري

 .لتوضيح البند أفضؿ
أفراد أسرتي بعطمة ال ييتـ  ال نيتـ بإجازة نياية األسبوع. 28

 نياية األسبوع.
كممة أجازة غير مستعممة في المجتمع 

، وأضيفت عبارة أفراد أسرتي الجزائري
 .كثرلتوضيح البند أ

أثناء و  عدـ وجود فرص لمحديث قبؿ 30
 ساعة العشاء.

يعاني أفراد أسرتي مف قمة 
الحديث قبؿ وأثناء وبعد 

 الوجبات الغذائية.

 .كممة فرص غير مناسبة

الجدود والجدات وجودىـ يعتبر  31
 مشكمة.

والجدات  الجدوديعتبر وجود  
 في أسرتي مشكمة.

)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي
أضيفت كممة أسرتي لتوضيح البند .الفعمية(
 أكثر.

ضعؼ ميزانية وتمويؿ نعاني مف  32
 ز(.وحوافاألسرة)رواتب 

يعاني أفراد أسرتي مف قمة 
 الدخؿ)أجور(.

 البند األصمي مركب مف كممتيف)ميزانية
 إضافة أفتمويؿ( ليس ليما نفس المعنى. و 

في ة مستعمم وكممة حوافز ىاتاف الكممتاف
 القطاع االقتصادي.

يعاني أفراد األسرة مف عدـ الرضا  33
 عف العمؿ.

يعاني أفراد أسرتي مف عدـ 
ماؿ التي الرضا عف األع

 يمارسونيا.

 البند األصمي غير دقيؽ، وال يفي بالغرض.
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أسرتي تسرؼ في العطاء والتضحية  34
.  أكثر مف الالـز

أفراد أسرتي مسرفوف أكثر مف 
.  الالـز

البند األصمي مركب مف كممتيف)العطاء 
 إضافة( ليس ليما نفس المعنى. التضحيةو 

 .غير دقيقتيف عامتافىاتاف الكممتاف 

يعاني أفراد أسرتي مف  نعاني مف مضايقات الجيراف. 35
 مضايقات الجيراف.

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
أسرتي لتوضيح  عبارة أفرادالفعمية(.أضيفت 

 البند أكثر.
البطالة ألحد أفراد األسرة تعتبر  36

 مشكمة.
تعتبر البطالة ألحد أفراد 

 أسرتي مشكمة.
بفعؿ في الجممة )يجب االبتداء سبب لغوي

الفعمية(.أضيفت كممة أسرتي لتوضيح البند 
 أكثر.

المخاوؼ مف التموث البيئي)السحابة  37
تموث  -تموث اليواء -السوداء
 الماء(.

ألفراد أسرتي مخاوؼ مف 
-تموث المحيط )اليواء

 الماء...(.

البند األصمي غير واضح لمف ىو موجو، 
 إضافة الى أف كممة بيئي غير مفيومة مف

 جميع الناس.
نعاني مف عدـ الدؼء واإلشباع  39

 األسري.
يعاني أفراد أسرتي مف عدـ 

 األسري. واإلشباعالدؼء 
سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
الفعمية(.أضيفت كممة أسرتي لتوضيح البند 

 أكثر.
عدـ االستقرار عمى عمؿ واحد يعتبر  41

 مشكمة بيف أفراد األسرة.
تقرار أحد أفراد يعتبر عدـ اس

أسرتي عمى عمؿ واحد، 
 مشكمة في أسرتي.

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ  سبب لغوي
 في الجممة الفعمية(.

 

 .مقياس الفرعي األوؿ لمضغوط األسرية الخاص بحذؼ بنود :(22الجدوؿ رقـ )
 سبب الحذؼ البند الذي عوض بو البند قبؿ الحذؼ رقـ البند

ي الديف أو نعاني مف االختالؼ ف 29
 العقيدة داخؿ األسرة

حسب المحكميف أغمب العائالت  .لـ يعوضحذؼ و 
الجزائرية ال تعاني مف االختالؼ 

 الديني أو العقائدي.
أنشطة المدرسة والمسجد أو الكنيسة ال  38

  تتـ عمى أكمؿ وجو في أسرتي.
 -القياـ باألنشطة الثقافية)مطالعة

حضور محاضرات -السينما-مسرح
عممية أو  كانت ثقافية أوسواء 

 غير متاحا في أسرتي( دينية...

في المجتمع  حسب المحكميف
المشاركة في األنشطة  الجزائري،

المدرسية والدينية تتـ بصفة فردية، 
 فييا.األسرة تشترؾ  حيث ال
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 :لمضغوط األسرية بالنسبة لممقياس الفرعي الثاني -

 المتكوف مف لمضغوط األسرية الثاني المقياس الفرعي إلغاء اتفؽ كؿ المحكميف عمى
، والذي يعبر ى بند يقدر بطريقة نوعية وليس كميةإل، باإلضافة بنود (08) ثماني

ألنو ال يخدـ  ،عف مواقؼ ومشكالت تؤثر عمى استقرار األسرة النفسي واالجتماعي
 ىذه الدراسة. 

  :لمضغوط األسرية بالنسبة لممقياس الفرعي الثالث -

 كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي: البنود،تعديؿ الكثير مف  فو اقترح المحكم
 .لمضغوط األسرية ثالثلمقياس الفرعي الا الخاص بتعديؿ بنود :(23الجدوؿ رقـ)

 سبب التعديؿ البند بعد التعديؿ البند قبؿ التعديؿ رقـ البند

أفراد يستمع ويشارؾ كؿ فرد مف  01
 اآلخر عند حدوث مشكؿ.أسرتي 

رد مف أفراد يشارؾ كؿ ف
أسرتي اآلخر عند حدوث 

 مشكؿ.

البند األصمي مركب مف فعميف)يستمع 
 ويشارؾ( ليس ليما نفس المعنى.

يساند ويعضد كؿ فرد مف أفراد  02
 أسرتي اآلخر عند ظيور مشكمة.

يساند كؿ فرد مف أفراد أسرتي 
 اآلخر عند ظيور مشكمة.

 البند األصمي مركب مف فعميف
ضد(، ويعتبر حشو في مترادفاف)يساند ويع

البند فقط، إضافة الى أف فعؿ يعضد غير 
 مفيـو عند عامة الناس.

كؿ منا يتعمـ كيفية احتراـ  03
 اآلخريف.

يتعمـ كؿ فرد مف أفراد أسرتي 
 كيفية احتراـ اآلخريف.

)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي
إضافة الى أف البند األصمي غير  الفعمية(.

 .دقيؽ
منا ينمي اإلحساس بالثقة في  كؿ 04

 باقي أفراد األسرة.
ينمي كؿ فرد مف أفراد أسرتي، 
اإلحساس بالثقة في باقي أفراد 

 األسرة.

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
الفعمية(. إضافة الى أف البند األصمي غير 

 دقيؽ.
كؿ منا يواجو الموقؼ بالدعابة  05

 ية عف النفس.موالتس
أفراد  فرد مفيواجو كؿ 

، المشاكؿ التي تتعرض أسرتي
ليا األسرة، بالدعابة لمتخفيؼ 

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
 رإضافة الى أف البند األصمي غيالفعمية(. 

 .واضح خاصة عند استعماؿ كممة موقؼ
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 .امف حدتي
كؿ منا يظير شعورا بالمشاركة في  06

عندما تواجو أسرتنا  المسؤولية
 ضاغط. موقؼ

يظير كؿ فرد مف أفراد أسرتي 
شعورا بالمشاركة في المسؤولية 

عندما تواجو أسرتنا موقؼ 
 ضاغط

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح الفعمية(، 
  البند أكثر.

كؿ منا يعمـ اآلخر حقوقو  07
 وواجباتو.

يعمـ كؿ فرد مف أفراد أسرتي 
 وقو وواجباتو.اآلخر حق

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
عادة التركيبة المغوية لمبند  الفعمية(، وا 

  لتوضيحو أكثر.
كؿ منا لديو شعورا قويا بأنو يربطنا  08

 رباطا قويا داخؿ األسرة.
فرد مف أفراد  يشعر كؿ

 قويا ىناؾ رباطا ، أفأسرتي
 .يربطنا

جممة سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في ال
عادة التركيبة المغوية لمبند ، الفعمية( وا 

 لتوضيحو أكثر.
كؿ منا لديو توازف في عالقتنا  09

ببعضنا البعض فال يوجد تكتالت 
 وال انفرادية في التفاعؿ.

توازف في العالقات بيف  وجدي
أفراد أسرتي)ال تكتالت، وال 

  انفرادية(.

)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي
عادة التركيبة المغوية لمبند الفعمية (، وا 

 لتوضيحو أكثر.
كؿ منا يحتـر خصوصية اآلخر  10

 في األسرة.
يحتـر كؿ فرد مف أفراد أسرتي 

 خصوصية اآلخر.
)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة سبب لغوي

، أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح الفعمية(
  البند أكثر.

كؿ منا يحافظ عمى نظاـ ووقت  11
 رة.األس

يحافظ  كؿ فرد مف أفراد 
 أسرتي عمى نظاـ األسرة.

البند األصمي مركب مف كممتيف)نظاـ ووقت( 
 اإلجابةوصعب  ليس ليما نفس المعنى

 الوقت. في نفسعنيما 
المشاركة الدينية متوفر بيف أفراد  12

األسرة)الصالة،الذىاب لممسجد، 
 المناسبات الدينية(.

تتوفر المشاركة الدينية بيف  
أفراد أسرتي)الصالة،الذىاب 
 لممسجد، المناسبات الدينية(.

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة  
الفعمية(، أضيفت عبارة أسرتي لتوضيح البند 

 أكثر.
كؿ منا يتبع القيـ لخدمة باقي أفراد  13

 األسرة.
يتبع كؿ فرد مف أسرتي 
القيـ)العدؿ، المساواة، 

اد التعاوف...( لخدمة باقي أفر 
 األسرة.

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
فرد مف أسرتي  عبارة كؿالفعمية(، أضيفت 
 لتوضيح البند أكثر.

كممة قيـ غير مفيومة مف جميع  كذلؾ
 الناس.

عؿ في الجممة سبب لغوي)يجب االبتداء بفيشارؾ كؿ فرد مف أفراد كؿ منا يشارؾ اآلخر في وقت  14
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الفعمية(، أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح  أسرتي اآلخر في وقت الفراغ. الفراغ.
 البند أكثر.

كؿ منا يطمب المساعدة والمساندة  15
  مف اآلخر عند وجود مشكمة.

يطمب كؿ فرد مف أفراد أسرتي 
المساعدة مف اآلخر عند وجود 

 مشكمة.

البند األصمي مركب مف كممتيف 
 (، ويعتبر حشووالمساندةمترادفاف)المساعدة 

سبب لغوي)يجب الى في البند فقط، إضافة 
االبتداء بفعؿ في الجممة الفعمية(، ولتوضيح 

 البند أكثر.  
كؿ منا يحتـر كبار السف في  16

 األسرة.
يحتـر كؿ فرد مف أفراد 

 أسرتي، كبار السف في األسرة.
سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 

ضيح الفعمية(، أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتو 
 البند أكثر.

كؿ منا يتقبؿ ويشجع القيـ  17
 الشخصية.

يتقبؿ كؿ فرد مف أفراد أسرتي 
القيـ الشخصية)االستقاللية، 

 المبادرة...(.

البند األصمي مركب مف فعميف)يتقبؿ 
، فصعب ويشجع( ليس ليما نفس المعنى
الى . إضافة اإلجابة عنيما في نفس الوقت

 معنى القيـ الشخصية. عدـ وضوح
كؿ فرد مف أفراد أسرتي ل لدينا شعور بالرضا عف قيـ العمؿ. 18

قيـ  الشعور بالرضا عف
 واجب وشرؼ(. العمؿ)العمؿ

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
الفعمية(، أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح 

 قيـ البند أكثر. إضافة عدـ وضوح مصطمح
 .العمؿ

كؿ منا يبحث عف األماف  19
 تصادي.االق

يبحث كؿ فرد مف أفراد أسرتي 
 عف األماف االقتصادي.

سبب لغوي)يجب االبتداء بفعؿ في الجممة 
الفعمية(، أضيفت عبارة أفراد أسرتي لتوضيح 

  البند أكثر.
كؿ فرد في األسرة لديو القدرة عمى  20

تربية ومتابعة األطفاؿ الموجوديف 
 في األسرة.

كؿ فرد مف أفراد أسرتي القدرة ل
عمى تربية األطفاؿ الموجوديف 

 في األسرة.

البند األصمي مركب مف مفيوميف)التربية 
صعب و  ليما نفس المعنى ليس والمتابعة(

 اإلجابة عنيما في نفس الوقت.
 

 ،أي)المقياس الفرعي األوؿ والثالث( كتابة بنود مقياس الضغوط األسرية إعادةتـ و في األخير 
لغاء ما تـ إل غاؤه مف طرؼ المحكميف، وذلؾ باختيار البنود التي حصمت عمى بعد التصحيح وا 
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بعدما قسـ عدد المحكميف الذيف وافقوا عمى  وذلؾ ،  %80نسبة   تفوؽتساوي أو نسبة تقديرات 
  (.(02)انظر الممحؽ رقـ ) صالحية البند عمى العدد اإلجمالي لممحكميف

 
  الخامسةالخطوة: 

تفريغ تـ  ،مف طرؼ المحكميف ظروؼ السكف ستبيافإب بعد استعادة االستمارات الخاصة
 وىذا ما ستوضحو ىذه الخطوة.  تكرارات تقديراتيـ لكؿ بند عمى حدة،

  .ستبياف ظروؼ السكفإ الخاص بتعديؿ بنود :(24الجدوؿ رقـ)
 سبب التعديؿ البند بعد التعديؿ البند قبؿ التعديؿ رقـ البند

 بعد التنظيمات داخؿ السكف

غرفة النـو لمجموس مع  تستعمؿ 24
 األطفاؿ.

تستعمؿ غرفة النـو لجموس 
 أفراد العائمة.

البند غير دقيؽ، ألف األطفاؿ جزء مف 
 العائمة.

تستعمؿ غرفة االستقباؿ الستقباؿ  25
 الضيوؼ

يستعمؿ الصالوف الستقباؿ 
 الضيوؼ

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في 
 المجتمع الجزائري.

االستقباؿ لنـو أفراد تستعمؿ غرفة  26
 العائمة.

يستعمؿ الصالوف لنـو أفراد 
 العائمة.

" 

 " يستعمؿ الصالوف لألكؿ. تستعمؿ غرفة االستقباؿ لألكؿ. 27

تستعمؿ غرفة االستقباؿ لالجتماع  28
 أفراد العائمة.

يستعمؿ الصالوف الجتماع 
 أفراد العائمة.

                                       
" 

ىؿ تستعمؿ غرفة االستقباؿ لقياـ  29
 أفراد العائمة  بنشاطاتيـ.

يستعمؿ الصالوف لقياـ أفراد 
مشاىدة  العائمة بنشاطاتيـ)

التمفاز، الدراسة، القياـ بأعماؿ 
 شخصية...(

إضافة الى السبب السابؽ، يجب شرح 
 ما المقصود بالنشاطات.

تستعمؿ غرفة الجموس)القعاد( )المعيشة(  تستعمؿ غرفة اإلقامة 30
 الستقباؿ الضيوؼ.

كممة كؿ مف غرفة اإلقامة أو المعيشة 
 غير مستعممة في المجتمع الجزائري.
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 .الستقباؿ الضيوؼ

تستعمؿ غرفة اإلقامة)المعيشة(    31
 لنـو أفراد العائمة.

تستعمؿ غرفة الجموس)القعاد( 
 لنـو أفراد العائمة.

                                     
" 

تستعمؿ غرفة اإلقامة)المعيشة(  32
 لألكؿ.

تستعمؿ غرفة الجموس)القعاد( 
 لألكؿ.

" 

تستعمؿ غرفة اإلقامة)المعيشة(  33
 الجتماع أفراد العائمة.

تستعمؿ غرفة الجموس)القعاد( 
 الجتماع أفراد العائمة

" 

تستعمؿ غرفة اإلقامة)المعيشة(  34
 لقياـ أفراد العائمة بنشاطاتيـ.

ة الجموس تستعمؿ غرف
)القعاد(  لقياـ أفراد العائمة 
بنشاطاتيـ )مشاىدة التمفاز، 

الدراسة، القياـ بأعماؿ 
 شخصية...(.

إضافة الى السبب السابؽ، يجب شرح 
 ما المقصود بالنشاطات.

44 . يستعمؿ الحماـ  لنـو أفراد  الحماـ يستعمؿ لمنـو
 العائمة.

 في بفعؿ االبتداء يجب)لغوي سبب
 عبارة أضيفت ،(يةالفعم الجممة
  .أكثر البند لتوضيح العائمةأفراد

تستعمؿ الشرفة أو الفناء لقياـ أفراد  48
 العائمة بنشاطاتيـ

تستعمؿ شرفة أو فناء  السكف 
لقياـ أفراد العائمة بنشاطاتيـ) 

مشاىدة التمفاز، الدراسة، القياـ 
 بأعماؿ شخصية...(.

 يجب شرح ما المقصود بالنشاطات. 

العائمة أفراد  الرواؽ لقياـؿ ستعمي 51
 .بنشاطاتيـ

 السكف لقياـستعمؿ رواؽ ي
 العائمة بنشاطاتيـ)أفراد 

مشاىدة التمفاز، الدراسة، القياـ 
 بأعماؿ شخصية...(

، بالنشاطات المقصود ما شرح يجب
 وكذلؾ الرواؽ. 

 

 بعد الممارسات داخؿ السكف

يشاىد أفراد عائمتؾ  بدوف يشاىد أفراد عائمتؾ  بدوف استثناء  53
استثناء التمفزيوف في 

كممة غرفة االستقباؿ غير مستعممة في 
 المجتمع الجزائري.
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 الصالوف. في غرفة االستقباؿ. التمفزيوف

يشاىد أفراد عائمتؾ  بدوف استثناء  54
التمفزيوف في غرفة 

 )المعيشة(.اإلقامة

يشاىد أفراد عائمتؾ  بدوف 
استثناء التمفزيوف في غرفة 

 وس)القعاد(.الجم

كممة كؿ مف غرفة اإلقامة أو المعيشة 
 غير مستعممة في المجتمع الجزائري.

كؿ أفراد عائمتؾ بدوف  يمتقي 57
استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة 

.  النـو

كؿ أفراد عائمتؾ بدوف  يمتقي
استثناء لمتحدث في غرفة 

.  النـو

 مف مركب األصمي البند
 صعب( والتسامر التحدث)كممتيف
إضافة .الوقت نفس في عنيما اإلجابة

الى أف كممة التسامر غير متداولة في 
 المجتمع الجزائري.

كؿ أفراد عائمتؾ بدوف  يمتقي 58
استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة 

 االستقباؿ.

كؿ أفراد عائمتؾ بدوف  يمتقي
 استثناء لمتحدث في الصالوف.

 مف مركب األصمي البند
 صعب( روالتسام التحدث)كممتيف
إضافة .الوقت نفس في عنيما اإلجابة

الى أف كممة التسامر وغرفة االستقباؿ 
 غير متداولة في المجتمع الجزائري.

يمتقي كؿ أفراد عائمتؾ بدوف  59
استثناء لمتحدث والتسامر في غرفة 

 اإلقامة)المعيشة(.

كؿ أفراد عائمتؾ بدوف  يمتقي
استثناء لمتحدث في غرفة 

 الجموس)القعاد(.

 مف مركب األصمي البند
 صعب( والتسامر التحدث)كممتيف
إضافة .الوقت نفس في عنيما اإلجابة

الى أف كممة التسامر وغرفة اإلقامة أو 
المعيشة غير متداولة في المجتمع 

 الجزائري.

كؿ أفراد عائمتؾ بدوف  يمتقي 61
التسامر في و  استثناء لمتحدث

 المطبخ          

بدوف  كؿ أفراد عائمتؾ يمتقي
 استثناء لمتحدث في المطبخ.          
 مف مركب األصمي البند

 صعب( التسامرو  التحدث)كممتيف
 الوقت. نفس في عنيما اإلجابة

 في مستعممة غير االستقباؿ غرفة كممة تستقبؿ األىؿ في الصالوف. تستقبؿ األىؿ في غرفة االستقباؿ 62
 الجزائري المجتمع

 في مستعممة غير االستقباؿ غرفة كممةتستقبؿ األصدقاء في فة تستقبؿ األصدقاء في غر  64
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 الجزائري المجتمع الصالوف. االستقباؿ

 في مستعممة غير االستقباؿ غرفة كممة تستقبؿ الجيراف في الصالوف. تستقبؿ الجيراف في غرفة االستقباؿ 67
 الجزائري المجتمع

في غرفة  يدرسوف أطفالؾ 70
 االستقباؿ.

 في بفعؿ االبتداء يجب)لغوي سبب ؾ في الصالوف.يدرس أطفال
 كممةإضافة الى أف  ،(الفعمية الجممة
 في مستعممة غير االستقباؿ غرفة

 الجزائري المجتمع

في غرفة اإلقامة)  وفأطفالؾ يدرس 71
 المعيشة(.

يدرس أطفالؾ في غرفة 
 الجموس)القعاد(.

 في بفعؿ االبتداء يجب)لغوي سبب
 كممةافة الى أف إض ،(الفعمية الجممة
 غير المعيشة أو اإلقامة غرفة مف كؿ

  .الجزائري المجتمع في مستعممة

تحتفؿ العائمة بالمناسبات في غرفة  76
 االستقباؿ.

تحتفؿ العائمة بالمناسبات 
، الميالد ، أعيادياد)أع

 (  في الصالوف. ..حفالت.

 في مستعممة غير االستقباؿ غرفة كممة
ة الى وجوب إضاف.الجزائري المجتمع
 المناسبات.ب ما المقصود توضيح 

تحتفؿ العائمة بالمناسبات  77
 اإلقامة)المعيشة(.

تحتفؿ العائمة بالمناسبات 
 ، أعياد)األعياد الدينية

...(  في غرفة ، حفالتالميالد
 الجموس.

 في مستعممة غير االستقباؿ غرفة كممة
إضافة الى وجوب .الجزائري المجتمع
 المناسبات. ما المقصودتوضيح 

تحتفؿ العائمة بالمناسبات في مكاف  78
 آخر مف السكف. 

تحتفؿ العائمة بالمناسبات 
 ، أعياد)األعياد الدينية

...(   في ، حفالتالميالد
 مكاف آخر مف السكف )السطح

 ،الفناء حديقة...(.

 ما المقصودوجوب توضيح 
 مكاف آخر مف السكف.و  المناسبات، ب
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 .مف استبياف ظروؼ السكف الخاص بحذؼ بنود :(25الجدوؿ رقـ ) 
 سبب الحذؼ البند قبؿ الحذؼ رقـ البند
حسب المحكميف فاف ىذا البند ال يخدـ موضوع   تحتفؿ العائمة بالمناسبات خارج السكف. 56

 الدراسة.
حسب المحكميف ىذا البند ليس لو عالقة ببعد  يعتني أفراد العائمة بمحيط السكف. 60

 العائمية داخؿ السكف.الممارسات 

  تخصص العائمة جزء مف ميزانيتيا لتصميح السكف. 66
" 

ال يخدـ موضوع  حسب المحكميف فاف ىذا البند لديكـ صعوبات أثناء تنظيؼ مسكنكـ. 75
 الدراسة.

 " يستمتع أفراد العائمة بأوقاتيـ داخؿ السكف. 82

 " .الجديد المسكف مف أحسف القديـ كـمسكن 89
بالرضا عف  لإلحساسضروريا ف أف شراء األثاث تظ 93

 السكف.
" 

 " أنت راضي عف العالقات بيف أفراد عائمتؾ. 96

 " .ضروريا السكففي تظف أف استخداـ الديكورات  99
في مسكنؾ، يعطيؾ اإلحساس  طويؿتظف أف العيش  100

 بالرضا عنو.
" 

 
لغاء ما تـ إلغاؤه مف ستبياف ظروؼ السكإتـ إعادة كتابة بنود و في األخير  ف بعد التصحيح وا 

تفوؽ نسبة طرؼ المحكميف، وذلؾ باختيار البنود التي حصمت عمى نسبة تقديرات تساوي أو 
بعدما قسـ عدد المحكميف الذيف وافقوا عمى صالحية البند عمى العدد اإلجمالي ، و 80%

 . ( (03)الممحؽ رقـ  ) انظر لممحكميف 
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 المرحمة الثالثة: -2-4-3
إجػػػػػػػػراء الدراسػػػػػػػػة  اليػػػػػػػػدؼ منيػػػػػػػػاكػػػػػػػػاف  خطػػػػػػػػوات عػػػػػػػػدة ه المرحمػػػػػػػػة عبػػػػػػػػرتمػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذ

ظػػػػػػػروؼ  سػػػػػػػتبيافا  و  مقيػػػػػػػاس الضػػػػػػػغوط األسػػػػػػػريةالسػػػػػػػيكومترية لألداتػػػػػػػيف التػػػػػػػي ىمػػػػػػػا 
  .وبناء األداة الثانية ىالسكف مف أجؿ تكييؼ األداة األول

 : تمثمت الخطوات فيما يميو       
  األولىالخطوة : 

تفريغ استعماؿ طريقة المحكميف، حيث تـ ب مقياس الضغوط األسريةتـ حساب صدؽ 
مئوية، وذلؾ بتقسيـ عدد  لى نسب  إلت تكرارات تقديراتيـ لكؿ بند عمى حدة، ثـ حوّ 

المحكميف الذيف وافقوا عمى صالحية البند عمى العدد اإلجمالي لممحكميف، وضرب الناتج 
% فأكثر، أما 80رت البنود التي حصمت عمى نسبة تقديرات تساوي يبعدىا اخت، و 100في 

فقد تـ مراجعتيا بحذفيا أو تغييرىا أو ،% 80البنود التي كانت نسبة االتفاؽ عمييا أقؿ مف 
  حسب ما جاءت بو أراء المحكميف.،تعديميا 

  حساب الصدؽ بطريقة الصدؽ الذاتي. كما تـ أيضاً 
  :الخطوة الثانية 

تفريغ تكرارات ، حيث تـ باستعماؿ طريقة المحكميف ستبياف ظروؼ السكفإتـ حساب صدؽ 
لى نسب مئوية، وذلؾ بتقسيـ عدد المحكميف الذيف إتقديراتيـ لكؿ بند عمى حدة، ثـ حولت 

     ، 100لممحكميف، وضرب الناتج في  وافقوا عمى صالحية البند عمى العدد اإلجمالي
د التي % فأكثر، أما البنو 80رت البنود التي حصمت عمى نسبة تقديرات تساوي يبعدىا اختو 

% فقد تـ مراجعتيا بحذفيا أو تغييرىا أو تعديميا 80كانت نسبة االتفاؽ عمييا أقؿ مف 
 حسب ما جاءت بو أراء المحكميف. 

 كما تـ أيضًا حساب الصدؽ بطريقة الصدؽ الذاتي.
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 :الخطوة الثالثة 
النيائية  ماظروؼ السكف في صورتي الضغوط األسرية واستبياف تقديـ مقياس إعادة تـ 

 وذلؾ بقصد ،اتّفؽ عميوكما  أخرىااللتقاء معيـ مرة  بعد ما تـ ،ستطالعيةاالعينة ألفراد ال
مدى فيـ أفراد العينة و  مدى وضوح ىذه البنود والتعميمات، - مف جديد - معرفة

 االستطالعية ليا. 
بنود و  تعميمات يؤكد وضوحأف  وكاف يطمب مف كؿ فرد مف أفراد العينة االستطالعية    
  اإلجابة عمييما.و ، ستبياف ظروؼ السكفا  قياس الضغوط األسرية و م
 

  الرابعةالخطوة: 
ستبياف ا  مقياس الضغوط األسرية و )إجابة كؿ أفراد العينة االستطالعية عمى األداتيف دبع  

باستخداـ برنامج الرزنامة اإلحصائية لمعموـ  يماتـ حساب ثبات  ظروؼ السكف(،
   SPSS 0.8االجتماعية 

 
 ستطالعية:نتائج الدراسة اإل -2-5

 ما يمي: فيستطالعية عمى العمـو الدراسة اإل تمثمت نتائج
  تحديد متغيرات الدراسة بتدقيؽ، حيث تبيف أف متغير ظروؼ السكف أدؽ مف متغير تـ

 السكف لوحده.
 داخؿ السكف ، التنظيماتطبيعة السكف :ظروؼ السكف ىي تبيف أف أىـ مؤشرات ،

 عف السكف. ، الرضاية داخؿ السكفالعائم الممارسات
 ستطالعية أف استجواب المرأة التي تقـو بدور ربة البيت أفيد ليذا النوع بينت الدراسة اإل

  .األساسية مدراسةلعائالت كعينة اختيار ربات التـ مف الدراسات، وعميو 
 ف بعػػػػض العوامػػػػؿ كحجػػػػـ ونمػػػػط العائمػػػػة قػػػػد تمعػػػػب دورا أسػػػػتطالعية بينػػػػت الدراسػػػػة اإل

  العالقة بيف السكف والضغوط األسرية. في
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  ظروؼ السكف كأدوات لمدراسة األساسية،  ستبيافا  و  تبني مقياس الضغوط األسريةتـ
 .بعدما تأكد مف صدقيما وثباتيما

 

 :األساسيةالدراسة  -3-
 المعاينة: 3-1  
ي اختيار جزء مف المجتمع األصمأيضًا يعني و  ،يقصد بالمعاينة اختيار عينة البحث  

 ،                 (كيفي) Quivyألف استجواب الجزء كاستجواب المجتمع ككؿ، وىذا ما يؤكده كؿ مف  لدراستو،
يكفي اختيار مجموعة أفراد كعينة والمالحظات  »حيث يقوال:  دت(فونبانيو ) Vanpenhoudtو

 Rouag-Djenidi) «التي يتوصؿ إلييا الباحث عنيا يمكف تعميميا عمى المجتمع األصمي
,1996:177 ). 

تتوقؼ  إذ ،مف األمور الميمة لمغاية بالنسبة لمباحثيف -وما يزاؿ  –موضوع المعاينة  ولذلؾ كاف
 دقة البيانات التي يحصموف عمييا عمى مدى تمثيؿ العينة لممجتمع الذي تجري عميو الدراسة.

ائص المجتمع أي أف اليدؼ األساسي مف عممية المعاينة ىو الحصوؿ عمى عينة ممثمة لخص
 .(153: 2006، )رجاء محمود أبو عالـ

تتضمف المعاينة مجموعة مف العمميات تسمح بانتقاء مجموعة مف مجتمع البحث، بيدؼ بناء و  
 (.301: 2004) أنجرس موريس ،عينة تمثيمية ليذا المجتمع

 المجتمع األصمي: 3-1-1
نة، فاف الخطوة األولى في في اختيار العي ستخدـيبغض النظر عف األسموب الذي        

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 

 وىو المجتمع خاصية واحدة عمى األقؿ فارقة تميزه عف غيره مف المجتمعات أو الجماعات.
 (109: 1993،ؿ.ر جاي ) الذي يسحب منو الباحث عينة بحثو
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 العائالتمجموع ىو عبارة عف  ،األساسية الدراسةو المجتمع األصمي الذي أخذنا منو عينة 
( مقاطعة 13عائمة، والتي تتوزع عمى )571087، والتي يبمغ عددىا بوالية الجزائرالقاطنة 
 :التالي ىو مبيف في الجدوؿكما ية ( بمد57سبع وخمسيف)و  إدارية،
 ,ONS) عدد العائالت في البمديات والمقاطعات االدارية لوالية الجزائر :(26رقـ ) الجدوؿ
2009) 

عدد  اإلداريةالمقاطعة 
 البمديات

عدد العائالت في كؿ  في كؿ بمدية عدد العائالت البمدياتأسماء 
 إدارية مقاطعة

المقاطعة اإلدارية 
 باب الواد

 
 
5 

  12549 باب الواد
 

43371 
 8484 بولوغيف
 7641 القصبة
 9249 واد قريش

 5448 رايس حميدو
المقاطعة اإلدارية 

 براقي
 
3 

  20630 براقي
 20428 الكاليتوس 48463

 7405 سيدي موسى
المقاطعة اإلدارية بئر 

 مراد رايس
 
 
5 

  9024 بئر مراد رايس
 

63304 
 14862 ادـبئر خ

 25180 جسر قسنطينة
 6575 حيدرة
 7663 سحاولة

بئر المقاطعة اإلدارية 
 توتة

 
3 

  5477 بئر توتة
 3419 والد شبؿ 11629

 2733 تسمة المرجة  

المقاطعة اإلدارية 
 بوزريعة

 
4 

  16422 بوزريعة
 3879 بف عكنوف 36925

 6925 بني مسوس
 9699 األبيار
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المقاطعة اإلدارية 
 شراقةال

 
 
5 

  15649 الشراقة
 

46185 
 13434 عيف بنياف
 6967 دالي براىيـ

 4678 الحمامات

 5457 والد فايت
المقاطعة اإلدارية

 الدار البيضاء 
 
 
 
7 

  14440 الدار البيضاء
 
 

92755 

 6609 عيف طاية
 18341 باب الزوار

 10275 برج البحري

 28277 برج الكيفاف
 2350 المرسى
 12463 المحمدية

 اإلداريةالمقاطعة 
 درارية 

 
 
5 

  8520 درارية
 

36249 
 4478 بابا حساف

 10131 دويرةال

 8196 العاشور
 4924 خريسية

المقاطعة اإلدارية 
 الحراش

 
4 

  9214 الحراش
 16808 باش جراح 45973

 13728 وبةبور 
 6223 وادي سمار

المقاطعة اإلدارية 
 حسيف داي

 
 
4 

  7793 حسيف داي
 

43387 
 8620 بموزدادمحمد 

 20739 القبة

 6235 المغرية

  11888 الرويبة المقاطعة اإلدارية 
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 32895 15799 الرغاية 3 الرويبة

 5208 ةىراو 
المقاطعة اإلدارية 
 سيدي محمد

 
 
4 

  13616 سيدي محمد
 

42338 
 16036 الجزائر الوسطى

 7914 المدنية
 4772 المرادية

المقاطعة اإلدارية 
 زرالدة

 
 
5 

  9947 زرالدة
 

27613 
 3945 محممة

 1346 الرحمانية

 3220 السويدانية

 9155 سطاولي
 571087 العدد الكمي لمعائالت القاطنة بوالية الجزائر

 
 

 العينة: 3-1-2
البحث الميداني مف أجؿ تمثيؿ المجتمع  إجراءتعتبر العينة ذات أىمية بالغة في 

ىي مجموعة األفراد و  تعد العينة ضرورية في إجراء البحوث الميدانيةو  األصمي قدر المستطاع،
: بمجموعة البحث، حيث يقوؿ (أنجرس) Angers ، والتي يسميياالذيف يجرى عمييـ البحث

ىي مجموعة عناصر ليا خاصية أو عدة  العمـو اإلنسانية لغة مجموعة البحث فيإف «
خصائص مشتركة تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرى، والتي يجرى عمييا البحث أو 

ويقصد بيا كذلؾ ذلؾ الجزء مف مجتمع البحث الذي سنجمع مف خاللو المعطيات   .التقصي
ة المتكونة مف العشرات أو مف المئات أو مف اآلالؼ مف العين لنا أف نتطمع، في ميداف العمـ

المأخوذة مف مجتمع معيف تسمح لنا بالوصوؿ إلى التقديرات  ذلؾ حسب الحالة و  العناصر،
 (.  301-300: 2004، ) أنجرس  «التي يمكف تعميميا عمى كؿ مجتمع البحث األصمي
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راد، نقوـ باختيار جزء منيـ فقط، مع ع دراسة المجتمع الكمي لألفيإذا لـ نستط إضافة إلى أنو
 التأكد بأف الجزء المختار يمثؿ حقيقة المجموعة، ىذا الجزء مف األفراد ىو مجموعة البحث  

(Angers, 1997 :11)  
عػػػػف عػػػػدد العػػػػائالت  عبػػػػارة ىػػػػوالػػػػذي  مػػػػف المجتمػػػػع األصػػػػمي الدراسػػػػةاختيػػػػار عينػػػػة  تػػػػـ عميػػػػوو 

 القاطنة بوالية الجزائر.
 ة:حجم العين 3-1-3

مف المتعارؼ عميو أنو كمما كاف و  حجـ العينة ىو عدد العناصر المنتقاة لتكوف عينة
تمثيال، لكف ىناؾ و  حجـ عينة البحث كبيرا، كمما كانت النتائج المتحصؿ عمييا أكثر دقة 

العديد مف العوامؿ التي تحوؿ دوف قدرة الباحث عمى تبني عينة كبيرة لدراستو كعامؿ الوقت، 
إضافة إلى أف الدراسات المنيجية الحديثة أكدت أنو كمما كاف المجتمع األصمي كبيرا  ...الماؿ

 (318: 2004، كمما كاف لمباحث حرية اختيار حجـ عينة بحثو )أنجرس
مػػػػػػػف المتعػػػػػػػارؼ عميػػػػػػػو أنػػػػػػػو كممػػػػػػػا كػػػػػػػاف حجػػػػػػػـ عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث كبيػػػػػػػرا كممػػػػػػػا كانػػػػػػػت النتػػػػػػػائج  و

ففػػػػػػي البحػػػػػػوث الوصػػػػػػفية إذا كػػػػػػاف  تمثػػػػػػيال لممجتمػػػػػػع األصػػػػػػمي،و  المتحصػػػػػػؿ عمييػػػػػػا أكثػػػػػػر دقػػػػػػة
ذا كػػػػػػاف ، و % 20المجتمػػػػػػع صػػػػػػغيرا أي عػػػػػػدة مئػػػػػػات، يفضػػػػػػؿ أف ال تقػػػػػػؿ العينػػػػػػة عػػػػػػف نسػػػػػػبة  ا 

ذا كػػػػػػاف مجتمػػػػػػع ،  و % 10المجتمػػػػػػع كبيػػػػػػرا أي عػػػػػػدة آالؼ يفضػػػػػػؿ أف ال تقػػػػػػؿ النسػػػػػػبة عػػػػػػف  ا 
ف الزيػػػػػادة ، و % 05الدراسػػػػػة كبيػػػػػرا جػػػػػدا أي عشػػػػػرات اآلالؼ يفضػػػػػؿ أف ال تقػػػػػؿ العينػػػػػة عػػػػػف  ا 

تكػػػػػػوف و  العينػػػػػػة يمكػػػػػػف أف يػػػػػػوفر تمثػػػػػػيال عاليػػػػػػا لخصػػػػػػائص المجتمػػػػػػع األصػػػػػػمي،  فػػػػػػي حجػػػػػػـ
ىنػػػػػاؾ مػػػػػف  بػػػػػؿ أف ،( 101:  1999) حسػػػػػف منسػػػػػي،  أكثػػػػػر تعميمػػػػػاو  نتػػػػػائج الدراسػػػػػة أصػػػػػدؽ

الدراسػػػػات المنيجيػػػػة الحديثػػػػة أكػػػػدت أنػػػػو  %، ألف3أخػػػػد عينػػػػة قواميػػػػا  يمكػػػػف لػػػػى أنػػػػوإيػػػػذىب 
احػػػػػث حريػػػػػة اختيػػػػػار حجػػػػػـ العينػػػػػة بحثػػػػػو كممػػػػػا كػػػػػاف المجتمػػػػػع األصػػػػػمي كبيػػػػػرا، كممػػػػػا كػػػػػاف لمب

 (.320: 2004)أنجرس ، % 0.006 وأ% 0.032حتى انو يمكف أخذ عينة قواميا 
 ،ليػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػزمف المتػػػػػػػػػاح و  الدراسػػػػػػػػػة مراعػػػػػػػػػاة إلمكانيػػػػػػػػػاتو  و نظػػػػػػػػػرا لكبػػػػػػػػػر المجتمػػػػػػػػػع األصػػػػػػػػػمي

 .%0.07قواميا  إلى أخذ عينة اضطررنا
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 وتـ ذلؾ كما يمي:
 100%عائمة قاطنة بوالية الجزائر571087                  

    X )عائمة قاطنة بوالية الجزائر)حجـ عينة الدراسة األساسية0.07% 
 X = 571087  ×0.07÷ 100 =39976.09÷100=399.76  منو:و       
 عائمة 400= 399.76 =  حجـ عينة الدراسة األساسية()X :  ومنو      

                                            
بمختمػػػػػػؼ  القاطنػػػػػػاتفػػػػػػي رباتيػػػػػػا عائمػػػػػػة، ممثمػػػػػػة  400حجػػػػػػـ عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة  وعميػػػػػػو كػػػػػػاف

  المقاطعات اإلدارية لوالية الجزائر.
 
 :المعاينة طرق 3-1-4

عمى الباحث و  ،مدراسةلالموضوع المتناوؿ و  عممية اختيار العينة حسب ىدؼ الدراسةتتـ 
إذ . باليدؼ الخاص مف البحثو  سابقة بالمجتمع، عمى معرفة أف يكوف العينة أفراداختيار عند 

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمثمػػػػػعينة مػػػػػفترض استطاعتو استخداـ معرفتو بالمجتمع لمحكـ فيما إذا كانت عينة ميو نأ
 (. 23: 2006، عباس موسى غرابيةو  )عبد اهلل فالح المنيزؿ لممجتمع أـ ال 

غيػػػػر  المعاينػػػػة عمػػػػى عنػػػػد اختيػػػػار العينػػػػة راسػػػػةفػػػػي ىػػػػذه الد داعتمػػػػاال وبنػػػػاء عميػػػػو تػػػػـ 
االحتماليػػػػة التػػػػي يكػػػػوف فييػػػػا احتمػػػػاؿ اختيػػػػار عنصػػػػر مػػػػا ليكػػػػوف ضػػػػمف العينػػػػة غيػػػػر معػػػػروؼ 

تكػػػػػػػوف المعاينػػػػػػػات غيػػػػػػػر و  .لػػػػػػػو الحػػػػػػػظ فػػػػػػػي أف يختػػػػػػػار كػػػػػػػؿ عنصػػػػػػػر، و وغيػػػػػػػر محػػػػػػػدد مسػػػػػػػبقا
تطمػػػػػػب وت مبريقيػػػػػػة أقػػػػػػؿ تكمفػػػػػػةاالحتماليػػػػػػة والتػػػػػػي يسػػػػػػمييا االحصػػػػػػائيوف أيضػػػػػػا بالمعاينػػػػػػات اإل

 ىػػػػػػذه المعاينػػػػػػات ليسػػػػػػت ليػػػػػػا نفػػػػػػس القيمػػػػػػة فيمػػػػػػا يخػػػػػػص مالئمػػػػػػة خصوصػػػػػػياتو  ، أقػػػػػػؿ وقػػػػػػت
ويمكػػػػػف جػػػػػدا أف تكػػػػػوف ممثمػػػػػة  لممجتمػػػػػع  البحػػػػػث، مجتمػػػػػع العناصػػػػػر المختػػػػػارة وخصوصػػػػػيات

 (.310: 2004)أنجرس ، الذي أخذت منو
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" كصػػػػنؼ  Methode des quotasطريقػػػػة الحصػػػػص "  فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة و اسػػػػتعممت
وطريقػػػػػػػة الفػػػػػػػرز بشػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػرة الثمجيػػػػػػػة كػػػػػػػػإجراء ة غيػػػػػػػر االحتماليػػػػػػػة، معاينػػػػػػػمػػػػػػػف أصػػػػػػػناؼ ال

 عينة.ال ىذه ختيارإل
 :" Methode des quotasطريقة الحصص "  3-1-4-1

تعتبػػػػػػر ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػة مػػػػػػف المعاينػػػػػػات غيػػػػػػر االحتماليػػػػػػة، ويقصػػػػػػد بيػػػػػػا سػػػػػػحب عينػػػػػػة          
أي أف  ىػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػع.مػػػػػػػف مجتمػػػػػػػع البحػػػػػػػث بانتقػػػػػػػاء العناصػػػػػػػر المفيػػػػػػػأة طبقػػػػػػػا لنسػػػػػػػبتيـ فػػػػػػػي 

 إلعػػػػػػػادةالبحػػػػػػػث التػػػػػػػي تسػػػػػػػعى  المعاينػػػػػػػة الحصصػػػػػػػية تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى بعػػػػػػػض مميػػػػػػػزات مجتمػػػػػػػع
فػػػػػي صػػػػػورة نسػػػػػب فػػػػػي العينػػػػػة. اال أف اسػػػػػتعماليا يتطمػػػػػب امػػػػػتالؾ بعػػػػػض المعطيػػػػػات  إنتاجيػػػػػا

 (.312: 2004)أنجرس ،الرقمية حوؿ مجتمع البحث
بعػػػػػيف االعتبػػػػػار توزيػػػػػع  : >> تسػػػػػمح بتكػػػػػويف عينػػػػػة تأخػػػػػذ)بػػػػػود( Beaudيقػػػػػوؿ عنيػػػػػا ليػػػػػذا  

<< وبمعنػػػػػػى آخػػػػػػر تسػػػػػػمح بالحصػػػػػػوؿ داخػػػػػػؿ العينػػػػػػة عمػػػػػػى توزيػػػػػػع بعػػػػػػض المتغيػػػػػػرات  األفػػػػػػراد
 (Rouag-Djenidi, 1996:185)اليامة كما ىي موزعة داخؿ المجتمع المدروس. 

 لممقاطعػػػػػػػاتوفقػػػػػػػا  العينػػػػػػػة فػػػػػػػرادألقػػػػػػػد سػػػػػػػاعدتنا ىػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػة عمػػػػػػػى احتػػػػػػػراـ توزيػػػػػػػع و 
، بمعنػػػػػػى آخػػػػػػر أف ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػة واليػػػػػػة الجزائػػػػػػرة عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى المختمفػػػػػػة المتواجػػػػػػد اإلداريػػػػػػة

 ةصػػػػبح ممثمػػػػمقاطعػػػػة إداريػػػػة لواليػػػػة الجزائػػػػر، تعينػػػػة متجانسػػػػة، أيػػػػف كػػػػؿ  باختيػػػػارتسػػػػمح لنػػػػا 
لمجتمػػػػػع ا لمعػػػػائالت فػػػػػييتناسػػػػب مػػػػػع العػػػػدد الكمػػػػػي  األخيػػػػػروىػػػػذا  العػػػػػائالت،بعػػػػدد دقيػػػػػؽ مػػػػف 

 .والية الجزائر(القاطنة ب مجموع العائالت )األصمي
 

 لواليػػػػػػػػة الجزائػػػػػػػػػر إداريػػػػػػػػة مقاطعػػػػػػػػة الخػػػػػػػػاص بكػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػائالت تحديػػػػػػػػد عػػػػػػػػددويمكػػػػػػػػف 
 بالمعادلة التالية: 

N   X Y= X % (ONS, 2009) 
 : عدد العائالت المأخوذة في كؿ مقاطعة إدارية لوالية الجزائر. Y :بحيث
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 X%  نحصػػػػؿ عمييػػػػا بقسػػػػػمة و  داخػػػػؿ كػػػػؿ مقاطعػػػػة إداريػػػػػة لواليػػػػة الجزائػػػػر،: نسػػػػبة العػػػػائالت
د العػػػػائالت فػػػػي كػػػػؿ مقاطعػػػػة إداريػػػػة عمػػػػى العػػػػدد الكمػػػػي لمعػػػػائالت القاطنػػػػة بواليػػػػة الجزائػػػػر عػػػػد

 . 100مضروب في 
N عائمة 400أي الدراسة: حجـ عينة. 

  حيػػػػث ، سػػػػتطالعيةالتػػػػي سػػػػاىمت فػػػػي الدراسػػػػة اإل العػػػػائالتحػػػػذؼ  تػػػػـمػػػػع العمػػػػـ أنػػػػو
ي الدراسػػػػة العػػػػائالت التػػػػي سػػػػاىمت فػػػػ مػػػػف كػػػػؿ مقاطعػػػػة إداريػػػػة لواليػػػػة الجزائػػػػر حػػػػذفت

  ستطالعية.اإل
 سػػػػتطالعية مػػػػف العػػػػدد الكمػػػػي لمعػػػػائالت القاطنػػػػة بواليػػػػة تػػػػـ حػػػػذؼ حجػػػػـ العينػػػػة اإل كمػػػػا

 عائمة. 570878= 209-571087 الجزائر كما يمي:
 وبتطبيؽ ىذه المعادلة تحصمنا عمى النتائج التالية:

 ": باب الواد"  المقاطعة اإلدارية -1
   ([43371-28÷)570878 ]  %X 400  =7.59% X 400  =31 ةػػػػػػػػػػػػعائم. 
 " براقي" اإلدارية  المقاطعة -2
   ([48463-11÷)570878]  %X 400  =  8.48 % X 400  =34 ةػعائم. 
 ": بئر مراد رايس"  المقاطعة اإلدارية -3

     ([63304-17÷)570878]  %X 400 = X%11.08400  =44 ة.ػعائم 
 ": ر توتةبئ" المقاطعة اإلدارية  -4

([11629-0÷)570878]  %X 400 =2.03 % X 400  =08 عائمة. 
 ": بوزريعة" المقاطعة اإلدارية   -5

([36925-20÷)570878]  %X 400 =6.46% X 400  =26 عائمة. 
 ": الشراقة" المقاطعة اإلدارية  -6

    ([46185-13÷) 570878]  %X 400  =8.08 % X 400  =32 عائمة. 
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 ": الدار البيضاء" اإلدارية  المقاطعة -7
    ([92755-26÷)570878]  %X 400  =16.24 % X 400  =65 .عائمة 
 ": الدرارية" المقاطعة اإلدارية   -8
   ([36249-10÷)570878 ] %X 400  =6.34 %  X  400  =25 .عائمة 
 ": الحراش"   المقاطعة اإلدارية  -9

    ([45973-16÷)570878 ] %X 400  =8.05 %  X 400  =32                              .عائمة                                
 " حسيف داي ":  المقاطعة اإلدارية  -10
   ([43387-25÷)570878]   %X 400   =7.59 % X 400  =30 .عائمة 
 " الرويبة ":  المقاطعة اإلدارية  -11
   ([32895-24÷)570878]  %X 400  =5.75 % X 400  =23 ة.ػػػعائم 
 " سيدي محمد ":  المقاطعة اإلدارية  -12
   ([42338-19÷)570878]  %X 400   =7.41 % X 400  =30 .عائمة 
 " زرالدة ":  المقاطعة اإلدارية  -9
   ([27613-0÷)570878]  %X 400  =4.83 %  X 400 =  20 ة.ػػعائم 

بواسػػػػطة  واليػػػػة الجزائػػػػر إداريػػػػة مػػػػف اطعػػػػةمق فػػػػي كػػػػؿ العػػػػائالتبعػػػػدما تػػػػـ تحديػػػػد عػػػػدد  
طريقػػػػة الفػػػػرز بشػػػػكؿ الكػػػػرة الثمجيػػػػة كػػػػإجراء الختيػػػػار ىػػػػذه العينػػػػة  ىػػػػذه الطريقػػػػة، قمنػػػػا بانتيػػػػاج

، وىػػػػػػذا مػػػػػػا سنوضػػػػػػحو إداريػػػػػػة مػػػػػػف المقاطعػػػػػػات اإلداريػػػػػػة لواليػػػػػػة الجزائػػػػػػر مقاطعػػػػػػة داخػػػػػػؿ كػػػػػػؿ
 فيما يمي:

 طريقة الفرز بشكل الكرة الثمجية: 3-1-4-2
أو التراكمػػػػػي ىػػػػػو إجػػػػػراء غيػػػػػر احتمػػػػػالي لممعاينػػػػػة معػػػػػزز  الكػػػػػرة الثمجيػػػػػةلفػػػػػرز بشػػػػػكؿ ا 

بنػػػػػػواة أولػػػػػػى مػػػػػػف أفػػػػػػراد مجتمػػػػػػع البحػػػػػػث والػػػػػػذيف يقودننػػػػػػا الػػػػػػى عناصػػػػػػر أخػػػػػػرى، يقومػػػػػػوف ىػػػػػػـ 
البحػػػػػػث  مجتمػػػػػػعبػػػػػػدورىـ بػػػػػػنفس العمميػػػػػػة وىكػػػػػػذا. وعميػػػػػػو عنػػػػػػدما نكػػػػػػوف نعػػػػػػرؼ بعػػػػػػض أفػػػػػػراد 

الػػػػػبعض أي أننػػػػػا نتوجػػػػػو الػػػػػى ، والػػػػػذيف سػػػػػنتمكف بفضػػػػػميـ مػػػػػف االتصػػػػػاؿ بػػػػػاآلخريف المسػػػػػتيدؼ
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مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػر الػػػػػػػى غايػػػػػػػة الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى العػػػػػػػدد المطمػػػػػػػوب  وعميػػػػػػػو فإننػػػػػػػا 
سنضػػػػػخـ العينػػػػػة أكثػػػػػر فػػػػػأكثر بالضػػػػػبط كمػػػػػا لػػػػػو كنػػػػػا نػػػػػدفع كػػػػػرة ثمجيػػػػػة)إنيا الصػػػػػورة األكثػػػػػر 

. ىكػػػػذا فػػػػاف أفػػػػراد مجتمػػػػع البحػػػػث ىػػػػـ الػػػػذيف سيسػػػػاعدوننا تعبيػػػػرا عػػػػف ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف الفػػػػرز(
ننػػػػاو  ينػػػػة.فػػػػي بنػػػػاء الع ىػػػػذا األسػػػػموب عنػػػػدما يكػػػػوف الوسػػػػط غيػػػػر معػػػػروؼ كميػػػػا، أو نمجػػػػأ الػػػػى  ا 

)أنجرس أف ىػػػػػػذا الوسػػػػػػط منغمػػػػػػؽ عمػػػػػػى نفسػػػػػػو نسػػػػػػبيا أو عنػػػػػػدما نريػػػػػػد دراسػػػػػػة شػػػػػػبكة تػػػػػػأثيرات
،2004 :314-315.) 
 

 :الدراسة األساسية عينة خصائص  3-1-5
ف نتػػػػػػػػػائج بأنيػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػاء)ربات عػػػػػػػػػائالت(،أل األساسػػػػػػػػػية عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػةتتميػػػػػػػػػز 
أطػػػػػػوؿ فػػػػػػي السػػػػػػكف،  اً تقضػػػػػػي وقتػػػػػػ سػػػػػػتطالعية بينػػػػػػت أف المػػػػػػرأة )ربػػػػػػة العائمػػػػػػة(الدراسػػػػػػة اإل
 اإلجابػػػػةمػػػػف الرجػػػػؿ عمػػػػى  أقػػػػدر ليػػػػذا ىػػػػي ،عائمتيػػػػا وبظػػػػروؼروفػػػػو بظ إحاطػػػػةوىػػػػي أكثػػػػر 

 عمى أدوات الدراسة.
 السػػػػػػف،مػػػػػػف حيػػػػػػث عػػػػػػدة عوامػػػػػػؿ: عامػػػػػػؿ  األساسػػػػػػية بػػػػػػالتنوعكمػػػػػػا تتميػػػػػػز عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة 

عامػػػػػؿ و الحالػػػػػة المدنيػػػػػة،  ، وعامػػػػػؿعامػػػػػؿ الوضػػػػػعية المينيػػػػػةو  التعميمػػػػػي، عامػػػػػؿ المسػػػػػتوىو 
 نوع السكف. ؿالعائمي، وعام الدخؿ الشيري

 : التالية البيانية األشكاؿو  وىذا ما تبينو الجداوؿ 
 

 (: توزيع أفراد العينة األساسية حسب السف.27الجدوؿ رقـ)
 )%(المئوية  .النسب التكرارات السف

 44.0 176 سنة 40ى أقؿ مف ال 22مف  سنة 
 39.0 156 سنة  60سنة الى أقؿ مف  40مف 

 17.0 68 سنة 86سنة الى  60مف 
 100 400 المجموع
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، السف( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب 27مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) يالحظ
 سنيفيتراوح  % 39سبة ، وأف نسنة 40أقؿ مف  لىإ 22بيف  ماسنيف يتراوح  % 44نسبة  أف
 سنة. 86لى إسنة  60مف  سنيفيتراوح  % 17، وأف نسبة سنة 60أقؿ مف  لىإ 40بيف  ما

  
 ( التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب السف. 01الشكؿ رقـ :) 

 (: توزيع أفراد العينة األساسية حسب المستوى التعميمي.28الجدوؿ رقـ)
 المئوية %.النسب التكرارات المستوى التعميمي

 21.3 85 بدوف مستوى

 21.0 84 ابتدائي

 20.3 81 متوسط
 23.3 93 ثانوي
 14.3 57 جامعي
 100 400 المجموع
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( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب 28مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) يالحظ
وأف    مستواىف ابتدائي  %21سبة، وأف نبدوف مستوى % 21.3بأف نسبة  ،المستوى التعميمي

 % 23.3مستواىف ثانوي، وأف نسبة  % 23.3مستواىف متوسط، وأف نسبة  % 20.3نسبة 
 . مستواىف جامعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب المستوى 02الشكؿ رقـ :)
 التعميمي. 

 ية حسب الحالة المدنية.(: توزيع أفراد العينة األساس29الجدوؿ رقـ)
 المئوية %.النسب التكرارات الحالة المدنية

 5.5 22 عزباء

 67.3 269 متزوجة

 13.8 55 مطمقة
 13.5 54 أرممة
 100 400 المجموع

المستوى التعلٌمً
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الحالة ( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب 29مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) يالحظ
ربات عائالت  % 67.3وأف نسبة   ،عائالت عازبات ربات % 5.5، بأف نسبة المدنية

ربات عائالت  % 13.5ربات عائالت مطمقات، وأف نسبة  % 13.8وأف نسبة ، متزوجات
 أرامؿ. 

 
 ( التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب الحالة المد03الشكؿ رقـ :)نية . 

 ب المينة.(: توزيع أفراد العينة األساسية حس30الجدوؿ رقـ)
 النسبة المئوية % التكرارات المينة

 47.8 191 ماكثة بالبيت
 2.5 10 مديرة

 2.8 11 تقني سامي
 1.5 6 أستاذة في التكويف الميني

 8.5 34 خياطة
 2.0 8 طبيبة

الحالة المدنٌة

ة الحالة المدٌن

عزباءمتزوجةمطلقةارملة
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 3.0 12 معممة االبتدائي
 12.3 49 عاممة
 2.0 8 مراقبة
 2.8 11 أستاذة
 1.0 4 محاسبة
 2.3 9 ممرضة

 5.3 21 ظفةمو 
 1.0 4 محامية
 1.0 4 صيدالنية
 1.5 6 ميندسة
 0.3 1 حالقة
 2.8 11 متقاعدة
 100 400 المجموع

 

( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب 30مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) يالحظ
 اتمدير ربات عائالت  % 2.5و ،بالبيت ماكثات ربات عائالت  % 47.8، بأف نسبة المينة

 %8.5و أساتذة التكويف الميني،ربات عائالت  % 1.5و تقني سامي،ربات عائالت  %2.8و،
معممات ربات عائالت  % 3و طبيبات،ربات عائالت  % 2و خياطات،ربات عائالت 

مراقبات في المؤسسات ربات عائالت  % 2و عامالت،ربات عائالت  % 12.3و االبتدائي،
محاسبات، ربات عائالت  % 1و ساتذة)الثانوي والجامعي(،أربات عائالت  % 2.8والتربوية، 

ربات عائالت  % 1و موظفات،ربات عائالت  % 5.3و  ممرضات،ربات عائالت  % 2.3و
 % 0.3و ميندسات،ربات عائالت  %1.5و صيدالنيات،ربات عائالت  % 1ومحاميات،

 متقاعدات.ربات عائالت  % 2.8وحالقات، ربات عائالت 
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 ( التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب المينة. 04الشكؿ رقـ :) 

 
 .الدخؿ الشيري العائمي(: توزيع أفراد العينة األساسية حسب 31الجدوؿ رقـ)

 المئوية %.النسب التكرارات الدخؿ الشيري العائمي

 12.5 50 دج10.000أقؿ مف 
 39.0 156 دج21.000- 10.000بيف

 31.8 127 دج31.000-21.000بيف
 16.8 67 دج31.000أكثر مف 

 100 400 المجموع

 
الدخؿ ( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب 31مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) يالحظ

 % 39، وأف نسبة 10.000مف العائالت دخميـ أقؿ مف  % 12.5بأف نسبة ، الشيري العائمي
عائالت مف ال % 31.8، وأف نسبة 21.000- 10.000عائالت يتراوح دخميـ ما بيفمف ال
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دخميـ أكثر مف عائالت مف ال % 16.8، وأف نسبة 31.000-21.000بيف دخميـ يتراوح
31.000  . 

 
 ( التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب الدخؿ الشيري 05الشكؿ رقـ :)

 العائمي. 

 .نوع السكف(: توزيع أفراد العينة األساسية حسب 32الجدوؿ رقـ)
 المئوية %.النسب التكرارات نوع السكف

  25.0     100 فيال
 25.0     100 شقة
 25.0     100 تقميدي
 25.0     100 قصديري
 100      400 المجموع

  
 

الدخل الشهري

الدخل الشهري

أكثر من 000.13

بٌن 000.13-000.12

بٌن 000.12-000.01

أقل من 000.01
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( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب نوع السكف، بأف 32يبيف الجدوؿ رقـ )
مف العائالت تقطف بشقؽ، وأف  % 25، وأف نسبة تتقطف بفيال مف العائالت % 25نسبة 
مف العائالت تقطف  % 25مف العائالت تقطف في مساكف تقميدية، وأف نسبة  % 25نسبة 

 مساكف في قصديرية.

 
 ( التمثيؿ البياني لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب نوع السكف. 06الشكؿ رقـ :) 

 

ا فػػػػػػػي مػػػػػػػوتأثيرى عػػػػػػػامميفاحتمػػػػػػػاؿ تػػػػػػػدخؿ  بينػػػػػػػت طالعيةسػػػػػػػتالدراسػػػػػػػة اإل اال أف نتػػػػػػػائج 
 عمى التوالي: ماالنتيجة وى

 تبايف في اإلجابات حسب عدد أفراد العائمة. حدث عامؿ حجـ العائمة: إذ ظير 
  اختمفت اإلجابات حسب نوع العائمة. العائمة:عامؿ نمط 
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 لذا أردنا أخذىا كمتغيرات أساسية وأردنا اختبار مدى تأثيرىا.
 (: توزيع أفراد العينة األساسية حسب حجـ العائمة.33وؿ رقـ)الجد

 المئوية %.النسب التكرارات  حجـ العائمة

 42.0     168       أفراد 6الى 2مف 
   40.8     163       أفراد 10الى 7مف 
 17.3     69       فرد فأكثر 11مف 

 100     400       المجموع

  
( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب حجـ 33رقـ )مف خالؿ الجدوؿ  يالحظ

يتراوح  % 40.8أفراد، وأف نسبة  6الى 2يتراوح حجـ عائالتيـ مابيف  % 42العائمة، بأف نسبة 
فرد  11يتراوح حجـ عائالتيـ مف  % 17.3أفراد، وأف نسبة  10الى 7حجـ عائالتيـ مابيف 

 فأكثر. 

 
 ( الت07الشكؿ رقـ :) لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب حجـ العائمة.مثيؿ البياني 

حجم العائلة

حجم العائلة

من2الى6أفرادمن7الى01أفرادمن11فأكثر
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 العائمة. نمط(: توزيع أفراد العينة األساسية حسب 34الجدوؿ رقـ)
 المئوية %.النسب التكرارات  نمط العائمة

 56.3     225       عائمة نووية
   23.5     94       عائمة ممتدة
 20.3     81       عائمة مركبة
 100     400       المجموع

 
( الذي يمثؿ توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب نمط 34يوضح الجدوؿ رقـ )      

نمط عائالتيـ  % 23.5نمط عائالتيـ عائمة نووية، وأف نسبة  % 56.3العائمة، بأف نسبة 
 نمط عائالتيـ عائمة مركبة. % 23.5عائمة ممتدة، وأف نسبة 

 
 ( التمثيؿ البياني 08الشكؿ رقـ :).لتوزيع أفراد العينة األساسية حسب نمط العائمة 
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 :الدراسة األساسيةمنهج  3-2
المنيج و  إف نوع المنيج الذي نستخدمو في الدراسة تحدده نوع المشكمة التي نريد دراستيا،     

: 2004، موريس لبموغ ىدؼ )أنجرس تسعىبصفة عامة ىو مجموعة منظمة مف العمميات 
98 ) 

ىو المنيج األكثر استخداما في و  ،عمى المنيج الوصفي الدراسة األساسيةو قد اعتمد في 
تبيف أنو  ،ذات طابع نفسي اجتماعي ىذه الدراسةكوف ، و التربويةو  االجتماعيةو  الدراسات النفسية

 ،مف المناسب استخداـ ىذا المنيج الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع
المنيج الوصفي يعتمد عمى خطوات و  تأويميا.و  التمكف مف تفسيرىاو  وصوؿ إلى نتائج دقيقةالو 

 .(34: 1995) حامد عبد السالـ زىراف،  مثمو مثؿ غيره مف المناىج 
بيف  الموجودة المقارف الذي يتمثؿ في وصؼ الفروؽ المنيج الوصفي  اؿاستعم تـ و   

ير أف ىذه المجموعات مختمفة في ىذا المتغير قبؿ ، غالمجموعات عمى أساس المتغير المستقؿ
معينة ال تمتمكيا مجموعة أخرى. واف الفرؽ  فيحتمؿ أف تمتمؾ مجموعة خاصية ،أف تبدأ الدراسة

. ولكف ىذا أو ال يستطيع أف يتحكـ فيو بيف المجموعتيف ال يتحكـ الباحث فيو أو لـ يتحكـ فيو،
 (.29: 1993ة ويستغرؽ وقتا أقؿ إلجرائو )جاي. ؿ.ر ،)المقارنة( أقؿ تكمفالنوع مف الدراسات

 
 :الدراسة األساسيةمكان إجراء و  زمان 3-3   

ذه فمي ، لذاذلؾ بيدؼ إخضاع الفرضيات لالختبارو  ميدانّيًا، عمالً  الدراسة هىذ لقد تطّمب إجراء
 في:زمنية ومكانية تتمثؿ  اً حدود لّدراسةا

 :ةالدراسة األساسيزمان إجراء  3-3-1  
حتى شير جويمية  2009تـ إجراء الجانب الميداني ليذه الدراسة مف شير ديسمبر       
2010. 
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 :الدراسة األساسيةمكان إجراء  3-3-2  
 ( مقاطعة إدارية13عمى ) ، أيالحدود المكانية ليذه الدراسة فقد أجريت في والية الجزائر اأم

 ، ولقد تـ ذكرىا سابقا.زائروالية الجمف ( بمدية 57سبع وخمسيف) التي تتضمف
 

 :الدراسة األساسيةأدوات  3-4   
مجموعة مف  إال باستخداـ ، ولف يتأتى لو ذلؾجمع المعمومات مف الميدافلكؿ باحث  يسعى

 تاو أما األد األدوات التي تمكنو مف الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات عف موضوع ودراستو.
 :فيما يمي فتتمثؿ ىذه الدراسةالتي استخدمت في 

 ستبيان ظروف السكن.إ 3-4-1  
 مقياس الضغوط األسرية. 3-4-2  
 

 وسيتـ فيما يمي التعرض ليذه األدوات بالتفصيؿ:
 ظروف السكن: ستبيانإ 3-4-1 

فتعذر ذلؾ مما دفعيا إلى بناء  لقياس ظروؼ السكف، أداة بالبحث عف  طالبةقامت ال
ستطالعية والتراث النظري في عانة بالدراسة اإلمف خالؿ االست خاص بظروؼ السكف، ستبيافإ

والتراث النظري السيكولوجي حوؿ السكف بصفة عامة والفضاء المنزلي بصفة  مجاؿ العمراف،
في مجاؿ  طالبةباإلضافة إلى خبرة ال ،الدراسات السابقة حوؿ الموضوع ومف خالؿ خاصة،

الى يومنا 1993ارات النفسية منذ القياس النفسي) ألنيا درست القياس النفسي وبناء االختب
  الحالي(.

التنظيمات  تـ التعرؼ عمى مفيوـ ظروؼ السكف التي تبيف أف أىـ مؤشراتو: طبيعة السكف،ثـ 
 الرضا عف السكف. الممارسات العائمية داخؿ السكف، داخؿ السكف،

ت ىذه يقيس ظروؼ السكف، وىو يمثؿ إحدى أدوا استبيافإلى بناء  طالبةوىذا ما دفع ال 
  .((03) )أنظر الممحؽ رقـ ةػػػػػػػػػالدراس
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 :ستبيان ظروف السكنإوصف  3-4-1-1 
 ( أبعاد ىي:4بند تقيس أربعة ) 90ظروؼ السكف مف  ستبيافإيتكوف 

  :طبيعة السكن:بعد البعد األول 
مدى مالئمة  الئؽ أو غير الئؽ، أي كاف السكف إذافيما  طبيعة السكف بعد يقيس             

 . ، الى غير ذلؾ، تجييزهالسكف مف حيث حجمو، مساحتو، مرافقو
 .بعد طبيعة السكف أرقاـ بنودو  عدد (:35)الجدوؿ رقـ        

 البعد أرقاـ البنود عدد البنود

20 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 
-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 

 طبيعة السكف

 

 مسكن:الفضاء الداخمي ل بعد تنظيم :البعد الثاني 
فيما إذا يوجد تنظيـ في الفضاء الداخمي  تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف بعد يقيس 

      في:ويظير ذلؾ  لمسكف أو ال يوجد،
  :غرفة وظيفة كؿ غرفة حسب التصميـ اليندسي ليا تقسيـ الفضاء( 

 لمنوـ، لمطبخ، لالستقباؿ...(
    فة الواحدة.تخصيص الفضاء:  استعماؿ واحد أو عدة استعماالت لمغر 
 

                 .تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكفالبعد  أرقاـ بنودو  عدد :(36)الجدوؿ رقـ  
 البعد أرقاـ البنود عدد البنود

 
31 
 

21-22-23-24-25-26-27-28-29-30- 
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50- 

51- 

تنظيـ الفضاء الداخمي 
 لمسكف
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 لسكن:  داخل ا العائمية الممارساتبعد  :البعد الثالث 
فضاءات في السكف إذا يوجد فيما  الممارسات العائمية داخؿ السكف يقصد ببعد                      

 : وجود يقصد بوأي  خاصة بالممارسات العائمية، أو ال يوجد،
 الراحةب، )فضاءات خاصة بالحميمية شخصيةال لنشاطاتفضاءات خاصة با ،

 .(، الخبالعمؿ
 فضاءات خاصة االجتماعات العائمية،  العائمية فضاءات خاصة بالنشاطات(

 .(الخ ،التسامر، مشاىدة التمفزيوف، االحتفاالت بالمناسبات العائمية
  فضاءات خاصة بالعالقات االجتماعية  االجتماعية النشاطاتفضاءات خاصة(

 (. ، الخجيرافكاستقباؿ الضيوؼ مف األىؿ واألصدقاء وال
 .بعد الممارسات العائمية داخؿ السكفبنود  أرقاـو  عدد :(37)الجدوؿ رقـ  

 البعد أرقاـ البنود عدد البنود
 
25 
 

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61- 
62-63-64-65-66-67-68-69-70-71- 

72-73-74-75-76- 

الممارسات العائمية داخؿ 
 السكف

  
 السكن: الرضا عن بعد :البعد الرابع 

ليس ىناؾ، ويظير ذلؾ  إذا كاف ىناؾ رضا عف السكف أو ال يقيس بعد الرضا عف السكف             
 :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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 .بعد الرضا عف السكف بنودأرقاـ و  عدد :(38دوؿ رقـ )الج                
 البعد أرقاـ البنود عدد البنود
14 
 

77-78-79-80-81-82-83-84-85-86- 
87-88-89-90 

 الرضا عف السكف

   

 ظروف السكن : ستبيانإلالسيكومترية  الدراسة 3-4-1-2- 
 :ستبيان ظروف السكنإصدق  3-4-1-2-1-
 ظروؼ السكف تتمثؿ في: ستبيافإصدؽ اءات لمتحقؽ مف عدة إجر   طالبةاتبعت ال

 
 :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 

دى صالحيتو، ويعدؿ واضع المقياس أو االختبار حسب ما يراه وم ىؤالء المحكميف في المقياس
المختصوف. فإذا تـ لو ذلؾ وحصؿ عمى موافقتيـ عمى ما جاء في فقرات المقياس أو االختبار 

أحمد صديؽ  استخدمو )محمداعتبرت ىذه الموافقة دليال عمى صدؽ المقياس أو االختبار الذي 
  (.75-73: 2005وسامية سمير، 

 (11)عشر إحدى عمى آراء عدد مف المحكميف طالبةيتعمؽ بصدؽ المحكميف اعتمدت الوفيما  
وىذا ما يوضحو  مف أساتذة عمـ النفس بتخصصاتو وعمـ االجتماع بالجامعات الجزائرية،

  الجدوؿ التالي:
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(: نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف بنود استبياف ظروؼ السكف 39الجدوؿ رقـ)  
 بؿ المحكميف.مف ق

 اقتراحات المحكميف المجموع رفض البند قبوؿ البند رقـ البند

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%  
 تعديؿ البند 100% 40% 60% 24
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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%  
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 40
41 96% 4% 100%  
42 80% 20% 100%  
 تعديؿ البند 100% 44% 66% 43
44 86% 14% 100%  
45 95% 5% 100%  
46 85% 15% 100%  
47 98% 2% 100%  
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 48
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%  
 تعديؿ البند 100% 44%  66% 59
60 100% 0% 100%  
61 100% 0% 100%  
62 100% 0% 100%  
63 96% 4% 100%  
64 100% 0% 100%  
65 87% 13% 100%  
 تعديؿ البند 100% 21% 79% 66
 تعديؿ البند 100% 21% 79% 67
 تعديؿ البند 100% 21% 79% 68
 تعديؿ البند 100% 21% 79% 69
 تعديؿ البند 100% 21% 79% 70
 تعديؿ البند 100% 21% 79% 71
 تعديؿ البند 100% 21% 79% 72
73 100% 0% 100%  
 دتعديؿ البن 100% 21% 79% 74
75 100% 0% 100%  
76 100% 0% 100%  
77 100% 0% 100%  
78 100% 0% 100%  
 تعديؿ البند 100% 30% 70% 79
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%  
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 90

 

الذي يبيف نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف قبؿ  (39مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
المحكميف، يالحظ أف أغمب البنود سجمت نسبة موافقة مرتفعة، وىذا يدؿ عمى أنيا فعال 

عت لمتغيير أو إعادة الصياغة أو ماعدا بعض البنود التي خض ،لقياسوتقيس ما وضعت 
  ستطالعية.التعديؿ طبقا ألراء المحكميف   كما ىو مبيف في الدراسة اإل

 
   الذاتي:  الصدق 
مدى تطابؽ أو اقتراب الدرجات الفعمية التي حصؿ عمييا األفراد مف الدرجات  يقصد بو   

أف الثبات يقوـ في  الحقيقية المفترض حصوليـ عمييا لو كاف االختبار نموذجيا. وبما
الحقيقية لالختبارات بنفسيا إذا أعيد إجراء االختبار  جوىره عمى معامؿ ارتباط الدرجات

فالصمة وثيقة بيف الثبات  إذفعمى نفس مجموعة األفراد التي أجرى عمييا أوؿ مرة. 
)محمد أحمد صديؽ  والصدؽ الذاتي. ويحسب بوضع قيمة معامؿ الثبات تحت الجذر

 (.62: 2005ير، وسامية سم
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 كما يمي: عف طريؽ الصدؽ الذاتي صدؽ استبياف ظروؼ السكف ت قيـوعميو جاء
      0.80ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػقدر   :ستبياف ظروؼ السكف ككؿإل الصدؽ الذاتي            

  0.93 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػ قدر : بعد طبيعة السكفل الذاتي صدؽال         
  0.82 ػػػػػػػػػػػػقدر ب :الصدؽ الذاتي لبعد تنظيـ الفضاء الداخمي لمسكف         
  0.86 بػ قدر :الصدؽ الذاتي لبعد الممارسات العائمية داخؿ السكف         

 0.88 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػ : قدرالصدؽ الذاتي لبعد الرضا عف السكف           
 وكميا دالة إحصائيا.  
 

  ظروف السكن: ستبيانإثبات  3-4-1-2-2    
 :ثبات استبيان ظروف السكن ككل 

 ظروؼ السكف ككؿ باستخداـ عدة معادالت وىي: استبيافتـ حساب ثبات  
 0.65 بػة معامؿ الثبات : حيث  قدرت قيممعادلة سبرمان بروان  
 0.61 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب: حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات معادلة جتمان 
 0.82 ػػػػػػػبػ: حيث قدرت قيمة معامؿ الثبات معادلة ألفا كرونباخ 

 وكميا دالة إحصائيا.
  ظروف السكن: استبيانثبات أبعاد 
 السكف كما يمي :  ظروؼ استبيافتـ حساب ثبات أبعاد  

  :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ: حيث قدرت قيمة معامؿ ثبات بعد طبيعة السكن
 وىي دالة إحصائيا.   0.88 بػ الثبات

  : استخدمت معادلة ألفا كرونباخ: حيث  ثبات بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن
 وىي دالة إحصائيا. 0.68 بػقدرت قيمة معامؿ الثبات 

 استخدمت معادلة ألفا كرونباخ: حيث  لممارسات العائمية داخل السكن : ثبات بعد ا
 وىي دالة إحصائيا. 0.75 بػقدرت قيمة معامؿ الثبات 
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  : استخدمت معادلة ألفا كرونباخ: حيث  قدرت قيمة معامؿ ثبات بعد الرضا عن السكن
 وىي دالة إحصائيا. 0.79 بػالثبات 

 
 ظروف السكن:  استبيان كيفية تطبيق 3-4-1-3     
بصفة فردية أو جماعية، حيث يطمب مف المفحوص أف يضع عالمة  االستبيافيطبؽ ىذا      

(X) ابة صحيحة أو خاطئةأماـ االختيار الذي ينطبؽ عميو، مع العمـ أنو ال توجد إج. 
 ظروف السكن:  استبيانتصحيح  طريقة 3-4-1-4     
تتضمف أف يجيب المفحوص عمى كؿ بند مف تعميمات بسيطة  الستبياف ظروؼ السكفوضع  

 بنود المقياس تبعا لبديميف ىما:
 نعـ : إذا كاف مضموف البند ينطبؽ عمي المفحوص تماما 

 ال:    إذا كاف مضموف البند ال ينطبؽ عمى المفحوص كمية. 
 .كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي ،(1(، ال )2و قد وضع لياتيف االستجابتيف وزنيف ىما نعـ )

 
 يوضح طريقة تصحيح استبياف ظروؼ السكف. (:40الجدوؿ رقـ ) 

 نعـ ال
1 2 

 
  ظروف السكن: استبيان تفسير 3-4-1-5             

 ككل طريقة تفسير استبيان ظروف السكن: 
  يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية الستبياف ظروؼ السكف بحيث يتراوح مدى              

(، وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما كانت ظروؼ السكف مالئمة، في 180-1بيف ) ما الدرجات
 حيف كمما انخفضت الدرجة كمما كانت ظروؼ السكف غير مالئمة.
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   طبيعة السكن:بعد طريقة تفسير                      
مدى   يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد طبيعة السكف بحيث يتراوح     

(، وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما كاف السكف الئؽ، في حيف 40-1الدرجات ليذا البعد مابيف )
 كمما انخفضت الدرجة كمما كاف السكف غير الئؽ.

   تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن بعدطريقة تفسير: 
بحيث  داخمي لمسكفتنظيـ الفضاء ال يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد             

في  وجد تنظيـي(، وعميو كمما ارتفعت الدرجة 62-1يتراوح مدى   الدرجات ليذا البعد مابيف )
في الفضاء الداخمي  ال يوجد تنظيـفي حيف كمما انخفضت الدرجة  الفضاء الداخمي لمسكف،

  لمسكف.
  الممارسات العائمية داخل السكن:  بعدطريقة تفسير 
بحيث  الممارسات العائمية داخؿ السكف جبري في حساب الدرجة الكمية لبعديستخدـ الجمع ال   

 في السكف وجدي(، وعميو كمما ارتفعت الدرجة 50-1بيف ) يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد ما
فضاءات  في السكف وجديال ، في حيف كمما انخفضت فضاءات خاصة بالممارسات العائمية

            .خاصة بالممارسات العائمية
  بالرضا عن السكن:  بعدطريقة تفسير 

يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد طبيعة السكف بحيث يتراوح مدى             
(، وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما كانت العائالت راضية عف 28-1الدرجات ليذا البعد مابيف )

  انت العائالت غير راضية عف مساكنيا.مساكنيا، في حيف كمما انخفضت الدرجة كمما ك
 
 (:Family Stressمقياس الضغوط األسرية ) 3-4-2 

 Hansonفي األصؿ الباحثاف األمريكياف  األسريةقاـ بإعداد مقياس الضغوط        
تقدير مدى قوة و  األسرية الضغوطبيدؼ تقدير  ،(1991عاـ ) (بركي)  Berkeyو (ىانسوف)

واعتمدا في ذلؾ عمى بعض األطر النظرية التي تناولت ية الضغوط. في مواج األسري النظاـ 
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 (نيوماف) Neumanنموذج و  (1983)( كيوراف) Curranكنموذج  األسرية الضغوط 
( 2007وقامت الباحثتاف المصريتاف أماني عبد المقصود وتياني عثماف عاـ ) (.1989)

بيف ليما عدـ وجود أدوات لقياس بترجمة المقياس وتكييفو عمى البيئة المصرية، بعد أف ت
)أماني عبد المقصود  الضغوط األسرية وأطمقتا عميو مقياس في البيئة العربية األسريةالضغوط 

 .( 2007وتياني عثماف،
 .عمى البيئة الجزائرية طالبةالدراسة تكييؼ ىذا المقياس مف طرؼ ال و تـ في ىذه

  وصف المقياس: 3-4-2-1 
)أماني عبد المقصود  صف المقياس في صورته العربية:و  3-4-2-1-1          

 ( 2007وتياني عثماف،
 مف ثالث مقاييس فرعية ىي: يتكوف ىذا المقياس                 
  :المقياس الفرعي األول 

تقيس الضغوط  بند 41يتكوف مف و  "األسرية بصفة عامةالضغوط ب" ىذا المقياس يسمى
 تقيس ثالث أنواع مف الضغوط األسرية ثالث أبعادعمى  البنود مقسمةاألسرية، وىذه 

  ىي:و 
 البعد األول: 
 "داخل األسرة نفسيةالضغوط  ال"يقيس النوع األوؿ مف الضغوط األسرية، وىي                    

 .(10-1والتي أرقاميا مف ) بنود 10يتضمف و  (األسرةأفراد   بينشخصية بيف )
 

 الثاني: البعد 
     "المنشأ داخميةال األسرية ضغوطال"قيس النوع الثاني مف الضغوط األسرية، وىي ي                

أرقاميا  بند والتي 22ىذا البعد  يتضمف، (األسرةتفاعؿ بيف أفراد وىي الضغوط الناتجة عف )
 .(32-11مف )
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 :البعد الثالث   
)وىي  "خارجية المنشأال ريةاألس ضغوطال"يقيس النوع الثالث مف الضغوط األسرية، وىي              

-33مف ) والتي أرقاميا بنود 9ىذا البعد  يتضمف(، باألسرةالبيئة المحيطة عبارة عف ضغوط 
41). 

  :المقياس الفرعي الثاني 
الى  باإلضافةبنود،  8بصفة خاصة ويضـ  "األسرةالضغوط المؤثرة عمى نظام " ب يسمى     

 بند يقدر بطريقة نوعية وليس كمية.
 ياس الفرعي الثالث:المق 

ويتكوف مف  منيا األسرةيقيس مواجية الضغوط التي تعاني  " األسريةقوة النظم  "يسمى     
 بند. 20
 

 المقياس في صورته المكيفة عمى البيئة الجزائرية: وصف 3-4-2-1-2            
 تكوف مف:المقياس ي أصبح طالبةالعمى البيئة الجزائرية مف طرؼ  بعد تكييفو           

 :المقياس الفرعي األول 
تقيس الضغوط  بند 40يتكوف مف و  "بالضغوط األسرية بصفة عامة"يسمى ىذا المقياس     

 ىي: و    مقسمة عمى ثالث أبعاد تقيس ثالث أنواع مف الضغوط األسرية  األسرية، وىذه
 : البعد األول 

 "داخل األسرة الضغوط  النفسية" يقيس النوع األوؿ مف الضغوط األسرية، وىي                
 (.10-1بنود والتي أرقاميا مف ) 10ويتضمف ( بينشخصية بيف   أفراد األسرة )

 الثاني البعد:  
     "الضغوط األسرية الداخمية المنشأ"يقيس النوع الثاني مف الضغوط األسرية، وىي              

أرقاميا  بند والتي 21يتضمف ىذا البعد )وىي الضغوط الناتجة عف تفاعؿ بيف أفراد األسرة(، 
 .(31-11مف )
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 :البعد الثالث  
)وىي عبارة عف  "الضغوط األسرية الخارجية المنشأ"يقيس النوع الثالث مف الضغوط األسرية، وىي 

 (.40-32بنود والتي أرقاميا مف ) 9ضغوط البيئة المحيطة باألسرة(، يتضمف ىذا البعد 
  :المقياس الفرعي الثاني 
 20يقيس مواجية الضغوط التي تعاني منيا األسرة ويتكوف مف  " األسريةقوة النظم  "سمى ي

 بند.
 

  :الضغوط األسرية السيكومترية لمقياس الدراسة 3-4-2-2  
 في صورته العربية: الضغوط األسرية السيكومترية لمقياس الدراسة 3-4-2-2-1 

 ( 2007)أماني عبد المقصود وتياني عثماف،
ذو الثالثة أجزاء وتكييفو  عبد المقصود وتياني عثماف بترجمة المقياس مانيالباحثتاف أقامت 

 يمي: بحساب ما فرد وذلؾ 300عمى عينة حجميا  عمى البيئة المصرية
 :صدق المقياس  

لمتحقؽ مف صدؽ األداة ىي: صدؽ المحكميف، وصدؽ  إجراءاتاتبعت الباحثتاف عدة       
مف خالؿ صدؽ  صادؽ كؿ مقاييسو الفرعيةو  أف المقياس الى تافتوصمت الباحثو  التكويف.
 صدؽ التكويف.و   المحكميف

 :ثبات المقياس 
 :كما يمي ثباتتـ حساب  

 لمقياس الفرعي األولا ثبات: 
أما ، 0.85 بػحيث قدرت قيمتو معامؿ جتماف ب تـ حساب ثبات المقياس الفرعي األوؿ 

 وكالىما داؿ إحصائيا.  0.87 ساويفي كرونباخ بطريقة ألفا الثباتمعامؿ 
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 :ثبات المقياس الفرعي الثاني 
 عينة مكونةعمى  اإلجراء إعادة الثاني فقد تـ حساب الثبات بطريقة لممقياس الفرعيبالنسبة     

 وىي دالة إحصائيا. 0.76وكانت قيمة معامؿ الثبات تساوي  فرد، 100مف 
 :ثبات المقياس الفرعي الثالث 

 طريقة التجزئة النصفية حيث استعممت اس الفرعي الثالث فقد تـ باستخداـبالنسبة لممقي 
، 0.82 بػفقدرت قيمتو  جتمافكذلؾ معادلة و ، 0.83 بػ توقيم فقدرت معادلة سبرماف براوف

 وكميا دالة إحصائيا.  0.88 بػفقدرت  ا كرونباخألف واستعممت أيضا معادلة
 
بعد تكييفه عمى البيئة   الضغوط األسرية اسالسيكومترية لمقي الدراسة 3-4-2-2-2    

 الجزائرية:
عمى عينة  الجزائريةعمى البيئة  مقياس الضغوط األسرية تكييؼب في ىذه الدراسة طالبةقامت ال
 يمي: فرد وذلؾ بحساب ما209  حجميا 
 الضغوط األسرية صدق مقياس: 

 رية تتمثؿ في:عدة إجراءات لمتحقؽ مف صدؽ مقياس الضغوط األس  طالبةاتبعت ال
 

 صدق المحكمين:  
 إحدى عمى آراء عدد مف المحكميف طالبةوفيما يتعمؽ بصدؽ المحكميف اعتمدت ال   

مف أساتذة عمـ النفس بتخصصاتو وعمـ االجتماع بالجامعات الجزائرية، حيث كاف  (11)عشر
وىذا ما   ،تعديؿتحتاج الى  عمييا المقياس عمى أف أغمب البنود التي اشتمؿ االتفاؽ تاما بينيـ

 بينتو الدراسة االستطالعية.
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(: نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف بنود المقياس الفرعي األوؿ 41الجدوؿ رقـ)    
 لمضغوط األسرية مف قبؿ المحكميف.

 اقتراحات المحكميف المجموع رفض البند قبوؿ البند رقـ البند

 تعديؿ البند 100% 35% 65% 01
 تعديؿ البند 100% 35% 65% 02
 تعديؿ البند 100% 50% 50% 03
 تعديؿ البند 100% 50% 50% 04
05 100% 0% 100%  
06 100% 0% 100%  
07 100% 0% 100%  
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 08
09 100% 0% 100%  
10 100% 0% 100%  
 تعديؿ البند 100% 35% 65% 11
 تعديؿ البند 100% 40% 60% 12
 تعديؿ البند 100% 35% 65% 13
 تعديؿ البند 100% 35% 65% 14
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 15
 تعديؿ البند 100% 50% 50% 16
17 80% 20% 100%  
 تعديؿ البند 100% 40% 60% 18
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 19
 تعديؿ البند 100% 50% 50% 20
 تعديؿ البند 100% 35% 65% 21
22 100% 0% 100%  
23 90% 10% 100%  
 تعديؿ البند 100% 50% 50% 24
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 25
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 تعديؿ البند 100% 50% 50% 26
 تعديؿ البند 100% 45% 55% 27
 تعديؿ البند 100% 65% 35% 28
 حذؼ البنذ 100% 0% 0% 29
 تعديؿ البند 100% 50% 50% 30
31 90% 10% 100%  
 تعديؿ البند 100% 55% 45% 32
33 80% 20% 100%  
34 100% 0% 100%  
 تعديؿ البند 100% 45% 55% 35
36 95% 5% 100%  
 تعديؿ البند 100% 35% 65% 37
 آخر بندب عوض 100% 100% 0% 38
39 100% 0% 100%  
40 82% 18% 100%  
 
 

عمييا كؿ بند مف قبؿ ( الذي يبيف نسبة الموافقة التي تحصؿ 41مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
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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 الثاني(: نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف بنود المقياس الفرعي 42قـ)الجدوؿ ر     
 لمضغوط األسرية مف قبؿ المحكميف.

 اقتراحات المحكميف المجموع رفض البند قبوؿ البند رقـ البند

 تعديؿ البند 100% 50% 50% 01
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 02
 تعديؿ البند 100% 35% 65% 03
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 04
 تعديؿ البند 100% 50% 50% 05
06 80% 20% 100%  
07 80% 20% 100%  
08 80% 20% 100%  
09 95% 5% 100%  
10 85% 15% 100%  
 تعديؿ البند 100% 45% 55% 11
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 12
 تعديؿ البند 100% 40% 60% 13
 دتعديؿ البن 100% 25% 75% 14
15 80% 20% 100%  
 تعديؿ البند 100% 25% 75% 16
 تعديؿ البند 100% 55% 45% 17
 تعديؿ البند 100% 40% 60% 18
19 80% 20% 100%  
 تعديؿ البند 100% 30% 70% 20

 

( الذي يبيف نسبة الموافقة التي تحصؿ عمييا كؿ بند مف قبؿ 42مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
البنود سجمت نسبة موافقة مرتفعة، وىذا يدؿ عمى أنيا فعال تقيس  المحكميف، يالحظ أف أغمب
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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. 

 الذاتي: الصدق 
      0.95 بػ: قدر  ككؿ ألسريةمضغوط ال الفرعي األوؿ ممقياسللصدؽ الذاتي ا 

  0.87 بػ قدر       : األسرة داخؿالضغوط النفسية  الصدؽ الذاتي لبعد         
 0.92 بػ  قدر     :الضغوط األسرية الداخمية المنشأالصدؽ الذاتي لبعد          
 0.87 بػ  قدر  :الضغوط األسرية الخارجية المنشأ الصدؽ الذاتي لبعد          

    0.96 بػ قدر :لصدؽ الذاتي لممقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية ككؿا   
   وكميا دالة إحصائيا.     

  
 الضغوط األسرية ثبات مقياس: 
  :كما يمي ىذا المقياس  تـ حساب ثبات 

 لمقياس الضغوط األسرية الفرعي األول ثبات المقياس:  
                    .0.91 بػرت قيمة معامؿ الثبات حيث قد  ألفا كرونباخمعادلة  استخدمت

 وىي دالة إحصائيا.
  حيث   معادلة ألفا كرونباخاستخدمت  األسرة: داخلالضغوط النفسية ثبات بعد

 وىي دالة إحصائيا. 0.76 بػ قدرت قيمة معامؿ الثبات ب
  حيث   خمعادلة ألفا كرونبااستخدمت  :المنشأداخمية الالضغوط األسرية ثبات بعد

 وىي دالة إحصائيا.   0.85 بػ قدرت قيمة معامؿ الثبات ب
  معادلة ألفا كرونباخاستخدمت  المنشأ:الضغوط األسرية الخارجية ثبات بعد 

 وىي دالة إحصائيا.      0.76 بػ حيث  قدرت قيمة معامؿ الثبات ب
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 ألفا كرونباخ معادلةاستخدمت  لمقياس الضغوط األسرية: لمقياس الفرعي الثانيا ثبات 
 وىي دالة إحصائيا.    0.94 بػ حيث  قدرت قيمة معامؿ الثبات ب

 
 : مقياس الضغوط األسرية كيفية تطبيق 3-4-2-3    

يطبؽ ىذا المقياس بصفة فردية أو جماعية، حيث يطمب مف المفحوص أف يحدد مدى         
يار الذي ينطبؽ عميو، مع أماـ االخت (X)ذلؾ بوضع و  تطابؽ كؿ سؤاؿ مع ما يحس بو حقيقة

 العمـ أنو ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة .
      :األسريةتصحيح مقياس الضغوط  طريقة 3-4-2-4  

  ككل لمقياس الضغوط األسرية األولتصحيح المقياس الفرعي: 
عمى  االستجابة تأخذ( حيث 05-01بالنسبة ليذا المقياس فاف درجة كؿ بند تتراوح ما بيف )           

 متوسط" ثالث»"ال يوجد" درجة واحدة، واالستجابة عمى "قميال " درجتاف واالستجابة عمى 
 ،عمى "شديدة جدا" خمس درجات درجات واالستجابةدرجات، واالستجابة عمى "شديدة " أربع 

  التالي: كما ىو مبيف في الجدوؿ
 

  .لمقياس الضغوط األسرية المقياس الفرعي األوؿ طريقة تصحيح (:43الجدوؿ رقـ)          
 

 
         
ونحصؿ عمى الدرجة الكمية عمى المقياس الفرعي األوؿ بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد   

 عمى عدد بنود ىذا المقياس مضروب في واحد.
  1× 40÷ الدرجة الكمية = درجة الفرد         

 
 

 شديدة جدا شديدة متوسط قميال ال يوجد

1 2 3 4 5 
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 داخل األسرة تصحيح البعد األول الخاص بالضغوط النفسية :  
نحصؿ عمى الدرجة الكمية ليذا البعد بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد عمى عدد بنود            

 في واحد. البعد مضروبىذا 
  1× 10÷ الدرجة الكمية ليذا البعد = درجة الفرد          

 الداخمية المنشأ األسريةبالضغوط  تصحيح البعد الثاني الخاص:          

نحصؿ عمى الدرجة الكمية ليذا البعد بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد عمى عدد بنود  
 ىذا البعد مضروب في واحد.

  1×  21÷ الدرجة الكمية ليذا البعد = درجة الفرد          
  جية المنشأالخار  األسريةتصحيح البعد الثالث الخاص بالضغوط: 

نحصؿ عمى الدرجة الكمية ليذا البعد بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد عمى عدد بنود ىذا          
 البعد مضروب في واحد.

  1×  9÷ الدرجة الكمية ليذا البعد = درجة الفرد           
  لمقياس الضغوط األسرية تصحيح المقياس الفرعي الثاني: 

يحدث" درجة صفر، واالستجابة عمى "نادرا"  "ال ليذا المقياس تأخذ االستجابة عمى بالنسبة          
درجات،  عالية" ثالثدرجة واحد واالستجابة عمى "قميال " درجتاف واالستجابة عمى "بدرجة 

،  كما ىو مبيف عمى "دائما" خمس درجات    درجات واالستجابةواالستجابة عمى "كثيرا " أربع 
 الي:في الجدوؿ الت

 .المقياس الفرعي الثاني لمقياس الضغوط األسرية طريقة تصحيح (:44الجدوؿ رقـ)          
 دائما كثيرا بدرجة عالية قميال نادرا ال يحدث

0 1 2 3 4 5 

 
صؿ عمى الدرجة الكمية عمى ىذا المقياس بتقسيـ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد حنو   

 مضروب في واحد. مقسومة عمى عدد بنود ىذا المقياس
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  1×20÷ الدرجة الكمية = درجة الفرد        
 طريقة تفسير مقياس الضغوط:  3-4-2-5            

  ككل األسرية مضغوطل الفرعي األول مقياسالطريقة تفسير: 
المقياس الفرعي األوؿ لمضغوط األسرية يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية              
، وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما ارتفعت (200-40يتراوح مدى الدرجات مابيف ) يثبح ككؿ،

 الضغوط األسرية ككؿ، في حيف كمما انخفضت الدرجة كمما انخفضت الضغوط األسرية ككؿ.
  األسرة:طريقة تفسير البعد األول الخاص بالضغوط النفسية داخل   
بحيث  الضغوط النفسية داخؿ األسرة مية لبعديستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الك    

 ارتفعت (، وعميو كمما ارتفعت الدرجة كمما50-10ليذا البعد مابيف ) مدى الدرجاتيتراوح 
الضغوط النفسية انخفضت  في حيف كمما انخفضت الدرجة كمما ،األسرةالضغوط النفسية داخؿ 

 .داخؿ األسرة
  األسرية الداخمية المنشأ:  البعد الثاني الخاص بالضغوط طريقة تفسير          
 لضغوط األسرية الداخمية المنشأ،ا يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد             

ارتفعت  (، وعميو كمما ارتفعت الدرجة105-21ليذا البعد مابيف ) مدى الدرجاتبحيث يتراوح 
الضغوط األسرية  انخفضت نخفضت الدرجةفي حيف كمما ا ،الداخمية المنشأ الضغوط األسرية
 . الداخمية المنشأ

  البعد الثالث الخاص بالضغوط األسرية الخارجية المنشأطريقة تفسير: 
 الضغوط األسرية الخارجية المنشأ يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية لبعد

 ارتفعت رتفعت الدرجة(، وعميو كمما ا45-9بحيث يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد مابيف )
الضغوط  الدرجة انخفضت ، في حيف كمما انخفضتالضغوط األسرية الخارجية المنشأ

    األسرية الخارجية المنشأ.
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 مواجهة الضغوط األسرية(طريقة تفسير المقياس الفرعي الثاني لمضغوط األسرية(: 
قياس الفرعي الثاني لمضغوط األسرية لمم يستخدـ الجمع الجبري في حساب الدرجة الكمية 

وعميو  ،(100-0)بحيث يتراوح مدى الدرجات ليذا البعد مابيف )مواجية الضغوط األسرية(
في حيف كمما انخفضت ، مواجية الضغوط األسريةىناؾ كمما ارتفعت الدرجة كمما كانت 

 مواجية الضغوط األسرية. انخفضت الدرجة كمما
 

      :األساسيةالدراسة  كيفية إجراء -3-5
مع عينة  مقابمة البحثب ؼأو ما يعر  الدراسة األساسية عف طريؽ المقابمة اجراءلقد تـ 

شرحت و  نفسيا طالبةبعدما قدمت ال ىـ، امقر سكنبأفرادىا في  اءالتق تـ الدراسة األساسية، حيث
بعض  ياعطائذلؾ بإو  ىذه الدراسة، منيـ المساىمة في تثـ طمب، تتـ ىذه الدراسةإطار في أي 

 طالبةتكويف عالقة ثقة بيف البالمقابمة أيضا  ىذه سمحت. فبموضوع الدراسة المعمومات الخاصة
الحصوؿ عمى بيانات دقيقة، خاصة فيما يخص  عمى وأفراد العينة، مما ساعدىا مف جية
الحالة المدنية، المدخوؿ الشيري...(، ومف جية أخرى  البيانات الشخصية) السف، المينة،

ثـ  ظروؼ السكف أوال ستبيافإعرض  حيث تـ الدراسة األساسية بكؿ سيولة. أدواتبيؽ تط
توضيح و  ،طريقة اإلجابة تـ شرحبعدما ، عمى عينة الدراسة األساسية الضغوط األسريةمقياس 

  ليـ أي غموض.
 

 األساليب اإلحصائية المستعممة:-3-6
       احث ال يمكنو أف يستغني عف الطرؽ ميما كانت نوع الدراسة التي يقوـ بيا الب         

ذات أىمية بالغة، إذ ال يمكف ألي باحث إتماـ بحثو دوف  ألنيا األساليب اإلحصائية،و 
بفضؿ ىذه األساليب يمكف معرفة ما إذا فاالستعانة بيا، ميما كاف نوع الدراسة التي يقوـ بيا، 

 .أو عدـ وجودىا الدراسةؾ عالقة بيف متغيرات لكانت ىنا
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تفريغيا في جداوؿ قصد معالجتيا و  بعد جمع المعطيات تـ فرزىا في ىذه الدراسة حيث أنو 
ويتضمف ىذا ،  SPSS 0.8برنامج الرزنامة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  إحصائيا باستعماؿ
الشائعة التي تتيح لمباحث تحميؿ العالقة بيف متغيريف  اإلحصائية اإلجراءاتالبرنامج العديد مف 

 التالية:  اإلحصائية التقنياتب الدراسةوقد مكف لنا مف تحميؿ بيانات  أو أكثر,
 

 ية:ئو النسب الم-3-6-1
 ،ية لمتغيرات سؤاؿ معيف في عينة واحدةئو إلى استخداـ النسب الم يمجأ الباحث أحياناً 
عمى  مف تحميؿ المعطيات معتمداً  بحيث تصبح عممية سيمة بدالً  .لممقارنة بيف ىذه المتغيرات
وية عند ئتزداد أىمية النسبة المو  ،خاصة إذا كاف حجـ العينة كبيراً و  التوزيعات التكرارية فقط،

 خاصة إذا كانت العينتاف مختمفتيف مف حيث الحجـو  ،تغير محددمنتائج عينتيف في  مقارنة
 (.47 : 1995)غريب السيد أحمد، 

 
 (: tاختبار الفروق بين المتوسطات ) -3-6-2  
 روؽ المشاىدة بيف عينتيف أو أكثر،        ار فرضية بديمة حوؿ الفبتخدـ عندما يتعمؽ األمر باختيس  
 يستخدـ مف أجؿ معرفة احتماؿ حدوث مثؿ تمؾ الفروؽ في المجتمع اإلحصائي.و 
الذي يسمح لو   tيجب عندئذ عمى الباحث استخداـ اختبار ، ف فقطاإذا توفرت لمباحث عينت  

إلى قيمة  المشاىدة بيف العينتيف ) مف خالؿ المتوسطيف الحسابييف ليما ( بتحويؿ الفروؽ
 (.  175: 2005،عبد الكريـ معيارية تائية )بوحفص

 متجانستيفغير و  لعينتيف مستقمتيف tنحف ىنا طبقنا اختبار و  tىناؾ عدة طرؽ لحساب معامؿ و 
 غير متساويتيف في الحجـ.و 
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 عرض وتفسير النتائج: -1-
                                      :لعامةا الفرضية نتائج عرض وتفسير 1-1

 تنصُّ ىذه الفرضية عمى ما يمي:
" توجد عبلقة بين ظروف السكن)طبيعة السكن، تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن، الممارسات العائمية 

وط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،  وفق تركيبة العائمة داخل السكن، الرضا عن السكن( وكّل من الضغ
 .الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر )حجميا ونمطيا( "

 نتائج فرضياتيا الجزئية كما يمي: وتفسير سيتم عرض
 
   :جزئيةال اتالفرضي نتائج ريوتفسي عرض 1-1-1
 :الفرضية الجزئية األولى نتائج وتفسير عرض 1-1-1-1

 ى ما يمي:عم الفرضية ىذه تنصُّ 
" توجد عبلقة بين طبيعة السكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا،  وفق متغيرّي 

 حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".
 عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى: 1-1-1-1-1

 كما يمي: الثبلث الفرعيةسيتم عرض نتائج فرضياتيا 
 األولى:فرعية ة العرض نتائج الفرضي 

 :الصفريةالفرضية 
عائبلت عينة الو  ةكن غير الئقابمس قاطنةالعائبلت البين عينة  اتوجد فروق دالة إحصائيال  "

أفراد،  11-7أفراد،  6-2) وفق متغيري حجم العائمة ،األسريةالضغوط  يخص فيما الئقةكن اقاطنة بمسال
 ." مركبة( ةدة، عائم)عائمة نووية، عائمة ممت فأكثر( ونمطيا 11من

 :فرضية البحث
قاطنة العائبلت العينة و  ةكن غير الئقاقاطنة بمسالعائبلت التوجد فروق دالة إحصائيا بين عينة  "

 11أفراد، من 11-7أفراد،  6-2)العائمة وفق متغيري حجم  ،الضغوط األسرية ما يخصفي ةكن الئقابمس
 " ائمة مركبة()عائمة نووية، عائمة ممتدة، ع فأكثر( ونمطيا

 

 . 
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الئقة غير  بمساكنالقاطنة  لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت Tنتائج اختبار  (:45)رقم  لجدو 
  .حجم العائمة فقالضغوط األسرية، و  ما يخصفيالئقة(  بمساكن وعينة العائبلت القاطنة

 اإلحصائيت البياناث

 المتغيراث:

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 يالمعيار

  قيمت

T 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

الضغىط 

 األسريت

 6 - 2من   

 أفراد

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

79 104.25 27.20  

7667 

 

76571 

 

7675 

 

 24.93 101.54 89 تكن الئقاسم عائالث قاطنت في غير دالت

 17 -7من   

 أفراد

كن غير اسمفي  عائالث قاطنت

 تالئق

73 107.86 25.31  

1.63 

 

0.105 

 

7675 

 

 25.94 101.27 90 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في  غير دالت

فرد  11من 

 فأكثر

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

23 110.78 33.18  

1.02 

 

0.308 

 

7675 

 

 27.50 103.04 46 تكن الئقاسم عائالث قاطنت في غير دالت

 

 يمي:( ما 45من الجدول رقم )يتبين 
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =0.67  ألن قيمة  ا،إحصائيوىي غير دالة

ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.501الداللة المحسوبة تساوي 
القاطنة بمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة العائبلت  عينة دالة بين أنو ليس ىناك فروق

 .بمساكن الئقة، فيما يخص الضغوط األسرية

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1063 ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا
يعني  ىذاو  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 01.5.الداللة المحسوبة تساوي 

غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  بمساكنئبلت القاطنة العا عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 
 .فيما يخص الضغوط األسرية ،الئقة بمساكن

  فرد فأكثر، فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =10.2  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني و  (،α=.0.5كبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا )وىي أ 03.8.الداللة المحسوبة تساوي 

غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  مساكنئبلت القاطنة بالعا عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 
  .فيما يخص الضغوط األسرية ،الئقة مساكنب
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غير الئقة  مساكنة بالقاطن )عينة العائبلت لعينتين مستقمتين T(: نتائج اختبار 46جدول رقم )
  .نمط العائمة فقالضغوط األسرية، و  يخص فيماالئقة(  مساكنوعينة العائبلت القاطنة ب

  

 البياناث اإلحصائيت

 المتغيراث:

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

قيمت الذاللت  T قيمت

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 

 

الضغىط  

 سريتاأل

 

 

 

 نىويت

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

126 175647 27617  

1646 

 

76146 

 

7675 

 

غير 

 دالت
 25659 177628 99 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 ممتذة

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

31 178697 27622  

7647 

 

76686 

 

7675 

 

غير 

 24667 176652 57 تئقكن الاسمعائالث قاطنت في  دالت

 

 مركبت

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

18 117672 29675  

1644 

 

76153 

 

7675 

 

غير 

 دالت

 26664 177649 76 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 يمي:( ما 46يبلحظ من الجدول رقم )
  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT =1046 ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي  ،وىي غير دالة إحصائيا

وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة ، (α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0146.
فيما يخص  ،الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنئبلت القاطنة بالعا عينةبين 

  .الضغوط األسرية

 
 قيمة بالنسبة لمعائبلت الممتدة فT =.04. ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي  ،وىي غير دالة إحصائيا

وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة ، (α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0686.
فيما يخص  ،الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنئبلت القاطنة بالعا عينةبين 

  .ريةالضغوط األس

 
 النسبة لمعائبلت المركبة فقيمة بT =1044  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي

ىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0153.
فيما يخص  ،الئقة ساكنمغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنئبلت القاطنة بالعا عينةبين 

  .الضغوط األسرية
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األخيرة لم تتحقق، ألن كل الفروق  الفرضية الفرعية أن ىذه ىذه و تبين من خبلل عرض نتائج

 جاءت غير دالة إحصائيا.

 لثانيةعرض نتائج الفرضية الفرعية ا: 
 

 :الصفريةالفرضية 
عائبلت العينة و   ةكن غير الئقاقاطنة بمسالعائبلت البين عينة   اتوجد فروق دالة إحصائيال "

ضغوط أسرية  أنواع الضغوط األسرية )ضغوط نفسية داخل األسرة، ما يخصفي ةكن الئقاقاطنة بمسال
أفراد،  11-7أفراد،  6-2) ، وفق متغيري حجم العائمةداخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ(

 ." مركبة( ة)عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائم فأكثر( ونمطيا 11من

  

 :البحثفرضية 
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 
أفراد،  11-7أفراد،  6-2العائمة )داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ(، وفق متغيري حجم 

 فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ". 11من
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غير الئقة  مساكنبالقاطنة  )عينة العائبلتلعينتين مستقمتين T: نتائج اختبار (47)جدول رقم 

 .حجم العائمة فق، و ةاألسريالضغوط  أنواع فيما يخص الئقة( بمساكنوعينة العائبلت القاطنة 

 

 البياناث اإلحصائيت

 المتغيراث

المتىسظ  العينت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T   

قيمت 

 الذاللت

 المحسىبت

 مستىي

 الذاللت

 المعتمذ

 الداللة

 

 

 الضغىط

النفسيت داخل 

 األسرة

 6 -2من 

 أفراد

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

79 25624 8675  

2653 

 

76712 

 

7675 

 دالة

 6691 22613 89 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

من              

 أفراد  7-17

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

73 26627 8637  

2648 

 

76714 

 

7675 

 

 7629 23614 97 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في  دالة

فرد 11من 

 فأكثر

 غير ناكسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

23 27696 17638  

1673 

 

76375 

 

7675 

 غير دالة

 9699 25628 46 عائالث قاطنت في سكن الئقت

 

الضغىط 

 األسريت

 الذاخليت المنشأ

 من

 أفراد 6 - 2

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

79 53619 14644  

7636- 

 

76716 

 

7675 

 غير دالة

 89 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

54677 14632 

من            

 أفراد 17 -7

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

73 54655 13647  

7671 

 

76474 

 

7675 

 غير دالة

 13694 53677 97 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

فرد  11من 

 فأكثر

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

23 56648 16617  

7676 

 

76447 

 

7675 

 غير دالة

 15649 53641 46 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

الضغىط 

 األسريت

الخارجيت 

 المنشأ

 6 - 2من   

 أفراد

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

79 25682 7666  

7637 

 

76717 

 

7675 

 غير دالة

 6697 25647 89 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

من            

 أفراد 17 -7

كن غير اسمث قاطنت في عائال

 تالئق

73 27674 7677  

1667 

 

76117 

 

7675 

 غير دالة

 7641 25612 97 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

فرد  11من 

 فأكثر

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

 غير دالت 7675 76374 7697 9638 26635 23

 7614 24635 46 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

        
 ما يمي:إلى  (47الجدول رقم ) يشير     

 
 فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =2053 ألن قيمة الداللة  ،وىي دالة إحصائيا
وىذا يعني أن  ،(α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.12.المحسوبة تساوي 
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 الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنئبلت القاطنة بالعا عينةدالة بين  اىناك فروق
حيث  غير الئقة مساكنت القاطنة ب، وذلك لصالح العائبلاألسرة فيما يخص الضغوط النفسية داخل

ت القاطنة الحسابي لمعائبل ، في حين بمغ المتوسط25024بمغ المتوسط الحسابي ليذه العائبلت 
 .22013 الئقة مساكنب

  
  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =2048 ألن قيمة الداللة  ،وىي دالة إحصائيا

ىذا يعني أن و  (α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) ،0.14.المحسوبة تساوي 
 الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب ساكنمالقاطنة بئبلت العا عينةدالة بين  اً ىناك فروق

حيث  غير الئقة مساكنت القاطنة ب، وذلك لصالح العائبلاألسرة فيما يخص الضغوط النفسية داخل
ت القاطنة ، في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبل26027بمغ المتوسط الحسابي ليذه العائبلت 

 .23014 الئقة مساكنب
 فرد فأكثر فقيمة  11سبة لمعائبلت ذات الحجم من بالنT =10.3 ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا

ىذا يعني و  (α=...5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا )  ،03.5.الداللة المحسوبة تساوي 
لقاطنة غير الئقة وعينة العائبلت ا مساكنئبلت القاطنة بالعا عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 

  .األسرة فيما يخص الضغوط النفسية داخل ،الئقة مساكنب

 

 
 المنشأ:  ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي

  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =.036-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني و  (،α=.0.5ا )وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدين 0716.الداللة المحسوبة تساوي 

غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  مساكنبلت القاطنة بالعائ عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 
  .المنشأ ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي الئقة مساكنب
 أفراد فقيمة  .1-7النسبة لمعائبلت ذات الحجم من بT =.071 ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا

ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0474.لة المحسوبة تساوي الدال
غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  مساكنبلت القاطنة بالعائ عينة أنو ليس ىناك فروق دالة بين

  .المنشأ ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي ،الئقة مساكنب
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 فرد فأكثر فقيمة  11من  بالنسبة لمعائبلت ذات الحجمT =.076 ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا
            (   α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0447.الداللة المحسوبة تساوي 

غير الئقة وعينة العائبلت  مساكنبلت القاطنة بالعائ عينةىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين و 
  .المنشأ ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي الئقة اكنمسالقاطنة ب

 

 فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ: 
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =.037  ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا

ىذا يعني و  (،α=...5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .071.الداللة المحسوبة تساوي 
غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  مساكنت القاطنة بالعائبل عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 

  .فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ ،الئقة مساكنب

 أفراد فقيمة  .1-7النسبة لمعائبلت ذات الحجم من بT =106. ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا
ىذا يعني و  ،(α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .011.محسوبة تساوي الداللة ال

ت القاطنة بسكنات غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة العائبل عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 
  .فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ ،الئقة مساكنب

 فرد فأكثر فقيمة  11النسبة لمعائبلت ذات الحجم من بT =.09. ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا
ىذا يعني و  ،(α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0374.الداللة المحسوبة تساوي 

غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  مساكنت القاطنة بالعائبل عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 
 .الضغوط األسرية الخارجية المنشأفيما يخص  الئقة مساكنب
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غير الئقة  مساكنالقاطنة ب لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: نتائج اختبار 48دول رقم )ج
 .نمط العائمةفق أنواع الضغوط األسرية، و  فيما يخصالئقة(  مساكنوعينة العائبلت القاطنة ب

 

 

 يمي:( ما 48يبلحظ من الجدول رقم )
 فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =2032 قيمة الداللة المحسوبة تساوي  وىي دالة إحصائيا ألن
دالة بين  اىذا يعني أن ىناك فروقو  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.21.
فيما يخص الضغوط  الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنت القاطنة بالعائبل عينة

حيث بمغ المتوسط الحسابي  غير الئقة مساكنطنة بت القاوالفرق لصالح العائبل ،األسرة النفسية داخل
 ..2206الئقة  مساكنالمتوسط الحسابي لمعائبلت القاطنة ب، في حين بمغ 25025ليذه العائبلت 

  البياناث اإلحصائيت                  

 متغيراث:ال 

 العينت  

    

المتىسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

   قيمت

T  

 قيمت الذاللت

 المحسىبت

مستىي 

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 

 

الضغىط 

النفسيت 

داخل 

 األسرة

 

 نىويت

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

126 25625 8645  

2632 

 

76721 

 

7675 

 

 8657 22667 99 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في  دالت

 

 ممتذة

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

31 27658 17678  

2612 

 

76737 

 

7675 

 

 7645 23644 57 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في  دالت

كن غير اسمعائالث قاطنت في  مركبت

 تالئق

18 28678 17625  

2646 

 

76716 

 

7675 

 

 7677 23678 76 في سكن الئقعائالث قاطنت  دالت

 

 

الضغىط 

األسريت 

 تالذاخلي

 المنشأ

 

 نىويت

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

126 54617 14663  

7663 

 

76525 

 

7675 

غير 

 دالت

 14646 52693 99 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 ممتذة

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

31 54635 12689  

7644- 

 

76656 

 

7675 

غير 

 دالت

 12666 55666 57 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 مركبت

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

18 54677 14678  

7631 

 

76755 

 

7675 

غير 

 دالت

 15629 52676 76 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 

الضغىط 

األسريت 

 تالخارجي

 المنشأ

 

 نىويت

كن غير اسمث قاطنت في عائال

 تالئق

126 26674 7687  

1626 

 

76276 

 

7675 

غير 

 دالت

 7616 24676 99 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 ممتذة

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

31 26697 8661  

7626- 

 

76793 

 

7675 

غير 

 دالت

 6676 27642 57 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 ركبتم

كن غير اسمفي  تعائالث قاطن

 تالئق

18 27694 7673  

2611 

 

76737 

 

7675 

 دالت

 7678 23695 76 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 
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  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =2012  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
دالة  اىذا يعني أن ىناك فروقو  (،α=.0.5د لدينا )وىي أصغر من مستوى الداللة المعتم 0.37.
فيما يخص  الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنت القاطنة بالعائبل عينةبين 

بمغ  حيث الئقةغير  مساكنت القاطنة ب، والفرق لصالح العائبلاألسرة الضغوط النفسية داخل
 مساكنت القاطنة بي حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلف ،27058المتوسط الحسابي ليذه العائبلت 

 .23044 الئقة

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =2046  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
دالة بين  اىذا يعني أن ىناك فروقو  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.16.
فيما يخص الضغوط  الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنقاطنة بت الالعائبل عينة

حيث بمغ المتوسط الحسابي  غير الئقة مساكنت القاطنة بوالفرق لصالح العائبل ،األسرة النفسية داخل
 .23078 الئقة مساكنت القاطنة بفي حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبل ،28078ليذه العائبلت 

 

 المنشأ:  ةا يخص بعد الضغوط األسرية الداخميفيم
  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =.063  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي

ىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0525.
فيما يخص  الئقة بمساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  نبمساكت القاطنة العائبل عينةبين 

  .المنشأ ةالضغوط األسرية الداخمي
  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.044-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة

ىناك  ىذا يعني أنو ليسو  ،(α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0656.تساوي 
فيما  ،الئقة بمساكنت القاطنة بسكنات غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة العائبل عينةفروق دالة بين 

  .المنشأ ةيخص الضغوط األسرية الداخمي
 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT  =.031  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي

ىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة و  (α=.0.5داللة المعتمد لدينا )وىي أكبر من مستوى ال 0755.
فيما يخص  ،الئقة بمساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  بمساكنت القاطنة العائبل عينةبين 

  .المنشأ ةالضغوط األسرية الداخمي
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 فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ: 
 قيمةبالنسبة لمعائبلت النووية فT  =1026  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي

ىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 02.6.
 يخص فيما ،الئقة بمساكنالئقة وعينة العائبلت القاطنة  غير بمساكنت القاطنة العائبل عينةبين 

  .ية الخارجية المنشأالضغوط األسر 
  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.026-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة

ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0793.تساوي 
فيما  ،الئقة بمساكنئبلت القاطنة غير الئقة وعينة العا بمساكنت القاطنة العائبل عينةفروق دالة بين 

  .يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ
  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =2011  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي

دالة بين  اىذا يعني أن ىناك فروقو  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.37.
فيما يخص الضغوط  الئقةمساكن غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب بمساكنت القاطنة بلالعائ عينة

حيث بمغ المتوسط   غير الئقة بمساكنت القاطنة والفرق لصالح لمعائبل ،األسرية الخارجية المنشأ
 الئقة بمساكنت القاطنة في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبل 27049الحسابي ليذه العائبلت 

23095. 

 
الفروق  بعض، ألن ت جزئياالفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة تحقق ىذه و تبين من خبلل عرض نتائج

 .، وبعضيا غير دالجاءت دالة إحصائيا
 

   الثالثة: فرعيةالفرضية العرض نتائج  
 :الصفريةالفرضية 

عائبلت العينة و  ةكن غير الئقاقاطنة بمسالعائبلت البين عينة  اتوجد فروق دالة إحصائيال  "
-7أفراد،  6-2) وفق متغيري حجم العائمة األسرية،مواجية الضغوط  ما يخصفي ةكن الئقاقاطنة بمسال

 ." مركبة( ة)عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائم فأكثر( ونمطيا 11أفراد، من 11
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 :بحثفرضية ال

ئقة وعينة العائبلت القاطنة توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت القاطنة بمساكن غير ال" 
أفراد،  11-7أفراد،  6-2بمساكن الئقة فيما يخص مواجية الضغوط األسرية، وفق متغيري حجم العائمة )

 فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ". 11من

 

غير الئقة  كنبمساالقاطنة  لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: نتائج اختبار 49جدول رقم )
  العائمة.حجم  فقمواجية الضغوط األسرية، و  فيما يخص الئقة( بمساكنوعينة العائبلت القاطنة 

 البياناث اإلحصائيت

 المتغيراث

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمت الذاللت  T قيمت

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

مىاجهت 

الضغىط  

 األسريت

 - 2من       

 أفراد 6

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

79 52657 19637  

3677- 

 

76777 

 

7675 

 

كن اسمعائالث قاطنت في  دالت

 تالئق

89 63655 19674 

 من

 أفراد 17 -7

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

73 51617 18614  

1675- 

 

76782 

 

7675 

 

غير 

 دالت
كن اسم عائالث قاطنت في

 تالئق

97 56656 21671 

 

فرد  11 من 

 فأكثر

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

23 43687 27687  

1674- 

 

 

76786 

 

7675 

 

غير 

 دالت
كن اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

46 53652 22613 

 

   يمي:( ما 49من الجدول رقم ) يتضح
  فقيمة أفراد  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =307.-   لداللة ا ألن قيمة ،دالة إحصائياىي و

ىذا يعني أن و  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) ...0.المحسوبة تساوي 
 الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنت القاطنة بالعائبل عينةدالة بين  اىناك فروق

بمغ  حيث الئقة مساكنت القاطنة بسرية، والفرق لصالح لمعائبلفيما يخص مواجية الضغوط األ
 مساكنت القاطنة بفي حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبل 63055المتوسط الحسابي ليذه العائبلت 

 .52057 غير الئقة
  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1075-  ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا

ىذا يعني و  (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.82.المحسوبة تساوي  الداللة
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غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  مساكنت القاطنة بالعائبل عينةأنو ليس ىناك فروق دالة بين 
  .مواجية الضغوط األسرية فيما يخص ،الئقة مساكنب
  فأكثر فقيمة فرد  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =1074- ألن  ،وىي غير دالة إحصائيا

ىذا و  ،(α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.86.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 
غير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  مساكنت القاطنة بالعائبل عينةيعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين 

 األسرية.اجية الضغوط فيما يخص مو  ،الئقة مساكنب

  
 

غير الئقة وعينة  مساكنالقاطنة ب لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: نتائج اختبار .5جدول رقم ) 
 نمط العائمة. فقوط األسرية، و مواجية الضغيخص  فيما الئقة( مساكنالعائبلت القاطنة ب

 

 البياناث اإلحصائيت

 المتغيراث

حجم 

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

قيمت الذاللت  T قيمت

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

مىاجهت 

الضغىط  

 العائليت

 

 نىويت

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

126 51697 19675  

3697- 

 

76777 

 

7675 

 

 19637 61696 99 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في  دالت

 

 ممتذة

كن غير اسمفي  عائالث قاطنت

 تالئق

31 51655 17681  

7654- 

 

76957 

 

7675 

 

غير 

 دالت
 22677 51687 57 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في 

 

 مركبت

كن غير اسمعائالث قاطنت في 

 تالئق

18 41694 27688  

3617- 

 

76773 

 

7675 

 

 27699 59677 76 تكن الئقاسمعائالث قاطنت في  دالت

 

 يمي:( ما .5من الجدول رقم )يبلحظ  

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =309.-  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
دالة بين  اىذا يعني أن ىناك فروقو  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) ...0.
فيما يخص مواجية  الئقة مساكنبلت القاطنة بغير الئقة وعينة العائ مساكنالقاطنة ب العائبلت عينة

بمغ المتوسط الحسابي ليذه  حيث الئقة بمساكنت القاطنة الضغوط األسرية، والفرق لصالح العائبل
 ..5109 غير الئقة مساكنت القاطنة بفي حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبل 61096العائبلت 

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.054-  غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة وىي
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0957.تساوي 
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فيما  الئقة بمساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة  بمساكنالقاطنة  العائبلت عينةفروق دالة بين 
  .يخص مواجية الضغوط األسرية

 ة لمعائبلت المركبة فقيمة النسببT =301.-  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي
دالة بين  اىذا يعني أنو ىناك فروقو  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 3..0.
مواجية  فيما يخص الئقة مساكنغير الئقة وعينة العائبلت القاطنة ب مساكنالقاطنة ب العائبلت عينة

بمغ المتوسط الحسابي ليذه  حيث الئقة مساكنت القاطنة بالضغوط األسرية، والفرق لصالح العائبل
 .41094 غير الئقة مساكنت القاطنة بفي حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبل ..590العائبلت 

 
بعض الفروق  أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا، ألنالفرضية الفرعية  ىذه عرض نتائج و تبين من خبلل

 غير دال. اآلخر جاءت دالة إحصائيا، وبعضيا
 جزئيا. األولى تحققتوعمى العموم يمكن القول أن الفرضية الجزئية 

 

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

سيتم تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى من خبلل تفسير نتائج فرضياتيا الفرعية 
 الثبلث.

 األولى: فرعيةئج الفرضية التفسير نتا  
غير  مساكنال توجد فروق دالة بين العائبلت القاطنة ب األولى أنو فرعيةالفرضية ال من نتائج يتبين

غير دالة إحصائيا    Tقيم كل يخص الضغوط األسرية، ألن فيما الئقة مساكنالئقة والعائبلت القاطنة ب
سواء تقطن في و  عائبلت ميما كان حجميا أو نمطيا ىذا يعني أن ىذه الو  ،0.5.عند مستوى الداللة 

ويمكن إرجاع ذلك لكون ىذه  ،فإنيا تتساوى في درجة الضغوط األسرية ةأو غير الئق ةكن الئقاسم
بالتالي نفس الضغوط، ألنيا تعيش نفس الظروف االجتماعية و  العائبلت تتعرض لنفس المشكبلت

ا في عدة ميادين مازالت تعاني من التبعية االقتصادية ولم تصل واالقتصادية واألمنية، فالجزائر رغم تقدمي
نقطة التحكم في اقتصادىا واستغبلل مواردىا وثرواتيا الطبيعية لتحقيق االكتفاء الذاتي  وتوفير إلى  بعد

احتياجات ومتطمبات األفراد وتحسين مستواىم  المعيشي، ونظرا لمرور الجزائر بأزمات اقتصادية نتج 
نتجت عنيا ارتفاع نسبة البطالة خاصة بعد تسريح العمال بدخول الجزائر  زازات اقتصادية،عنيا اىت

غبلء إلى  مما أدى ،اقتصاد السوق، وتطبيق ميكانيزمات خوصصة الكثير من المؤسسات االقتصادية
ة في المعيشة واالرتفاع الفاحش لؤلسعار، بسبب رفع الدولة الدعم عنيا، ولم تتماشى بالمقابل الزياد
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تدني القدرة الشرائية لمعائمة الجزائرية، حيث أصبحت ىذه إلى  األجور مع ارتفاع األسعار، مما أدى
األخيرة تعاني الويبلت إلشباع حاجات أفرادىا، حيث أنيا تخصص أكثر من نصف مدخوليا لبلستيبلك 

عدة إحصاءات حول  منذ االستقبلل من خبلل لئلحصاءالغذائي، وىذا ما يشير إليو الديوان الوطني 
 االستيبلك العائمي. 

ليذا تؤكد الكثير من الدراسات عمى أن الضغوط األسرية االقتصادية من أشد الضغوط وطأة عمى 
 Congerالعائمة، ألن انخفاض دخميا والخسائر المالية المتتالية التي تتعرض ليا تؤثر عمييا، حيث يرى 

et al (كونجر)  خل األسرة يقترن بالتغيرات المالية السمبية والخسائر انخفاض د إن (2..2)وآخرون
تياني  و المالية عمى االنفعاالت والسموكيات والعبلقات داخل األسرة )أماني  عبد المقصود  

 (. 97: 7..2عثمان،

 ط داخل األسرة، ألن شعور األسرة بالعجز االقتصادي يؤديو فالعوامل المادية من مسببات الضغ 
ى أعضاءىا، تظير في نشاطيم بالحياة واليروب من المسؤوليات األسرية، وفقدان الثقة آثار ضارة عمإلى 

بالنفس واالنكماش واالستغراق في أحبلم اليقظة وصعوبة تكوين عبلقات اجتماعية ناجحة، وتبادل الموم 
ثارة المنازعات األسرية  (.25: 8..2 )جار اهلل بن مبارك السندي، بين الزوجين وا 

، يخفض ميما كان الئقا أو غير الئقا عيش العائمة داخل سكن يأوييا ويحميياف خرىو من جية أ
ألنو محقق لعدد  من شدة الضغوط عمييا، ألن السكن يمثل مظير قانوني ووظيفي واجتماعي وعاطفي،

          الحاجات النفسية كالحاجة لمراحة من الحاجات البيولوجية كالحاجة لؤلمن، وكذلك لعدد من
(Rouag-Djenidi ,1996:60 )، عدم و  خاصة بالنسبة لمعائمة الجزائرية التي عايشت ظروف ال أمنية

 ال استقرار أمني، بسبب ظاىرة اإلرىاب التي مرت بيا الجزائر في اآلونة األخيرة، فالسكن بالنسبة ليا
اء كان سكن الئق أفرادىا الحاجة لؤلمن ميما كانت طبيعتو، سو لدى  يشبع  فقط بل يعتبر حاجة ضرورية

 أو غير الئق.
بل ىناك متغيرات أخرى ليا تأثيرا عمييا  وحده لذلك ال تتوقف الضغوط األسرية عمى طبيعة السكن

ىم كل من أحداث الحياة الطبيعية وغير الطبيعية اتس كذلك، األدوار األسرية األسرية وصراعكالخبلفات 
ميما كانت طبيعة  طو تمعب دورا ىاما في إحداث الضغحيث  ،الخ العائميوالتغيرات الحادثة في النظام 
( أن الخبلفات األسرية تمعب دورا 1983) (اميري) Emeryحيث يؤكد  السكن الذي تقطن بو العائمة،

 ىاما في إحداث الضغط وخصوصا لدى األطفال، ويصبح األمر أكثر خطورة إذا أدى الصراع األسري
أن ذلك يكون لدى الفرد شعورا بالخسارة أو توقع  (جرامزي) Garmesy أيضا انفصال الوالدين. ويرىإلى 

 (.12: 2..2الخسارة مستقببل )سامي صالح الرويشدي، 
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 الثانية فرعيةال تفسير نتائج الفرضية:  
  حجم  ، وفقفيما يخص الضغوط النفسية داخل ألسرة الثانية فرعيةالتفسير نتائج الفرضية

 ونمط العائمة:
أفراد،  .1 إلى 2 إذا كان حجم العائمة يتراوح مابين  وأن الثانية لفرعيةرضية انتائج الفمن  يتضح  

ذا  غير الئقة  بمساكنفانو توجد فروق دالة بين العائبلت القاطنة  مركب أو نووي أو ممتد ياكان نمط وا 
إحصائيا دالة    Tقيم  ألن ،، فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرةالئقة مساكنوالعائبلت القاطنة ب
غير الئقة، وىذا يعني أن  مساكنويرجع الفرق لصالح العائبلت القاطنة في  ،0.5.عند مستوى الداللة 

، فردي حمام)مرحاض  السكن غير البلئق الذي يتميز بالضيق، وعدم توفيره عمى المرافق الضرورية
وىذا يتفق مع الكثير من مطبخ، كيرباء...(، يمعب دورا في ظيور الضغوط النفسية عند ىذه العائبلت، 

دراسة  الصحية والنفسية والتي منيا تالدراسات التي بينت دور السكن غير البلئق في إحداث االضطرابا
عمى أن أغمبية األسر التي تعيش في مساكن مزدحمة  وشديدة الضوضاء  التي تؤكد عازر عادل وآخرون

التييج العصبي وانتشار العدوى، كما يؤدي نوم ورديئة التيوية، يتعرض أفرادىا لمضار عديدة كالتوتر و 
عازر عادل ) تعرضيم لخبرات ضارةإلى  األطفال مع الوالدين في حجرة واحدة بسبب ضيق المسكن

 (.1991،وآخرون

أن ىذه الحاالت إلى  لبعض الحاالت الفصامية عند تناولو  رشدي عبده حنين دراسةكذلك  أشارتو 
ستوى اقتصادي متواضع تمثل في الفقر وضيق المسكن وكثرة عدد تنحدر من  األسر التي تميزت بم

رشدي ) األطفال والدخل المحدود وصاحب ذلك كمو شعور مستمر بعدم األمن وبالحرمان والقمق والخوف
 .(1986، عبده حنين
مضار "ڊأن مؤشرات السكن غير البلئق والتي سماىا  (1973)( فورد)  Fordدراسة أيضا بينتو 
نقص اإلمداد بالمياه النقية، الغرف المظممة، األزقة القدرة، األماكن  ،ي الموقع غير الصحيوى "اإلسكان

األمراض الناجمة عن توالد شجع عمى انتشار تالرطبة، عدم كفاءة وسائل التخمص من الفضبلت، 
 السيد، اطيالعانعدام الحميمية )السيد عبد إلى  يؤديارتفاع معدالت التزاحم واالزدحام كذلك  الحشرات، 

1999 :273). 
وجدوا بأن ىذه العناصر ف، لمسكن والرداءة والتكثيف مِ دَ اىتم الباحثون بدرجة القِ  ،ذلكإلى  باإلضافة

حيث أنيا تؤثر عمى صحة أصحاب المسكن، لذلك تم تحديد ،لمضغوط اً بإمكانيا أن تكون مصدر 
لمستوى الباثولوجي، والعتبة العميا التي تمثل العتبة الدنيا التي تمثل ا: مستويات التأثير عبر مؤشرين ىما

المستوى الحرج. إذا انخفض المستوى األول فان الصحة الجسمية والعقمية لمساكنين تتعرض الضطرابات 
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اختبلل التوازن إلى  فان ذلك يؤدي ،شديدة القوة، في حين إذا انخفض المستوى الثاني عن الحد المطموب
                                                                               Chombart De lauwe0) 121: 1975 , ( األسري

التي تعتبر  (5791)( دولو شومبار)  Chombart De lauweوتؤكد الدراسات التي قام بيا   
القذرة( األكواخ )  "Taudis"مصطمحاستعمل  حيثأىم األبحاث التي بينت األبعاد الصحية لممسكن، من 
 المساكن العديمة النظافة، والتي ال تتوفر عمى ماء وال عمى قنوات صرف صحية، باإلضافةإلى  إشارة
تعيش في ىذه المساكن عائبلت ال  ،سوء التيوية، عدم توفر أشعة الشمس، أو المساكن القديمة جداإلى 

ة ذات كفاءة معينة. ويرى أن تستطيع التحكم في تربية أبناءىا، مع العمم أن رب األسرة يعمل في مين
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). 
ئق ال يوفر الخصوصية التي تعتبر من الوظائف األساسية التي أن السكن غير البلإلى  إضافة

 2..2ماك اندرو، و  ) فرانسيس تيجب أن يوفرىا السكن، لكونيا مطمبا ىاما في تحقيق استقرار الفرد
 (لويس)  Lewis، وىذا قد يكون مصدر لمضغوط النفسية ألفراد العائمة، وىذا ما بينتو دراسة (.21:
أفراد في  .1إلى  9.ؤلسر المكسيكية الفقيرة، التي تعيش في أسر مكونة من ( عند  دراستو ل1961)

غرفة واحدة، حيث تقل الخصوصية فتصبح الوظائف البسيطة مثل ارتداء المبلبس أو استخدام الحمام، 
 .(212: 2..2ماك اندرو، و  )فرانسيس ت كفاحا ضد الروتين اليومي الذي تمميو حاجات اآلخرين

 .النفسية داخل األسرةمسببا لمضغوط  القول أن السكن غير البلئق يعتبر مصدراإلى  يجرنا ما سبقو 
أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين العائبلت التي يزيد حجميا عمى  نتائج الجزئية الثانيةتبين  كما
ط النفسية الئقة أو غير الئقة، أي أن ىذه العائبلت تتساوى في الضغو  مساكنالقاطنة بو  فرد، 11أكثر من 

داخل األسرة، أي أنيا تتعرض لنفس الضغوط، ويعتبر جد منطقي ألنو ميما كانت طبيعة السكن فان ىذه 
ممكن أن مما قد يسبب ليا ضغوط نفسية التي  العائبلت تعيش في ازدحام واكتظاظ، بسبب كثرة أفرادىا،

عدم  أومنبعضيم بالبعض األخر  المشاعر واالنفعاالت الناتجة عن تأثر األفراد داخل األسرة تأتي من
 وأشعور أحد أو كل أفراد األسرة بالذنب  لعدم تحقيق انجاز أفضل،  من وأاإلشباع العاطفي في األسرة، 

 منم الجاذبية أو دالشعور بعمن  وأ شعور أحد أفراد األسرة بأن الوقت الكافي غير كاف بالنسبة ليم،من 
كثرة اإلصابة من  وأالشعور بعدم المياقة أو الكفاءة، من  وأعدم تقدير الذات لدى البعض أو الكل، 

الشعور باليتم لوفاة األب أو من  وأ ،كثرة تناول الكحوليات والمخدرات بين أفراد األسرةمن  وأباألمراض. 
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 معاناة األسرة من عبء الواجبات المدرسيةمن  وأتقاعد أحد الوالدين يسبب مشكمة في األسرة، من  وأ األم،
وكميا أحداث يمكن أن تحدث داخل إطار نظام العائمة (. 33: 7..2 تياني عثمان،و  ني عبد المقصود)أما

 حالة عدم  استقرار وتوتر في النظام العائمي. إلى  وتؤدي
 حجم  ، وفقالمنشأ ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي لثانيةا الفرعية تفسير نتائج الفرضية

 ونمط العائمة:
إلى  7أفراد أو من  6 إلى 2ميما كان حجم العائمة )من  الثانية أنو فرعيةفرضية التشير نتائج ال  

 انو ال توجد فروقإنمطيا )عائمة نووية أو ممتدة أو مركبة(، ف ميما كانو  فرد فأكثر(، 11أفراد أو من  .1
يخص الضغوط الئقة، فيما  مساكنغير الئقة، والعائبلت القاطنة ب مساكندالة بين العائبلت القاطنة ب

ىذا يعني أن ىذه و  ،0.5.غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   Tاألسرية الداخمية المنشأ، ألن قيم
فإنيا تتساوى في  ةأو غير الئق ةكن الئقاسمسواء تقطن في و  العائبلت ميما كان حجميا أو نمطيا 
عائمة ميما كان حجميا أو نمطيا أي  إلى أنويمكن إرجاع ذلك  ،درجة الضغوط األسرية الداخمية المنشأ

الضغوط التي تحدث نتيجة التفاعل بين أفرادىا، ويقصد بيا تمك األشياء أو األحداث التي إلى  معرضة
يحتك بيا النظام األسري الداخمي بالبيئة الخارجية بطريقة مباشرة وتتمثل ىذه الضغوط في المواقف 

، ودرجة االىتمام بالمنزل وشؤونو. وعدم كفاية الوقت التالية: صعوبة التعامل مع األطفال في األسرة
لبلىتمام بالشريك. وعدم كفاية الوقت لترفيو األسرة، وكثرة سموكيات أطفال األسرة وتشاجرىم، ومشاىدة 

وكثرة التنقبلت في  تقاسم المسؤوليات، وكثرة مشاغل األسرة،إلى  التمفزيون بكثرة في األسرة، وافتقار األسرة
ضعف العبلقات الزوجية والصداقات، وعدم االستمتاع باإلجازات، إحداث المراىقون متاعب األسرة، و 

باألسرة، وانشغال األسرة بوالدة طفل جديد. وكثرة الضيوف بالمنزل، وتدخل األدوار في األسرة، والزواج 
جازة الصيف، مرة ثانية في األسرة، وضعف العبلقات الزوجية مع الزوج أو الزوجة، وعدم االستمتاع بإ

وعدم االىتمام بإجازة نياية األسبوع، واختبلف الدين أو العقيدة داخل األسرة، وعدم تبادل الحديث، ووجود 
  (.33: 7..2تياني عثمان،و  )أماني عبد المقصود أحد الجدود بالمنزل، وضعف ميزانية األسرة

 وفق ،لخارجية المنشأفيما يخص الضغوط األسرية ا الثانية الفرعية تفسير نتائج الفرضية 
 حجم ونمط العائمة:
إلى  7أفراد أو من  6 لىإ 2كان حجم العائمة )من  إذا أنوالثانية كذلك  فرعيةتبين نتائج الفرضية ال

ذا كانو  فرد فأكثر( 11أفراد أو من  .1 دالة بين  انو ال توجد فروقإنمطيا )عائمة نووية أو ممتدة(، ف ا 
الئقة، فيما يخص الضغوط األسرية  مساكنالئقة والعائبلت القاطنة بغير  مساكنالعائبلت القاطنة ب

ىذا يعني أن ىذه العائبلت و  ،0.5.غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   Tالخارجية المنشأ ألن قيم
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أو غير  ةكن الئقاسمتقطن في  كانت سواءو  سواء كانت عائبلت نووية أو ممتدة،و  ميما كان حجميا
ويمكن إرجاع ذلك لكون ىذه العائبلت ليست  ،ساوى في الضغوط األسرية الخارجية المنشأفإنيا تت ةالئق

عرضة لؤلحداث التي تقع بين النظام األسري وبين  أي أنياخارجية عن األسرة، البمعزل عن الضغوط 
، البيئة المحيطة بو مثل: التمويل المادي لؤلسرة والرواتب، ومشكبلت العمل وعدم الرضا عن العمل

ومضايقات الجيران والبطالة، والمخاوف من تموث البيئة، وعدم االستقرار  ،واإلسراف في العطاء والتضحية
  (.34: 7..2تياني عثمان، و  المقصود)أماني عبد في عمل واحد 

دالة إحصائيا بين العائبلت المركبة فيما  اىناك فروق أنإلى  تشير ىذه الفرضية أيضافي حين 
، ويرجع 0.5.دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   Tاألسرية الخارجية المنشأ، ألن قيميخص بعد الضغوط 

غير الئقة، وىذا يعني أن العائبلت المركبة والقاطنة بمساكن  مساكنالفرق لصالح العائبلت القاطنة في 
ن عبارة أن أغمب ىذه المساكإلى  غير الئقة تعاني من ضغوط أسرية خارجية المنشأ، ويمكن إرجاع ذلك

عن مساكن قصديرية أو تقميدية ال تتوفر عمى أدنى الشروط الصحية وال عمى أدنى التجييزات ىذا من 
)رجاح بوروبي جية، ومن جية أخرى تعكس ىده المساكن مستوى اقتصادي واجتماعي ضعيف 

 التي بينت أن( 1962)( غنس) Gans ولقد أشارت عدة دراسات أىميا دراسة، (.12: 1..2فريدة،
طبقات اجتماعية واقتصادية فقيرة يعتمدون بوجو خاص عمى نمو عبلقات إلى  األشخاص الذين ينتمون

بالتالي ىذه و  ،(Gans,1962)  شخصية قوية مع الجيران، وبالتالي يظيرون ارتباطا قويا بجيرانيم
ن ىذا النوع من العبلقات المتقاربة قد تمعب دورا في ظيور الضغوط األسرية خاصة الخارجية المنشأ، أل

ويميل  ،تشجع القاطنين بيا عمى االختبلط بالجيران، وتشجع األطفال عمى المعب خارج البيوت  المساكن
حدوث منازعات ومشدات بين الجيران والى إلى  يؤدي وىذا قد  السكان ألن يعرفوا بعضيم بشكل جيد

تعتبر  وىذه التصرفات .الخ ،والى مراقبة بعضيم البعض تدخل الجيران في خصوصيات بعضيم البعض،
 . وتجعميا تعاني من الضغوط تؤثر عمى العائمة التي خارجية المنشأالضغوط ال من مصادر

 ، ويمكن أن يحدث ىو في أغمب األحيان يقع في أحياء غير الئقة السكن غير البلئق أنإلى  إضافة
ن كل األحوال التي تحيط بساكن أل عمى العائمة خارجي المنشأ  في حد ذاتو  في أغمب األحيان ضغطا

ليس لديو أي  إذ ،بعدم الرضا الروحي والمعنوي اإلحساسوتعبا وتثير فيو  الحي المتخمف تزيد جسمو شقاءً 
ال يرى أي جمال من حولو قد و  خصوصية، وليس لو حجرة يستريح فييا ليبل أو نيارا، ىدوء أو سبلم أو

، ويجب عميو أن يغمق ىذه النوافذ غير الكافية إذا أراد ماءيحجب عنو جيرانو منظر الجزء الصغير من الس
 .    (.27: 1999 السيد، العاطي)السيد عبد  مشاجرات الجيرانإلى  أن ال يستمع
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مصادر الضغوط  نالعائمة المركبة ممكن أن  يكون مصدرا م نمطأن إلى  كما يجب لفت االنتباه 
تضم مجموعة العائبلت البسيطة التي تؤلف وحدة  العائمةىذا النوع من ألن األسرية الخارجية المنشأ، 

خر أنيا تضم الزوج وزوجاتو واألخوة آقرابية نتيجة لوجود عضو مشترك يربط بينيما وىو الزوج، وبمعنى 
شقاء يقيمون تحت سقف واحد. وقد يظير نمط العائمة المركبة في حالة زواج األرامل األواألشقاء وغير 

أبنائيم من القرين المتوفى. وتسود داخل العائمة إلى  معيم في بيت واحد، إضافة بأقران جدد ويقيمون
عبلقة الزوجين مع أبنائيما وعبلقة األبناء فيما بينيم، العبلقات بين الزوجات إلى  المركبة إضافة

ذا ، وى(123-122 :1981)السمالوطي نبيل محمد توفيق، .شقاءاألالمتعددات وبين األخوة األشقاء وغير 
  كل عضو من أعضاء ىذه العائمة مما يسبب ليا إزعاج مع مرور الوقت تعدد زيارات أقاربإلى  يؤدي قد

بصفة غير الئق أو  ضيق ، وخاصة إذا كان السكنخاصة إذا كانت ىذه الزيارات متكررة وفي أي وقت
 .عامة

 ثةالثال فرعيةتفسير نتائج الفرضية ال: 
 أفراد  6الى 2 يتراوح مابين حجم العائمة  كان  أنو كمما الثالثة فرعيةنتائج الفرضية ال يتبين من 
القاطنة في مساكن غير العائبلت بين مركبة كانت ىناك فروق دالة إحصائيا  نووية أو العائمة توكمما كان

دالة    Tألن كل قيم   فيما يخص مواجية الضغوط األسرية القاطنة في مساكن الئقة،العائبلت و  الئقة
 ويرجع الفرق في درجة مواجية الضغوط األسرية لصالح العائبلت ،0.5.يا عند مستوى الداللة إحصائ

كل الشروط الصحية والظروف  عمىشمل ي  الذي البلئق أن السكن وىذا يعني ،القاطنة في مساكن الئقة
ية وىي التي تساىم في تأمين سبلمة الساكن وتحافظ عمى صحتو النفسية والجسمية واالجتماع الجيدة

المرحاض، بيت االستحمام، المطبخ، التدفئة، الكيرباء، مساحة المسكن، (تخص كل التجييزات الصحية 
كما يجب أن يدخل ضمن البيئة السكنية:  ،)عدد الغرف، عدد أفراد العائمة الساكنين تحت سقف واحد

نما الخصوصية، اليدوء الفضاء المفتوح، االستقبللية، والحرية، وىذه العناصر لي ست عناصر رفاىية، وا 
قدرة عمى ال  ليم العائمة يجعل أفراد، (18: 1998ىي أساسيات ضرورية في الحياة )حيدر فاروق عباس، 

أنو يقدم المأوى ألفراد العائمة فأنو يوفر إلى  ىذا النوع من السكن باإلضافة ألن ،مواجية الضغوط األسرية
مان وبالتالي يمبي حاجات ة المنزلية كالراحة والطمأنينة واألالتي تطغى عمى الحيا تاإلمكانيات والتسييبل

نفسية، مما يجعميم أكثر تكيفا مع صعوبات الحياة ويعني ىذا الصحة الويساىم في تمتعيم ب العائمة أفراد
حياة الفرد  الذين يرون أنبعض العمماء  مع ما ذىب إليو ، وىذا يتفقأكثر مواجية لمضغوط بكل أنواعيا
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العيش في الضيق يترك سمة واضحة  الذي ينتمي إليو، فممكية فضاء واسع أو الفضاء السكنيتسجل في 
                              .(Clavel, 2004 : 47)لمفرد

عمى مجموعتين من العائبلت  (شابن)  Chapinوىذا ما أكدتو الدراسة التجريبية التي أجراىا  
)التي كانت تسكن في  المجموعة األولى من العائبلتتعيش في ظروف سكنية مختمفة، حيث وضع 

)التي كانت تسكن في مساكن  الثانية ةمساكن غير الئقة( في ظروف سكنية حسنة، ووضع المجموع
الئقة( في ظروف سكنية سيئة. فوجد أن المجموعة األولى من العائبلت عدلت من سموكاتيا بسبب 

عة الثانية من العائبلت في اتجاىاتيا خاصة فيما يتعمق تحسين الظروف السكنية، في حين غيرت المجمو 
    بالمشاركة في الحياة االجتماعية أثناء استخدام غرفة المعيشة واألماكن المزدحمة داخل المسكن

(Chapin,1951)،  وىذا يتفق مع ما جاءت بو دراسةCoutras  (ك)أن تحسين إلى  التي أشارت وترا
 (Coutras, 1987) . ير طريقة العيشتغيإلى  الظروف السكنية يؤدي

 Lawrenceىناك من الباحثين من يربط بين السكن ومفيوم الذات أمثال زد عمى ذلك أن و 
 Beckerو (،1982))ستانفيمد(  Steinfield(، 1983))روولور(  Rowlers(، 1987))لورنس( 
صنع ويبني صورة الذات ( الذي يرى أن السكن ىو المأوى البسيط الذي يصبح بيتًا ي1977))بيكر( 

يؤكد معظم  ليذا و (.Maltais  & al, 2000 : 75) لمفرد، ويساىم في ارتفاع أو انخفاض تقديره لذاتو
 Lugassyالباحثين النفسانيين عمى دور السكن في تبمور مفيوم الذات لدى الفرد، فقد كشفت أعمال الباحث 

ىذه التعبيرات ترجع لمعبلقة المتبادلة بين  د والسكن( بأن ىناك عبلقة بين تعبيرات الجس.197))لوقاسي( 
أن ممكية السكن تعني لمفرد إثبات الذات، إلى  مفيوم الذات وبعض تصورات األنا، وكما تشير بعض الدراسات

ألن ىذه األخيرة وحدة حساسة ضعيفة وبالتالي يتمنون حمايتيا في مسكن قوي ال يمكن التعدي عميو 
(Segaud & al, 1998: 376.) 

األنا و  يسمح باالستقرار النفسي بين مختمف مستويات الذات خصوصًا بين األنا إذا البلئق السكنف
ثبات وتقوية ىويتو )إلى  ، إضافةاألعمى السكن ألن  ، (Segaud & al, 1998 : 375تقبل الفرد لذاتو وا 

ء النفسي الشخصي، عبارة عن عنصر يصقل ىوية الساكن فيو ألنو يساىم في صقل بعض نواحي البنا
فضاء إلى  والشخصية ومن بينيا السكن الذي يحولو الفرد ألن ىناك عدة عوامل تدخل في بناء اليوية

منزلي ومساحة شخصية وذاتية يختمف من خبلليا عن اآلخرين وينفرد بخصوصياتو، وأي فقدان لمسيطرة 
ىشاشة وضعف إلى  )عدم التكيف( يؤدي عمى المحيط المنزلي أو صعوبة امتبلكو ماديًا وفعميًا أو نفسياً 

 .(OMS,2004 : 03-04بناء الفرد أو العائمة )
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  ،(بمنيف) Viblen، (قوفمان) Goffmanأمثال:  الكثير من الباحثينوالممفت لبلنتباه أن 
Duncan (دونكان) ،Lauman (لومان) و ــالفرد يختار ويزين مسكنو بنفسو لتعزيز وتقوية صورت بينوا أن

 , Segaud & al) ة اجتماعية خاصة ــص لديو مكانـرى كشخـمن جية ومن جية أخرد ـكف

أن الفطرة األولية لئلنسان ىي حب الذات، اإلعجاب  (باشبلر)  Bachelardكما أكد  ،(379: 1998
بالذات، البحث عن مكان يصبح وحدتو المركزة ومأوى ىدوءه وسروره، المكان الذي يحتوينا وكل ماضينا، 

وأحبلمنا المستقبمية ويصبح ىذا المكان مسكننا الخاص، والذي من خبللو نستقر ونثبت في  حاضرنا
فضاء منزلي واحد في بنية اجتماعية محددة. ولقد أضاف باشبلر أن فعل السكن يبدأ من الشعور 

كل فرد من أفراد وكل ىذا يساعد  .(Pezeu-Massabuau, 2003 :18-19) بالحماية والمأوى واألمان
 .عائمة عمى االتزان النفسي وبالتالي يولد لديو القدرة عمى مواجية الضغوطال

 7 حجميا عنكانت العائمة ممتدة وكمما زاد  أنو كمما أيضا الثالثة  فرعيةالفرضية ال النتائج توضحو 
الئقة،  مساكنغير الئقة، والعائبلت القاطنة ب مساكنفانو ال توجد فروق دالة بين العائبلت القاطنة بأفراد 

ىذا و  ،0.5.عند مستوى الداللة  إحصائياغير دالة  Tألن قيم  ،الضغوط األسرية ةفيما يخص مواجي
ال يساعدىا السكن عمى مواجية الضغوط األسرية حتى ولو كان سكنا  حجمالكبيرة ال ةيعني أن العائم

 حول تؤكده عدة دراساتوىذا ما  ،ييالمعائمة قد يكون في حد ذاتو ضغطا عم حجم الكبيرالألن  ،الئقا
الذي يمثل تيديدا كبيرا لمحالة االجتماعية، النفسية والجسدية لمسكان ألن العبلقة  االكتظاظ داخل السكن

بين مساحة المسكن وعدد السكان مباشرة، وتسبب في ظيور العديد من اآلفات االجتماعية واالضطرابات 
 Chombart De Lauweو (رارومد) Romdart النفسية والجسدية. ولقد توصل كل من الباحث

إثبات ىذه العبلقة بين عدد القاطنين في السكن ومساحة ىذا األخير، حيث أنو كمما إلى  (شومبار دولو)
زاد عدد األفراد دون زيادة المساحة ظيرت آفات اجتماعية كالسرقة، الجريمة وتدني المستوى التربوي 

           جسدية والنفسية وانتشار األوبئة واألمراض المعديةشرعية وكذلك اضطرابات الالوالوالدات غير 
) (Lakabi,2002 : 26 .   

( عندما درس أثر االزدحام في المساكن 1975) (دولوشومبار ) Chombart De Lauweوجد و 
فرد في  505ـن المستوى الباثولوجي يتحدد بإخاصة فيما يتعمق باالكتظاظ أو التكثيف الداخمي لممسكن، ف

بعد أن حصر كل المعمومات عن حياة العائبلت فرد في الغرفة، ووجد كذلك  2بـلغرفة، والمستوى الحرج ا
استقطب األساسيات المساحية المطموبة لمفرد في الوحدة السكنية، أنو عندما تقل المساحة  وبعدما الفرنسية
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ولوجية تتأثر كثيرا، وتتدىور ويكثر ن حالتو االجتماعية والباثإف 2م 903-709المستغمة لمفرد في المسكن عن 
 . (Chombart De Lauwe, 1975:121)  الزحام المرض والجريمة نتيجة ليذا

 

 الفرضية الجزئية الثانية: نتائج تفسيرو  عرض  1-1-1-2
 تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي:

ا، وفق " توجد عبلقة بين تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتي
 متغيرّي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر".

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

 كما يمي: الثبلث سيتم عرض نتائج فرضياتيا الفرعية
 األولى فرعيةالفرضية ال عرض نتائج: 

 :الصفريةالفرضية 

ت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا، عينة العائبلبين  اتوجد فروق دالة إحصائيال  "
وفق متغيري  ،الضغوط األسرية  ما يخصفي  وعينة العائبلت التي توجد تنظيم في  الفضاء الداخمي لمساكنيا

 ." عائمة مركبة( ،)عائمة نووية، عائمة ممتدة فأكثر( ونمطيا 11من أفراد، 11-7 أفراد، 6-2) حجم العائمة

 :بحثفرضية 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 

عائمة ممتدة، عائمة  فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، 11أفراد، من 11-7أفراد،  6-2متغيري حجم العائمة )
 مركبة( ".
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 في تنظيم ال يوجد التي لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: يمثل نتائج اختبار 51جدول رقم )
 فيما بخص ،(لمساكنيا الفضاء الداخمي في  تنظيم توجدوعينة العائبلت التي  ،لمساكنياالفضاء الداخمي 

  .حجم العائمة فقالضغوط األسرية، و 
 اإلحصائيت اناثالبي

 المتغيراث:

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

قيمت الذاللت  T قيمت

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 

الضغىط  

 األسريت

 

من       

2 - 6 

 أفراد

في تنظيم  ال يىجذعائالث 

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

132 172696 26637  

7614 

 

 

76889 

 

7675 

 

غير 

 في تنظيم يىجذعائالث  دالت

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

36 

 

172628 25613 

من     

7- 17 

 أفراد

 في تنظيميىجذ  العائالث 

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

173 176677 23698  

1627 

 

76232 

 

7675 

 

غير 

 دالت
 في  تنظيم يىجذ عائالث

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

67 171675 7658 

 11من 

 فرد فأكثر

 في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

37 178695 29664  

1677 

 

76318 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
 في  تنظيميىجذ عائالث 

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

32 171678 29633 

 

 يمي:( ما 51من الجدول رقم ) يتبين
  فراد فقيمة أ 6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =..14 ألن قيمة  ،غير دالة إحصائيا وىي

ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0889.الداللة المحسوبة تساوي 
 لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم ال يوجديعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي 

  .فيما يخص الضغوط األسرية لمساكنياداخمي تنظيم الفضاء ال يوجدوالعائبلت التي 

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1.2. ألن قيمة  ،غير دالة إحصائيا وىي
ىذا يعني و  (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0232.الداللة المحسوبة تساوي 

والعائبلت  لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم ال يوجدي أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت الت
 .فيما يخص الضغوط األسرية ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدالتي 

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =10.. ألن  ،وىي غير دالة إحصائيا
 (، α=.0.5الداللة المعتمد لدينا ) وىي أكبر من مستوى 0318.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

الفضاء الداخمي  في تنظيمال يوجد ىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي و 
  .فيما يخص الضغوط األسرية لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي  لمساكنيا
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 في تنظيم ال يوجدالتي  )عينة العائبلت لعينتين مستقمتين T(: يمثل نتائج اختبار 52دول رقم )ج
 فيما يخص ،(لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوعينة العائبلت التي  ،لمساكنياالفضاء الداخمي 

 .نمط العائمة فقالضغوط األسرية، و 
                    البياناث اإلحصائيت                

 المتغيراث:

 

 العينت

  

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

 

االنحراف 

 المعياري

 

 قيمت

T 

 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ 

 

 

 الذاللت

 

 

 

 

الضغىط  

 األسريت

 

 نىويت

 في تنظيم ال يىجذعائالث 

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

171 174646 26624  

 

1628 

 

 

76277 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء  في تنظيم يىجذعائالث 

 هالمساكنالذاخلي 

54 

 

99615 27621 

 

 ممتذة

 في تنظيم ىجذي العائالث 

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

58 176636 25691  

 

7659- 

 

 

76553 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء  في تنظيم يىجذ عائالث

 لمساكنهاالذاخلي 

23 117613 24697 

 

 مركبت

 في تنظيم يىجذ ال عائالث

 لمساكنهاالفضاء الذاخلي 

43 175677 25617  

 

7683 

 

 

76477 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنهاالذاخلي 

51 177629 28697 

 

 يمي:( ما 52الجدول رقم ) يشير
  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =1028 ألن قيمة الداللة المحسوبة  ،وىي غير دالة إحصائيا

ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5مستوى الداللة المعتمد لدينا ) وىي أكبر من ..02.تساوي 
 يوجدوالعائبلت التي  لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم ال يوجدفروق دالة بين العائبلت التي 

 .األسرية، فيما يخص الضغوط لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم
  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.059- ألن قيمة الداللة المحسوبة  ،ر دالة إحصائياوىي غي

ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0553.تساوي 
 يوجدوالعائبلت التي  لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم ال يوجدفروق دالة بين العائبلت التي 

 .خص الضغوط األسرية، فيما يلمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم

  

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =.083، ألن قيمة الداللة المحسوبة  ،وىي غير دالة إحصائيا
 ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 04.7.تساوي 



 الفصل السادس                                                                  عرض وتفسير النتائج

-381- 

 

  يوجدوالعائبلت التي  مساكنيالالفضاء الداخمي  في تنظيم ال يوجدفروق دالة بين العائبلت التي 
 
 .فيما يخص الضغوط األسرية لمساكنياالفضاء الداخمي  في نظيم

 
الفروق جاءت  كلتحقق، ألن ت لم الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة ىذه و تبين من خبلل عرض نتائج

 دالة إحصائيا.غير 

 الثانية: فرعيةعرض نتائج الفرضية ال 
 :الصفريةالفرضية 

عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي  بين افروق دالة إحصائي توجد ال" 
لمساكنيا، وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط 

وفق  ،(ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ )ضغوط نفسية داخل األسرة، األسرية
 عائمة ،)عائمة نووية، عائمة ممتدة فأكثر( ونمطيا 11من أفراد، 11-7 أفراد، 6-2) غيري حجم العائمةمت

  ."مركبة(

 :بحثفرضية ال
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا، 

مساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط األسرية وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي ل
، وفق متغيري ()ضغوط نفسية داخل األسرة، ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ

فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة  11أفراد، من 11-7أفراد،  6-2حجم العائمة )
   مركبة(". 
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في تنظيم  ال يوجدالتي  لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: يمثل نتائج اختبار 53جدول رقم )
الفضاء الداخمي لمساكنيا، وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا( فيما يخص 

 لعائمة.أنواع الضغوط األسرية، وفق حجم ا
 
 

 اإلحصائيت  البياناث

 يراثالمتغ

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمة

 

 

 

 قيمة

 الداللة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 المعتمد

 الداللة

 

 

 الضغىط

النفسيت 

داخل 

 األسرة

من      

2- 6 

 أفراد

  8641 23697 132 مساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيم ال يىجذ عائالث

1616 

 

76244 

 

7675 

غير 

 دالت

 36 لمساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ عائالث

 

22622 5694 

من              

7-

17  

 أفراد

  8637 25628 173 مساكنهاالفضاء الذاخلي في تنظيم يىجذ  ال عائالث

1656 

 

76121 

 

7675 

 

غير 

 دالت

 7658 23628 67 لمساكنها الفضاء الذاخلي في تنظيم يىجذعائالث 

من 

11 

 فرد

 فأكثر

  11681 26676 37 مساكنها الفضاء الذاخليفي تنظيم  ال يىجذعائالث 

7652 

 

76671 

 

7675 

غير 

 دالت

 7688 25657 32 الفضاء الذاخلي للسكن في تنظيم يىجذعائالث 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

الذاخليت 

 المنشأ

من      

2 - 

6 

 أفراد

  14628 53627 132 اكنهامس الفضاء الذاخلي في تنظيم يىجذ العائالث 

7677- 

 

76483 

 

7675 

غير 

 دالت

 36 لمساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيميىجذ عائالث 

 

55614 14665 

من            

7- 

17 

 أفراد

 54617 173 مساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 

12672  

 

7656 

 

 

76577 

 

 

7675 

 

 

غير 

 15627 52687 67 لمساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيم جذيىعائالث  دالت

من 

11 

فرد 

 فأكثر

  15613 56619 37 مساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيميىجذ  العائالث 

 

7699 

 

 

76323 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
 16623 52641 32 لمساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 

 

 

 الضغىط

الخارجيت 

 منشأال

من      

2 - 

6 

 أفراد

  7632 25679 132 مساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 

7665 

 

 

76517 

 

 

7675 

 

 

غير 

 36 لمساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث  دالت

 

24692 7674 

من            

7- 

17 

 أفراد

  7627 26661 173 اكنهامسالفضاء الذاخلي  في تنظيميىجذ  العائالث 

 

1634 

 

 

76187 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
 8611 24697 67 لمساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيميىجذ عائالث 

من 

11 

فرد 

 فأكثر

  8612 26677 37 مساكنهاالفضاء الذاخلي  في تنظيميىجذ  العائالث 

 

1611 

 

 

76269 

 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت
 7677 23688 32 لمساكنهاالفضاء الذاخلي  في  تنظيم يىجذعائالث 
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 يمي:( ما 53يبلحظ من الجدول رقم )
 فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =1.16 ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا
ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0244.الداللة المحسوبة تساوي 

 لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد النو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي يعني أ
، فيما يخص الضغوط النفسية داخل لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي 

  .األسرة

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1056  يمة ألن ق ،وىي غير دالة إحصائيا
ىذا و  (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0121.الداللة المحسوبة تساوي 

 لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد اليعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي 
خل التي فيما يخص الضغوط  النفسية دا لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت 

  .األسرة
  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.052 ألن  ،وىي غير دالة إحصائيا

ىذا و  (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 06.1.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 
 لمساكنيالداخمي الفضاء ا في تنظيم يوجد اليعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي 

  .فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي 

 
 المنشأ:  ةفيما يخص بعد الضغوط األسرية الداخمي

  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =.07.- ألن  ،وىي غير دالة إحصائيا
 (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0483.بة تساوي قيمة الداللة المحسو 

الفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي و 
فيما يخص الضغوط األسرية  ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي  لمساكنيا
  .المنشأ ةالداخمي

 أفراد فقيمة  .1-7لنسبة لمعائبلت ذات الحجم من باT =.056   وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0577.الداللة المحسوبة تساوي 

 لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد اليعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي 
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 ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدالعائبلت التي و 
  .المنشأ

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.099 ألن  ،وىي غير دالة إحصائيا
 (، .α=..0وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0323.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

الفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي و 
فيما يخص الضغوط األسرية  ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي  لمساكنيا
 .المنشأ ةالداخمي

 
 فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ: 

 أفراد فقيمة  6-2ت الحجم من بالنسبة لمعائبلت ذاT  =.065 ألن قيمة  ،وىي غير دالة إحصائيا
ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0517.الداللة المحسوبة تساوي 

 لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد ال يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي
فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية  ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم ديوجوالعائبلت التي 

 .المنشأ

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1034  ألن  ،وىي غير دالة إحصائيا
   (α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .018.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

الفضاء الداخمي  في تنظيم ال يوجدو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ىذا يعني أنو 
فيما يخص الضغوط األسرية  ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي  لمساكنيا

 .الخارجية المنشأ

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1011 ن أل ،وىي غير دالة إحصائيا
ىذا و  (α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0269.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

 لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد اليعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي 
لخارجية فيما يخص الضغوط األسرية ا ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي 

 .المنشأ
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 في تنظيم ال يوجدالتي  لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: يمثل نتائج اختبار 54جدول رقم )  
 فيما يخص( لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوعينة العائبلت التي  ،لمساكنياالفضاء الداخمي 

  .نمط العائمة فقأنواع الضغوط األسرية، و 
 اإلحصائيت البياناث                  

                                                

 المتغيراث

 العينت  

   

المتىسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمت

 

 

 

 قيمت الذاللت

 المحسىبت

مستىي 

 الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضغىط 

النفسيت 

داخل 

 األسرة

 

 

 نىويت

الفضاء الذاخلي  في  نظيمتيىجذ  العائالث 

 لمساكنها

171 24653 8694  

1639 

 

76165 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

54 

 

22667 7627 

 

 ممتذة

الفضاء الذاخلي  في  تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

58 25677 9676  

7677 

 

76943 

 

7675 

 

غير 

 دالت

 
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

23 24691 8672 

 

 

 مركبت

الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

43 25679 8697  

1615 

 

76257 

 

7675 

غير 

 دالت

 
الفضاء الذاخلي  في  تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

51 23684 6697 

 

 

 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

الذاخليت 

 لمنشأا

 

 نىويت

الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

171 54671 14642  

7669 

 

76487 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

54 

 

52643 14698 

 

 

 ممتذة

الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

58 54626 12671  

 

1671- 

 

 

76313 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

23 57643 12661 

 

 

 

 مركبت

الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

43 53649 13674  

7628 

 

76774 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

51 52659 16658 

 

 

 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

الخارجيت 

 المنشأ

 

 

 نىويت

الذاخلي  في الفضاء تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

171 25692 7637  

1659 

 

76112 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

54 

 

24676 7694 

 

 ممتذة

ي الفضاء الذاخل في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

58 27673 7681  

7647- 

 

76687 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

23 27678 6669 

 

 مركبت

الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

43 25672 6698  

1622 

 

76223 

 

7675 

 

غير 

 دالت
خلي الفضاء الذا في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

51 23686 7659 
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 يمي:( ما 54من الجدول رقم ) يتضح
 :ألسرةافيما يخص الضغوط النفسية داخل 

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT =1039  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
يعني أنو ليس ىناك ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0165.تساوي 

 يوجد والعائبلت التي لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 

 األسرية.فيما يخص الضغوط النفسية داخل  لمساكنيا،الفضاء الداخلي  في تنظيم

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.0.7  المحسوبة وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0943.تساوي 

 يوجد والعائبلت التي لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 

 األسرة.داخل  الضغوط النفسيةفيما يخص  ،لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم

 لنسبة لمعائبلت المركبة فقيمة باT =1015  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .025.تساوي 

 ديوج والعائبلت التي لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 

 األسرية.فيما يخص الضغوط   ،لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم
 

 
 المنشأ:  ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =.069  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0487.تساوي 

يوجد  والعائبلت التي لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 

 .المنشأ ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي ،لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم
  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =10.1-  الداللة المحسوبة وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0313.تساوي 
 يوجد والعائبلت التي لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيميوجد  الفروق دالة بين العائبلت التي 

 .المنشأ ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي ،لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT  =.028  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0774.تساوي 
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 يوجدئبلت التي والعا لمساكنياالفضاء الداخلي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 

 .المنشأ ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي ،لمساكنيا الفضاء الداخلي في تنظيم
 

 
 فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ: 

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =1059  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5لة المعتمد لدينا )وىي أكبر من مستوى الدال 0112.تساوي 

 يوجدوالعائبلت التي  لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 
 .فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.04.- ي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة وى
  ىذا يعني أنو ليس ىناكو  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0687.تساوي

يوجد والعائبلت التي  لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 
 . ا يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأفيم ،لمساكنياالفضاء الداخمي  تنظيم في

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =1022  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0223.تساوي 

 يوجدوالعائبلت التي  لمساكنيالفضاء الداخمي ا في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 
 .فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ لمساكنيا،الفضاء الداخمي  في تنظيم

 
ن كل الفروق أل ،تحققتن ىذه األخيرة لم أالفرضية الفرعية  ىذه من خبلل عرض نتائج وتبين

 .حصائياإجاءت غير دالة 
 

 لثة:الثا فرعيةالفرضية ال نتائج عرض 
 :الصفريةالفرضية 

عينة العائبلت التي ال يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي بين  اتوجد فروق دالة إحصائي ال"
الضغوط مواجية  ما يخصفي لمساكنيا، وعينة العائبلت التي يوجد تنظيم في الفضاء الداخمي لمساكنيا

)عائمة نووية، عائمة  فأكثر( ونمطيا 11من أفراد، 11-7 أفراد، 6-2) وفق متغيري حجم العائمة ،األسرية
 ."مركبة( عائمة ،ممتدة
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 :بحثفرضية 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، 

فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة،  11أفراد، من 11-7أفراد،  6-2غيري حجم العائمة )وفق مت
 عائمة مركبة(".

 في تنظيم ال يوجدالتي  لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: يمثل نتائج اختبار 55جدول رقم )
 فيما يخص( لمساكنياالداخمي  الفضاء في تنظيم يوجدوعينة العائبلت التي  ،لمساكنياالفضاء الداخمي 

  .العائمة حجم فقالضغوط األسرية، و  مواجية
 اإلحصائيت البياناث                 

 المتغيراث

 

 العينت

   

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ 

 الذاللت

 

 

 

 

 

 

 

 

مىاجهت 

الضغىط  

 األسريت

 

 

ن       م

2 - 6 

 أفراد

الفضاء  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنهاالذاخلي 

132 53627 14628  

 

7671- 

 

 

76475 

 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت
تنظيم الفضاء الذاخلي  يىجذعائالث 

 لمساكنها

36 

 

55614 14665 

 

 -7من     

 أفراد 17

الفضاء  في تنظيميىجذ  العائالث 

 لمساكنهاالذاخلي 

173 54617 12672  

 

7658 

 

 

76558 

 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت
الفضاء  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنهاالذاخلي 

67 52687 15627 

 

 11من 

 فرد فأكثر

الفضاء  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنهاالذاخلي 

37 56619 15613  

 

1677 

 

 

76327 

 

 

7675 

 

 

غير 

اء الفض في تنظيم يىجذعائالث  دالت

 لمساكنهاالذاخلي 

32 52641 16623 

 

    

 يمي:( ما 55من الجدول رقم ) يتبين
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.071-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0475.الداللة المحسوبة تساوي 
 لمساكنيا الفضاء الداخمي في تنظيم يوجد الليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي يعني أنو 

  .، فيما يخص مواجية الضغوط األسريةلمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي 
  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.058  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0558.ة المحسوبة تساوي الدالل
لمساكنيا الفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد اليعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي 
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، فيما يخص درجة مواجية الضغوط لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي 
 .األسرية

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =10..  وىي غير دالة إحصائيا ألن
  (،  α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .032.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

الفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي و 
، فيما يخص مواجية الضغوط لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوالعائبلت التي  كنيامسال

 .األسرية

 

 في تنظيم ال يوجدالتي  لعينتين مستقمتين )عينة العائبلت T(: يمثل نتائج اختبار 56جدول رقم ) 
 فيما يخص( لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجدوعينة العائبلت التي  ،لمساكنياالفضاء الداخمي 

   .العائمة نمط فقالضغوط األسرية، و  مواجية
 

 اإلحصائيت البياناث                

 المتغيراث

 العينت

   

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ 

 الذاللت

 

 

 

    

مىاجهت 

الضغىط  

 األسريت

 

 

 نىويت

الفضاء الذاخلي  في تنظيميىجذ  الث عائال

 لمساكنها

171 54671 14642  

 

7669 

 

 

76487 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

54 

 

52643 14698 

 

 ممتذة

الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

58 54626 12671  

 

1671- 

 

 

76313 

 

 

7675 

 

ير غ

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

23 57643 12661 

 

 مركبت

الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذ العائالث 

 لمساكنها

43 53649 13674  

 

7628 

 

 

 47677 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت
الفضاء الذاخلي  في تنظيم يىجذعائالث 

 لمساكنها

51 52659 16658 

 

 

 ( ما يمي:56ظ من الجدول رقم )يبلح 

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT =.069  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0487.تساوي 

 يوجدوالعائبلت التي  لمساكنياخمي الفضاء الدا في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 
  .فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم
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  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =10.1-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ني أنو ليس ىناك ىذا يعو  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0313.تساوي 

 يوجدوالعائبلت التي  لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 
  .فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =.028 ة وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوب
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 4.077تساوي 

 يوجدوالعائبلت التي  لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الفروق دالة بين العائبلت التي 
  .فيما يخص مواجية الضغوط األسرية ،لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم

 
الفرضية الفرعية أن ىذه األخيرة لم تتحقق، ألن كل الفروق جاءت  ىذه ل عرض نتائجوتبين من خبل

 غير دالة إحصائيا.
 تحقق.ت ثانية لميمكن القول أن الفرضية الجزئية ال وبصفة عامة

 

  الثانية: جزئيةال تفسير نتائج الفرضية 1-1-1-2-2
ال توجد فروق أنو  ،الثبلث فرعيةياتيا المن خبلل فرضذلك الثانية و  جزئيةيتضح من نتائج الفرضية ال

الفضاء  في تنظيم يوجد والعائبلت التي لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد الدالة بين العائبلت التي 
غير دالة   T ألن كل قيم ،تيامواجيو  ياوأنواع الضغوط األسرية كل من فيما يخص ،لمساكنياالداخمي 

 يوجد السواء و  ىذا يعني أن ىذه العائبلت ميما كان حجميا أو نمطياو  . 0.5.توى الداللة إحصائيا عند مس
الضغوط فإنيا تتساوى في    لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم يوجد أو لمساكنياالفضاء الداخمي  في تنظيم

جية ىذه ، أي كميا تعاني من الضغوط األسرية بكل أنواعيا وتتساوى في مواتيامواجيو  ياوأنواع األسرية
يسبب ضغوط أسرية وال يساعد عمى ال الضغوط، وىذا يدل عمى أن متغير بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن 

( في 1985) (كيوران)  Curranأشارت إليو مواجيتيا بل ىناك متغيرات أخرى تمعب دورا في ذلك، وىذا ما
في حياة العائبلت ميما كان حجميا  دراستيا حين حددت خمسة وأربعين موقفا من المواقف المسببة لمضغوط

ونمطيا، وقد تضمنت ىذه المواقف كيفية التعامل مع األطفال، العبلقات الزوجية، الصحة والمرض، وعدم 
ني عبد )أما الخ ،كفاية الوقت، التقاعد، قواعد تنظيم المنزل وغيرىا، عدم التوافق بين األزواج والزوجات

      (.34 :7..2المقصود وتياني محمد عثمان، 
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 Mccubbin، )ىاريس(  Harris،)بومان(  Baumanوىم وكما حددت مجموعة من الباحثين
تتمثل و األسرية الضغوط إلى  ( ستة مجاالت قد تؤدي1989عام ) )باترسن(  Patterson،)نماك كوب(

قضايا الجنسية في وكذلك التغير في ال ،وفي أساليب معيشتيم رىم،افي: التغير في عدد أفراد العائمة، وفي أدو 
وتحمل أعباء تربية األبناء؛ وأيضا فقدان عضو من أعضاء العائمة أو أحد األقارب أو  )الحمل(، العائمة

األصدقاء، أو فقدان دخل أو ثروة؛ المسؤوليات المرتبطة بالشؤون العائمية، أو المرتبطة بالرعاية الصحية. 
ومما ال شك فيو أيضا أن ارتفاع تكاليف الحياة تقمق كثير  ،قضايا إدمان المخدرات، قضايا الصدام مع القانون

الخدمات و  القمق عمى عدم كفاية ما لدييم من مال لشراء الغذاء، والمبلبس والعناية الصحية،و  من األفراد،
الخوف من البطالة أو من التوقف عن العمل، والعجز المدرك أو إلى  والتعميم يضعف أفراد العائمة، ويؤدي

ي ألفراد العائمة لمبقاء عمى حالة مادية جيدة تدفع بيم لمبحث عن وظيفة إضافية، فالعمل اإلضافي الحقيق
سمب الفرد وقت راحتو ويضعف قوتو وطاقتو، ويتضح ذلك في زيادة االنفعال يلكنو  يجمب المال اإلضافي،

ن ضغط التعب والمشكبلت ومن ثم فان المشكبلت المادية واالقتصادية تزيد م والعصبية واإلحباط والقمق،
 (.61: 4..2 العائمية )بشرى إسماعيل،

الكثير من الدراسات أن الضائقة االقتصادية ليا دورا كبيرا في ظيور الضغوط  أيضا تتبثأو  
( التي بينت أن المشقة أو الضائقة المالية 2..2وآخرون ) (نو لين)  Leinonen ةدراس :ومنيا األسرية

الوالدين، وتؤثر ىذه الضغوط سمبا عمى صحة األميات وذلك عن طريق  تسبب ضغوطا شديدة لكل من
زواجي العدائي. ومنيا كذلك وارتبط قمق اآلباء بالتفاعل ال ؛زيادة المزاج المكتئب وأعراض القمق

( التي بينت أن العوامل االقتصادية ترتبط ارتباطا داال بمشاعر 2..2) (كونجر)  Congerدراسة
ضغوط النفسية لآلباء واألميات، كذلك تسيم في إحداث مشكبلت في التفاعل بين أفراد الو  اإلحباط واليأس

انخفاض مستوى الممارسات والوظائف الوالدية ومن ثم سوء التوافق الشخصي إلى  العائمة، مما يؤدي
بد واالجتماعي لدى األطفال والشباب في ىذه العائبلت، وظيور أعراض األمراض النفسية لدييم )أماني ع

 (115-114: 7..2تياني محمد عثمان،و  المقصود

أن أغمب العائبلت معرضة لما يعرف بضغوط الحياة اليومية التي ىي مصدر لكثير إلى  إضافة
ولكن عندما تتكدس تصبح مصدرا لمضغوط )فايز  ،من المشكبلت التي ال تكون ىامة في حد ذاتيا

 (. 189-188: 1992قنطار،
المعرفية و  النفسيةو  في الخصائص الجسميةتتمثل التي  العوامل الذاتية أىميةب كما يجب أن ننوه

           ميولو  كذلك بعض الخصائص الشخصية من سماتو  والبيولوجية الخصائص الفسيولوجيةو 
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النفسية داخل األسرة والضغوط األسرية الداخمية  الضغوط إحداثلكل فرد من أفراد العائمة في  ،اعتقاداتو 
عبلقة مباشرة في  لعوامل واألبعاداذه حيث أثبتت عدة دراسات أن ليلعائمة وحتى مواجيتيا، المنشأ في ا
ميول انفعالية تساىم بطريقة مباشرة و  ذلك لكونيا تتضمن مركبات عقمية معرفيةو   األسرية طو ظيور الضغ
الرويشدي  سامي صالح دراسةنجد  دراساتال ا، ومن ىذه ط أو حتى وضع حّد ليو الضغ ىذه عمى إثارة

الرويشدي،  سامي صالح) ستجابة ألحداث الحياة الضاغطةلبل العمرو  أىمية الخبرةإلى  التي أشارت
2..2 .) 

بين الضغوط  وجود عبلقة ارتباطية موجبة قويةإلى  أيت حمودة حكيمة وكذلك خمصت دراسة
 .(6..2 ،حكيمة )أيت حمودة وسمة القمق

مجموعة من الصفات إلى  )روزنمان(  Rosenmanو (فريدمان) friedmanأشار كل من  كما 
ىي: سمة العدوانية، درجة العالية و  وطوضعت تحت تسمية النمط "أ" من السموك تعمل عمى زيادة الضغ

سمة القمق تزيدان من حساسية الفرد و  بةآأيضا سمة الكو االحتمال  و  الصبر قمةو  مدافعية، روح التنافس، ل
  (.2.1:  6..2)أيت حمودة حكيمة، استجابة الضغطتضخيم إلى  ما يؤديملمضواغط 

الذين تحصموا عمى درجة عالية من األفراد بين فييا أن  لتيا (فيدين)  Nevidدراسة إلى  إضافة
عمي العكس صحيح بالنسبة لمتشاؤم )و  التفاؤل يتميزون بدرجة منخفضة الستجابات الضغط،

  (.146: ...2،عسكر
 دور العوامل السابقة الذكر في مواجية الضغوط، ومنياإلى  رتشيدراسات أخرى  في حين ىناك

مجموعة من السمات التي تساعد عمى مواجية  -أىمية الصبلبة النفسية إلى  (لوثان) Luthansدراسة 
كمنطقة عازلة الصبلبة النفسية تعمل  حيث ،في تخفيف اآلثار السمبية لمضغوط -مصادر الضغوط 

  Bandura دراسة وضحتأ كذلكو  .(145:  ...2 ،)عمي عسكر تخفف اآلثار السمبية لمضغوط
 مفعاليتيو   مإدراك الفرد لقدراتي الذين لدييم ذوي الدرجة العالية من الكفاية الذاتية، أي األفراد  أن (باندورا)

عمي في مواجية أحداث الحياة، يواجيون المواقف الضاغطة بدرجة منخفضة من االستثارة الفسيولوجية )
 (. 146: ...2،عسكر
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  :الثالثة جزئيةالالفرضية  نتائج تفسيرو  عرض 1-1-1-3
 تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي:

" توجد عبلقة بين الممارسات العائمية داخل السكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، 
             وفق متغيرّي حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".       

 : الثالثة لجزئيةالفرضية ا نتائج عرض 1-1-1-3-1
 كما يمي: فرعية الثبلثسيتم عرض نتائج فرضياتيا ال

 األولى فرعيةعرض نتائج الفرضية ال: 

  الفرضية الصفرية:
بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة  اتوجد فروق دالة إحصائيال  "

ئمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما بالممارسات العا
 فأكثر( ونمطيا 11من أفراد، 11-7 أفراد، 6-2) وفق متغيري حجم العائمة يخص الضغوط األسرية،
 ." مركبة( عائمة ،)عائمة نووية، عائمة ممتدة

  :فرضية البحث
لعائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة عينة ا بين توجد فروق دالة إحصائيا "

بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما 
 فأكثر( ونمطيا 11من أفراد، 11-7 أفراد، 6-2) وفق متغيري حجم العائمةيخص الضغوط األسرية، 
 ."مركبة(عائمة  ،)عائمة نووية، عائمة ممتدة
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في  دوجيالعائبلت التي ال  ةعينلعينتين مستقمتين ) T(: يمثل نتائج اختبار 57جدول رقم )
فضاءات خاصة  مساكنيافي  دوجيالعائبلت التي  عينةو  فضاءات خاصة بالممارسات العائمية مساكنيا

 .حجم العائمة فقغوط األسرية، و الض فيما يخصبالممارسات العائمية( 
 اإلحصائيتالبياناث                              

 المتغيراث:

 العينت

  

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

 قيمت 

الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ 

 

 الذاللت

 

 

 

 

 

 

 

 

الضغىط  

 األسريت

 

من       

2 - 6 

 أفراد

 فضاءاث مساكنها في يىجذ العائالث 

 عائمية بالممارسات ال خاصت

177 172664 24627  

7611- 

 

 17691 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذعائالث 

  بالممارسات العائمية خاصت 

61 

 

173611 28693 

 

 

من     

7- 17 

 أفراد

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

96 174623 26677  

7677 

 

76996 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذ عائالث 

 بالممارسات العائميةخاصت 

67 174621 24664 

 

 

 11من 

فرد 

 فأكثر

فضاءاث  مساكنها في يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

46 174648 29674  

 

7645- 

 

 

76652 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 لممارسات العائمية باخاصت 

23 177691 29652 

 

 يمي:( ما 57من الجدول رقم ) يبين
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =..11- غير دالة إحصائيا ألن قيمة  وىي

ىذا و (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0911.الداللة المحسوبة تساوي 
خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديناك فروق دالة بين العائبلت التي ال يعني أنو ليس ى
العائمية، فيما  خاصة بالممارسات فضاءات مساكنيافي  دوجيوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية

 .يخص الضغوط األسرية

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.... غير دالة إحصائيا ألن قيمة وىي 
ىذا و  (، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0996.الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجدييعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما  ،العائمية خاصة بالممارسات فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية

 .الضغوط األسريةيخص 

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.045-  وىي غير دالة إحصائيا ألن
  (،  α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0652.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال و 
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فيما  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيا في يوجدوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية
 .يخص الضغوط األسرية

 

 في دوجيالعائبلت التي ال  ةعينلعينتين مستقمتين ) T(: يمثل نتائج اختبار 58جدول رقم )
فضاءات خاصة  مساكنيا في دوجيبلت التي العائ عينةو  فضاءات خاصة بالممارسات العائمية مساكنيا

 نمط العائمة. فقغوط األسرية، و الض فيما يخص (بالممارسات العائمية
 اإلحصائيت البياناث                         

 المتغيراث

 العينت

   

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ 

 لتالذال

 

 

 

 

 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

 

 

 نىويت

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

138 174651 25647  

7694 

 

76345 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

87 

 

171678 28611 

 

 

 ممتذة

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

49 175651 26621  

7683- 

 

76475 

 

7675 

 

غير 

 دالت

 

 
فضاءاث  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

32 117638 24657 

 

 

 

 مركبت

فضاءاث  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

62 177673 27682  

 

 

1627- 

 

 

 

76234 

 

 

 

7675 

 

 

 

غير 

 دالت

 

فضاءاث  مساكنهافي   يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

32 177613 25693 

 

 يمي:( ما 58يبلحظ من الجدول رقم )
  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT =0.94   وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة تساوي

ىذا يعني أنو ليس ىناك فروق و  (،α=.0.5مستوى الداللة المعتمد لدينا )وىي أكبر من  0345. 
والعائبلت التي   خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديال  دالة بين العائبلت التي

 .فيما يخص الضغوط األسرية ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجدي

   فقيمة بالنسبة لمعائبلت الممتدةT =.083-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 04.5.تساوي 

والعائبلت  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
 .فيما يخص الضغوط األسرية ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديالتي 
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  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =102.-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0234.تساوي 

والعائبلت  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديتي ال فروق دالة بين العائبلت ال
 األسرية.فيما يخص الضغوط  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي وجد يالتي 

 
أن ىذه األخيرة لم تتحقق، ألن كل الفروق جاءت غير  الفرعية وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية

 دالة إحصائيا.

 الثانية: فرعيةائج الفرضية العرض نت 
  الفرضية الصفرية:

عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة  بين اتوجد فروق دالة إحصائي ال "
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما 

ية داخل األسرة،ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية )ضغوط نفس أنواع الضغوط األسريةيخص 
)عائمة نووية،  فأكثر( ونمطيا 11أفراد،من 11-7أفراد، 6-2) وفق متغيري حجم العائمة ،خارجية المنشأ(

 ."عائمة مركبة( ،عائمة ممتدة
 :بحثرضية الف

اءات خاصة " توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فض
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما 

ضغوط أسرية داخمية المنشأ، ضغوط أسرية  يخص أنواع الضغوط األسرية )ضغوط نفسية داخل األسرة،
فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية،  11أفراد،من 11-7أفراد، 6-2خارجية المنشأ(، وفق متغيري حجم العائمة )

 عائمة ممتدة، عائمة مركبة(".
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في  دوجيالعائبلت التي ال  ةلعينتين مستقمتين )عين T(: يمثل نتائج اختبار 59جدول رقم )
فضاءات خاصة  مساكنيافي  دوجيالعائبلت التي  عينةو  فضاءات خاصة بالممارسات العائمية مساكنيا

 حجم العائمة. فقأنواع الضغوط األسرية، و  فيما يخصة( بالممارسات العائمي
 
 

  البياناث اإلحصائيت                                                

                           

 المتغيراث

 العينت  

   

المتىسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

 

 قيمت الذاللت

 المحسىبت

مستىي 

 الذاللت

 المعتمذ

 الذاللت

  

 -2من  

 أفراد 6

فضاءاث خاصت   مساكنها في يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية 

177 24625 8635  

 

1.42 

 

 

 

 

 

76157 

 

 

0.05 

 

غير 

 دالت

 

 
فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية 

61 22624 7617 

 فضاءاث خاصت مساكنهافي   يىجذ العائالث  

 بالممارسات العائمية 

96 25627 8683  

1.42 

 

76156 

 

0.05 

 

غير 

 دالت
 

 الضغىط

النفسيت 

داخل 

 األسرة

من      

7-17  

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث  أفراد

 بالممارسات العائمية 

67 23651 6693 

 

 11من 

فرد 

 فأكثر

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية 

46 26676 10.96  

 

 

-0.17 

 

 

 

0.861 

 

 

 

0.05 

 

 

 

غير 

 دالت
فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية 

23 26648 8.45 

 

 

 

 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

الذاخليت 

 المنشأ

 

 

 2من    

- 6 

 أفراد

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 ات العائمية بالممارس

177 52649 12.89  

 

-1.27 

 

 

0.206 

 

 

0.05 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية 

61 55661 16.50 

 

من     

7- 17 

 أفراد

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية 

96 53616 13.90  

 

-0.59 

 

 

76557 

 

 

0.05 

 

 

غير 

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث  دالت

 بالممارسات العائمية 

67 54646 13.43 

 

 11من 

فرد 

 فأكثر

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية 

46 53657 15.71  

 

-0.69 

 

 

0.487 

 

 

0.05 

 

غير 

 دالت

 فضاءاث خاصت مساكنهافي  يىجذعائالث  

 بالممارسات العائمية 

23 56637 15.71 

 

 

 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

الخارجيت 

 المنشأ

 

من      

2- 6 

 أفراد

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية 

177 25691 6.99  

 

0.72 

 

 

0.471 

 

 

0.05 

 

 

غير 

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث  دالت

 لعائمية بالممارسات ا

61 25677 7.72 

 

من     

7- 17 

 أفراد

فضاءاث خاصت  مساكنها في يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية 

96 25687 7695  

 

-0.36 

 

 

0.727 

 

 

0.05 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي   يىجذعائالث  

 بالممارسات العائمية 

67 26624 7615 
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 11من 

فرد 

 فأكثر

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ الالث عائ

 بالممارسات العائمية 

46 24696 8677  

-0.08 

 

0.932 

 

 

 

 

 

0.05 

 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ عائالث 

 بالممارسات العائمية 

23 25613 7687 

 

 
 يمي:( ما 59الجدول رقم ) يشير

 فيما يخص الضغوط النفسية داخل العائمة:
 أفراد فقيمة  6-2نسبة لمعائبلت ذات الحجم من بالT  =1042  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0157.الداللة المحسوبة تساوي 
خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجدييعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال 

فيما  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  عائميةبالممارسات ال
 األسرة.يخص الضغوط النفسية داخل 

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1042  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا و  (،α=.0.5لدينا )وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد  0156.الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجدييعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما   ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  دوجيوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية

 ألسرة.ايخص الضغوط  النفسية داخل 

  د فأكثر فقيمة فر  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.017-  وىي غير دالة إحصائيا ألن
   (،  α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0861.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال و 
فيما   ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  دوجيوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية

 األسرة.يخص الضغوط النفسية داخل 

 
 المنشأ:  ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي

  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =1027-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا و  (،α=.0.5توى الداللة المعتمد لدينا )وىي أكبر من مس 02.6.الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجدييعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال 
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فيما  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  دوجيوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية
  .المنشأ ةيخص الضغوط األسرية الداخمي

 أفراد فقيمة  .1-7ئبلت ذات الحجم من بالنسبة لمعاT =..59-،  وىي غير دالة إحصائيا ألن
   (،  α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .055.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال و 
فيما  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  ميةبالممارسات العائ

 .المنشأ ةيخص الضغوط األسرية الداخمي

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.069-  وىي غير دالة إحصائيا ألن
  (،  α=.0.5تمد لدينا )وىي أكبر من مستوى الداللة المع 0487.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال و 
فيما   ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  دوجيوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية

 .المنشأ ةيخص الضغوط األسرية الداخمي

 

 
 الخارجية المنشأ:  فيما يخص الضغوط األسرية

  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =.072  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
 ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0471.الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة بالممارسات  اءاتفض مساكنيافي  وجدييعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص الضغوط  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  العائمية

 .األسرية الخارجية المنشأ
  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.036-  وىي غير دالة إحصائيا ألن

  (،  α=.0.5بر من مستوى الداللة المعتمد لدينا )وىي أك .072.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 
خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال و 

فيما  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية
 .يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ

 فرد فأكثر فقيمة  11لنسبة لمعائبلت ذات الحجم من باT =.0.8-  وىي غير دالة إحصائيا ألن
  (،  α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0932.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي  ال و 
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فيما   ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  ارسات العائميةبالمم
 .يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ

 
 

في  دوجيالعائبلت التي ال  ةلعينتين مستقمتين ) عين T(: يمثل نتائج اختبار .6جدول رقم )
فضاءات خاصة  مساكنيافي  دوجيائبلت التي الع عينةفضاءات خاصة بالممارسات العائمية و  مساكنيا

 نمط العائمة. فقأنواع الضغوط األسرية، و  فيما يخصبالممارسات العائمية( 
 
 

 البياناث اإلحصائيت

 المتغيراث

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمت

 

 

 قيمت الذاللت

 المحسىبت

مستىي 

 الذاللت

 المعتمذ

 الذاللت

جذ في مساكنها فضاءاث خاصت عائالث ال يى  

 بالممارساث العائليت

138 25617 

 

9627  

2639 

 

76718 

 

7675 

 

 

 دالت

 

 

 

 

 

 

 الضغىط

النفسيت 

داخل 

 األسرة

فضاءاث خاصت  مساكنهايىجذ في عائالث  نىويت

 بالممارسات العائمية

87 22647 7613 

 

 

 ممتذة

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 سات العائميةبالممار 

49 25624 9624  

7627 

 

76781 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

32 24669 

 

8671 

 

 مركبت
فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية

62 24647 

 

8649  

7644- 

 

76654 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ  عائالث

 بالممارسات العائمية

32 25625 6693 

 

 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

الذاخليت 

 المنشأ

 

 نىويت
فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية

138 53647 13661  

7628- 

 

76776 

 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

87 53699 15697 

 

 ممتذة
بالممارسات فضاءاث خاصت  في  يىجذ العائالث 

 العائمية

49 53653 12669  

1644- 

 

76154 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

32 57666 12646 

 

 مركبت
فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية

62 51642 15674  

1643- 

 

76156 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي   يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

32 56676 14666 

 

 

 

 

 

 

 

 نىويت

فضاءاث خاصت    مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 ائميةبالممارسات الع

138 26671 7645  

1635 

 

76177 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

87 24662 7664 
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الضغىط 

 األسريت

الخارجيت 

 المنشأ

 

 ممتذة
فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية

49 26673 7685  

7676- 

 

76449 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  ساكنهامفي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

32 28673 6691 

 

 مركبت
فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية

62 24615 7643  

1674- 

 

76299 

 

 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

 

32 

 

25681 

 

7614 

 

 يمي:( ما .6من الجدول رقم ) يبلحظ
 فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =2039  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
(، وىذا يعني أنو ىناك α=0.05وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.18.تساوي

ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية والعائبلت فروق دالة بين العائبلت التي 
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 

، في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت التي يوجد .2501ائبلت بمغ المتوسط الحسابي ليذه الع
  .22047في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية 

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT  =.027  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0781.تساوي 

والعائبلت  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص الضغوط  النفسية   ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديالتي 

 .داخل األسرة

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =.044-  دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة وىي غير
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0654.تساوي 

والعائبلت  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص الضغوط النفسية داخل   ،العائمية خاصة بالممارسات فضاءات مساكنيافي  وجديالتي 
 .األسرة
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 المنشأ:  ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي
  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =.028-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة

أنو ليس ىناك ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0776.تساوي 
  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 

فيما يخص الضغوط  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي 
 .المنشأ ةاألسرية الداخمي

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =1044- يا ألن قيمة الداللة المحسوبة وىي غير دالة إحصائ
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0154.تساوي 

  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص الضغوط  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  يوجدوالعائبلت التي 
 .المنشأ ةاألسرية الداخمي

 بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =1.43- غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة  وىي
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0156.تساوي 

  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات كنيامسافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص الضغوط  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي 
 .المنشأ ةاألسرية الداخمي

 

 
 فيما يخص الضغوط العائمية الخارجية المنشأ: 

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =1035  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0177.تساوي 

  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص الضغوط  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي 

 .األسرية الخارجية المنشأ

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.076-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0449.تساوي 

والعائبلت  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديعائبلت التي ال فروق دالة بين ال
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فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات في  وجديالتي 
 .المنشأ

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =10.4-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 299..تساوي 

والعائبلت  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص الضغوط األسرية  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديالتي 

 .نشأالخارجية الم

 

 بعض، ألن تحققت جزئيااألخيرة أن ىذه  الفرعية وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية
 .دال اآلخر ، والبعضالفروق جاءت غير دالة إحصائيا

 

 الثالثة: فرعيةعرض نتائج الفرضية ال 
 الفرضية الصفرية:

فضاءات خاصة  عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا بين اتوجد فروق دالة إحصائي ال "
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما 

فأكثر(  11من أفراد، 11-7 أفراد، 6-2) وفق متغيري حجم العائمة يخص مواجية الضغوط األسرية،
 . " مركبة( عائمة ،)عائمة نووية، عائمة ممتدة ونمطيا

 
 :بحثفرضية ال

عينة العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة  بين توجد فروق دالة إحصائيا "
بالممارسات العائمية وعينة العائبلت التي يوجد في مساكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية فيما 

ر( فأكث 11من أفراد، 11-7 أفراد، 6-2) وفق متغيري حجم العائمة يخص مواجية الضغوط األسرية،
 ."عائمة مركبة( ،)عائمة نووية، عائمة ممتدة ونمطيا
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في  دوجيالعائبلت التي ال  ةلعينتين مستقمتين )عين T(: يمثل نتائج اختبار 61جدول رقم )
فضاءات خاصة  مساكنيافي  دوجيالعائبلت التي  عينةو  فضاءات خاصة بالممارسات العائمية مساكنيا

 حجم العائمة. فقواجية الضغوط األسرية، و م فيما يخصبالممارسات العائمية( 
 

 

 يمي:( ما 61يبلحظ من الجدول رقم ) 
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =1098-  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا و  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.49.ساوي الداللة المحسوبة ت
خاصة بالممارسات  فضاءات مساكنيافي  وجدييعني أنو ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال 

فيما يخص  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  العائمية
خاصة بالممارسات  فضاءات مساكنيافي  وجديالح العائبلت التي مواجية الضغوط األسرية لص

، في حين بمغ المتوسط الحسابي 62018حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه العائبلت  العائمية
 . 56022 خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  لمعائبلت التي ال 

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =..85- غير دالة إحصائيا ألن  وىي
  (،  α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0396.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت التي ال و 

 اإلحصائيت البياناث                            

  المتغيراث

 العينت

  

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

  

من          

2 - 6    

 أفراد

  مساكنها يىجذ في  العائالث 

 بالممارسات العائمية فضاءاث خاصت 

 

177 

 

56622 

 

21678 

 

 

1698- 

 

 

76749 

  

 

7675 

 

 

 تدال

 

 

 

 

 

مىاجهت 

الضغىط 

 األسريت

فضاءاث   مساكنها يىجذ في عائالث 

 بالممارسات العائمية خاصت 

 

61 

 

62618 

 

17627 

 

 نم

7 - 17 

 أفراد

  مساكنها يىجذ في  العائالث 

 ممارسات العائمية بالفضاءاث خاصت 

 

96 

 

53677 

 

18696 

 

 

7685- 

 

 

 67639 

 

 

7675 

 

 

 تغير دال

  مساكنها يىجذ في  عائالث 

 بالممارسات العائمية فضاءاث خاصت 

 

67 

 

55677 

 

21623 

 

 

 11من 

 فرد فأكثر

  مساكنها يىجذ في  العائالث 

 بالممارسات العائمية فضاءاث خاصت 

 

46 

 

49626 

 

 

 

23617 

 

 

7655- 

 

 

76582 

 

 

7675 

 

 

 تغير دال

  مساكنها يىجذ في   عائالث

 بالممارسات العائمية فضاءاث خاصت 

 

23 

 

52639 

 

27672 
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فيما  خاصة بالممارسات العائمية اتفضاء مساكنيافي  يوجدوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية
 .يخص مواجية الضغوط األسرية

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.055-  وىي غير دالة إحصائيا ألن
 (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0582.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

خاصة  فضاءات مساكنيافي  وجديالة بين العائبلت التي ال ىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دو 
فيما  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي  بالممارسات العائمية

 .يخص مواجية الضغوط األسرية

 
 

في  دوجيالعائبلت التي ال  ةلعينتين مستقمتين )عين T(: يمثل نتائج اختبار 62جدول رقم )
فضاءات خاصة  مساكنيافي  دوجيالعائبلت التي  عينةفضاءات خاصة بالممارسات العائمية و  اكنيامس

 ئمة.نمط العا فقمواجية الضغوط األسرية، و  فيما يخصبالممارسات العائمية( 
 

 اإلحصائيت البياناث      

 المتغيراث

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

 قيمت

الذاللت 

 لمحسىبتا

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 

 

 

 

 

 مىاجهت

الضغىط 

 األسريت

 

 

 نىويت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية

138 54654 27624  

1671- 

 

76789 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

87 59615 18683 

 

 

 ممتذة

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 بالممارسات العائمية

49 52617 27688  

7621 

 

76829 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

32 51679 19692 

 

 

 مركبت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذ العائالث 

 ةبالممارسات العائمي

62 53676 22674  

1666- 

 

76171 

 

7675 

 

غير 

 دالت

فضاءاث خاصت  مساكنهافي  يىجذعائالث 

 بالممارسات العائمية

32 67691 21678 

 

 يمي:( ما 62الجدول رقم ) يشير

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT =1071-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5ي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا )وى 0.89.تساوي 

 خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
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فيما يخص مواجية  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي 
 .الضغوط األسرية

 عائبلت الممتدة فقيمة بالنسبة لمT =.021   وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0829.تساوي 

 خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديفروق دالة بين العائبلت التي ال 
فيما يخص مواجية  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي 
 .الضغوط األسرية

   بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =1066-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 01.1.تساوي 

 خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوق دالة بين العائبلت التي ال فر 
فيما يخص مواجية  ،خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيافي  وجديوالعائبلت التي 
 .الضغوط األسرية

 
أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا، ألن بعض  الفرعية وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية

 دال. اآلخر فروق جاءت غير دالة إحصائيا، والبعضال
 .ت جزئياتحقق لثةوعمى العموم يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثا

 

  :الثالثة جزئيةال نتائج الفرضية تفسير 1-1-1-3-2
 من خبلل تفسير نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث. الثالثةسيتم تفسير نتائج الفرضية الجزئية 

 
 األولى: فرعيةالفرضية ال تفسير نتائج 

أنو ال توجد فروق دالة بين العائبلت التي ال يوجد في  األولى فرعيةاليتبين من نتائج الفرضية 
خاصة  فضاءات في مساكنيا والعائبلت التي يوجد خاصة بالممارسات العائمية فضاءات مساكنيا

غير    Tألن كل قيم ،نمطيا وأعائمة ميما كان حجم الالضغوط األسرية  فيما يخص بالممارسات العائمية
 فضاءاتىذا يعني أن ىذه العائبلت سواء ليا أو ليس ليا و  ،0.5.دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 بعدىذا يدل عمى أن و  داخل مساكنيا فإنيا تتساوى في الضغوط األسرية، خاصة بالممارسات العائمية
بل ىناك متغيرات وعوامل أخرى  ،ظيور الضغوط األسريةإلى  يؤديالممارسات العائمية داخل السكن ال 
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أي أن عدم توفر السكن عمى فضاء خاص بالممارسات العائمية ليس مصدرا لنشوء  .تمعب دورا في ذلك
الضغوط عند  العائبلت القاطنة بالجزائر العاصمة، ألنو من المحتمل أن ىذه العائبلت تعاني من 

يعتبر في حد ذاتيا مصدرا  دمدينة كبيرة مثل والية الجزائر ق الضغوط من مصادر أخرى، فالعيش في
لمضغوط،  ألن العائبلت مرتابة مما يحدث في العاصمة وينسج حياتيا اليومية، فأغمبيا ال يطمئن عمى 

مختمف العبلقات االجتماعية المتنوعة في مجتمع معقد ومتعدد التراكيب، فالمدينة واسعة من إلى  األقل
فييا بسيولة والكثافة السكانية مرتفعة وغير متجانسة، وليس من السيل التعامل مع أفرادىا  الصعب التنقل

التي مرت بيا الجزائر خبلل التسعينات وىجرة  "األحداث القاسية"وفق معايير متفق عمييا خاصة بعد 
ت الجديدة داخميا، وتفشي بعض االنحرافاإلى  الفارين الناجين من ويبلت اإلرىاب من خارج العاصمة

درجة يمكن القول معيا أن البعض من سكان إلى  الخ، عمى المجتمع الجزائري كاإلدمان عمى المخدرات
)بومخموف محمد  محيطيم االجتماعيإلى  العاصمة أضحوا متشككين شديدي الحذر غير مطمئنين

 (.  175: 8..2 وآخرون،

رية في مكوناتيا من الممكن أن تكون ذلك أن التغييرات التي عرفتيا العائمة الجزائإلى  إضافة
مصدرا ليذه الضغوط، خاصة عندما غيرت مقر سكنيا، حيث انتشمت األسرة النووية تدريجيا عن العائمة 

إلى  الكبيرة بعدما فقدت ممكية األرض الجماعية ونمط االقتصاد الجماعي واالستيبلك الجماعي وانتقمت
طريق نظام األجور. عمى ىذا األساس بدأ يتكون اإلنسان االستيبلك الذاتي، واستقمت اقتصاديا عن 

الحضري الجديد، غير المنسجم مع الجماعة حيث ارتبطت سموكياتو بمنطق الراتب الشيري.و سكنت 
نما كنتيجة ألثار تطور تاريخي. ألن العمارة  األسر العمارة في الحضر ليس كنتيجة لتطور تاريخي وا 

نع أوربي تتميز بعدة طوابق، بنيت في األساس ألسر تختمف في ثقافتيا بشكميا الحالي في الجزائر من ص
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 

)عبد  ونفس أو من األصل الجغرافي ونفسوالبعض اآلخر من العمارات مشغوال بسكان من المقب  مختمفة
 (.73-72: 7..2،دليمي الحميد

بمعنى أن العائمة الجزائرية بعدما كانت ىي الوحدة المنتجة وصاحبة الشأن في اتخاذ القرارات في 
ام بتنفيذىا دون االستعانة بأية مؤسسة خارجية، والقي مختمف القضايا المتعمقة بالفرد أو الجماعة القرابية

نجدىا بعد التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي شيدىا المجتمع الجزائري بعد االستقبلل قد تعرضت 
فقدان الكثير من صفاتيا إلى  بفعل عوامل التصنيع والتحضر كظيور المدن الصناعية واليجرة نحوىا
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ائفية، وبالتالي ظيرت محميا صفات ومزايا جديدة ساعدت عمى بروز شكل التقميدية البنائية منيا والوظ
جديد من العائمة يتماشى والعصر المعاش. ففتح المجال لمتوظيف مثبل والحصول عمى راتب قمل من 

اختفاء التعاون في نطاق العائمة الحديثة ليصبح كل فرد إلى  اعتماد األفراد عمى بعضيم البعض مما أدى
االستقبلل إلى  وحدة اقتصادية إنتاجية قائمة بذاتيا تؤمن احتياجاتيا بنفسيا. إضافة من أفرادىا

االقتصادي لمفرد نبلحظ أن ارتفاع المستوى الثقافي بعد انتشار عامل التعميم وكذلك االختبلط بين 
كانت تعد فقدان القيم والعادات التي إلى  العمل، جعل العائمة بدأت تتعرضإلى  الجنسين وخروج المرأة

راء وقيم تختمف عن تمك التي يعتقد بيا األىل آأساسا في تماسكيا بعدما أصبح األبناء يعتقدون بأفكار و 
 (.48: 5..2)لبديري مميكة،

)العاصمة(  أن عامل صعوبات الحياة اليومية التي تواجييا العائمة في الوسط الحضريإلى  إضافة
ت ترىق أعضاء األسرة وتقمل من فرص التفاعل الداخمي قد يؤثر عمى وظائفيا، حيث أن ىذه الصعوبا

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 

جات األسرة المختمفة وأداء الزيارات لؤلقارب أو غيرىا من مظاىر الحياة الجماعية لنزىة أو لقضاء حا
لؤلسرة. والتفاعل بين األفراد بصفة عامة ىو ناتج عن تبادل نشاط أو أفعال بين شخصين أو أكثر، حيث 

ال )ب(، فعندما تتكرر ىذه الحوافز وتتواصل ردود األفع ( حافزا لفعل الشخصأ) تكون أفعال الشخص
)ب(  ناتج عن إثارة واستجابة: إثارة )أ( واستجابة وتشكل ظاىرة التفاعل االجتماعي. وبمعنى أوضح ى

والعكس صحيح. غير أن ىذا التفاعل ال يحدث دون مواقف وظروف مشتركة يعيشيا األفراد المتفاعمين 
لذي يحتكون بو فضبل بل ال بد من ظروف موقفية تتشكل من مجموعة األفراد أنفسيم والوسط المجتمعي ا

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 

أفعال مشتركة إلى  ج( أوعبلقة )إلى  ( سيؤدي)أ( و)ب( في الموقف )ع القول أن التفاعل بين الفردين
)أحمد  (ميد) Mead سموك اجتماعي كما يصطمح عميو إلى  أو (بمومر) Blumer كما يراه 

 (..45: 1981زايد،

تأخذ ىذه األفعال أو التفاعل األسري، صورا كثيرة مثل الجموس في البيت معا والحديث المباشر و  
وقد  ،غير ذلكإلى  في األنشطة المنزلية أو المصاحبة والمرافقة خارج البيت واالستمتاع والمشاىدة والمشاركة

النزىة إلى  يكون ىذا التفاعل األسري بشكل مباشر كتوجيو النصائح واإلرشادات، أو غير مباشرة كالخروج
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 األسرة المتوخاة أو القيم أىدافإلى  كما يكون عن قصد أو عن غير قصد، سمبيا أو ايجابيا بالنسبة
االجتماعية السائدة فييا. والتفاعل قائم عمى الحياة الجماعية والمشاركة  ومن مؤشراتو وعواممو تناول الطعام 

الجمسات األسرية اليومية وفي المناسبات، وكمما زاد زمن المقاء والبقاء الجماعي زاد من و  عمى مائدة واحدة
لرأي في أمور خاصة بالبيت وبأفراد األسرة. فرص التفاعل التي يتم فيو التعبير عن المشاعر وتبادل ا

والتفاعل ىو الذي يمنح العبلقات األسرية روحيا وشكميا، عندئذ يتعرف االبن عمى مشاغل والديو 
مشاكميم. وتؤثر في و  واىتمامات أسرتو ويتعرف األب ىو كذلك عمى ىموم أبنائو وعبلقاتيم الخارجية

ح لمتفاعل، فقد يكون وقت المقاء كبيرا لكنو خال من التفاعل إذا كان التفاعل عوامل كثيرة أىميا الوقت المتا
ىذا الوقت مصرفا في مشاىدة جياز التمفاز مثبل، أو مع تواجد عناصر أجنبية عن األسرة تعيق التفاعل أو 

عة ما يسمى بالقوقإلى  االنعزال الداخمي كل في ميمتو أو بسبب سوء التفاىم الداخمي، وىكذا تتحول األسرة
 (.172-171: 8..2 وآخرون،محمد  )بومخموف الفارغة

وما يستنتج أن اإلطار الزمني أي عامل الزمن يمعب دورا ىاما في التفاعل والممارسات العائمية  
أكثر من اإلطار المكاني ليذا لم يؤثر بعد الممارسات العائمية داخل السكن، خاصة  أن مظاىر الحياة 

ي أبعاد الوقت والطاقة التي تجعل الجيود التي يبذليا اآلباء واألميات أقل من الحضرية ومتطمباتيا تؤثر ف
المطالب الطبيعية لؤلطفال نظرا لموظائف المتعددة المتعمقة بالوسط الحضري والتي تدفع الوالدين في كثير 

 (.169: 8..2 غيابيما عن البيت اضطرارا )بومخموف محمد وآخرون،إلى  من األوقات
باعتبار السكن جزء من الفضاء الحضري فانو ليس بفضاء شخصي ومن جية أخرى  ىذا من جية

يحوي النشاطات العائمية فقط بل ىو فضاء لمجموع من الممارسات تتعمق بالمكانات التي يحتميا أعضاء 
عميو فيو الفضاء المبني المنظم حسب و  (،(Zannad-Bouchara ,1995 :163. الجماعة العائمية 
(، وتقصده العائمة لئليواء Rouag-Djenidi , 1996 :44ات واستعماالت القاطنين فيو )حاجات ونشاط

ولمقيام بنشاطاتيا اليومية من مأكل ومشرب وراحة وحتى تستطيع تحقيق كل ىذا وجب أن يكون مكان 
 (. ONS, 1998 :3مغمق ومغطى )
داخل مساكنيا، فإنيا  ئميةخاصة بالممارسات العا فضاءاتالعائبلت سواء ليا أو ليس ليا أي أن 

التي يقوم (  (Les activités domestiquesمجمل النشاطات المنزلية تقوم بيذه الممارسات التي ىي
العتبة مثبل. كما تشمل مختمف و  بيا األفراد داخل السكن أو في المناطق الخارجية المحيطة بو كالباب

 قد منحيا و  التنظيم لدى الفرد،و  خ معنى النظافةترسيإلى  األعمال المنزلية كتنظيف المسكن التي تيدف

Bachelard  (باشبلر) (تعريفا حيا عندما أعتبر األعمال المنزلية نسيجا من الرواب 1967 )التي  ط
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المنزلية األثاث من سباتو  لالقريب الجديد، بحيث توقظ المرأة القائمة باألعماو  تجمع بين الماضي القديم
 .,Bachelard ) (1967:74 العميق 

 و وبينعبلقة وطيدة بين إنشاء ىويتجاوز مجرد التنظيم أو الميام العادية بل فبالسكن  أما االعتناء
ثباتو  دالفر  أنو فعبل)أي الفرد( يسكن و  تأكيد مصطمح الممكية الخاصةو  رغبة في تثبيتو  الميولو  الذات ا 

إلى  ضيف (.Segaud & al, 2002 :144-145 ( قادر عمى التصرف فيوو  ذلك الفضاء بكل زواياه
غيرىا من و  الترتيبو  كميام التنظيم ،القيام بيا العائمةميام ألف أفراد  ىي بالسكن االعتناءذلك أن 

 (  أو وسخ، جميل أو بشع، جيد أو سيئ... نظيفيكون ذلك تبعا لؤلحكام: و  النشاطات المختمفة
Segaud & al, 2002 :144.) 

أن االعتناء بالسكن وتسييره يرتبط بالدرجة األولى  ااألنثروبولوجيولقد أثبتت دراسات عديدة منيا 
تحضير طمبات أفراد العائمة من و  بالجنس، فالمرأة ىي المسؤول األول عن ذلك من حيث ترتيبو ونظافتو

جانب ىذا يخضع استعمال الفضاءات داخل السكن لمتسمسل الزمني، فمثبل غرفة إلى  ممبس...و  مأكل
ألن بيا أجيزة كالتمفزيون والفيديو وبيا ركن خاص  أفراد العائمة معظم ساعات النيار،المعيشة تحتضن 

     ( 92: 1998)قبال فريد، بالتثقيف

أن المناطق األمامية لممسكن تفرض عمى الساكن  )ألتمان( Altmanو )قوفن (  Gauvainووجد
ظ باألنواع الضارة من الحيوانات داخل كعدم النوم في حجرة الطعام،عدم االحتفا احترام معايير المجتمع،

قد تحتوي المناطق األمامية عادة عمى صور و  القيم الفردية،و  كما أنيا تعبر عمى االىتمامات البيت،
يعكس اختيار و  المائية ومعروضات أخرى لمصمحة الزوار )الضيوف(، ضاألحواو  األعمال الفنيةو  األسرة،
مكانيتو المادية.و  قيمو و  خرين ذوق صاحب البيتالديكورات وطرق عرضيا عمى اآلو  األثاث  باإلضافة ا 
أو اإلناث بصفة عامة بينما يتعرض الرجل أو  ةداخل المسكن بشكل تقميدي ذوق المرأ سذلك يعكإلى 

 لمسكن. ويركز الباحثان عمى الوقت يالموم أو التقدير عمى حالة المظير الخارجإلى  الذكور بوجو عام
األشجار وسط مقدمة المنزل، ألن و  فقيما أصحاب المساكن لممحافظة عمى الخضرةالتكاليف المذين ينو 

 الواجية األمامية لممسكن بالنسبة لمعظم الناس ىي المنطقة التي يعبر فييا الفرد لمجميع عن فرديتو
ي بيذا يظير استخدام أوسع لمفضاء المنزلو  المعامبلت االجتماعية.و  احترمو لمعايير جيرانو في الذوقو 

اىتمامات أخرى وتنقبلت وأنشطة إلى  الذي كان ينحصر عمى التسيير والتنظيم واالعتناء بكل زوايا البيت
 ,Altman & Gauvain) أوسع كعمل المرأة أو مزاولتيا ألنشطة ترفييية أخرى عمى سبيل المثال

1981) . 
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ن ىذا فأغمبية األىم مو  وبما أن السكن ىو المكان الذي يقضي فيو اإلنسان معظم األوقات
(، ىذا ما يجعمو مسرح الحياة اليومية لئلنسان وألىم Hadjij, 1998 :100الرىانات العائمية تعقد فيو )

 Zannadالخ حيث تتجسد ىذه الحوادث في قمب السكن ) ،حوادث التي عاشيا كاالختتان والزواج

Traki, 1984 :49العادات المتعمقة و ذلك تشمل الممارسات مختمف الطقوس إلى  (، باإلضافة
( العامل األساسي 1985)( )سايل  Saileحسبوىي  االحتفاالت العائمية،و  باألعيادو  باالحتفاالت الدينية

أن المظاىر الرمزية التي يعكسيا الدين عمى السكن،تكمن و  في الحفاظ عمى النسيج االجتماعي لمعائمة،
لمتوجو.كما يعتبر المسكن مكان مزاولة و  خطيط لمتو  في التوازن الذي يمنحو، كما أنو يعطي نزعة لمشكل

 .( 98: 1995 الطقوس الدينية )رجاء مكي طبارة،

تنظيمو مرتبط بشكل جذري بالحدث االجتماعي المعاش أو المراد و  استخدام الفضاء أنومعنى ىذا 
، األعياد، التكيف معيا مثل والدة طفل جديدو  المناسبةىذه و  تييئة الفضاء بما يتناسب معايشتو، فتتم

باقي أحداث  تميزا عنو  مناسبات تستدعي بل تستوجب تجييزات من الوضع أكثر سبلسة كميا ...الزواج
التجديد و  التنظيمو  لكل مناسبة طقوس يخضع ليا الفضاء كما األفراد بالتغييرو  الحياة األخرى العادية،

(Lakabi, 2002 :54). 

 

 ية الثانية:فرعتفسير نتائج الفرضية ال 
بين ية الثانية أنو كمما كان نمط العائمة نووي فانو توجد فروق دالة فرعح من نتائج الفرضية اليتض

والعائبلت التي يوجد في  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا
   Tن قيمة فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة  أل، خاصة بالممارسات العائمية فضاءاتمساكنيا 

خاصة  فضاءاتلصالح العائبلت التي ال يوجد في مساكنيا  0.5.دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
خاصة  فضاءات القاطنة بالمساكن التي ليس بيا ىذا يعني أن العائمة النوويةو  ،بالممارسات العائمية
التغير االجتماعي الذي إلى  ذلك من الضغوط النفسية، ويمكن إرجاع أفرادىا عانيي  بالممارسات العائمية

بدأ يظير في  المجتمع الجزائري من خبلل تغير في تشكيمة العائمة  التي عرفت أول اضطراب عندما 
تفتيت األرض من خبلل توزيعيا بين إلى  التي كانت تسعى ،رفضت االستعمار الفرنسي وتشريعاتو

ين أن تغير تغييرا جذريا بنية الفبلحة الريفية التي أعضاء العائمة الواحدة في الريف، واستطاعت ىذه القوان
كانت قائمة أساسا عمى الممكية الجماعية والعمل الجماعي والسكن الواحد. من خبلل ىذه العممية باتت 

أقسام كثيرة تتناسب إلى  ثم انقسم مسكن العائمة الكبيرة  ،قائمة أساسا عمى الممكية الفردية والعمل الفردي
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لجد الكبير، فأنتج ىذا التغير فوضى كبيرة حول حدود وممكية األرض بين أعضاء العائمة وعدد أبناء ا
الواحدة وخبلفات بين القبائل المجاورة. فرض ىذا التقسيم عمى الكثير من العائبلت النزوح نحو المدن 

في مدة ال تمبي الحاجات الضرورية التي تستيمك  ،لكون أن األرض التي أصبحت في حوزة أسرة واحدة
الكفاح المسمح إلى  سنة. ثم اكتسبت العائمة الريفية صفات جديدة خاصة لما رفضت االستعمار والتجأت

األمر الذي دفع بالكثير من الشباب االلتحاق بالثورة بالجبال. ىذا الوعي السياسي  ،من أجل الحرية
مة الريفية حيث أصبحت آماليم المكتسب من االختبلط بالثوار في الجبال، غير من سموكيات أفراد العائ

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 

 .(71-.7: 7..2،دليميعبد الحميد القتصادي والسياسي)والتقميدي نتيجة التطور االجتماعي وا
أي نتيجة التحضر السريع وظيور الراتب الشيري كنمط اقتصادي جديد، وديمقراطية التعميم كقاعدة  

 . Boutefnouchet 1980 :140-141)) جديدة لمثقافة، وخروج المرأة لمعمل
منمط النووي حيث تمر ىذه العائمة بعدة وانعكس ىذا عمى العائمة الجزائرية الحديثة التي نزعت ل

كل طور يمكن أن يكون مصدرا من مصادر الضغوط األسرية، فيظير الطور األول طور تكوين  ،أطوار
فيو يبحث الزوجان عمى مسكن حسب اإلمكانيات المالية المتوفرة، ثم طور إنجاب األطفال حيث و األسرة 

شاكل كالسكن وترتيب الشؤون المنزلية، ثم طور تربية األطفال في ىذه المرحمة تواجو األسرة الكثير من الم
الدراسة وفي إلى  التي تزداد أعباء األسرة المالية خاصة المصاريف التي تتعمق باألوالد عند الدخول

عدد من الغرف لمفصل الذكور عن اإلناث، خاصة في مرحمة إلى  المراحل المختمفة لمتدريس وتحتاج
ثانوي والجامعي، وعند النوم والمذكرات واستقبال األصدقاء، وفي األخير مرحمة طور التعميم األساسي وال

يصبح عنصرا منتجا، االبن يشتغل  وتتزوج و  االستقرار أو تضاعف المشاكل وتظير عندما يكبر الطفل
ل البنت أو تعمل أو يتزوج األبناء في نفس المسكن ويزيد عدد األسر واألفراد األمر الذي ينتج مشاك

 (.61: 7..2،دليميعبد الحميد عديدة  )

ىذا من جية ومن جية أخرى يمكن أن تتعرض العائمة النووية لمضغوط النفسية بسبب ضيق السكن 
أو تقطن في  ات قرابة معيا كما سبق الذكر،ألن أغمب العائبلت النووية تقطن مع أسر نووية أخرى ليا عبلق

مساحة كبيرة إلى  بالرغم من أنيا  تحتاج ،منيا المجتمع يعاني مساكن ضيقة وذلك راجع ألزمة السكن التي
)الحج والمولد النبوي الشريف، وعاشوراء، وعيد  الدينية تالستقبال األقارب واألصدقاء ألنيا تتميز بكثرة الحفبل

. ومن المعروف أيضا أن العائمة نختتااإلو  األضحى والفطر وسيرات رمضان(، وكذلك حفبلت الزواج
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ئرية تخزن الكسكسى والدقيق والزيت ومواد أخرى لتستعمل في أيام الشتاء والشدة وىذا يتطمب ركنا وفضاء الجزا
دراسة تقنية وكيماوية غير أن ىذه الوظيفة ذات األىمية الكبيرة ال نجدىا لما تعيش العائمة إلى  خاصا يحتاج 
 (..18: 7..2،دليميعبد الحميد ) في سكن ضيق

 

  ية الثالثة: فرعرضية التفسير نتائج الف 
نو توجد إأفراد  ف 6-2أنو كمما كان حجم العائمة يتراوح ما بين إلى  ية الثالثةفرعتشير نتائج الفرضية ال
يوجد والعائبلت التي  خاصة بالممارسات العائمية فضاءات يوجد في مساكنيا الفروق دالة بين العائبلت التي 

دالة    Tفيما يخص مواجية الضغوط األسرية ألن قيمة  ،لعائميةخاصة بالممارسات ا فضاءات في مساكنيا
خاصة بالممارسات  فضاءات يوجد في مساكنيالصالح العائبلت التي  0.5.إحصائيا عند مستوى الداللة 

إلى  ىذا يعني أن ىذا النوع من العائبلت لو قدرة عمى مواجية  الضغوط األسرية، ويمكن إرجاع ذلكو   العائمية
المسكن يتوفر عمى فضاءات خاصة بالممارسات العائمية كمما كان لمعائمة قدرة عمى مواجية ا كان أنو كمم
داخل  ثبلثة أقسام وجود عمى وجوب (شومبار دولو) Chombart De Lauwe، حيث يؤكد الضغوط

أفراد  ىي: مكان يحافظ عمى الحياة الخاصة، مكان تجمع والتقاءو  السكن لمممارسات والنشاطات العائمية 
ذلك يرى أن المسكن يسمح بعقد عبلقات معتدلة مع إلى  العائمة، مكان لمحياة االجتماعية. باإلضافة

الجيران وىذا معناه، عدم العزلة وعدم االختبلط الدائم الذي يقضي عمى الحميمية داخل السكن، حتى ال 
 Névrose de)روقة" األ بعاصبضغوطات وتوترات يسمييا المختصون في الطب العقمي "إلى  تصل

paliers)  (Chombart De Lauwe  , 1975:122 ) .  
حيث كما تؤكد دراسات أخرى عمى أن التقسيمات لغرف السكن تعكس أنماط نشاط أعضاء العائمة، 

بعض الفضاءات داخل السكن مثل حجرات المعيشة والصاالت والحمامات تعد مناطق عامة ألي أن ىناك 
يشعر و  مقابل ذلك تعد غرف النوم والمكاتب مناطق فردية تنتمي لشخص واحد،عضو في العائمة، وفي 

يجمسون حيث ال يقمقيم أحد، ويستخدم الجميع و  المالكون ليذه المناطق شعورا قويا بان ىذه األماكن تمثميم،
       المطابخ التي عادة تصنفيا العائمة عمى أنيا تخص األم، ألنيا ىي المسؤولة عما يحدث بيا

Levine & al, 1989:21)) ، الدور في غرفة المعيشة والمطبخ الذي لو تكون الحياة الفعمية لمعائمة و
األساسي فيو قطب ىام والمرأة ىي الشاغرة األولى لو واألىم، وتؤكد البحوث عمى أنو المركز الحقيقي 

          دة ممكنةلنشاط العائمة، وىو الفضاء المشترك لكل أفرادىا رغم مكوث المرأة فيو أكبر م
(Barrere-Maurisson,1994 :13)عالما خاصا داخل منازلنا، فيي ممجأنا تشكل فغرفة المعيشة  ، أما
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خاصة يجب أن  اليومي نحو الدفء العائمي والراحة من ضغوط الحياة اليومية، ولغرفة المعيشة شروط
حة، فإذا كانت غرفة المعيشة تتوفر بيا لتحقق الغرض الذي خصصت لو وأىم ىذه الشروط ىي: المسا

جمع أفراد العائمة في مكان واحد حيث يتبادلون أطراف الحديث ويستمتعون بمشاىدة التمفاز وسط إلى  تيدف
جو تسوده الراحة، فانو من الميم اختيار مكان متسع ومريح إليفاء ىذا الغرض، فكمما كانت الغرفة متسعة 

ومع اتساع المكان ومن  سيل التحرك بحرية وىدوء داخل فضاءىا.وكبيرة كمما جمعت العائمة كميا، وكمما 
األفضل أن نخصص ولو ركن صغير لطاولة طعام بسيطة يتناول عمييا أفراد العائمة طعام العشاء أو 

كسسواراتمقببلت المساء. ولمتمفاز بما يحيطو من مكتبة  ومزروعات ركنا أيضا ىاما داخل الغرفة لتسييل  وا 
كسسوارات بتياج.االستمتاع واال غرفة المعيشة في األغمب تتسم بالبساطة والنعومة لكي ال تشكل توترا  وا 

وقمقا من انكسارىا أو إتبلفيا. إن ما تحتاجو كل العائمة ىو تواجد تمك الغرفة لتكون الحل اليومي لمقمق 
  .(7..2والتوتر والجفاء العائمي )ميا محمود الطوخي، 

 
 :الرابعة جزئيةالالفرضية  نتائج تفسيرو  عرض 1-1-1-4

 :تنص ىذه الفرضية عمى ما يمي
" توجد عبلقة بين الرضا عن السكن وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا ومواجيتيا، وفق متغيرّي حجم 

 ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر ".
 

 :الرابعة جزئيةالفرضية ال نتائج عرض 1-1-1-4-1
 كما يمي: فرعية الثبلثرضياتيا السيتم عرض نتائج ف

 األولى فرعيةالالفرضية  نتائج عرض: 
 الفرضية الصفرية:

عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت  بين اتوجد فروق دالة إحصائيال  "
، أفراد 11-7أفراد،  6-2) وفق متغيري حجم العائمة الراضية عن مساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية،

 ." مركبة( ة)عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائم فأكثر( ونمطيا 11من
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 :فرضية البحث
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت الراضية 

 11أفراد، من 11-7أفراد،  6-2عن مساكنيا فيما يخص الضغوط األسرية، وفق متغيري حجم العائمة )
 فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة( ".

العائبلت غير الراضية عن  ةعينلعينتين مستقمتين ) T(: يمثل نتائج اختبار 63جدول رقم )
 حجم العائمة. فقالضغوط األسرية، و  فيما يخص العائبلت الراضية عن مساكنيا( عينةمساكنيا و 

 اإلحصائيت البياناث

  

 المتغيراث

 

 العينت

 

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

 

االنحراف 

 المعياري

 

 قيمت

T 

 

قيمت 

الذاللت 

 المحسىبت

 

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 

 

 الذاللت

 

 

 

 

 

 

 

الضغىط 

 األسريت

 

 من

2 -6 

 أفراد

عائالث غير راضيت عن 

 كنهاامس

122 

 

172669 27634  

 

7617- 

 

 

76918 

 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت
 46 عائالث راضيت عن مساكنها

 

173615 22624 

 

 من

7- 17 

 أفراد

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

178 175635 25652  

 

7678 

 

 

76434 

 

 

7675 

 

 

غير 

 دالت
 26641 172677 55 عائالث راضيت عن مساكنها

 

 11من 

 فرد فأكثر

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

43 176674 32612  

 

7647 

 

 

76688 

 

 

7675 

 

 

غير 

 لتدا
 25676 173677 26 عائالث راضيت عن مساكنها

 

 يمي:( ما 63يبلحظ من الجدول رقم )
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.01.-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0918.الداللة المحسوبة تساوي 
ني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن يع

 األسرية.فيما يخص الضغوط  ،مساكنيا

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.078،  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا و  (،α=.0.5ة المعتمد لدينا )وىي أكبر من مستوى الدالل 0434.الداللة المحسوبة تساوي 

يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن 
 .فيما يخص الضغوط األسرية ،مساكنيا

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.04.  وىي غير دالة إحصائيا ألن
(، α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0688.اوي قيمة الداللة المحسوبة تس
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وىذا يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية 
 .فيما يخص الضغوط األسرية ،عن مساكنيا

 

الراضية عن العائبلت غير  ةلعينتين مستقمتين )عين T(: يمثل نتائج اختبار 64جدول رقم )
 نمط العائمة. فقالضغوط األسرية، و فيما يخص  كنيا(االعائبلت الراضية عن مس عينةو مساكنيا 

 اإلحصائيت البياناث

 المتغيراث

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 

 الذاللت

 

 

الضغىط 

 األسريت

  26653 173661 168 مساكنهاث غير راضيت عن عائال نىويت

7641 

 

76687 

 

7675 

غير 

 دالت
 26668 171693 57 مساكنهاعائالث راضيت عن 

  27611 176637 62 مساكنهاعائالث غير راضيت عن  ممتذة

7667- 

 

76573 

 

7675 

غير 

 دالت
 19675 117689 19 عائالث راضيت عن مساكنها

 

 مركبت

  31641 17465 43 الث غير راضيت عن مساكنهاعائ

7665 

 

76514 

 

7675 

غير 

 دالت

 23638 177671 51 عائالث راضيت عن مساكنها

 
 يمي:( ما 64يبلحظ من الجدول رقم )

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT =.041  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
(، وىذا يعني أنو ليس ىناك α=.0.5من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) وىي أكبر .068.تساوي 

فيما يخص  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .الضغوط األسرية

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.067-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 05.3.وي تسا

فيما يخص  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا والعائبلت الراضية عن مساكنيا
  .الضغوط األسرية

   بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =.065 داللة المحسوبة وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة ال
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0514.تساوي 

فيما يخص  ،الراضية عن مساكنيا توالعائبلفروق دالة بين العائبلت غير الراضية عن مساكنيا 
 .الضغوط األسرية
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الفروق  كلألن   ،تحققت لم خيرةأن ىذه األ الفرعية وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية

 .جاءت غير دالة إحصائيا
 

 الثانية: يةفرعنتائج الفرضية ال عرض  

 
 الفرضية الصفرية:

عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت  بين اتوجد فروق دالة إحصائيال  "
ضغوط أسرية  ل األسرة،)ضغوط نفسية داخ الراضية عن مساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط األسرية

أفراد،  11-7أفراد،  6-2) وفق متغيري حجم العائمة ،داخمية المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ(
 ."مركبة( ة)عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائم فأكثر( ونمطيا 11من

 

 :بحثفرضية ال  
نة العائبلت الراضية " توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعي

عن مساكنيا فيما يخص أنواع الضغوط األسرية )ضغوط نفسية داخل األسرة، ضغوط أسرية داخمية 
 11أفراد، من 11-7أفراد،  6-2المنشأ، ضغوط أسرية خارجية المنشأ(، وفق متغيري حجم العائمة )

 فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة(".
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مساكنيا العائبلت غير الراضية عن  ةعينلعينتين مستقمتين ) T(: يمثل نتائج اختبار 65دول رقم )ج
 حجم العائمة. فقأنواع الضغوط األسرية، و فيما يخص ، كنيا(االعائبلت الراضية عن مس عينةو 

 
 البياناث اإلحصائيت

  المتغيراث

حجم 

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمة

 

 الداللة قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 المعتمد

 الداللة

 

 

الضغىط 

النفسيت 

داخل 

 األسرة

     من  

2-6           

 أفراد

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

122 24616 8658  

1679 

 

76776 

 

7675 

 

غير 

 دالت

عائالث راضيت عن 

 مساكنها

46 

 

22679 5683 

      من

7-10   

 أفراد

ئالث غير راضيت عن عا

 مساكنها

178 24674 8642  

7642 

 

76669 

 

7675 

 

غير 

 دالت

عائالث راضيت عن 

 مساكنها

55 24616 7657 

 11من

 فرد فأكثر

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

43 26674 11679  

7668 

 

76498 

 

7675 

غير 

 دالت

عائالث راضيت عن 

 مساكنها

26 25623 6665 

 

 

ط الضغى

 األسريت

الذاخليت 

 المنشأ

   من    

 أفراد 2-6

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

122 52698 14658  

7693- 

 

76351 

 

7675 

 

غير 

 دالت
عائالث راضيت عن 

 مساكنها

46 53637 13667 

       من

7- 17 

 أفراد

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

178 54611 13629  

7654 

 

76586 

 

7675 

 

غير 

 دالت

عائالث راضيت عن 

 مساكنها

55 52687 14651 

 11من

 فرد فأكثر

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

43 55677 16629  

7643 

 

0.668 

 

7675 

 

غير 

 دالت

عائالث راضيت عن 

 مساكنها

26 53638 14677 

 

 

الضغىط 

 األسريت

الخارجيت 

 المنشأ

    من   

2 - 6 

 أفراد

ت عن عائالث غير راضي

 مساكنها

122 25654 7652  

7617- 

 

76861 

 

7675 

 

غير 

 دالت

عائالث راضيت عن 

 مساكنها

46 25676 6655 

-7من    

 أفراد 17

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

178 26657 7682  

1622 

 

76224 

 

7675 

 

غير 

 دالت

عائالث راضيت عن 

 مساكنها

55 24696 7614 

 11من

 فرد فأكثر

عائالث غير راضيت عن 

 مساكنها

43 24693 8644  

7611- 

 

76911 

 

7675 

 

غير 

 دالت

ت عن راضيعائالث 

 مساكنها

26 25615 7621 
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 يمي:( ما 65يبلحظ من الجدول رقم )      
 فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:        
  يمة أفراد فق 6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =1.79  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.76.الداللة المحسوبة تساوي 
فيما يخص  ،أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا

  .الضغوط النفسية داخل األسرة

  أفراد فقيمة  .1-7لمعائبلت ذات الحجم من بالنسبةT =.042  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 9.066الداللة المحسوبة تساوي 

يخص  مساكنيا، فيماأنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن 
 .غوط النفسية داخل األسرةالض

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.068  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0498.الداللة المحسوبة تساوي 

فيما يخص  ،ت الراضية عن مساكنياأنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبل
 .الضغوط النفسية داخل األسرة

 
 المنشأ:  ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي

  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =.093-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني و  (،α=.0.5ا )وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدين 0351.الداللة المحسوبة تساوي 

أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص 
 .المنشأ ةالضغوط األسرية الداخمي

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.054،  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا و  (، (،α=.0.5ىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا )و  0586.الداللة المحسوبة تساوي 

فيما  ،يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .المنشأ ةيخص الضغوط األسرية الداخمي

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =.043 ئيا ألن قيمة وىي غير دالة إحصا
ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0668.الداللة المحسوبة تساوي 
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فيما يخص  مساكنيا، أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن
 .المنشأ ةالضغوط األسرية الداخمي

 
 المنشأ:  فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية  
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT  =.017-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0861.الداللة المحسوبة تساوي 
فيما يخص  ،اكنياأنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مس

 .الضغوط األسرية الخارجية المنشأ

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =1022   وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0224.الداللة المحسوبة تساوي 

فيما يخص  ،ت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنياأنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبل
 .الضغوط األسرية الخارجية المنشأ

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.011-  وىي غير دالة إحصائيا ألن
ا ىذو  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0911.قيمة الداللة المحسوبة تساوي 

فيما  ،يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ
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العائبلت غير الراضية عن  ةلعينتين مستقمتين ) عين T(: يمثل نتائج اختبار 66جدول رقم )
 .نمط العائمة فقأنواع الضغوط األسرية، و  فيما يخص(، كنيااالعائبلت الراضية عن مس عينةو  مساكنيا

 
 اإلحصائيت   البياناث                                          

 المتغيراث

حجم 

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمت

 

 قيمت

 الذاللت

 المحسىبت

 مستىي

 الذاللت

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 

 الضغىط

النفسيت داخل 

 ألسرةا

عائالث غير راضيت عن  نىويت

 مساكنها

غير  7675 76234 1619 8686 24648 168

 دالت

 7668 22691 57 مساكنهاعائالث راضيت عن 

عائالث غير راضيت عن  ممتذة

 مساكنها

62 24697 9634  

7617- 

 

76916 

 

7675 

غير 

 دالت

 6653 25621 19 مساكنهاعائالث راضيت عن 

عائالث غير راضيت عن  مركبت

 مسكناها

43 25679 9681  

1613 

 

76267 

 

7675 

غير 

 دالت

 5694 23684 51 مساكنهاعائالث راضيت عن 

 

الضغىط 

 األسريت

الذاخليت 

 المنشأ

عائالث غير راضيت عن  نىويت

 مساكنها

168 53657 14632  

7698 - 

 

76922 

 

7675 

غير 

 دالت

 15627 53679 57 عائالث راضيت عن مسكناها

عائالث غير راضيت عن  ممتذة

 مساكنها

62 54631 13629  

1679 - 

 

76276 

 

7675 

غير 

 دالت

 17629 57695 19 مساكنهاعائالث راضيت عن 

عائالث غير راضيت عن  مركبت

 مسكناها

43 53677 16617  

7641 

 

76681 

 

7675 

 

غير 

 دالت

 14614 52641 51 مساكنهاعائالث راضيت عن 

 

الضغىط 

 األسريت

الخارجيت 

 المنشأ

عائالث غير راضيت عن  نىويت

 مساكنها

غير  7675 76775 7628 7667 25656 168

 دالت

 7642 25623 57 عائالث راضيت عن مسكناها

عائالث غير راضيت عن  ممتذة

 مساكنها

غير  7675 76746 -7632 7687 27617 62

 دالت

 6617 27674 19 مساكنهاضيت عن عائالث را

عائالث غير راضيت عن  مركبت

 مساكنها

43 25672 8633  

7637 

 

76779 

 

7675 

 

غير 

 دالت

 6646 24645 51 مساكنهاعائالث راضيت عن 

 
 يمي:( ما 66يبلحظ من الجدول رقم )

 فيما يخص الضغوط النفسية داخل األسرة:
 يمة بالنسبة لمعائبلت النووية فقT  =1019  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة

ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0234.تساوي 
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فيما يخص الضغوط  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .النفسية داخل األسرة

 معائبلت الممتدة فقيمة بالنسبة لT  =.01.-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0916.تساوي 

فيما يخص الضغوط  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .ل األسرةالنفسية داخ

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =1013  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .026.تساوي 

لضغوط فيما يخص ا ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .النفسية داخل األسرة

 
 المنشأ:  ةفيما يخص الضغوط األسرية الداخمي

  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =.0.9-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0922.تساوي 

فيما يخص الضغوط  ،العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فروق دالة بين
 .المنشأ ةاألسرية الداخمي

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =10.9-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ليس ىناك ىذا يعني أنو و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0276.تساوي 

فيما يخص الضغوط  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .المنشأ ةاألسرية الداخمي

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT  =.041   وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0681.تساوي 

فيما يخص الضغوط  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .المنشأ ةاألسرية الداخمي
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 فيما يخص الضغوط األسرية الخارجية المنشأ: 
  بالنسبة لمعائبلت النووية فقيمةT  =.028 اللة المحسوبة وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الد

ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0775.تساوي 
فيما يخص الضغوط  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا

 .األسرية الخارجية المنشأ

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.032- ة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة وىي غير دال
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0746.تساوي 

فيما يخص الضغوط  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .األسرية الخارجية المنشأ

 ة بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمT =.037  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 07.9.تساوي 

فيما يخص الضغوط  ،فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا
 .األسرية الخارجية المنشأ

 
 الفروق كل ، ألنلم تتحققيرة أن ىذه األخ الفرعية ن خبلل عرض نتائج ىذه الفرضيةوتبين م

 .جاءت غير دالة إحصائيا
 

 الثالثة:ية فرعنتائج الفرضية ال عرض  
 الفرضية الصفرية:

عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت  بين اتوجد فروق دالة إحصائي ال "
-7أفراد،  6-2) وفق متغيري حجم العائمة فيما يخص مواجية الضغوط األسرية،  الراضية عن مساكنيا

  ."مركبة( ة)عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائم فأكثر( ونمطيا 11أفراد، من 11

 :بحثفرضية ال
" توجد فروق دالة إحصائيا بين عينة العائبلت غير الراضية عن مساكنيا وعينة العائبلت الراضية 

أفراد،  11-7أفراد،  6-2وفق متغيري حجم العائمة ) يما يخص مواجية الضغوط األسرية، ف عن مساكنيا
 فأكثر( ونمطيا )عائمة نووية، عائمة ممتدة، عائمة مركبة(". 11من
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العائبلت غير الراضية عن مساكنيا  ةعينلعينتين مستقمتين ) T(: يمثل نتائج اختبار 67جدول رقم )
 حجم العائمة. فقمواجية الضغوط األسرية، و  فيما يخصمساكنيا(، العائبلت الراضية عن  عينةو 

 اإلحصائيت البياناث       

 المتغيراث

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

قيمت الذاللت 

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 مىاجهت

الضغىط 

 األسريت

 من

 دأفرا 2-6

  27675 57662 122 ساكنهامعائالث غير راضيت عن 

7687- 

 

76427 

 

7675 

 

   غير 

 دالت

 17654 67641 46 كنهااعائالث راضيت عن مس

 17-7من

 أفراد

  19612 51679 178 مساكنهاعائالث غير راضيت عن 

2611- 

 

76736 

 

7675 

 

 دالت
 27681 58667 55 مساكنهاعائالث راضيت عن 

 11من 

 فرد فأكثر

  21678 46628 43 مساكنهاث غير راضيت عن عائال

2677- 

 

76742 

 

7675 

 

 21617 56696 26 مساكنهاعائالث راضيت عن  دالت

 

 يمي:( ما 67يبلحظ من الجدول رقم )
  أفراد فقيمة  6-2بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =.08. -  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة

ىذا و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .42..الداللة المحسوبة تساوي 
فيما  ،يعني أنو ليس ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا

 .يخص مواجية الضغوط األسرية

  أفراد فقيمة  .1-7بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =201-  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا و  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0.36.لداللة المحسوبة تساوي ا

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 

، في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا 58067العائبلت ليذه 
51079 . 

  فرد فأكثر فقيمة  11بالنسبة لمعائبلت ذات الحجم منT =2...-  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني و  (،α=.0.5مستوى الداللة المعتمد لدينا ) تساويوىي  0.42.الداللة المحسوبة تساوي 

و ىناك فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص أن
مواجية الضغوط األسرية، لصالح العائبلت الراضية عن مساكنيا حيث بمغ المتوسط الحسابي 

، في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا 56096ليذه العائبلت 
46028 . 
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 العائبلت غير الراضية عن مساكنيا    ةعينلعينتين مستقمتين ) T(: يمثل نتائج اختبار 68رقم )جدول  
 نمط العائمة. فقمواجية الضغوط األسرية، و  فيما يخصالعائبلت الراضية عن مساكنيا(  عينةو 

 اإلحصائيت     البياناث

 المتغيراث

 العينت

 

المتىسظ 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 قيمت

T 

يمت الذاللت ق

 المحسىبت

 مستىي

الذاللت 

 المعتمذ

 الذاللت

 

 

 

 

 مىاجهت

الضغىط 

 األسريت

 

 نىويت

  27644 56678 168 كنهااعائالث غير راضيت عن مس

 

7632- 

 

 

76749 

 

 

7675 

 

 غير دالت
 57 كنهااعائالث راضيت عن مس

 

57675 17689 

 

 ممتذة

  19657 57655 62 كنهااعائالث غير راضيت عن مس

 

7692- 

 

 

76367 

 

 

7675 

 

 23671 55647 19 كنهااعائالث راضيت عن مس غير دالت

 

 مركبت

  21661 47686 43 كنهااعائالث غير راضيت عن مس

 

3637- 

 

 

76771 

 

 

7675 

 

 27678 62637 51 اكنهاعائالث راضيت عن مس دالت

 

 ( ما يمي:68يبلحظ من الجدول رقم )

 لنسبة لمعائبلت النووية فقيمة باT =.032-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) 0749.تساوي 

فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص درجة مواجية 
  560.8لضغوط األسرية، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا ا
، في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت الراضية عن مساكنيا 2.044االنحراف المعياري و 

 .  -098.، أي الفارق بسيط مقداره  17089االنحراف المعياري و  570.5

  بالنسبة لمعائبلت الممتدة فقيمةT =.092-  وىي غير دالة إحصائيا ألن قيمة الداللة المحسوبة
ىذا يعني أنو ليس ىناك و  (،α=.0.5وىي أكبر من مستوى الداللة المعتمد لدينا ) .036.تساوي 

فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص درجة مواجية 
 5.055الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا الضغوط األسرية، حيث بمغ المتوسط 

، في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت الراضية عن مساكنيا 19057االنحراف المعياري و 
 .  -4093، أي الفارق بسيط مقداره  230.1االنحراف المعياري و  55047

  بالنسبة لمعائبلت المركبة فقيمةT =3037- الداللة المحسوبة تساوي  وىي دالة إحصائيا ألن قيمة
ىذا يعني أنو ىناك فروق و  (،α=.0.5وىي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا )  1..0.
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دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص درجة مواجية 
بي ليذه الضغوط األسرية، لصالح العائبلت الراضية عن مساكنيا حيث بمغ المتوسط الحسا

 . 47086، في حين بمغ المتوسط الحسابي لمعائبلت غير الراضية عن مساكنيا 62037العائبلت 
أن ىذه األخيرة تحققت جزئيا، ألن بعض الفروق  الفرعية وتبين من خبلل عرض نتائج ىذه الفرضية

 .دال اآلخر غير جاءت دالة إحصائيا، والبعض
 ئية الرابعة لمدراسة تحققت جزئيا.وبصفة عامة يمكن القول أن الفرضية الجز 

 

 :الرابعة جزئيةال نتائج الفرضية تفسير 1-1-1-4-2
 .من خبلل تفسير نتائج فرضياتيا الفرعية الثبلث الرابعةسيتم تفسير نتائج الفرضية الجزئية 

 الثانيةو  األولى فرعيةال ةتفسير نتائج الفرضي:  

أفراد أو  6لىإ 2أنو ميما كان حجم العائمة )من   نيةاألولى والثا فرعيةال ةيتبين من نتائج الفرضي
عائمة نووية أو ممتدة أو مركبة(  فانو ال ) ميما كان نمطياو  فرد فأكثر( 11أفراد أو من  .1إلى  7من 

 الضغوط األسريةتوجد فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص 
ىذا يعني أن ىذه العائبلت ميما و  0.5.غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة    Tيم ألن كل ق ،ياوأنواع

سواء كانت راضية أو غير راضية عن مساكنيا فإنيا تتساوى في الضغوط و  كان حجميا أو نمطيا
أن الرضا عن السكن ال يمعب دورا في ظيور الضغوط إلى  األسرية وفي أنواعيا، ويمكن إرجاع ذلك

، بل ىناك متغيرات أخرى تساىم في ذلك، كالقدرة عمى مواجية مطالب الحياة ويكون وأنواعيا األسرية
ذلك عن طريق النظرة السميمة والموضوعية لمحياة ومطالبيا، االستمتاع بالحياة، تحمل المسؤولية تجاه 

أن يكون   أنو ليس بالضرورة إلى  (، إضافة21بدون تاريخ: )وفيق صفوت مختار، النفس وتجاه الغير
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 

فصح ىذا التقبل عن نفسو في توافق الفرد وألسموب الحياة التي يحياىا في المجال الحيوي المحيط بو، وي
مع ذاتو واآلخرين وجوانب الحياة المختمفة، ونظرتو المتفائمة نحو المستقبل، وقدرتو عمى التكيف مع 

(، أي أن الرضا ىو 139:  9..2 المشكبلت التي تواجيو والتي تؤثر في سعادتو)ىناء محمد شويخ،
فرد ككل، ويمثل الشعور بالرضا عددا من المقاييس النوعية تقدير عقمي لنوعية الحياة التي يعيشيا ال

 .غير ذلكإلى  الصحة أو الزواج، أو لمرضا كالرضا عن العمل،
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خر مثبل: أن آيتباين الشعور بالرضا لدى الناس باختبلف البيئات االجتماعية، أو بين بمد و و 
ا، بينما يحتل الرضا عن العمل مكانة الشعور بالرضا في الزواج والحياة األسرية أكثر ارتفاعا في أمريك

يعتبر الرضا عن العمل في عدد من المجتمعات داللة عن الشعور العام بالرضا، في و  أعمى في بريطانيا.
حين يرى البعض اآلخر أن العمل أقل أىمية من الحياة األسرية واألنشطة الترويحية أو المسكن أو 

)أديب  ضا يختمف حسب الثقافات والمجتمعات والبمدانجوانب الحياة األخرى. كما أن الشعور بالر 
 (..7: 2..2الخالدي، 

وىناك من الدراسات التي ربطت الشعور بالرضا بالصحة النفسية ألن التمتع بيا يعني عدم 
تحقيقيا، إلى  اإلصابة بالضغوط، ألن اإلحساس بالرضا مطمبا من المطالب الميمة التي ييدف اإلنسان

عوامل العامة لمشعور بالسعادة إذ أن الفرد يصف سعادتو عمى أساس شعوره بالرضا فالرضا ىو أحد ال
وىذا الشعور يتجمى في عدة جوانب متعددة مثل: الشعور بالرضا عن العمل، الحالة الصحية، الزواج، 

خفض التوتر والقمق والشعور إلى  القدرات الذاتية وغيرىا، وكمما كان اإلنسان راض عن كمما أدى ذلك
 (.14: ...2)فوزي محمد جبل، بالراحة النفسية

( ذلك حيث قام بدراسة عدد من المتغيرات التي 1988)( موريس)  Morrisوبينت كذلك دراسة
 الرضاترتبط بالرضا كالشعور بالوحدة، واإلحساس بالسعادة الداخمية، واالتصال بالناس موضوع الثقة و 

مفحوصة، و  مفحوصا  ..4مجموعة كمية قواميا  عن الدخل المادي واالكتئاب، مستخدما في ذلك
وجمعت البيانات من خبلل قياس المتغيرات موضع االىتمام في الدراسة، وأظيرت النتائج أن األفراد األقل 
شعورا بالوحدة كانوا أكثر رضا، كذلك أظيرت النتائج ارتباط كل من عدم الشعور بالوحدة واالتصال 

لدخل المادي يرتبط مباشرة بالرضا، كما أوضحت النتائج أيضا أنو كمما بأناس موضع الثقة، والرضا عن ا
)مجدي محمد  بايجابية لمحياة ولمنفس كمما انخفض شعورىم باالكتئا نكانت نظرة المفحوصي

 (.  124: 7..2الدسوقي،
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 ية الثالثة:فرعال تفسير نتائج الفرضية  
 تأفراد فما فوق وكمما كان 9ما زاد حجم العائمة عن أنو كم الثالثة فرعيةيتضح من نتائج الفرضية ال

العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن كانت ىناك فروق دالة إحصائيا بين  ،مركبة العائمة
 ،0.5.دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   Tاجية الضغوط األسرية، ألن كل قيممساكنيا فيما يخص مو 

وىذا يعني أن ىذه  ،الراضية عن مساكنيا األسرية لصالح العائبلت ويرجع الفرق في مواجية الضغوط
ىو  الذي عن السكن أن الرضاإلى  العائبلت ليا قدرة عمى مواجية الضغوط األسرية، ويمكن إرجاع ذلك

الوجداني بين  ا االرتباطسمى ىذيو  (،(Rivlin,1982 :82األمن و  االرتباط الذي يخمق مشاعر الراحة
 (.(Topophilia" Taun,1974 :68" "عشق المكان"يم باسم مساكنو  األفراد

ىو يقوى مع و  بالسكن إذن يمثل الرضا عن السكن عامبل أساسيا في تكوين االرتباط الوجداني 
الخاص لدى معظم األشخاص، ألن البيت و  مرور الزمن، ذلك ألن مسكن الفرد ىو مكان لبلرتباط القوي

الرضا عن السكن يشمل تحقيق الراحة والسعادة و  ألموره معظم الوقت. يمثل مكانا آمنا يكون الفرد مالكا
واالستمتاع باألوقات التي يقضييا الساكن داخل مسكنو وبالتالي الرضا عن السكن يعتبر ارتباط وجداني 

 .((Shumaker & Taylor,1983 :120 بيئاتيم السكنيةو ايجابي بين األفراد 
أن عدة دراسات أكدت  في مواجية الضغوط األسرية ألندورا   الرضا عن السكن منو يمعبو  
أن ىناك عدة عوامل تنبئ برضا السكان عن  (زىنر)  Zehner، حيث وجد وعوامل تساىم في ىناك

وفرة و  مستوى الصيانة،و  المبلئمة االجتماعية،و  الخصوصيةو  تشمل كل ما يتعمق  بالضوضاءو  مساكنيم،
 Carpفي دراسة أخرى مشابية وجد و  التسييبلت الخدماتية.و  المدارسو  وجود المستشفيات،و  التسوق

 أن انعدام الضوضاء، المظير الجمالي، (شوكركن) Shokrkonو (زاوادسكي) Zawadskiو (كارب)
              دراكات الجيران، كانت مؤشرات جيدة لمرضاا  و  وقابمية الحركة، األمن من الجريمة(،و  األمان )المرورو 

Carp & al,1976).)                             
أن التعمق إلى  ( المذان يشيران1985) Rowlesو Hawell :من العمماء أمثال أن ىناكإلى  إضافة

 (.Maltais & al, 2000 : 75الفرد )بالسكن مرتبط بإمكانيات ىذا األخير من توفير النمو والتطور ليوية 

كمما كانت لمعائمة راضية عنو وبالتالي ألفرادىا  املالعو  عمى ىذهالسكن  أنو كمما توفر ويعني ىذا 
  رة عمى مواجية الضغوط.قدال

نو ال توجد إالعائمة نووية أو ممتدة ف تكمما كان والثالثة أيضا أن الفرعية الفرضية تشير نتائجو 
مواجية الضغوط  فروق دالة بين العائبلت غير الراضية والعائبلت الراضية عن مساكنيا فيما يخص
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ىذا يعني أن ىذه العائبلت ، و 0.5.غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  دائما  Tقيمألسرية، ألن ا
سواء كانت  راضية أو غير راضية عن مساكنيا فإنيا تتساوى في مواجية و  سواء كانت نووية أو ممتدة،

وط األسرية، بل يساعد ىذه العائبلت عمى مواجية الضغ الرضا عن السكن ال نأي أ ،الضغوط األسرية
التعاون والتماسك العائمي خاصة أن العائمة الجزائرية تؤمن تواجو الضغوط األسرية عن طريق   قد ايأن

العبلقات فييا مع أفراد المجتمع و  ،« أنا وأخي عمى ابن عمي، وأنا وابن عمي عمى الغريب »بالمقولة 
بلقات في الجماعة االجتماعية األولية التي متباعدة مقارنة مع العو ىي عبلقات اجتماعية ثانوية سطحية 

 ،ىي العبلقات العائمية أكثر تماسكا حيث تمعب السمطة األبوية أداة المراقبة لتحقيق ذلك
(Boutefnouchet, 1980 :55).  أي أن الصفة المتأصمة في العائمة الجزائرية خاصة الكبيرة الحجم

ط بين أعضاء العائمة قائمة عمى التعاون والمودة ىي الوحدة والتماسك خاصة أن العبلقات التي ترب
والتضحيات وااللتزام غير المحدود في مختمف المجاالت، وىذا ما يمنح ليؤالء األفراد الشعور باالطمئنان 

 (.48: 5..2)لبديري مميكة، واالستقرار العاطفي وعدم القمق تجاه األزمات أو النكبات المحتممة الوقوع
العديد من الدراسات حول أىمية المساندة األسرية مع  ىذا يتفقجية الضغوط األسرية، و ىيأىا لموا وىذا ما

آثر  التي بينت (2..2) (ديفي) Daviفي مواجية الضغوط األسرية، ومن ىذه الدراسات نجد  دراسة 
 المساندة األسرية في مواجية الضغوط األسرية، خاصة دور األميات في المساندة )أماني عبد المقصود

  (.113: 7..2وتياني عثمان،

( التي تناولت التأثير المختمف لموفاة الوالدية عمى ضغوط 1997) (يونغ) Youngوكذلك دراسة 
المراىقين كما تحدد بالمصادر الفردية واألسرية لممواجية، وذلك عمى أساس أن وفاة األب أو األم يعتبر 

وأن التوافق مع متطمبات الموقف والتغيرات الحياتية أكثر أحداث الحياة ضغطا وكربا بالنسبة لممراىقين، 
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، 

وتكيفيا، ونمط التواصل بين األبناء وأحد الوالدين الذي بقى عمى قيد الحياة، ومستويات تماسك األسرة 
( مراىقا من أسر فقدت أحد الوالدين. وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك .7مستخدمة في ذلك عينة قواميا )

)أماني عبد  عبلقة بين استراتيجيات المواجية وبين تماسك األسرة وتواصل المراىق مع أحد والديو
 (.119: 7..2 المقصود وتياني عثمان،
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ىذه ( أن بعض األسر تواجو الضغوط بقيام 1..2) وآخرون )شيدو(  Sheidowكما بينت دراسة 
  .(.13: 7..2 )أماني عبد المقصود وتياني عثمان، األخيرة بوظائفيا عمى أكمل وجو أو بالدعم الديني

غير غريب عمى العائمة الجزائرية التي  مواجية الضغوط عن طريق الدعم الدينيإضافة إلى أن 
الصومعة االجتماعية أكثر من القيم و  تتبنى منذ القدم نظام قيم يتميز بقيم روحية أخبلقية كالشرف واألمانة

أن القيم الروحية إلى  الجانب الديني شجعا ذلك، باإلضافةو  المادية، ألن الظروف االقتصادية الغير المستقرة
ــالدليو  ةـتركيبة العائمو  الحفاظ عمى نظام القرابة  األخبلقية تعمل عمى ل عمى ذلك أن ىناك خوف حقيقي من ـ

ــغإلى  جارفقد تقييم أحد أفراد العائمة أو الصديق أو ال ــ ــ ــ  . (Boutefnouchet, 1980 : 53)  ر ذلكي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس                                                                  عرض وتفسير النتائج

-431- 

 

 :ةاسالدر  لنتائج وتحميل عام مناقشة -2-
الدراسة المتوصل إلييا أن العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر وبحكم  تبين من خبلل نتائج 

عيشيا في منطقة ليا طابع جغرافي وتركيبة اجتماعية وعادات وتقاليد خاصة تميزىا عن غيرىا من 
ما تعانيو من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وعمرانية  قد إلى  المناطق في الجزائر، إضافة

إلى  ظيور الضغوط األسرية فييا. وبمعنى آخر فمتغير ظروف السكن بأبعاده ال يؤدي وحدهإلى  تؤدي
ال يمعب دورا أساسيا أيضا في مواجية ىذه الضغوط وذلك حسب و ظيور الضغوط األسرية بكل أنواعيا، 

 حجم ونمط العائمة. 
      الضغوط األسرية حسب درجة تأثيرىا في ظيور  ظروف لكن رغم ذلك يمكن ترتيب أبعاد

 ما يمي:في ذلك إلى  وسنتطرق ،مواجيتياو  أنواعياو 

 

 بعد طبيعة السكن: -2-1
، ، مساحتومن حيث حجمو السكن مدى مبلئمة قيسالذي ي دلت نتائج الدراسة أن بعد طبيعة السكن

ظيور بعض أنواع إلى  أكثر األبعاد تأثيرا أي أنو يؤدي أكثر من غيره من األبعاد الخ، ، تجييزهومرافق
لما و  أفراد، .1إلى  2الضغوط األسرية مثل: الضغوط النفسية داخل األسرة لما يتراوح حجم العائمة من 

السكن  أنإلى  توصمت التي دراساتال ىذا ما تؤكده الكثير منو  ممتدة، مركبة(، ،نمط العائمة )نووية يكون
ىذه  ومن أىم لساكنيو، واألخبلقي... نب النفسيالجاو  الجانب الصحي لو تأثيرات كثيرة عمى غير البلئق

مقارنة لبر وفيل الصحة إلى  ( التي تيدف1994) (ن مانكسلاف)  Van Menxelدراسة الدراسات نجد
 أن ثمثي أفراد العينةإلى  تالجسدية والعقمية والنفسية بين الرجال والنساء ذوي المسكن غير البلئق، فتوصم

مصابين باالضطرابات  ،غير ذلكإلى  تعمق باإلضاءة، التيوية، المساحةلدييم مشكبلت سكنية ت الذين
خاصة النفسية ىي نسبة النساء، ة من األفراد المصابين باالضطرابات ـوأن أكبر نسب؛ خاصة النفسية 

 (Maltais & al,2000 :3-4)مكوثا بالبيت  األكثرلكونين 

تصبح صعبة وغير  ²م 16ييا الفرد عمى ومن المتعارف عميو أنو إذا قمت المساحة التي يعيش ف
ذا قمت عمى ىذا المستوى ستؤثر عمى الصحة الجسدية  ىو محتممة وىي أقل من ما موجود في السجون وا 

 (.185-184: 7..2،دليميعبد الحميد ) والعقمية وعمى العبلقات الداخمية والخارجية
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لم تمبي جميع حاجات أعضاء  نأأن مساحة السكن إلى  لما أشارت دراسات و عدةبينت وىذا ما
 Bryceالتأثير عمى الصحة الجسدية والنفسية ألعضائيا، وىذا ما يؤكده إلى  العائمة ستؤدي حتما

المكان الذي يسكن فيو الفرد يعد أمرا حيويا في تكوين شخصيتو وعامبل مؤثرا عمى »قال:  اعندم (برايس)
 .,Bryce) (05: 1970 « الصحة النفسية والجسدية واالجتماعية

أن الخمول وىبوط الحيوية من أىم أسباب اعتبلل المزاج  مىع أخرى دراسات عدة ولقد كشفت
االجتماعية. كما أن  األسباب المباشرة ليذه األمراض الرديئة من أىم اإلسكان، وأن ظروف واإلدمان

روري الحترام الصحة الجسدية فحسب بل ىي شرط ض ضمان النظافة ال تعد شرطا الزما ضروريا لتحقيق
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 

أن الحجرة المزدحمة تعتبر عامبل االنجاز، والحيوية ذات صمة وثيقة بتزايد معدالت التزاحم السكنى. كما 
ومن أىم العوامل في انتشار أمراض الجياز التنفسي، وأن التزاحم  ،ىاما في انتشار األمراض المعدية

السكنى يرتبط بانتشار األمراض التناسمية، في الوقت الذي يكون فيو عامبل أكثر تأثيرا في المشكبلت 
وذلك نظرا النعدام الخصوصية بين أفراد األسرة.  لسيئااألخبلقية التي تكشف عنيا مناطق اإلسكان 

وبالمثل ترتبط مشكمة الجريمة واالضطراب عامة بالظروف غير المبلئمة لئلسكان. وقد يرجع عدم احترام 
الذكريات األولى لصبى الطفل، لما كان ممعبو الشارع ومسكنو حجرة إلى  وعدم احترام المجتمع القانون

ك. وىناك ارتباطا وثيقا بين سوء األحوال السكنية وبين تفشي الكثير من المشاكل مزدحمة أو مسكن متيال
الرديء في مدينة ما ىو فساد  اإلسكاناالقتصادية واالجتماعية وربما يكون أسوء التأثيرات الناتجة عن 

ميد عبد الح)لنسبة كبيرة من السكان اإلنتاجاألخبلق والمعنويات وما ينتج عنو من انخفاض في قوة 
  (.27-26: 7..2،دليمي

ومما ال شك فيو أن السكن غير البلئق الذي تنعدم فيو النظافة واألمن والحماية ونسبة معينة من 
( برنار)   Bernardنفسية، وىذا ما يؤكده الباحث الخصوصية، فانو يرتبط بعدة أمراض واضطرابات

الجسدية لمساكن تكون معرضة لمخطر،  ( الذي يرى أنو عندما يكون المسكن متدىورا فان الصحة5..2)
ويقدم لنا مجموعة من المشكبلت الناتجة عن الظروف السكنية السيئة أىميا: التسمم بغاز ثاني أوكسيد 

)انييار، الخوف  اضطراب عمى مستوى الصحة العقميةإلى  الكربون وحساسية من جراء الرطوبة، إضافة
تماعية التي تتخبط فييا العائمة بسبب الضيق في مساحة من األماكن المغمقة(، وكذلك المشكبلت االج
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)التغيب عن المدرسة أو عن أماكن العمل، تشرد األطفال في الشوارع، فقدان مناصب العمل،  السكن
 .) Bernard,2005 :7  (جناح( تفكك أسري، ديون،

كبلت ( أن الظروف السكنية السيئة والمش1993)( شنو ب)  Beauchesneكما أشارت الباحثة
اليومية الناتجة عن ضيق الفضاء المسكن وكذا عدم توفر المسكن عمى الشروط الصحية البلزمة ال يحقق 

 .(Beauchesne,1994 :41) االندماج االجتماعي لمعائبلت

فقدان العزلة إلى  ولقد بينت أيضا الباحثة سناء الخولي أن العيش في سكن غير الئق يؤدي
واإلخفاق في إقامة روابط عائمية حميمة تتميز بالقرب والخصوصية، والخصوصية، والتعرض لممرض، 

 (.42: 2..2 )سناء الخولي، ألن الغرفة الواحدة قد تسكنيا عائمة بأكمميا

 ضغوط أسرية من نوع إلى  أنو ممكن أن تتعرض العائمة المركبة كذلك ىذا البعد ولقد أشارت نتائج
 الجمال الطبيعي،و  النظام مثل: نظروف السكتكون  امالتي تظير عندو  الضغوط الخارجية المنشأ

وتعتمد  مواقف ضاغطة تؤثر عمى سموك أفراد األسرة، غير متوفرة فإنيا تكون الجيرة،و  األمنو  النظافةو 
يتوقف ذلك عمى و  درجة ضغط ىذه المواقف الناتّجة عن ظروف اإلقامة عمى درجة تقييم األفراد ليا،

، )بشرى إسماعيل   العمر...و  الطبقة االجتماعيةو  الخبرات السابقة،و  ية،سمات الشخصو  التعميمو  العمر
2..4 :6.). 

أن بعد طبيعة السكن يمعب دورا ىاما في مواجية الضغوط األسرية لما يتراوح حجم إلى  إضافة
ن أفراد، ولما تكون العائمة نووية أو مركبة، وذلك لصالح العائبلت القاطنة بمساك 6إلى  2العائمة من 

يتأثران بالعبلقات التي المذان نوعية الحياة و  األمن يمكن أن يوفرالئقة، وىذا يدل عمى أن السكن البلئق 
ىذه العوامل و  المتدني.و  نوعية العمران أو المستوى التدريجي لمسكن بين الراقيو  يقيميا الفرد مع جواره

لى اآلخرين،و  نفسوإلى  كميا تحدد توجو نظرة الفرد الشعور بوضعية أو حالة نفسية ناتجة عن بالتالي و  ا 
ذلك، بحيث أن العوامل السابقة يمكن أن تكون أصبًل في حالة اضطرابية دائمة لمتواصل مع الجوار 

 عدم االستقرارو  ال تمس غيره كالقمق، الميول االكتئابيةو  اضطرابات تمس الفرد بحد ذاتو،و  كالعدوانية 
الظروف الجيدة المحيطة و ذه المعايير كل الشروط الصحية تشمل ىو  (.OMS,2004 :03-04التوتر )و 

ىي و  االجتماعيةو  الجسميةو  تحافظ عمى صحتو النفسيةو  التي تساىم في تأمين سبلمة الساكنو  بالسكن،
المطبخ، التدفئة، الكيرباء، مساحة المسكن،  بيت االستحمام، المرحاض،(تخص كل التجييزات الصحية 
كما يجب أن يدخل ضمن البيئة  .)عائمة الساكنين تحت سقف واحدعدد الغرف، عدد أفراد ال

 ىذه العناصر ليست عناصر رفاىية،و  الحرية،و  السكنية:الخصوصية، اليدوء الفضاء المفتوح، االستقبللية،
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نما ىي أساسيات ضرورية في الحياةو  ، حيث تؤكد الباحثة رجاء ) 18: 1998 اروق عباس،حيدر ف(ا 
المريح والبلئق يعبر بالضرورة عمى الحالة النفسية لمفرد، فيو ينعكس عمى ذات مكي طبارة أن السكن 

 .(89: 1995 )رجاء مكي طبارة، الساكن ومشاعره وأحاسيسو

السكن "( يسمى المسكن اآلمن والصحي والمريح 4..2) وحسب الموسوعة العربية العالمية

ة السكان عمى البقاء في حالة صحية جيدة، يساعد المسكن الذي يحتوي عمى التدفئة والتيويو  القياسي
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 

 (.4..2 العربية، )الموسوعة وضوء الشمس نيارا

 

 بعد الممارسات العائمية داخل السكن: -2-2 
خاصة  فضاءاتمدى توفر السكن عمى  الممارسات العائمية داخل السكن في يقصد ببعد 

وىو يؤثر بدرجة أقل من بعد طبيعة السكن، حيث بينت نتائج الدراسة أن ىذا البعد  ،العائمية بالممارسات
خاصة  فضاءاتليس ليا و  ية داخل األسرة لما تكون العائمة نوويةظيور الضغوط النفس إلىيؤدي 

أكثر من  ىذا يعني أن العائمة النووية تعاني من الضغوط النفسيةو  داخل مسكنيا، العائمية بالممارسات
أن العائمة إلى  ، ويمكن إرجاع ذلكغيرىا لما ال يتوفر في مسكنيا فضاءات خاصة بالممارسات العائمية

عائمة تتسم اليوم بصغر الحجم إلى  المعاصرة بتقمص حجميا من النظام العائمة الجزائرية الممتدةالجزائرية 
ذا كانت في المناطق الريفية تتحكم في إمكانية توسيع مسكنيا كمما تزايد أعضاءىا، لكن ىذه  أي نووية، وا 

عائمة الكبيرة وبالتالي لم اإلمكانية في الوسط الحضري أي المدينة صعبة، مما جعميا تعيش مستقمة عن ال
تعد تمبي مطالبيا الضرورية بواسطة التعاون والتضامن في اإلنتاج بل أصبحت مستقمة اقتصاديا عن بقية 

األعمام... حيث أنيا تؤمن معاشيا اعتمادا عمى دخل رب العائمة الذي ال و  أفراد القرابة من اآلباء واإلخوة
إلى  في مجتمع استيبلكي، مما دفع بالعبلقات العائمية يسد كل حاجياتيا خاصة أنيا أصبحت تعيش

إذا  النزوع نحو الفردية  وىذا يعتبر مصدرا ىاما لمضغوط النفسية داخميا. ىذا من جية ومن جية أخرى
لم يتوفر السكن عمى فضاءات خاصة بالممارسات العائمية أي فضاءات خاصة بالممارسات الشخصية 

، فضاءات خاصة بالنشاطات العمل...(ب ،الراحةب ،والخصوصية فضاءات خاصة بالحميمية )ىناك
باالجتماعات العائمية، التسامر، مشاىدة التمفزيون، االحتفاالت بالمناسبات  فضاءات خاصة )ىناك العائمية
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االجتماعية كاستقبال  تخاصة بالعبلقافضاءات ) الممارسات االجتماعيةالعائمية...(، فضاءات خاصة ب
والتي  ظيور الضغوط النفسية داخل العائمة،إلى  نو يؤديإىل واألصدقاء والجيران( فالضيوف من األ

حالة عدم استقرار أو توتر إلى  يقصد بيا األحداث التي يمكن أن تحدث داخل إطار نظام األسرة وتؤدي
ألسرة في النظام األسري وتتضمن ىذه الضغوط  المشاعر واالنفعاالت الناتجة عن تأثر األفراد داخل ا

 (.7..2 تياني عثمان،و  )أماني عبد المقصود بعضيم بالبعض اآلخر
ولقد بينت عدة دراسات خطورة عدم توفر لؤلفراد فضاءات خاصة بيم أين يمكن ليم القيام 

 ومنيا دراسة، اليومية، ميما كانت البيئة التي يكونون فييا )بيئة العمل أو بيئة البيت...( بنشاطاتيم
Epstein (ابشتين) (1981 ) حيث الحظ   أن إدارة البيئة الخاصة بالفرد تصبح صعبة،التي بينت
ازداد عدد سكان البيئة. فاالنتباه والطاقة المتاحة عادة ألداء العمل تتشتت في المواقف  أنو إذاالباحث 

داخل غير المزدحمة. والموارد  تصبح نادرة، وتبدأ أنشطة الناس اآلخرون في التداخل مع أعمالنا. ىذا الت
حدوث إلى  مرغوب فيو مع اآلخرين يشتت انتباه الفرد عن أداء الميام، ويسبب عدم الراحة ويؤدي

 (.45: 6..2 )حسن مصطفى عبد المعطى، الضغط النفسي

سقاطاتو وىو 1995وأكدت الباحثة رجاء مكي طبارة ) ( أن المسكن أكثر تعبير عن مشاعر الفرد وا 
ة، خاصة وأن الحياة العائمية تركز داخل البيوت فاألشخاص الذين يعانون المرآة الحقيقية لواقع األسر 

ن األفراد الذين يعيشون حاالت إحاالت سكنية صعبة لدييم مشاكبلت عائمية مختمفة، وبالمقابل ف
)رجاء مكي  اضطراب نفسي ينعكس بالضرورة عمى مساكنيم وعمى توزيعيا وتقسيميا داخميا وخارجيا

 .(1995 طبارة،
رؤية السكن عمى أنو عبارة عن عنصر يصقل ىوية الساكن فيو ألنو إلى  يتجو بعض العمماءما كو 

يساىم في صقل بعض نواحي البناء النفسي الشخصي، ألن ىناك عدة عوامل تدخل في بناء اليوية والشخصية 
ليا عن اآلخرين فضاء منزلي ومساحة شخصية وذاتية يختمف من خبلإلى  ومن بينيا السكن الذي يحولو الفرد

وينفرد بخصوصياتو، وأي فقدان لمسيطرة عمى المحيط المنزلي أو صعوبة امتبلكو ماديًا وفعميًا أو نفسيًا )عدم 
 (.OMS,2004 : 03-04ىشاشة وضعف بناء الفرد أو العائمة )إلى  التكيف( يؤدي

األسرية لما  يكون  دور في مواجية الضغوط الممارسات العائمية داخل السكن أن لبعدإلى  إضافة 
 خاصة بالممارسات العائمية فضاءاتأفراد، ولما تكون ليذه  العائبلت  6-2حجم العائمة يتراوح ما بين 

ىذا يعني أن ىذا النوع من العائبلت لو قدرة عمى مواجية الضغوط األسرية أكثر من و  داخل مساكنيا،
سب ىذا الحجم سمح ليا بتخصيص ، ألن حجميا الصغير وتوفر مساكنيا عمى  مساحة تناغيرىا
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 ، مما يجعميا أكثر اتزانا وبالتالي أكثر قدرة عمى مواجية الضغوط، ألنالعائمية تفضاءات لمممارسا
عمى فضاءات خاصة بأفراد العائمة أين يمارسون  السكن عمى أىمية توفر يؤكدون الكثير من الباحثين

 Eleb ة الباحثومنيم الراحة واألمان والطمأنينة، الفرد يحس فيو بففضاء نفسي  نشاطاتيم، ألن السكن
أن السكن ىو آلية دفاعية ضد القمق، يقال أنا مرتاح والراحة ىنا راحة جسمية ونفسية،  التي ترى (بلب)إي

حيث يقترب ويتعرف عمى صورتو المثالية وعمى أناه وعمى نرجسيتو،  ،ألن الفرد يمقي ذاتو في مسكنو
في دار أو في مسكن اآلخر، حيث أنو في مسكننا نعبر عن مشاعرنا الداخمية  فالحياة ال يمكن أن تتم

مكان العيش إذن كنوع من السيناريو حيث تظير معو األبعاد  فيظير وعن أوىامنا وىمومنا الداخمية.
 (Eleb, 1987). الميبيدية والنزعات الجسدية والجنسية

 

 بعد الرضا عن السكن: -2-3
كحجمو  تأثر أعضاء العائمة بمبلمحو الفيزيقيةيأمر شديد األىمية، فقد يعتبر الرضا عن السكن 

ح غير الفيزيقية مثل توفر الخصوصية ونمط الروابط االجتماعية مع الجيران، مونوعو، كما يتأثرون بالمبل
 بالراحة اإلحساسو  وتجييزه، وحجمو  نوعو وموقعو عن الرضا في الرضا عن السكن بعد ليتمث ليذا
بعد الممارسات العائمية داخل و  ىو يؤثر بدرجة أقل مقارنة بالبعدين السابقين )بعد طبيعة السكنو  .داخمو
نتائج الدراسة أن ىذا البعد لو دورا في مواجية الضغوط األسرية، كمما زاد حجم  (، حيث بينتالسكن

بلت راضية عن أفراد فما فوق  وكمما كانت  العائمة مركبة،  وكمما كانت ىذه العائ 9العائمة عن 
 سند ودعم أعتبر في المجتمع الجزائري العائمةو كمما كثر عدد أفراد أنإلى  مساكنيا، ويمكن إرجاع ذلك

المساندة العائمية تمعب دورا ميما في مواجية فوكما ذكرنا سابقا  ليا ميما كانت الخبلفات العائمية،
االنتماء بوجود أشخاص آخرين معيا في و األمن إلى  ةالضغوط، ألن ىذه العائبلت من جية تشبع الحاج

أغمب األحيان تربطيا عبلقات دموية معيم،وبالتالي تحافظ عمى مكونات العائمة الجزائرية التقميدية، وفي 
تحافظ عمى مكونات العائمة النووية كاالستقبلل االقتصادي، والتوازن االجتماعي والعاطفي  ونفسالوقت 

التحكم بطريقة سميمة في تربية األطفال، بفعل أن إلى  ة والحرة(، إضافة)العبلقة المتساوي بين الزوجين
 (.73-72: 7..2 ،دليميعبد الحميد الزوجة تبقى المسئولة الوحيدة وزوجيا في بيتيم )

العصر  وأي أن ىذا النمط من العائمة يساعدىا عمى التوافق مابين ما ىو موروث وما يقتضي
اعات التي قد تعيشيا العائمة النووية أو الممتدة بل تكرس كل جيودىا الحالي، وبالتالي ال تعيش الصر 

لمقاومة و  الستعادة توافقيا وقوتيا، تستخدم عممية التكيف  حيث ية الضغوط، وىذا يدل عمى تكيفيا.لمواج
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تتضمن وظيفة الشفاء أو استعادة و  ومواجية أزماتيا وتحدياتيا وتظير عممية التكيف في اإلشباع والرضا
لقوى والتي تنمي وتشجع قدرة األسرة عمى النيوض بسرعة والتكيف مع المواقف األسرية الضاغطة أو مع ا

 (.7..2تياني  عثمان،و  األزمات )أماني عبد المقصود

مسكنيا ميما الرضا عن إلى  الجزائريةأن تفاقم أزمة السكن في الجزائر دفع بالعائمة إلى  إضافة
ميما كان نمطو  تقبموممجأ يأوييا مما جعميا لما تتحصل عمى مسكن  إلى كان، ألنيا في حاجة ماسة

ظيور الضغوط األسرية بكل إلى  الرضا عن السكن ليس العامل الوحيد الذي يؤدي ليذا ودون شروط.
أنواعيا بل ىناك عوامل أخرى كما سبق توضيحو، خاصة في مجتمع كالمجتمع الجزائري الذي يعتبر 

كسب تحققو العائمة الجزائرية، بسبب أزمة السكن التي عانت منيا منذ الحصول عمى سكن أكبر م
من جية، ومن جية أخرى تسعى العائمة الجزائرية  احد اآلن ىذإلى  االستقبلل، ومازالت تعاني منيا

يجب  "السكن قبر الحياة"جاىدة لمحصول عمى سكن حتى لو كانت غير راضية عنو، ألنيا  تعتقد أن 
نوعية و  إظيار الرضا ميما كانت كميةإلى  أن ىذه القيم تدفع أفراد العائمةإلى  افةإضالحصول عميو. 

 .,Medhar)  (25 : 1992المتحصل عميو في العائمة 

 

 بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن:   -2-4
البعد الوحيد من أبعاد ظروف  ىوقد أكدت نتائج الدراسة أن بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن  

 ياالذي ليس لو أي  تأثيرا، أي أنو ال يمعب أي دور في ظيور الضغوط األسرية بكل أنواع السكن
)الضغوط النفسية داخل األسرة، الضغوط األسرية الداخمية المنشأ، الضغوط األسرية الخارجية المنشأ(، 

إلى  7د أو من أفرا 6 لىإ 2أن ليس لو دورا أيضا في مواجيتيا، ميما كان حجم العائمة )من إلى  إضافة
سواء ليا أو ليس ليا تنظيم الفضاء و  نووية أو ممتدة أو مركبةفرد فأكثر( أو نمطيا  11أو من  أفراد .1

ىذا يعني أن كل العائبلت تتساوى في درجة وأنواع ودرجة مواجية الضغوط األسرية، أي و  الداخمي لمسكن،
مواجية ىذه الضغوط، وىذا يدل عمى أن متغير كميا تعاني من الضغوط األسرية بكل أنواعيا وتتساوى في 

أن حيث  يرات أخرى تمعب دورا في ذلكبعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن متغير ال تأثير لو بل ىناك متغ
من البيئات األساسية والقاعدية  العائمةو  قد تكون مصدرا لمضغوط، البيئة المحيطة بالفرد بجميع مكوناتيا

لكن ما يحدث داخميا ممكن أن يكون مصدرا من مصادر الضغوط ألفرادىا  واجالتي تزود الفرد بما يحت
جعل البيئة  حين (موراي) Murayوىذا ما أشار إليو ، ظر عن ظروف السكنية التي تعيش فييابغض الن

وقد حدد تمك  ،وجعل عمى رأس ىذه الضغوط الضغط الصادر عن األسرة ،تقوم بذلك عمى شخصية الفرد
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لتنافر الحضاري، التنافر األسري، التأديب المتقمب، انفصال الوالدين، غياب أحد الوالدين، الضغوط في " ا
 ...مرض أحد الوالدين، وفاة أحد الوالدين، دونية أحد الوالدين، تباين الوالدين، الفقر عدم االستقرار المنزلي

والتي تمعب دورا كبيرا  أغفميا المتغيرات التي ال يمكناومن  (..24-239: اريختون دب ،. جلندزيو  .ك)ىول
وتحرميا من توفير  ييامعائمة التي قد تشكل ضغطا عمل المادية ظروفالفي ظيور الضغوط األسرية نجد 

شباع احتياجات أبنائيا سواء من حيث اتساع المجال السكني أو من حيث ضروريات الحياة وحمايتيم من  وا 
إلى  تطمباتيا يجعل األسرة عاجزة عمى تمبية حاجات األبناءارتفاع مستوى المعيشة ومإلى  الحرمان. إضافة

 ذلك الظروف المعنوية لؤلسرة، مثل مستوى الوالدينإلى  التعميم والتغذية والعبلج وغيرىا، وتضاف
 (.2.1: 8..2 )بومخموف محمد وآخرون،

اللة عمى صحة أن المضايقات اليومية قد يكون ليا تأثيرات أكثر دإلى  األدلة العممية اآلن تشيرو 
شخص في  ..1األفراد من أحداث الحياة األساسية، فيي إحدى الدراسات الطولية التي أجريت عمى 

مراض كاليفورنيا، طبقا عمييم مقياس المضايقات اليومية، أوضحت النتائج أن األفراد األكثر تعرضا لؤل
 النتائج أشارتكذلك و  بات المعدة.الجسمية المرتبطة بالضغوط والتي من بينيا: الدوار، الصداع، واضطرا

ومما ال شك  ،عراض النفسية أكثر من أحداث الحياةأن المضايقات اليومية كانت منبيا داال قويا لؤلإلى 
القمق عمى عدم كفاية ما لدييم من مال لشراء الغذاء، و  فيو أن ارتفاع تكاليف الحياة تقمق كثير من األفراد

الخوف من البطالة أو إلى  لخدمات والتعميم يضعف أفراد العائمة، ويؤدياو  والمبلبس، والعناية الصحية،
من التوقف عن العمل،والعجز المدرك أو الحقيقي ألفراد العائمة لمبقاء عمى حالة مادية جيدة تدفع بيم 

سمب الفرد وقت راحتو يلكنو  لمبحث عن وظيفة إضافية، فالعمل اإلضافي يجمب المال اإلضافي،
ن المشكبلت إومن ثم ف ويتضح ذلك في زيادة االنفعال والعصبية واإلحباط والقمق، وطاقتو،ويضعف قوتو 

  .(61: 4..2 )بشرى إسماعيل، المادية واالقتصادية تزيد من ضغط التعب والمشكبلت العائمية.
دورا في ظيور الضغوط  بعد تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن يمعبىذا من جية من جية أخرى ال 

يخضع لنظام القيم واالعتقادات الدينية حسب دراسة الكابي  تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن ألن األسرية
 تأثير المعايير االجتماعية، والشروط االقتصادية إضافةإلى  واإليديولوجية ويتجاوز تحديد الفرد وحده لو،

لجزائرية تنظم فضائيا الداخمي العائمة اف وعميو ،(Lakabi, 2002) القوانين العقمية واألفكار الفمسفيةإلى 
بعد تنظيم الفضاء ومعاييرىا ومستواىا التعميمي واالقتصادي وربما ىذا ما يجعل  حسب ثقافتيا وقيميا

الضغوط األسرية، كما ال يمعب كذلك دورا في مواجيتيا ألن كل  الداخمي لمسكن ليس مصدرا من مصادر
دراسة عبمة رواق ىذا ما أكدتو و  ،داخمي لمسكنياعائمة ليا طريقة خاصة بيا في امتبلك الفضاء ال
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يختمف تنظيم   ، حيث بينت أنو"طرق امتبلك الفضاء السكني بأكبر أحياء مدينة قسنطينة" ( حول1996)
الفضاء الداخمي لمسكن باختبلف الفئة االجتماعية التي تقطن فيو، حيث أن العائبلت ذات المستوى 

نمط حياتيا عصري والتي كانت اإلقامة السابقة ليا في فيبلت تستعمل  المعيشي المرتفع والتيو  التعميمي
أنو ليس ليذه العائبلت غرفة إلى  كل غرف المسكن حسب الوظيفة التي صممت من أجميا، إضافة

متعددة االستعماالت تستخدم لعدة وظائف كاألكل ومشاىدة التمفزة... في حين العائبلت ذات المستوى 
المنخفض والتي نمط حياتيا تقميدي والتي كانت اإلقامة السابقة ليا في بيوت قصديرية المعيشي و  التعميمي

تستعمل غرف المسكن لعدة وظائف خاصة لمنوم، ألنو في أغمب األحيان يعيش في ىذه العائبلت األبناء 
والتي المعيشي المنخفض والتي نمط حياتيا تقميدي و  المتزوجون. أما العائبلت ذات المستوى التعميمي

كانت اإلقامة السابقة ليا في مساكن تقميدية، فان ليا دائما غرفة متعددة الوظيفة ميما كانت مساحة 
  ( Rouag-Djenidi,1996) .السكن وحجم العائمة

وما يمكن أن نستخمصو من ىذه الدراسة أن متغير ظروف السكن في أغمب األحيان ال يؤدي 
ال يمعب دورا أساسيا أيضا في مواجية ىذه الضغوط و واعيا، ظيور الضغوط األسرية بكل أنإلى  وحده

 وذلك حسب حجم ونمط العائمة الجزائرية القاطنة بوالية الجزائر. 
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 االستنتاج العام: -3-
 

عينة الدراسة ليس العامل الوحيد  في مجتمع السكن ظروف الدراسة أن ىذه نتائج من خبللنستنتج 
 إال ،ية بكل أنواعيا، وليس الوحيد أيضا في مواجية ىذه الضغوطظيور الضغوط األسر إلى  الذي يؤدي

حجم ونمط  وفقوذلك  تتفاوت درجة تأثيرىا في ظيور ومواجية الضغوط األسرية أن أبعاد ظروف السكن
 ما يمي: نتائج ىذه الدراسة بينت العائمة، حيث

  إلـــــى  مـــــن األبعـــــادأن بعـــــد طبيعـــــة الســـــكن أكثـــــر األبعـــــاد تـــــأثيرا أي أنـــــو يـــــؤدي أكثـــــر مـــــن غيـــــره
ظيــــــور بعــــــض أنــــــواع الضــــــغوط األســــــرية مثــــــل: الضــــــغوط النفســــــية داخــــــل األســــــرة لمــــــا يتــــــراوح 

     أفــــــراد، أو ميمـــــــا كــــــان نمـــــــط العائمـــــــة  51إلـــــــى  9أفــــــراد أو مـــــــن  6إلـــــــى  2حجــــــم العائمـــــــة مــــــن 
ممتـــــــدة، مركبـــــــة(، وكـــــــذلك الضـــــــغوط الخارجيـــــــة المنشـــــــأ التـــــــي تظيـــــــر عنـــــــد العـــــــائبلت ،) نووية

 ركب.  ذات النمط الم

  بدرجــــة أقــــل مــــن بعـــد طبيعــــة الســــكن، حيــــث بينــــت الممارســــات العائميــــة داخـــل الســــكن  بعــــديـــؤثر
ظيـــــور الضـــــغوط النفســـــية داخـــــل األســـــرة لمـــــا تكـــــون إلـــــى  نتـــــائج الدراســـــة أن ىـــــذا البعـــــد يـــــؤدي

 يعنــــــيو  داخــــــل مســــــكنيا،  خاصــــــة بالممارســــــات العائميــــــة فضــــــاءاتلــــــيس ليــــــا و  العائمــــــة  نوويــــــة
 ووية تعاني من الضغوط النفسية،أن العائمة الن ىذا

 بدرجـــــة أقـــــل مقارنـــــة بالبعـــــدين الســـــابقين )بعـــــد طبيعـــــة الســــــكن بعـــــد الرضـــــا عـــــن الســـــكن يـــــؤثر 
ــــة داخــــل الســــكنو ــــائج الدراســــة أن ىــــذا البعــــد لــــو بعــــد الممارســــات العائمي ــــت نت ــــث بين (، حي

ـــــة عـــــن  ممـــــا أفـــــراد فمـــــا فـــــوق  وك 9دورا فـــــي مواجيـــــة الضـــــغوط األســـــرية، كممـــــا زاد حجـــــم العائم
 .كانت  العائمة مركبة،  وكمما كانت ىذه العائبلت راضية عن مساكنيا

  ـــــداخمي لمســـــكن ـــــائج الدراســـــة أن بعـــــد تنظـــــيم الفضـــــاء ال ـــــد مـــــن أبعـــــاد  ىـــــوأكـــــدت نت البعـــــد الوحي
ظـــــروف الســــــكن الـــــذي لــــــيس لــــــو أي  تـــــأثيرا، أي أنــــــو ال يمعــــــب أي دور فـــــي ظيــــــور الضــــــغوط 

خـــــل األســـــرة، الضـــــغوط األســـــرية الداخميـــــة المنشـــــأ، األســـــرية بكـــــل أنواعيـــــا )الضـــــغوط النفســـــية دا
أن لــــــيس لــــــو دورا أيضــــــا فــــــي مواجيتيــــــا، إلــــــى  الضــــــغوط األســــــرية الخارجيــــــة المنشــــــأ(، إضــــــافة

ــــــراد أو مــــــن  6 لــــــىإ 2ميمــــــا كــــــان حجــــــم العائمــــــة )مــــــن  فــــــرد  55أو مــــــن  أفــــــراد 51إلــــــى  9أف
نظـــــــيم الفضـــــــاء ســـــــواء ليـــــــا أو لـــــــيس ليـــــــا تو  نوويـــــــة أو ممتـــــــدة أو مركبـــــــة(فـــــــأكثر( أو نمطيـــــــا )

ـــــداخمي لمســـــكن، ىـــــذا يعنـــــي أن كـــــل العـــــائبلت تتســـــاوى فـــــي درجـــــة وأنـــــواع ودرجـــــة مواجيـــــة و  ال
الضـــــــغوط األســـــــرية، أي كميـــــــا تعـــــــاني مـــــــن الضـــــــغوط األســـــــرية بكـــــــل أنواعيـــــــا وتتســـــــاوى فـــــــي 
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ــــــداخمي لمســــــكن  ــــــى أن متغيــــــر بعــــــد تنظــــــيم الفضــــــاء ال مواجيــــــة ىــــــذه الضــــــغوط، وىــــــذا يــــــدل عم
 .متغيرات أخرى تمعب دورا في ذلكمتغير ال تأثير لو بل ىناك 

توصــــــمنا  مــــــن خــــــبلل ىــــــذه الدراســــــة التــــــي تناولــــــت موضــــــوعا متشــــــعبا ربــــــط ثــــــبلث تخصصــــــات 
مفيـــــوم الضـــــغوط األســـــرية، وعمـــــم العمـــــران وذلـــــك إلـــــى  وىـــــي: عمـــــم الـــــنفس وذلـــــك مـــــن خـــــبلل التعـــــرض

ـــــــى  بـــــــالتطرق ـــــــة العاإل ـــــــى تركيب ـــــــز عم ـــــــم االجتمـــــــاع مـــــــن خـــــــبلل التركي ـــــــرا عم ـــــــة مفيـــــــوم الســـــــكن، وأخي ئم
ال يمكـــــــن اعتبـــــــاره  الســـــــكنظـــــــروف متغيـــــــر أن ، الجزائريـــــــة وخاصـــــــة بـــــــالتركيز عمـــــــى حجميـــــــا ونمطيـــــــا

  .العامل الوحيد الذي يسبب ظيور الضغوط األسرية أو يساعد عمى مواجيتيا
 يمي: استنتاج ماإلى  أنو توصمنا من خبلل مبلحظاتنا الميدانيةإلى  إضافة

  الســـــريعة  االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة تبســـــبب التحـــــواليـــــة العائمـــــة الجزائر  االـــــذي تعيشـــــي اتالتغيـــــر
ظيـــــور قـــــيم واتجاىـــــات وعـــــادات إلـــــى  الحيـــــاة، أدت  تالتـــــي شـــــممت معظـــــم مجـــــاال  المتبلحقـــــة

)االنفتــــــــاح االقتصــــــــادي، االنــــــــدفاع  وتقاليــــــــد ومواقــــــــف متناقضــــــــة مــــــــع مــــــــا عرفتــــــــو فــــــــي القــــــــديم
ــــــــروابط االجتماعيــــــــة، االنحــــــــراف الخــــــــتبلس، البلمبــــــــاالة، ، الرشــــــــوة، ااالســــــــتيبلكي، انحــــــــبلل ال

الطــــــبلق والتفكــــــك العــــــائمي، البطالــــــة، ) مشــــــاكل كثيــــــرة ومتنوعــــــةممــــــا نــــــتج عنيــــــا  ،التســــــيب...(
ــــــة،  ــــــة داخــــــل العائم ــــــة المصــــــادر المالي ــــــة، قم ــــــة أحــــــد أفــــــراد العائم ، أزمــــــة الســــــكنمــــــرض أو إعاق

وفــــي فقــــدان أحــــد أعضــــاء العائمــــة عــــن طريــــق الوفــــاة أو الســــفر، التغيــــر فــــي عــــدد أفــــراد العائمــــة، 
التغيــــــر فــــــي القضــــــايا الجنســــــية فــــــي العائمــــــة كعــــــدم التوافــــــق  أدوراىــــــم وفــــــي أســــــاليب معيشــــــتيم،

 عانـــــــت منيـــــــا العائمـــــــة ...(،الحمـــــــل، انحـــــــراف أحـــــــد أفـــــــراد العائمـــــــة والـــــــزوجين أالجنســـــــي بـــــــين 
 .لمضغوط األسرية الرئيسية رمصادال من تعتبرو 

 عما كان عميو في القديم مسكنياالتي تغير شكل  العائمة الجزائرية في الوقت الحالي حاولت 
كون مصدرا لمضغوط، وذلك بإجراء تعديبلت عمييا ألن عممية تصميم يلكي ال معو  التكيف

العمارة الحديثة ال تتبلءم مع حجم األسرة ومتطمباتيا، مما ينجم عنو تحويل الفراغات اإلضافية 
أو كمطبخ، وتحويل وظيفة  فراغات أساسية مثل: غمق الشرفات واستعماليا كحمامإلى  لممسكن
تغطية الشرفات  .قسمين لمتفرقة بين الجنسينإلى  غرفة نوم وتقسيم غرفة الجموسإلى  المطبخ

إلى  والنوافذ بمختمف المواد قصد الحصول عمى فضاء حر غير مكشوف عن الخارج، باإلضافة
لغسيل أو تجفيف تسييج مكان الطوابق السفمية بسياج واستعمالو عمى شكل حديقة خاصة بنشر ا

  بعض أنواع األطعمة.
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  دورا ميما عند العائمة القاطنة بوالية الجزائرية حيث كمما كانت تقطن وسط  لموقع السكن
كمما تغاضت عن  ،القريبة من العاصمة العاصمة أو في مقرات المقاطعات اإلدارية لوالية الجزائر

تتوفر عمى كل التسييبلت المعيشية ، ألن ىذه المواقع جد حيوية ظروف السكن الذي تقطن بو
السوق والدليل عمى ذلك أن  ...أو الموصبلت من حيث التسويق أو المرافق الخدماتية الضرورية

العقارية في ىذه المواقع جد منتعشة حيث تباع المساكن بأثمان باىظة جدا بل خيالية، حتى ولو 
يو إمكانية االستفادة من خيارات يتيح لساكن ألن موقع السكن كان السكن ضيق أو غير الئق.

تبرز و  العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس وغير ذلك من المرافق االجتماعية الحيوية.
مبلئم يكمف العائبلت الوقت والجيد الموقع السكن غير  أن في المدن الكبيرة حيث توأىمي

يا. والموقع المبلئم يعني أيضا ويضيف أعباء أخرى مالية عمييا قد ال تستطيع ميزانياتيا أن تتحمم
 أن المساكن يجب أن ّتشيد بعيدا عن مواقع التموث التي تشكل تيديدا لحق األفراد في الصحة.

  تكثر فييا المساكن التقميدية و  أغمب األحياء الشعبية في والية الجزائر تقع في وسط العاصمة
 مزدحمةو  ةضيقىذه المساكن  أغمب أنإلى  إضافة وحتى القصديرية، والقديمة المعرضة لبلنييار

، ورغم أن أغمب العائبلت القاطنة فييا تعاني من ظروف سكنية صعبة اال أنيا جد متمسكة بيا
االنتماء وفي نفس الوقت الحاجة إلى  الحاجة تشبع أن ىذه العائبلت إلى  ويمكن إرجاع ذلك

دائما يقولون أنيم  لما يعرفون بأنفسيمييا، والدليل عمى ذلك أن أفراد ىذه العائبلت لتأكيد الذات لد
أنيم إلى  أبناء ذاك الحي مثبل ابن القصبة أو باب الوادي أو بمكور أو باش جراح... إضافة

 عاصميةالتعتبر نفسيا  ىي العائبلت العائبلت ألن ىذه ، من ىذه األحياء مبكونييفتخرون جدا 
 .األصمية

  االستطبلعية والدراسة األساسية أنيا  لقيام بالدراسةابينت الكثير من المساكن التي زرناىا عند
وعمى نموه العقمي والنفسي وحتى  تفتقر لفضاء خاص بالطفل، وذلك يترك آثارا عمى حياتو

  االجتماعي. ويعيق العائمة لمقيام بدورىا التربوي.  

 

 

 
 
 
 



 الفصل السادس                                                                  عرض وتفسير النتائج

-443- 

 

 الخاتمة:

نولــــــــــوجي التطــــــــــور االقتصــــــــــادي والتك ســــــــــببيواجــــــــــو معظــــــــــم النــــــــــاس فــــــــــي عصــــــــــرنا الحــــــــــالي ب
ــــف المســــتويات فــــي الحيــــاة العصــــرية، شــــتى أنــــواع الضــــغوط،  ليــــذا واالجتمــــاعي الــــذي طــــرأ عمــــى مختم

 فنجـــــده كثيـــــر االســـــتعمال فـــــي المغـــــة العاميـــــة لئلشـــــارة ،مفيـــــوم جـــــزءا مـــــن حياتنـــــا اليوميـــــةال ىـــــذا أضـــــحى
ــــة نفســــية غيــــر مرغــــوب فييــــاإلــــى  ــــر اســــتعمالو أيضــــا فــــي الحال شــــارة ىــــذا لئلو  ،العيــــادي مجــــال، كمــــا كث

التـــــي يمكـــــن أن و  تكيـــــف الفـــــردو  إلـــــي مجموعـــــة مـــــن التغيـــــرات الداخميـــــة أو الخارجيـــــة التـــــي تيـــــدد تـــــوازن 
 الجسم واإلضرار بو. ةتخريب أجيز إلى  تؤدي

ـــــاحثين لتفســـــيرهو   ـــــع الب ـــــرة ،فيمـــــوو  ىـــــذا المفيـــــوم دف ـــــت أبحـــــاث كثي ـــــي و  فتكون متنوعـــــة، اختمفـــــت ف
ــــــى أعراضــــــوو  تحديــــــده، ــــــى أنــــــو الســــــبب الرئيســــــي وراء و  خطورتــــــو، آثــــــاره و و  لكــــــن اتفقــــــت عمومــــــا عم عم

أنواعــــــو التــــــي منيــــــا الضــــــغوط النفســــــية إلــــــى  اإلصــــــابة بــــــاألمراض العضــــــوية والنفســــــية، وأشــــــارت كــــــذلك
وضــــغوط العمــــل، والضــــغوط األســــرية التــــي قــــد تيــــدد كيــــان العائمــــة وتوازنيــــا، وذلــــك بســــبب المتطمبــــات 

 ليف المعيشــــــية، األوضــــــاع الماليــــــة الصــــــعبة،كارتفــــــاع تكــــــا ،والتحــــــديات الكثيــــــرة التــــــي تواجييــــــا العائمــــــة
)تفكـــــــك أســـــــري،  المشـــــــكبلت العائميـــــــةو  )الضوضـــــــاء، االزدحـــــــام، التمـــــــوث المنـــــــاخي...( التمـــــــوث البيئـــــــي

الظـــــروف المحيطيـــــة، بكـــــل مـــــا تحويـــــو مـــــن إلـــــى  (، إضـــــافة، مـــــوت أحـــــد الوالـــــدين، االنحـــــراف...بطالـــــة
 تمجـــــأ إليـــــو العائمـــــة ليقييـــــا مـــــن الطبيعـــــةمـــــن بينيـــــا الســـــكن الـــــذي يمثـــــل المـــــأوى الـــــذي  ، والتّـــــيمكونـــــات

ــــي ممارســــة نشــــاطاتيم ،مخاطرىــــاو  ــــة ف ــــو أفرادىــــا األمــــن والراحــــة والحري ــــث يجــــد في ــــاتيمو  حي لكــــن ، و ىواي
 الظروف الخاصة بالسكن يمكنيا أن تتدخل وتسبب في ظيور ىذه الضغوط.

مامنـــــــا اىت "الســـــــكن وعبلقتـــــــو بتركيبـــــــة العائمـــــــة وظيـــــــور الضـــــــغوط فييـــــــا"وعميـــــــو أثـــــــار موضـــــــوع 
ومحاولـــــة تفســـــيره عنـــــد العائمـــــة القاطنـــــة بواليـــــة الجزائـــــر، واســـــتطعنا فـــــي ىـــــذه فيـــــو، لبحـــــث عمـــــى ا وحثنـــــا

لكـــــن النتـــــائج تبقـــــى  ،الدراســـــة لمـــــس بعـــــض جوانـــــب الموضـــــوع عـــــن طريـــــق الوقـــــوف عمـــــى بعـــــض أثـــــاره
ــــائ ــــر ال تســــمح بتعمــــيم النت ــــة الجزائ ــــة بوالي ــــة القاطن ــــة وخصائصــــيا، ألن دراســــة العائم ــــة العين ــــى رىين ج عم

منطقــــــة جغرافيــــــة ليــــــا طــــــابع خــــــاص إلــــــى  ألن أفــــــراد العينــــــة ينتمــــــونو  ،العائمــــــة الجزائريــــــة بصــــــفة عامــــــة
يميزىــــا عــــن غيرىــــا مــــن المنــــاطق الجزائريــــة، ويعيشــــون ظــــروف وتحــــديات تختمــــف عــــن بــــاقي العــــائبلت 

 الجزائرية.
 كل واحدة منيا ثبلث تفرع عن جزئيةأربع فرضيات  يامن انبثقت من فرضية عامة وانطمقت ىذه الدراسة

بين ظروف السكن)طبيعة السكن، تنظيم الفضاء عبلقة  كانت ىناك إذا  ، لمتعرف فيمافرعيةفرضيات 
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الداخمي لمسكن، الممارسات العائمية داخل السكن، الرضا عن السكن( وكّل من الضغوط األسرية وأنواعيا 
 الجزائر )حجميا ونمطيا(. ومواجيتيا،  وفق تركيبة العائمة الجزائرية القاطنة بوالية

  

 :تَــم  ومن أجل اختبار الفرضيات 
  ــــــاس الضــــــغوط األســــــرية ــــــة فــــــي: مقي لمبــــــاحثتين أمــــــاني  -إخضــــــاع أدوات الدراســــــة المتمثم

ــــــد المقصــــــود وتيــــــاني عثمــــــان ــــــم تكو  -عب ــــــذي ت ــــــو مــــــن طــــــرف اليال ــــــةيف ــــــى البيئــــــة  طالب عم
ـــــا اســـــتبيانو  ،الجزائريـــــة ـــــم بن بعـــــد االطـــــبلع  لبـــــةطاه مـــــن طـــــرف الؤ ظـــــروف الســـــكن الـــــذي ت

ـــــائج الدراســـــة االســـــتطبلعية، ـــــراث العممـــــي الخـــــاص بموضـــــوع الســـــكن ونت ـــــى الت ـــــيس و  عم يق
بعــــد تنظــــيم و  بعــــد طبيعــــة الســـكن،ظـــروف الســــكن مــــن خـــبلل أربعــــة أبعـــاد ) االســــتبيانىـــذا 

ـــــة داخـــــل الســـــكن،و  الفضـــــاء الـــــداخمي لمســـــكن، بعـــــد الرضـــــا عـــــن و  بعـــــد الممارســـــات العائمي
ـــــــق شـــــــروط الصـــــــدق والثبـــــــات، عـــــــن طريـــــــق الســـــــكن(، لمدراســـــــة الســـــــيكوم ترية بغيـــــــة تحقي

 عائمة من والية الجزائر. 2.9تطبيقيا عمى عينة استطبلعية تتكون من 

  عائمـــــة ممثمـــــة فـــــي ربـــــات البيـــــوت، حيـــــث  ..4تطبيـــــق أدوات الدراســـــة عمـــــى عينـــــة قواميـــــا
المعاينـــــــة غيـــــــر  باســـــــتعمالمقاطعـــــــة إداريـــــــة مـــــــن واليـــــــة الجزائـــــــر،  13تـــــــم اختيارىـــــــا مـــــــن 

الفـــــــرز بشـــــــكل الكـــــــرة الثمجيــــــــة طريقـــــــة الحصـــــــص وطريقـــــــة ب تر يـــــــالتـــــــي أخو  ،اليـــــــةتمحاال
 نتقائيا. الإجراء ك

   تفريغيــــــا فــــــي و  المعطيــــــات التــــــي تحصــــــمنا عمييــــــا إحصــــــائيا، وذلــــــك بعــــــد فرزىــــــامعالجــــــة
   SPSS 0.8جــــــــداول باســــــــتعمال برنــــــــامج الرزنامــــــــة اإلحصــــــــائية لمعمــــــــوم االجتماعيــــــــة 

إلجـــــراءات اإلحصـــــائية الشـــــائعة التـــــي تتـــــيح لمباحـــــث ويتضـــــمن ىـــــذا البرنـــــامج العديـــــد مـــــن ا
ــــــــتحميـــــــل العبلقـــــــة بـــــــين متغيـــــــرين أو أكثـــــــر, وقـــــــد مُ  الدراســـــــة لنـــــــا مـــــــن تحميـــــــل بيانـــــــات  نَ ـكِّ

النســـــــــــب المئويـــــــــــة، المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي، االنحـــــــــــراف  اإلحصـــــــــــائية التاليـــــــــــة: التقنيـــــــــــاتب
 (.t) الفروق بين المتوسطات المعياري، اختبار
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 : النتائج التاليةإلى  ةوتوصمت هذه الدراس 
 

 أي أنـــــو يـــــؤدي أكثـــــر مـــــن غيـــــره مـــــن  ،يعتبـــــر بعـــــد طبيعـــــة الســـــكن أكثـــــر األبعـــــاد تـــــأثيرا
ظيـــــور بعـــــض أنـــــواع الضـــــغوط األســـــرية مثـــــل: الضـــــغوط النفســـــية داخـــــل إلـــــى  األبعـــــاد

 أفـــــراد، أو ميمـــــا كـــــان نمـــــط العائمـــــة  .1إلـــــى  2األســـــرة لمـــــا يتـــــراوح حجـــــم العائمـــــة مـــــن 
ة(، وكـــــــذلك الضـــــــغوط الخارجيـــــــة المنشـــــــأ التـــــــي تظيـــــــر عنـــــــد ممتـــــــدة، مركبـــــــ ،نوويـــــــة)

 العائبلت المركبة.

 ـــــؤثر بعـــــد ـــــة داخـــــل الســـــكن ي ـــــل مـــــن بعـــــد طبيعـــــة الســـــكن،  الممارســـــات العائمي بدرجـــــة أق
ظيــــور الضــــغوط النفســــية داخــــل إلــــى  حيــــث بينــــت نتــــائج الدراســــة أن ىــــذا البعــــد يــــؤدي

 بالممارســـــات العائميـــــةخاصـــــة  فضـــــاءاتلـــــيس ليـــــا و  األســــرة لمـــــا تكـــــون العائمـــــة  نوويـــــة
دورا فـــــي  الممارســـــات العائميـــــة داخـــــل الســـــكن يمعـــــب أيضـــــا بعـــــدو  داخـــــل مســـــكنيا.

أفــــراد، ولمــــا  6-2مواجيــــة الضــــغوط األســــرية لمــــا يكــــون حجــــم العائمــــة يتــــراوح مــــا بــــين 
 داخل مساكنيا.  خاصة بالممارسات العائمية فضاءاتتكون ليذه  العائبلت 

 ـــؤثر بعـــد الرضـــا عـــن الســـكن رجـــة أقـــل مقارنـــة بالبعـــدين الســـابقين )بعـــد طبيعـــة بد ،فـــي ي
ــــــة داخــــــل الســــــكنو  الســــــكن ــــــث بينــــــت نتــــــائج الدراســــــة أن بعــــــد الممارســــــات العائمي (، حي

ـــــي مواجيـــــة الضـــــغوط األســـــرية،  ـــــة عـــــن ىـــــذا البعـــــد لـــــو دورا ف  9كممـــــا زاد حجـــــم العائم
ـــــت ىـــــذه  ـــــة، وكممـــــا كان ـــــة مركب ـــــت  العائم ـــــوق وكممـــــا كان العـــــائبلت راضـــــية أفـــــراد فمـــــا ف

 مساكنيا. عن

   ــــي ظيــــور الضــــغوط األســــرية ــــيس لبعــــد تنظــــيم الفضــــاء الــــداخمي لمســــكن أي  تــــأثيرا ف ل
بكـــــل أنواعيـــــا )الضـــــغوط النفســـــية داخـــــل األســـــرة، الضـــــغوط األســـــرية الداخميـــــة المنشـــــأ، 

ـــــى  الضـــــغوط األســـــرية الخارجيـــــة المنشـــــأ(، إضـــــافة ـــــيس لـــــو أي دورا أيضـــــا فـــــي إل أن ل
أفـــــراد  .1إلـــــى  7أفـــــراد أو مـــــن  6 لـــــىإ 2ن مواجيتيـــــا، ميمـــــا كـــــان حجـــــم العائمـــــة )مـــــ

ســـــواء ليـــــا أو لـــــيس و  فـــــرد فـــــأكثر( أو نمطيـــــا )نوويـــــة أو ممتـــــدة أو مركبـــــة( 11أو مـــــن 
 ليا تنظيم الفضاء الداخمي لمسكن.

متغيــــر الســــكن الــــذي ىــــو عنصــــر مــــادي لــــو القــــدرة  أنّ مــــن بــــالرغم و مــــن خــــبلل ىــــذا يتضــــح أنــــو 
اصــــر نفســــية اجتماعيــــة، كمــــا أنــــو معــــاش عــــن طريــــق عنإلــــى  عمــــى احتــــواء عناصــــر مختمفــــة وتحويميــــا
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ــــــذين يخضــــــعونو ضــــــمن تنظــــــيم اجتمــــــاعي معــــــين ــــــة لمســــــاكنين ال ــــــات االجتماعي ــــــث يصــــــبح  ،العبلق بحي
فــــــي تفســــــير ســــــموكات  بــــــالرغم أن لــــــو ثقــــــبلو  .اواجتماعيــــــ انفســــــي ليــــــذا البنــــــاء بنيــــــة ليــــــا معنــــــى وتمثــــــيبلً 

التــــي يمكــــن أن تحــــدث داخمــــو، اال أنــــو ال يمكــــن األفــــراد ألنــــو يعتبــــر مكانــــا قــــاببل لمتنبــــؤ بكــــل الســــموكات 
اعتبـــــاره العامـــــل الوحيـــــد الـــــذي يســـــبب ظيـــــور الضـــــغوط األســـــرية أو يســـــاعد عمـــــى مواجيتيـــــا، ألن ىـــــذه 

ــــة ــــدخل فييــــا عــــدة عوامــــل: فيزيولوجي ــــة و  شخصــــية وثقافيــــة واجتماعيــــةو  األخيــــرة متغيــــر جــــد معقــــد تت بيئي
 وديموغرافية. 

ـــــة الدراســـــات ا ـــــر الضـــــغوط كمـــــا يظيـــــر كـــــذلك أن قم ـــــت موضـــــوع عبلقـــــة الســـــكن بمتغي ـــــي تناول لت
الطريقــــة التــــي عــــولج بيــــا ىــــذا الموضــــوع، لــــم تســــمح لنــــا بمقارنــــة نتــــائج و  األســــرية حســــب تركيبــــة العائمــــة

موضــــــــوعنا كثيــــــــرا بنتــــــــائج الدراســــــــات الســــــــابقة. ممــــــــا يجعمنــــــــا نقتــــــــرح عمــــــــى البــــــــاحثين فــــــــي الدراســــــــات 
حيــــــث إعــــــادة النظــــــر فــــــي المقاربــــــات التــــــي  كثــــــر مــــــنأالمســــــتقبمية االىتمــــــام بالموضــــــوع والتنقيــــــب فيــــــو 

ــــة داخــــل الســــكن  ــــة الجاري ــــة الجزائري ــــة لمعائم ــــاعبلت العائمي ــــي لمتف ــــت الموضــــوع ومــــدى تفســــيرىا الفعم تناول
 غير ذلك.إلى  ،مثل: العبلقات العائمية، الصراع العائمي، التماسك العائمي

اعية، وال البنية النفسية لمقاطنين فيو، بمعزل عن البيئة االجتمالسكن  وعمى العموم ال يمكن دراسة
نما بنية نفسية تعبر  ألن الدراسات النفسية بينت أن السكن ليس مسألة حجز مساحة أو مكان مميز، وا 

التنظيم والتغيير في السكن  »عن شخصية صاحبيا، وىذا ما ذىب إليو الباحث أحمد صبور حيث يقول: 
 (.62: 1992صوراتو ولدوره )أحمد صبور، ما ىو إال تنظيم وتغيرات لذات الشخص وت

ـــــى  إضـــــافة ـــــو يجـــــبإل ـــــنجم عـــــن الســـــكن  أن ـــــى االنعكاســـــات التـــــي يمكـــــن أن ت تســـــميط الضـــــوء عم
ــــــري، خاصــــــة أن معظــــــم البــــــاحثين  ــــــرد الجزائ ــــــى شخصــــــية الف ــــــأثيرا مباشــــــرا عم ــــــؤثر ت ــــــي يمكــــــن أن ت والت

ــــة ــــب الظــــواىر النفســــية واالجتماعي ــــى  يرجعــــون أغم التــــي تســــاىم فــــي تفشــــي الظــــروف الســــكنية الســــيئة إل
ــــأثر إالعــــدة ســــموكات انحرافيــــة.  ــــب إلــــى  أننــــا نعتقــــد أن التفســــير المتــــوفر حاليــــا أكثــــره مت حــــد كبيــــر بقوال

المجتمـــع الــــذي وضــــع لـــو. ومــــن ىنــــا وجـــب القيــــام بدراســــات تتماشـــى مــــع المجتمــــع الجزائـــري، مــــع العمــــم 
 ذه المواضيع.أن المتغيرات الثقافية واالجتماعية تتدخل بصورة واسعة في مثل ى

الــــــربط بــــــين الســــــكن والــــــدوافع والحاجــــــات خاصــــــة أن الدراســــــات أثبتــــــت  إلــــــى  كمــــــا نمفــــــت النظــــــر
إلــــــــى  امتبلكـــــــو وتييئتــــــــو، والحاجـــــــة كــــــــذلكإلــــــــى  توســــــــيع مســـــــكنيا، وبحاجــــــــةإلـــــــى  أن العائمـــــــة بحاجــــــــة

ـــــو، وبحاجـــــة أيضـــــا ـــــى  اســـــتقبللية جماعـــــة األفـــــراد بداخم ـــــى إشـــــباع  الراحـــــة....إل إذن الســـــكن يســـــاعد عم
ىــــــل الســــــكن فــــــي الجزائــــــر يمبــــــي احتياجــــــات العائمــــــة  يجعــــــل معرفــــــةممــــــا  ،األساســــــيةذه االحتياجــــــات ىــــــ
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الجزائريـــــــة  ضـــــــرورة خاصـــــــة أن الدراســـــــات الجزائريـــــــة أشـــــــارت فـــــــي ىـــــــذا الصـــــــدد أن أغمـــــــب العـــــــائبلت 
مكانياتيـــــا، وأنـــــو لحـــــد اآلن تبحـــــث  الجزائريـــــة تحـــــدث تغيـــــرات عمـــــى مســـــاكنيا وذلـــــك حســـــب حاجياتيـــــا وا 

ــــــة الج ــــــي العائم ــــــة الت ــــــة التقميدي ــــــات الثقاف ــــــين متطمب ــــــة ب ــــــة تمكنيــــــا مــــــن الموافق ــــــول تطبيقي ــــــة عــــــن حم زائري
تنتمــــــي إلييــــــا وبنيتيــــــا التــــــي ليــــــا خصوصــــــيات خاصــــــة بيــــــا، وبــــــين اإلطــــــار المعمــــــاري الــــــذي تســــــكنو، 

  والتي لم تشارك في تصميمو.
ألن  ، ربطـــــــو بالعبلقـــــــات األســـــــريةو الســـــــكن  دراســـــــة موضـــــــوعالبـــــــاحثين مســـــــتقببل  عمـــــــىنقتـــــــرح و 
ــــــات األســــــرية مســــــرحٌ  الســــــكنَ  ــــــة، والعبلق كمــــــا  ىــــــام ليــــــذا التفاعــــــل. رٌ مؤّشــــــو  ،لمتفاعــــــل بــــــين أفــــــراد العائم

البـــــاحثين دراســـــة تـــــأثير الســـــكن عمـــــى الوظيفـــــة التربويـــــة لمعائمـــــة، ألن الســـــكن ىـــــو الفضـــــاء  نقتـــــرح عمـــــى
 ليذه العممية.األول 

جموعــــــة مــــــن المعطيــــــات عــــــدم االكتفــــــاء بمجــــــرد تجميــــــع م نقتــــــرح ،دراســــــة ىــــــذا الموضــــــوع وعنــــــد
لقيــــــاس متغيــــــرات موضــــــوع الســــــكن  الميتمــــــين لبنــــــاء أدواتٍ  نــــــدعوبــــــل النظريــــــة )التفســــــير الميكــــــانيكي(، 

فـــــي ىـــــذا  كبيـــــراً ألن وســـــائل القيـــــاس المســـــتعممة فـــــي ىـــــذا الجانـــــب تظيـــــر نقصـــــا  والضـــــغوط األســـــرية،
م بقيـــــــاس ن تمـــــــأمـــــــا يســـــــتدعي بناءىـــــــا انطبلقـــــــا مـــــــن معـــــــايير محميـــــــة حتـــــــى تســـــــتطيع  وذلـــــــك ،المجـــــــال

ــــــــة مــــــــن خــــــــبلل متغيــــــــر الســــــــكن والضــــــــغوط  ــــــــة الجزائري خصوصــــــــيات العبلقــــــــة والتفاعــــــــل داخــــــــل العائم
 األسرية.

ونحـــــــــث أيضـــــــــا البــــــــــاحثين الميتمـــــــــين بيـــــــــذا الموضــــــــــوع اســـــــــتخدام المقـــــــــاببلت اإلكمينيكيــــــــــة 
ــــــــة  ،ســــــــقاطيةوالوســــــــائل اإل ــــــــنفس  -ألن ىــــــــذه المقارب ــــــــة  -ال ليــــــــا تكامــــــــل إكمينيكــــــــي أو  -اجتماعي

 ن الحصول عمى نتائج أكثر عمقا ودقة.بحث يمك نفسي
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R e l i a b i l i t y C o e f f i c i e n t s 

N o f C a s e s = 2 0 9 , 0 N o f I t e m s = 4 0 

A l p h a = , 9 1 2 4 

4 ^ -



****** Method 1 (space saver) w i l l be used f o r t h i s a n a l y s i s ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

3 ĵ i)*̂  ! J_> I J i ln\ i 11 Jfl$J> ih \ J_*_> Ci 1—J—J 

R e l i a b i l i t y C o e f f i c i e n t s 

N o f Cases = 2 0 9 , 0 N o f I t ems = 10 

A l p h a = , 7 642 

* * * * * * Me thod 1 ( space s a v e r ) w i l l be u s e d f o r t h i s a n a l y s i s * * * * * * 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

L&JH I i ± I ,< I -1—1 I ï_JJ_u)Sl I i j - » . * 11 -L*_J Cl 

R e l i a b i l i t y C o e f f i c i e n t s 

N o f C a s e s = 2 0 9 , 0 N o f I t ems = 21 

A l p h a = , 8579 

****** Method 1 (space saver) w i l l be used f o r t h i s a n a l y s i s ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

R e l i a b i l i t y C o e f f i c i e n t s 

N o f Cases = 2 0 9 , 0 N o f I t ems = 9 

A l p h a = ,7687 

****** Method 1 (space saver) w i l l be used f o r t h i s a n a l y s i s ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

( <-jj-*)'i I k$Juà-J I <^>l 3_i ) ^ j US—!l —a—! I I ii à 11 o LA—S 

R e l i a b i l i t y C o e f f i c i e n t s 

N o f C a s e s = 2 0 9 , 0 N o f I t ems - 20 

A l p h a = , 9 4 3 6 

Page 2 
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 (30لممحق رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 :عائمةإلى السيدة المحترمة  ربة ال

ه رسالة تحضير إطار في دخلي الذي ستبياناإل بيذا حضرتك إلى أتوجو  دكتورا

لعائمة بتركيبة وعالقتو السكن " بعنوان: ئرية ا    " فييا الضغوط وظيور الجزا
أمام اإلجابة x) بوضع عالمة ) (لعباراتاالبنود) ليذا نطمب من حضرتك اإلجابة عمى كل

 .المناسبة

نيا ستبقى في إطار ىذا البحث، و ال يوجد إجابة يو نحيطك عمما بأن كل المعمومات التي تقدم  

  .صحيحة أو خاطئة

 منا أخمص االحترام يتقّبم

 راـــــــــــــكــــــــــش

 

 

 

إستبيان ظروف 
 السكن
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 :ةبالمبحوثبيانات خاصة 

  سنة        03سنة الى أقل من  03سنة      من  03الى أقل من  22من  سنة  :السن 
 سنة 60سنة الى  03من 

 جامعي ثانوي              ابتدائي      متوسط       بدون مستوى :المستوى التعميمي 
 المهنة: .......................................................... 
  أرممة          مطمقة          متزوجة عزباء           العائمية:الحالة                                 
 :فرد فأكثر 00من  أفراد       03الى 7من  أفراد      0الى 2من  حجم العائمة 
  عائمة مركبة عائمة ممتدة          عائمة نووية         العائمة:نمط 
  دج    20.333- 03.333دج         بين03.333أقل من   العائمي:الدخل الشهري

   دج00.333أكثر من         دج     00.333-20.333بين
 فيال       شقة            قصديري          تقميدي  فيه: ينما نوع السكن الذي تقطن 
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 السكن ظروف إستبيان

 ال نعم البند رقم البند

   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

   بتمفاز ىل  مسكنك مجيز 10

   ىل  مسكنك مجيز بثالجة 10

   ىل  مسكنك مجيز بطباخة 01

   ىل  مسكنك مجيز بغسالة 00

   (Robotىل  مسكنك مجيز بخالط كيربائي) 00

   (Microondeىل  مسكنك مجيز بفرن إلكتروني)  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 00



 

-478- 
 

   تكفي غرف سكنك كل أفراد عائمتك 01

   ىل تستعمل غرفة النوم لمنوم 00

   (intimitéل تستعمل غرفة النوم لمحميمية ) 00

   ىل تستعمل غرفة النوم لمشاىدة التمفاز 00

   ىل تستعمل غرفة النوم لمجموس مع األطفال 00

   ىل تستعمل غرفة االستقبال الستقبال الضيوف 00

   العائمة ىل تستعمل غرفة االستقبال لنوم أفراد 00

   ىل تستعمل غرفة االستقبال لألكل 00

   ةىل تستعمل غرفة االستقبال لالجتماع أفراد العائم 00

ىل تستعمل غرفة االستقبال لقيام أفراد العائمة  بنشاطاتيم) مشاىدة  00
 (.التمفاز، الدراسة، القيام بأعمال شخصية..

  

   الستقبال الضيوفىل تستعمل غرفة اإلقامة)المعيشة(  01

   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 00
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   ىل يستعمل المطبخ لنوم أفراد العائمة 01

   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

   المسكن  لغسل الثيابىل يستعمل الشرفة أو فناء  00

   ىل تستعمل الشرفة أو الفناء  لقيام أفر اد العائمة بنشاطاتيم 00

   ىل يستعمل رواق المسكن  لمطبخ 00

   ىل يستعمل رواق المسكن لنوم أفراد العائمة  01

   ىل يستعمل رواق المسكن االستقبال لقيام أفراد العائمة  بنشاطاتيم 00
 (الدراسة، القيام بأعمال شخصية...) مشاىدة التمفاز، 

  

   التمفزيون في غرفة النوم ءىل يشاىد أفراد عائمتك  بدون استثنا 00

   التمفزيون في غرفة االستقبال ءىل يشاىد أفراد عائمتك  بدون استثنا 00

   التمفزيون في غرفة الجموس ءىل يشاىد أفراد عائمتك  بدون استثنا 00

   التمفزيون في غرفة المطبخ ءىل يشاىد أفراد عائمتك  بدون استثنا 00

غرفة  يىل يمتقي كل أفراد عائمتك بدون استثناء لمتحدث والتسامر ف 00
 النوم

  

غرفة  ييمتقي كل أفراد عائمتك بدون استثناء لمتحدث والتسامر ف 00
 لاالستقبا

  

غرفة  ياستثناء لمتحدث والتسامر ف يمتقي كل أفراد عائمتك بدون 00
 الجموس
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   المطبخ           ييمتقي كل أفراد عائمتك بدون استثناء لمتحدث والتسامر ف 00

   تستقبل األىل في غرفة االستقبال 01

   تستقبل األىل في أي مكان من المسكن   00

   تستقبل األصدقاء في غرفة االستقبال 00

   األصدقاء  في أي مكان من المسكن   لتستقب 00

   تستقبل الجيران في غرفة االستقبال 00

   األصدقاء في أي مكان من المسكن   نتستقبل الجيرا 00

   يدرس أطفالك في غرفة النوم 00

   يدرس أطفالك في غرفة االستقبال 00

   أطفالك ىل يدرس في غرفة االقامة 00

   األطفاليدرس أطفالك في غرفة  00

   يدرس أطفالك في المطبخ 01

   يمعب أطفالك داخل السكن 00

(  في ...تحتفل العائمة بالمناسبات )أعياد،أعياد الميالد،حفالت  00
 غرفة االستقبال

  

تحتفل العائمة بالمناسبات )أعياد،أعياد الميالد،حفالت ...(  في  00
 غرفة الجموس

  

)أعياد،أعياد الميالد،حفالت ...(  في  تحتفل العائمة بالمناسبات 00
 مكان أخر من المسكن)السطح،الفناء،...(

  

لكل فرد من أفراد عائمتك داخل مسكنك مكان لالنعزال  00
 )لمنوم،لمنشاطات،....(

  

   لكل فرد من أفراد عائمتك مكان خاص بو 00

   نوع مسكنك ىأنت راضي عم 00
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   حجم مسكنك ىأنت راضي عم 00

   أنت راضي عمى عدد غرف مسكنك 00

   أنت راضي عمى التصميم اليندسي لمسكنك 01

   موقع مسكنك ىأنت راضي عم 00

   الفضاءات الخارجية المحيطة بمسكنك ىأنت راضي عم 00

   طريقة تأثيث مسكنك ىأنت راضي عم 00

   التزيين داخل  مسكنك ىأنت راضي عم 00

   وسائل الراحة داخل مسكنك ىأنت راضي عم 00

   طريقة تجييز مسكنك ىأنت راضي عم 00

   أنت راضي عمى عالقات الجيرة. 00

   يشكل مسكنك بالنسبة ألفراد عائمتك مكانا لممتعة. 00

   يشكل مسكنك بالنسبة ألفراد عائمتك مصدرا لمراحة. 00

   يشكل مسكنك بالنسبة ألفراد عائمتك مصدرا لالفتخار. 01
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 (40الممحق رقم )

 مقياس الضغوط األسرية

 

 تعميمات: الجزء األول: المقياس الفرعي األول

 

ر و اإلزعاج بين أفراد ب التوت  حياة األسرية من شأنيا أن تسب  في ال عن مظاىر   ر  ية تعب  تالمواقف اآل كل  
 ىذه المواقف عمى حياتك األسرية. تأثير   ة  بمعرفة كيفي   و نحن نيتم   ؛األسرة و البيئة المحيطة بيم

بو ىذا الموقف ي يسب  ر الذ  لمضغوط أو التوت   أفضل وصف   د  د  ح  الخانة التي ت   ت  ح  ( ت   √ضع عالمة ) 
 اغط.الض  

 
أرقام 
 البنود

 
 ودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن

   المعاناة كم 
 شديدة شديدة متوسطة قميمة ال يوجد

 جدا
      يشعر أفراد أسرتي بعدم التقدير. 0
      يشعر أفراد أسرتي بالذنب لعدم تحقيق األفضل. 0
      ألفراد أسرتي لمقيام بواجباتيم. الوقت غير كاف   0
      يقمل أفراد أسرتي من شأنيم. 0
يشعر أفراد أسرتي  بالعجز في مواجية مواقف  0

 الحياة.
     

      .تكثر األمراض بين أفراد أسرتي 0
       .يكثر تناول الكحول بين أفراد أسرتي 0
      يشعر أفراد أسرتي بالضياع لفقدان أحد الوالدين. 0
 ل تقاعد أحد الوالدين عن العمل مشكمةً يشك   0

 .ألفراد أسرتي
     

      المدرسية من عبء الواجبات يعاني أفراد أسرتي 01
يعاني أفراد أسرتي من صعوبات التعامل مع  00

 أطفال األسرة.
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نعاني في أسرتي من عدم كفاية الوقت الىتمام  00
 ببعضيما البعض. الزوجين

     

      .نعاني في أسرتي من عدم كفاية الوقت لمترفيو 00
      نعاني في أسرتي من كثرة تشاجر أطفال. 00
نعاني في أسرتي من كثرة مشاىدة أفرادىا  00

 لمتمفزيون.
     

      أفراد أسرتي منشغمون دائما.  00
       .تالمسؤوليا مالى تقاس نفتقر في أسرتي 00
      خر .من مسكن آلكثيرا  نتقلت أسرتي 00
ضعف العالقات الزوجية  في أسرتي من نعاني 00

 المعاشرة الزوجية(-الصداقة-)االتصال
     

االستمتاع يعاني أفراد أسرتي من عدم  01
األفراح...(-)األعياد بالمناسبات  

     

نعاني في أسرتي من سموكيات المراىقين في  00
كثرة -كثرة أصدقائيم-األسرة)التغيب عن الدراسة

 يني(.عدم التزاميم الد  -اتصاالتيم

     

      ينشغل أفراد أسرتي بوالدة طفل جديد في األسرة. 00
يتضايق أفراد أ سرتي من كثرة وجود الضيوف  00

 بالمنزل.
     

      دور كل فرد في أسرتي غير محدد. 00
      مرة ثانية في أسرتي مشكمة. األبيعتبر زواج  00
      .كثرة تشاجر الوالديننعاني في أسرتي من  26
أفراد أسرتي االستمتاع بالعطمة  ال يستطيع 27

  الصيفية.

     

      يتم أفراد أسرتي بعطمة نياية األسبوع.يال  28
يعاني أفراد أسرتي من قمة الحديث قبل وأثناء  29

 وبعد الوجبات الغذائية.

     

يعتبر وجود األجداد و الجدات في أسرتي   03
 مشكمة.
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      جور(.األ ) أفراد أسرتي من قمة الدخليعاني  03
يعاني أفراد أسرتي من عدم الرضا عن األعمال  02

 .التي يمارسونيا

     

      . أفراد أسرتي مسرفون 00
       يعاني أفراد أسرتي من مضايقات الجيران. 03
      أحد أفراد أسرتي مشكمة.بطالة تعتبر  03
-تموث المحيط )اليواء ألفراد أسرتي مخاوف من 06

 الماء...(.

     

-مسرحال -مطالعةالالقيام باألنشطة الثقافية) 07
 حضور محاضرات سواء كانت ثقافية أو-السينما

 .في أسرتي عممية أو دينية...( غير متاح  

     

 عيعاني أفراد أسرتي من عدم الدفء واإلشبا 08
 األسري.

     

      في أسرتي متاح   تنظيم األنشطة الرياضية غير 09
عدم استقرار أحد أفراد أسرتي عمى عمل واحد،  33

 يعتبر مشكمة في أسرتي.
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 الجزء الثاني: المقياس الفرعي الثاني

 :تعميـــمات

 ،       ككل   ىاسعادة أفرادسبيل تحقيق أو بآخر في  بشكل   تستخدميا األسرة  تية، المحاوالت أو اإلسيامات اآل
 عمى حدة. فرد   سعادة كل   سبيل تحقيق أو في

مدى يستخدم أفراد أسرتك ىذه المحاوالت أو  إلى أي   د  ( تحت الخانة التي تحد   √ضع عالمة ) 
 اإلسيامات.

أرقام 
 البنود

بدرجة  قميال نادرا ال يحدث ودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
 عالية

 دائما كثيرا

فرد من أفراد أسرتي اآلخر عند  يشارك كل   3
 حدوث مشكل.

      

يساند كل فرد من أفراد أسرتي اآلخر عند  2
 ظيور مشكمة.

      

يتعمم كل فرد من أفراد أسرتي كيفية احترام  0
 اآلخرين.

      

ي كل فرد من أفراد أسرتي، اإلحساس م  ن  ي   3
 بالثقة في باقي أفراد األسرة.

      

يواجو كل فرد من أفراد أسرتي، المشاكل  3
التي تتعرض ليا األسرة بالدعابة لمتخفيف 

 .امن حدتي

      

يظير كل فرد من أفراد أسرتي شعورا  6
بالمشاركة في المسؤولية عندما تواجو أسرتنا 

 ًا.ضاغط اً موقف

      

كل فرد من أفراد أسرتي اآلخر حقوقو  م  م  ع  ي   7
 وواجباتو.

      

 ىناك نأ فرد من أفراد أسرتي، ليشعر ك 8
 .يربطنا رباطا قويا

      

العالقات بين أفراد أسرتي)ال  توازن في يوجد 9
 (.انفرادية تكتالت، وال
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يحترم كل فرد من أفراد أسرتي خصوصية  33
 اآلخر.

      

يحافظ  كل فرد من أفراد أسرتي عمى نظام  33
 األسرة.

      

المشاركة الدينية بين أفراد  تتوفر 32
أسرتي)الصالة،الذىاب لممسجد، المناسبات 

 الدينية(.

      

يتبع كل فرد من أسرتي القيم)العدل،  30
المساواة، التعاون...( لخدمة باقي أفراد 

 األسرة.

      

يشارك كل فرد من أفراد أسرتي اآلخر في  33
 وقت الفراغ.

      

كل فرد من أفراد  يطمب،عند وجود مشكمة  33
 أسرتي المساعدة من اآلخر.

      

يحترم كل فرد من أفراد أسرتي، كبار السن  36
 . في األسرة

      

سرتي القيم ل كل فرد من أفراد أيتقب   37
 المبادرة...(.الشخصية)االستقاللية،

      

 عن اكل فرد من أفراد أسرتي بالرضيشعر    38
 وشرف(.)العمل واجب  العمل قيم

      

يبحث كل فرد من أفراد أسرتي عن األمان  39
 االقتصادي.

      

كل فرد من أفراد أسرتي القدرة عمى تربية ل 23
 األطفال الموجودين في األسرة.

      

 

 

 

 

 



TeSt-t - Â J - J U V I «LUIIJJÎI- SPSS L W » 'kX̂ aVjfl âJlvoJt 4ia«lJJ 5AjilufcJI Jjl-lsJI; (05)(»âj JaUl 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour é qalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype 

Intervalle de 
confiance 95% 
de la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype 

Inférie 
ure 

Supéri 
eure 

J j9l6u»2ù« V>Al J»jLill !,227 ,138 ,675 

,671 

166 

159,236 

,501 

,501 

2,71 

2,71 

4,02 

4,04 

-5,23 

-5,27 

10,66 

10,70 
ij&lltV7i> î j j"Vl V>ukt ,020 ,888 1,632 

1,636 

161 

155,573 

,503 

,104 

6,60 

6,60 

4,04 

4,03 

-1,39 

-1,37 

14,58 

14,56 
jiiUii<> ijjuiVi iiuili 1,915 ,171 1,028 

,965 

67 

37,544 

,308 

,341 

7,74 

7,74 

7,53 

8,02 

-7,29 

-8,50 

22,77 

23,98 

N 
Moyenn 

e 
Ecart-ty 

pe 

Erreur 
standard 
moyenne 

ijj^V) iljviil JLîV J>P (jiw 126 105,47 27,10 2,41 
J i * Û t - 99 100,28 25,59 2,57 

î j u , ajiic 31 108,90 27,22 4,89 
J i * (SU 50 106,52 24,67 3,49 

ijjuVl LjLil l JJV j jé (f*à 18 110,72 29,05 6,85 

76 100,49 26,64 3,06 

«JiUfi J M J J i j 4J>UIVI 1jitAli oaa%) Lui ( ÂiiV ùSL-u ^ i i i U i CùliUtj i L V j j é jSL-L. Â J H B CùUuuï) j j i a ïuw "Ci" j l û i l 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Inférieur 
e Supérieure 

V u * «ils v>»Vi 1,879 ,172 1,460 

1,470 
223 

215,565 

,146 
,143 

5,19 

5,19 

3,55 

3,53 

-1,81 

-1,77 

12,19 

12,14 

,561 ,456 ,406 

,397 

79 

58,974 

,686 

,693 

2,38 

2,38 

5,87 

6,01 

-9,30 

-9,63 

14,06 

14,40 
!USj*2Jilc V>Al IjiuiJI ,096 ,758 1,441 

1,365 
92 

24,230 
,153 
,185 

10,24 
10,24 

7,10 
7,50 

-3,87 
-5,23 

24,35 

25,70 



Erreur 
standar 

H 

ijS-JI «ITJJII N 
Moyen 

ne 
Ecart-ty 

pe 

a 
moyenn 

e 
Sj«VI JilJ «^wiill LjmiaJI 

79 25,24 8,75 ,98 

89 22,13 6,91 ,73 
Lildl ÂJi!Jll Sj"Vl i i u à » 

79 53,19 14,44 1,62 

J1V ù i " 89 54,00 14,32 1,52 
Liiall ÂjiJLill ijjuVl ifuàll J1V JJC (JUJ 

79 25,82 7,66 ,86 

89 25,40 6,90 ,73 

JLillOiM* •jJi\J Voii» iJ"~^ (31V JjS (ji*-

73 26,27 8,79 1,03 

J1V ù i - 90 23,14 7,29 ,77 
LiUil 5-flil jll <L>Al il.jl-dl 

73 54,55 13,40 1,57 

90 53,00 13,94 1,47 
UiLJI ï#fc>ill <ljj>Al i>~ki JiV j jé 

73 27,04 7,77 ,91 

J1V ùS- 90 25,12 7,41 ,78 
•JuVl JilJ V~iill Jajuill 

23 27,96 10,38 2,16 

jiv os~ 46 25,28 9,99 1,47 
l&US ïtf&Ut Â̂ j.j—S' ! ijLill J1V j j é ù i -

23 56,48 16,10 3,36 

46 53,41 15,49 2,28 
Ui*S 4*jbJI i i j j f 1 i jt i l l JiV j i Cfi+é 

23 26,35 9,38 1,96 

46 24,35 7,14 1,05 

Âiiuii ftxaJ liaJJ hjJi\i QOÀJ U l ( Usi jSluu lltii cm*j ÂiiV j£ Cfi\^> LtiM cùULJ!) ù£2SL*> Çjjiipl " c i " jLû i l 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour é galîté des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de 
confiance 95% 
de la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-ty 
pe 

Inféri 
eure 

Supérie 
ure 

JljSi6yl!2(> >J"V1 JilJ i j i - i l 3,949 ,049 2,566 

2,530 

166 

148,041 

,011 
,012 

3,11 

3,11 

1,21 

1,23 

,72 

,68 

5,50 

5,53 
l&Ul ÎUlilJll Âjj-VI i j i - i l l ,059 ,808 -.365 

-.364 

166 

163,313 

,716 

,716 

-.81 

-.81 

2,22 

2,22 

-5,20 

-5,20 

3,58 

3,58 
liùA «o-VI il juiû 2,402 ,123 ,372 

,370 

166 

158,127 

,710 

,712 

,42 

,42 

1,12 

1,13 

-1,80 

-1,82 

2,64 

2,65 
JljSllOJ'76* •J"1!') JilJ ifjjî hjuiû 2,661 ,105 2,485 

2,437 

161 

139,666 

,014 

,016 

3,13 

3,13 

1,26 

1,28 

,64 

,59 

5,62 

5,67 
'-11411 î^liljll «J >«VI i j i - i J ,109 ,742 ,717 

,720 

161 

156,384 

,474 

,473 

1,55 

1,55 

2,16 

2,15 

-2,71 

-2,70 

5,81 

5,79 
liuii k&JLill iLjjuVi iijuin ,688 ,408 1,609 

1,601 

161 

150,944 

,110 

,112 

1,92 

1,92 

1,19 

1,20 

-.44 

-,45 

4,27 

4,29 
jls'J11ù4 SjuVl JilJ Â*-iill i j o i l l 1,182 ,281 1,034 

1,021 

67 

42,640 

,305 

,313 

2,67 

2,67 

2,59 

2,62 

-2,49 

-2,61 

7,83 

7,96 
UilAll «Ji! jll l^juVl il jL i l ! ,440 ,509 ,765 

,755 
67 

42,611 

,447 

,455 

3,07 

3,07 

4,01 

4,06 

-4,94 

-5,13 

11,07 

11,26 
1 ^.JLiH ILjuVI iljuàlï 4,137 ,046 ,985 

,900 

67 

35,143 

,328 

,374 

2,00 

2,00 

2,03 

2,22 

-2,05 

-2,51 

6,05 

6,51 
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i l îUiï k j j i j ( ^JjuVl iajuàJI £ l j i l j jLuJ! ÂJLJJII) iuiljjJI Ciljuilu *51LLUI ^Liu9jll «UiLastyi CilJCJAII <jixj 

Erreur 
standa 

rd 

JjiUJIiLu • "Il 2» . iU N 
Moyenn 

e 
Ecart-ty 

pe 
moyen 

ne 
Aj'ĵ j «Jjlp 3juVI (JilJ Vuiiii Ljjuàll Jjè 126 25,25 8,45 ,75 

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 
SjuVl JilJ y »i'i> JajLàj'l JiV JJC ùlu 31 27,58 10,08 1,81 

50 23,44 7,45 1,05 
liUll S l̂iljll SjJtfl i>J»]I JiV JJC ù i - 31 54,35 12,89 2,31 

50 55,66 12,66 1,79 
LiiU «^jliî Sj-VI ijiuàJI 31 26,97 8,61 1,55 

50 27,42 6,76 ,96 
»>Al JilJ Vi'âîli JajLàJI 18 28,78 10,25 2,42 

76 23,78 7,07 ,81 
iiUli "UlilJÏ SjuVI ijiiàj'l JLft Jtfè Ù "̂1 18 54,00 14,08 3,32 

76 52,76 15,29 1,75 
LiLdl y>>il SjuVI ijLAÎd JJV J(S (jiu 18 27,94 7,73 1,82 

76 23,95 7,08 ,81 

i l i U l l JauJ l îS j j hjJi\I £ l j i ! oaâu l u i ( iiïj JSLUL. ^ fcbtS CùUtftj lift j j è JSLUM ^ i kUm CùliUSI) Qilffinni Çglpi " C i " jUHI 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype 

Inférieu 
re 

Supérie 
ure 

V « ! «Ui!» •J"VI JilJ î uiHI ijiuàji ,976 ,324 2,327 
2,323 

223 
209,182 

,021 
,021 

2,66 
2,66 

1,14 
1,14 

,41 
,40 

4,91 
4,91 

lil»ll iLtild îjjuV'i i>~«> ,096 ,757 ,637 
,638 

223 
211,687 

,525 
,524 

1,25 
1,25 

1,95 
1,95 

-2,61 
-2,60 

5,10 
5,09 

Liidl Vf JLaJI Vj-V ijuiî 2,103 ,148 1,268 
1,281 

223 
217,626 

,206 
,201 

1,28 
1,28 

1,01 
1,00 

-,71 
-,69 

3,27 
3,25 

SJIA» 5jjls >juVI JilJ •!'» JajiLÙdl 5,809 ,018 2,121 
1,978 

79 
50,227 

,037 
,053 

4,14 
4,14 

1,95 
2,09 

,25 
-6.4E-02 

8,03 
8,35 

I&LAI! ijliljll Jajuàll ,135 ,715 -,448 
-,446 

79 
62,876 

,656 
,657 

-1,31 
-1,31 

2,91 
2,93 

-7,11 
-7,15 

4,50 
4,54 

UllJI y>>> S j - Ï 1 ijiuiJI 3,955 ,050 -.263 
-,249 

79 
52,627 

,793 
,805 

-.45 
-,45 

1,72 
1,82 

-3,87 
-4,10 

2,97 
3,20 

ySjaïJil*. >>Al > J V J 3 < j O i 3,331 ,071 2,460 
1,963 

92 
20,991 

,016 
,063 

5,00 
5,00 

2,03 
2,55 

,96 
-,30 

9,04 
10,30 

lAUil « l̂iljll Sij-Vl IIjiuàH ,341 ,561 ,313 
,330 

92 
27,342 

,755 
,744 

1,24 
1,24 

3,95 
3,75 

-6,61 
-6,46 

9,08 
8,93 

,145 ,705 2,117 
2,003 

92 
24,198 

,037 
,057 

4,00 
4,00 

1,89 
2,00 

,25 
-,12 

7,75 
8,11 

- ijcjjjl i#±Ji\i jVl ^ijaJ! ï#-ajill J J U 
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ÂlïUJ) jUa Jjsj ( ^JJAJ&I laj i ' î i l t < l f a . ) J jiuJI 4jjiljjJI ù i j j i l a j Âlkl^JI Âjîtajll ÂjjLua^y! Cilj*ij*ll _.<a*. 

N 
Moyen 

ne 
Ecart-t 

ype 

Erreur 
standard 
moyenn 

e 
Jl>16ull2i> V l » * l i j u i l l tiiV £)iui 79 52,57 19,37 2,18 

89 63,55 19,04 2,02 
Jijil10^7(> V J - V I i c i i l l l & j * J1V 73 51,10 18,14 2,12 

90 56,56 21,01 2,21 
Jisli11i> *j_yjVI iajiuiill i f f l j» Jtt* 23 43,87 20,80 4,34 

46 53,52 22,13 3,26 

«Jibui (OJcJ. LS2jj ÂJ^UJVI l a ^ U > l J 4 J ^ L J Lui ( ( j S U ^ 4 ikâ CûUlftj 4iiV J J P jSLw ^ ^LUalill C.5UUJI) ^ûû luu ( J J % J "Ci" jLSij 

iliivl! A-H> 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour é qalité des moyennes 

iliivl! A-H> F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

iliivl! A-H> F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype Inférieure 

Super 
ieure 

ijii6Jl2<> ^j-VILjiuillJ+».lj. ,017 ,898 -3,700 

-3,696 

166 

162,940 

,000 

,000 

-10,98 

-10,98 

2,97 

2,97 

-16,84 

-16,85 

-5,12 

-5,11 
ijWl0u»7i> ïij—Sfi i j i -a 5,423 ,021 -1,752 

-1,779 

161 

160,344 

,082 

.077 

-5,46 

•5,46 

3,12 

3,07 

-11,61 

-11,52 

CD 
CD

 

jislil 1 Cy i)jutl\l i+^lj. 1,631 ,206 -1,742 
-1,779 

67 

46,648 

,086 

,082 

-9,65 

-9,65 

5,54 

5,43 

-20,71 

-20,57 
1,41 
1,27 

ÂliLJJ k u J S j ( kjjJi\ L)aJJA J jLuJI ÂJLUIJ) LjjAJI CilJj i lu ASkUll LLaj» tyuaaïj) CiljàJAÎ) 

iiiUil N 
Moyenn 

e 
Ecart-t 

ype 

Erreur 
standard 
moyenne 

Vj> «lie V_>Jïl Jajuàll 4̂>l>t JV Jtfè L|i« 126 51,90 19,05 1,70 

99 61,96 19,37 1,95 
S-Û VI ijiuàll î+>l>« 31 51,55 17,81 3,20 

50 51,80 22,00 3,11 
JjjJlII Ijuill Âf»!>• t_JjV ù^*- 18 41,94 20,88 4,92 

76 59,00 20,99 2,41 

<LUxJI i u U liaJJ LjJj\I •Lfa.l>> yaiu, lu i ( ÂiiV 0SL*A L̂UalS CÛUlcj j j é <jSL« <Ukil! CùUUil) Çjfi3Ùuu> jjôLxi 7 "C i" jlûà.) 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Inférieu 
re 

Supérie 
ure 

Â_ijL̂  AjjlS N^VI hjbÀl *4fl>« 1,223 ,270 -3,905 

-3,897 

223 

208,92 

,000 

,000 

-10,06 

-10,06 

2,58 

2,58 

-15,14 

-15,15 

-4,98 

-4,97 
SJLU Vjjtfl Lciill ï+»lj« 4,798 ,031 -,054 

-,056 

79 

73,408 

,957 

,955 

-,25 

-,25 

4,69 

4,46 

-9,59 

-9,14 

9,08 

8,64 
lUSj< Uile Vj-VI ijiuiJI JL>lj« 2,337 ,130 -3,103 

-3,113 

92 

25,779 
,003 

,004 

-17,06 

-17,06 

5,50 

5,48 

-27,97 

-28,32 
-6,14 

-5,79 
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T e s t - t 

-yJjVl knèJA gftU. 

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 ) LjJJJI ( i l j j i l u U k l u l • U ^ a j l l •L j luu .V I C i l j * i > f l o ^ u 

N Moyenne 
Ecart-typ 

e 

Erreur 
standard 
moyenne 

132 

36 

102,96 

102,28 

26,30 

25,13 

2,29 

4,19 

Jljl10u«7ù 
103 

60 

106,07 

101,05 

23,98 

28,56 

2,36 

3,69 

jisl»11i 
37 

32 

108,95 

101,78 

29,64 

29,33 

4,87 

5,18 

i j v i i l y^kj Lui (IgiSImnl (^ilJ2I fUdill ^ f j à j j CùUtej , IjiHnnl ^ I J J Ï csLàill ^ jjiiij JAJJJ V Cùlitft ) ^Ifftnn JJÛJ>J " Cl" jLÛÂI 
4jjl»Ji j ^ » J l î i j j i±jJt\ 

Âl'ULli ;UUk 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour égalité des moyennes 

Âl'ULli ;UUk F Sig. t ddl 

Sig. 
(biiat 
érale) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

Âl'ULli ;UUk F Sig. t ddl 

Sig. 
(biiat 
érale) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-ty 
pe 

Inférieur 
e 

Supéri 
eure 

Jl>l6u»2c> ijLill 1,350 ,247 ,140 

,143 

166 

57,657 

,889 

,886 

,68 

,68 

4,90 

4,77 

-8,99 

-8,87 

10,36 

10,24 
JI>I10U»7I> W ijWJl 2,294 ,132 1,200 

1,146 

161 
106,979 

,232 

,254 

5,02 

5,02 

4,18 

4,38 

-3,24 

-3,66 

13,28 

13,70 
>sli11(> Vj-VIijLàJÏ ,049 ,825 1,006 

1,007 
67 

65,766 
,318 
,318 

7,16 

7.16 

7,12 

7,11 

-7,05 

-7,04 

21,38 

21,37 

ÂJjUul J u j i j ( LjJi) LçyuàJI j jLuill ^Jili l i t-Làill t^àli ) ku,\ CiljjxLu ÂiklaJI kiLajil •UiLaaVI C I I ^ J A I I (jiuu 

ajiujiiuj 
^liljil tLûllt ^HS JU 

U I M I N Moyenne 
Ecart-typ 

e 

Erreur 
standard 
moyenne 

4jJ> «ils « J J J Ï I ijLill FUàiil ^ Ja,j|1l 
171 104,46 26,24 2,01 

û&wtlt t̂ lil-lll 54 99,15 27,21 3,70 

Î ^ I J y u i J f uiill fjàu JJ.JJV 
j U ^liljll 58 106,36 25,91 3,40 

f Làill juJàu JJ.JU 

ùi-11 l̂ilJll 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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«jtxllkù 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour égalité des moyennes 

«jtxllkù F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype 

Intervalle de 
confiance 95% de la 

différence 

«jtxllkù F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Diffère 
nce 

écart-t 
ype 

Inférie 
ure 

Supérieur 
e 

,001 ,970 1,286 
1,262 

223 
86,392 

,200 
,210 

5,31 
5,31 

4,13 
4,21 

-2,83 
-3,06 

13,46 
13,69 

ailw îiilp *->-VI iljâ-iall ,040 ,842 -,597 
-,607 

79 
41,968 

,553 
,547 

-3,77 
-3,77 

6,32 
6,21 

-16,34 
-16,30 

8,81 
8,76 

y.j.11116 ILjjuVl Jajuiil 1,790 ,184 ,832 
,843 

92 
91,907 

,407 
,402 

4,71 
4,71 

5,65 
5,59 

-6,52 
-6,39 

15,93 
15,80 

-

4JJUJI fâdt j i j (4jjufrl i j iuij ' l £ J J J CJLUJJ j^JiljJI c-Uattl fj&jj ) jJJI Cil j j i l u ^UkLuI kjLajll Â^jLaAV' Cil j ù > u l <JJMJ 

Erreur 

Ŝ—11 ̂ liljll ft-oill fwiâlj N 
Moyenn 

e 
Ecart-ty 

pe 
standard 
moyenne 

JL«6o*2i> >juVi Jib «Uuiili JVjuàl ÙÎ_JJ ^ U I I f tiili ^ pjjffl JI^V 132 23,97 8,41 ,73 
ji—2 ̂ liuli «•Lilii jMfia J3.ju 36 22,22 5,94 ,99 
Ùlull (_̂ il Jll f uàill «+Iàij Jî jV 132 53,20 14,28 1,24 
(jS—11 ĵ Iilil fLjaih (jÂ â nlj Ja.jj 36 55,14 14,65 2,44 

Lii*ll y>JliJÏ «o-VI ijiuiall Oiull ylilj» f Liai» â aij Jf.j,V 132 25,79 7,32 ,64 
ûS-Jl ̂ lilJ» fUiai» fjaïï JJ.JH 36 24,92 7,04 1,17 

JiJH0u«7i> a_v-V I JilJ 3j • ni .M iaja-ûll ji~l) ^iiljll fUiiil |S±UJ jijtV 103 25,28 8,37 ,83 
£1**!] l̂ilJll »luaill ?Jà£ Ja>jy 60 23,28 7,58 ,98 

LiUll iuliljll i>Là)l jS-Jl ̂ liljll fLiaill ̂  jvjlàlj Ja>juV 103 54,17 12,72 1,25 
ù&ud*l l̂ilJll f Liaill ^iuj Ja>j| 60 52,87 15,27 1,97 

1 I*M «11 ya,JÙJI j«S' 1 Jajju-ôJI Oi~Jl grlilJll • Liill y ja l̂i J^JUV 103 26,61 7,27 ,72 
ji-Jl ^liljt pLiaill pjLj Ja>jy 60 24,90 8,11 1,05 

> s l i l 1 < > Sj«VI JilJ 3j. iii'ti JajbûaJI Ùi-Il i/ilJll f tiaill ^ ja>jyV 37 26,76 11,81 1,94 
ijLuJl ̂ liljl) fUiaill Ja>ĵ  32 25,50 7,88 1,39 

Li*Ull Âjlil jll V>Al iajiuàll 0̂—11 y îl jll «Lâill â luj J3>jyV 37 56,19 15,13 2,49 
Ù4-J1 ^lil Jll »Uiill f^iS Ja.ji 32 52,41 16,23 2,87 

liiJI v>JLill Vj-ft» iji-^s l̂ilJ» f Uaill f̂ iiS J>JKV 37 26,00 8,12 1,34 
ùi»Jl Jll >Uàill îall Jijt 32 23,88 7,70 1,36 

Test-t 
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<j<aaj l u i ( LjJSLyui ^Jiljfl flwAiUl ^ i jfJaZ CûUft j i i p s u « * i ^i iUl i fUaill ij, MJ&Z Ja>jj V Cùlil* ) ^j'BTnirii " Ci" j l u l j 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 

variances Test-t pou r égalité des moyennes 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Différen 
ce 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 
Différence 
moyenne 

écart-ty p 
e 

Inférieu 
re 

Supéri 
eure 

6,774 ,010 1,169 166 ,244 1,75 1,50 -1,20 4,70 

1,420 77,556 ,160 1,75 1,23 -,70 4,20 
l&al ytiljll j -V I Jaji-ill ,021 ,884 -,717 166 ,475 -1,93 2,70 -7,26 3,40 

-,706 54,502 ,483 -1,93 2,74 -7,43 3,56 
V>jtfJ **>Al JajLàl ,740 ,391 ,638 166 ,524 ,87 1,37 -1,83 3,57 

,653 57,399 ,517 ,87 1,33 -1,80 3,54 
Jl>il0u«76« S J i l J y- i i l l jaja-il! ,799 ,373 1,521 161 ,130 2,00 1,31 -,60 4,59 

1,562 133,699 ,121 2,00 1,28 -,53 4,53 
liL.ll ILlilJll JajLiJÏ 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 
y>JLill JajiJail ,899 ,345 1,389 161 ,167 1,71 1,23 -.72 4,15 

I .w 1,349 112,828 ,180 1,71 1,27 -,80 4,23 
_îsls11ù« tj-VI J ib Vuilll Jajpui» 2,615 ,111 ,511 67 ,611 1,26 2,46 -3,65 6,16 

,526 63,149 ,601 1,26 2,39 -3,52 6,03 
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 Sj-VI i^uil l ,170 ,681 1,110 67 ,271 2,13 1,91 -1,70 5,95 

LVUI 1,114 66,410 ,269 2,13 1,91 -1,68 5,93 

C i l j jà lu 4 »W" fi.ll * jtiiijj! •LùLuaa.yi CiljùjuJI (jjaau 

Erreur 
standa 

rd 

«JSUJ Jui jS-Ji yiilJil >Liai) MJajj N 
Moyenn 

e 
Ecart-t 

ype 
moyen 

ne 
3>-VI J ib «j LJB-ÀJI ùi—11 ^iiljH tUÂill ^ »^ÛJ JfjyV 171 2 4 , 5 3 8 , 9 4 ,68 

£1—11 ^libll FLâttl ĵ iaU ja.jt, 5 4 2 2 , 6 7 7 ,27 , 9 9 

L£U| ILliUll KtjJi\l OUI yJiljll >Uaill allais Ja.jnV 171 54 ,01 14,42 1,10 

Ùi-JÎ ^Jiljll fLiaill ^1 jâ JàiJ JajJI 5 4 5 2 , 4 3 14 ,98 2 , 0 4 

Liul! v>Jill *jj-VI i j L i l l ùS—1! (jJiUll f uaill J diZ J»J , Ï 171 2 5 , 9 2 7 ,37 ,56 

^libil >LiU (jï j>iJàa J» j , 5 4 2 4 , 0 6 7 , 9 4 1,08 

SJU* «ill* •J-VI JilJ y- i i l ! ijruiii ùi~JJ ^lilJll f uàill «̂JàH J»j|V 58 2 5 , 0 7 9 ,06 1 ,19 

ùi- i l ^libli f uÀill plia jiju 2 3 24,91 8 ,02 1,67 

Lii«il î^libll ijj-VI J»juill ùi-1! ^1 Jll cLiili ^ fjjafi JJ-JBV 58 5 4 , 2 6 12,71 1,67 

ùS-Jl (jJiUfl «-Lia» (jï fiJaî! J » 23 5 7 , 4 3 12,61 2 ,63 

Iwltll V>JUUI V>*VI JaJ»~àll tji-ill ĵ IiljH f UWI (̂ â ̂ lalj Ja>jyV 58 2 7 , 0 3 7,81 1,03 

Ùi-U ^liljH f tJaJÎ Jl â iaii JiJB 2 3 2 7 , 7 8 6 ,69 1,39 

éj"VI J ib y- i i l l JajuJall ù i - l l ^libll f Uiill c/ (sJ>!3 J»JUV 4 3 2 5 , 7 9 8 ,97 1,37 

ùS-11 ^liljll fLJaJH ,ji frfltti Ja.ju 51 2 3 , 8 4 6 ,97 ,98 

LtLJI iUlilJ» i j j J ï l Ja>uiall ùS-Jl ^libll >Uaill <ji ^ JJ.JV 4 3 5 3 , 4 9 1 3 , 0 4 1,99 

ùi- l l ^lil Jll f Uiill juin JUJU 51 5 2 , 5 9 16 ,58 2 ,32 

y>Ji3Ji ij>-Vi J>>*àli ji-11 îilJll fUiaîll ^ ^Jâàj J>jyV 4 3 2 5 , 7 2 6 ,98 1,06 

ùi- i i ^lii jii >ua>i ^ j».^ 51 2 3 , 8 6 7 ,59 1,06 
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Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différenc 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

liltaJI iu F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 
Différence 
moyenne 

écart-typ 
e 

Inférie 
ure 

Supérie 
ure 

1,590 ,209 1,394 223 ,165 1,87 1,34 -.77 4,50 
1,551 107,983 ,124 1,87 1,20 -.52 4,25 

Ul«H yl iU ijj-V ii>~ii: ,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 

llUll «WjbUl î j j J i l ijvill ,072 ,789 1,593 223 ,112 1,87 1,17 -,44 4,18 
1,533 83,888 ,129 1,87 1,22 -,55 4,29 

SJUailile 5j»Al Jib v-»-i i ^ l 1,319 ,254 ,072 79 ,943 ,16 2,16 -4,15 4,46 
,076 45,417 ,940 ,16 2,05 -3,97 4,29 

Lii*il iilibj «o-VI iljuàl ,005 ,944 -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 

Û Ull Au»Jiil V J J I M iljà~ill ,543 ,463 -,404 79 ,687 -,75 1,85 -4,43 2,94 
-.432 46,941 ,668 -,75 1,73 -4,23 2,73 

ILSjaSiile i J i b • ) . » ! il o_kI 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 

Lil«!l yliljll «jj-VI ijà-ill 3,918 ,051 ,288 92 ,774 .90 3,12 -5,30 7,10 
,294 91,591 ,769 ,90 3,06 -5,17 6,97 

'uiiall y> jùJt L^uill ,681 ,411 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 

Test-t :-î5lL3ll IjthJl\j JLjîlill krjaJi ji\

4JJUJI ^ j j j ( kjJLJaJI kfrij* j <jLuAI (^liJI c-Lwaill ) LjCilJJÙAJ *Uklul «Uiuaj]l «lulujatfl Cilj4>J! çjaxi 

^lib» f LUI f^àij 
N 

Moyen 
ne 

Ecart-ty 
pe 

Erreur 
standard 
moyenne 

*jjuVI ijviil <t^J* f uiill «jiiij Jitj V 
Ùi-H ̂ lilJll 132 53,20 14,28 1,24 

> uiill yi plili Jt.Jj 
ùiull ^libll 36 55,14 14,65 2,44 

lajuiî l&j. 
ùlull (jJibli 103 54,17 12,72 1,25 

f'uiill î iiu A j , 
ùi-11 ^libll 60 52,87 15,27 1,97 

Vj-VI ijtuill i.js>lj« f uiill pliS Ja.jj V 
ùi-1! ̂ libli 37 56,19 15,13 2,49 

f Uiill î ltti J»jj 
ùiull ̂ libll 32 52,41 16,23 2,87 
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Test de 
Levene sur 
l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de la 

différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Diffère 
nce 

moyen 
ne 

Différenc 
e 

écart-typ 
e Inférieure 

Supérieu 
re 

âMJUif Vj"Vt JtiuU *44>ij. ,021 ,884 -.717 

-.706 

166 

54,502 

,475 

,483 

-1,93 

-1,93 

2,70 

2,74 

-7,26 

-7,43 

3,40 

3,56 
Jijl10u«7i> Vj-An ***tj« 2,920 ,089 ,587 

,560 

161 

106,296 

,558 

,577 

1,31 

1.31 

2,23 

2,34 

-3,09 

-3,32 

5,71 

5,94 
jiilil 1 !> "Lj-VI Jaji-ill «4»!j« ,241 ,625 1,001 

,996 

67 

63,971 

,320 

,323 

3,78 

3,78 

3,78 

3,80 

-3,76 

-3,80 

11,32 

11,37 

ÂiiUil J iu J i j ( hjJi\t JA j jL-olI ^làWil] c-Uaill pjàu ) Ljjlll Ci l j j i lu «Ui-ojJÏ ÂjjLuoa.VI CiljC->3! <jku 

i^j-VI ijiuàll ifa-lj. 

^îiuii *uiiii foiàa 
QIMII 

f Uiill pliZ JStjy V 
ùS-Jl (^tJll 

ÙSUJI (jJiWI 

N Moyenne 
Ecart-t 

Erreur 
standa 

rd 
moyen 

ne 
Vjj l «ille 

171 

54 

54,01 

52,43 

14,42 

14,98 

1,10 

2,04 

« Aille XijJi) ijiuil! «^a>lj« (s Uiill jkjiïl J3.JJ V 

A Uiill ^iiJ2 Jaxtf 

58 

23 

54,26 

57,43 

12,71 

12,61 

1.67 

2,63 

•ai^UlVc '<ijJi\l î+flj» •Uiill plili Ja.ju V 
ùSUJl yiilJll 

f Uiill A-jiki: JS.jb 
Iji-ll yJiiil! 

43 

51 

53,49 

52,59 

13,04 

16,58 

1,99 

2,32 

cyaà\ Lui ( IjlSl.niil ^JÀiASl c-luaill <yj JU£ÙJ .la.jj Côli lcj 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 

UftdJul 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

UftdJul F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

UftdJul F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Inférie 
ure 

Supérie 
ure 

JjjJJ «illC h*W i j«* i i l «+»lj< ,120 ,729 ,696 

,682 

223 

86,249 

,487 

,497 

1,58 

1,58 

2,27 

2,32 

-2,90 

-3,03 

6,06 

6,19 
5JLu îiite ^ j ^ V I iajjLilt *4J.IJ* ,005 ,944 -1,016 

-1,020 

79 

40,769 

,313 

,314 

-3,18 

-3,18 

3,13 

3,11 

-9,40 

-9,47 

3,04 

3,11 
iia>3jils S J - V I ijiuill î+flj» 3,918 ,051 ,288 

,294 

92 

91,591 

,774 

,769 

,90 

,90 

3,12 

3,06 

-5,30 

-5,17 

7,10 

6,97 

Page 5 



Test-t 

•UiLnJI j * . JS j ( Â J J ^ V ! JajàJaJI j <jluJl J i l J 3JJJU!Ï CilyiJUAJI )<tuljUÏ CiljJtilu S i iùU I l <iLajll <Luluaa.VI CilJ^JAJI (jiuu 

Erreur 

(jl-JI JilJ 2 -4SUJI CL.JL*)! N Moyenne Ecart-type 
standard 
moyenne 

JI>16J12I> V>*V) iijiuiJI yliUJl C L . A u a l i Cil?Lia (ji-JI V 107 102,64 24,27 2,35 
« l̂îlftjl CLjjU*3b Â âla. CIpLiâ #L«1I Ja.jy 61 103,11 28,93 3,70 

i j 1 0 u » 7 i > yliUlï d-JuvJL ILali cl s. Lia ùi-l l Ja>J| V 96 104,23 26,70 2,72 
Vli'udl CJL-jUilj «~3ii Clf Lia ûj£_Ji 67 104,21 24,64 3,01 

_Aslà11<> -ejsuijl yUUll CIUJUVAJL S-al i ClfLià (/ •*>.» V 46 104,48 29,74 4,39 
yliUll ci-,JU»JL i j i clf Lia ji-Jl ̂ a 23 107,91 29,52 6,16 

lila,JLMJL <LaU. CilfUJal1 *̂<'• m la.JJ Colite j •UlJlaJI CILUIJUAAJ <Lali CilfLusâ 1|'<l,... J ja,jj y "•*••/R-) J;*"'' • j j * ' ; * 1 " Ci" j l û i l 

4iJlaJ! jc>aJ liaJJ LjJi\I u n j («LLlaJI 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différenc 
e 

moyenne 

Différen 
ce 

écart-typ 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différenc 
e 

moyenne 

Différen 
ce 

écart-typ 
e 

Inférieu 
re 

Supérie 
ure 

4>I6J12<> ijLiil l 1,587 ,210 -,112 

-,107 

166 

107,972 

,911 

,915 

-.47 

-.47 

4,18 

4,39 

-8,72 

-9,16 

7,78 

8,22 

JL»l10oH7i> **>Ai "ViWï 1,120 ,292 ,005 

,005 

161 

148,974 

,996 

,996 

2.02E-02 

2.02E-02 

4,12 

4,06 

-8,11 

-8,00 

8,15 

8,04 
jlslal 1 ij j-VI ijiuiii ,045 ,833 -,453 

-,454 

67 

44,402 

,652 

,652 

-3,43 

-3,43 

7,58 

7,56 

-18,56 

-18,66 

11,69 

11,79 

ÂJjUJi Jsvù J s j (LjJi) Ja ju*al\ £fiu& Ji . l l «ULULII CituijUull )iuiljU"! Ciljjii<u & k U l l kjLajll •lùLuaa.VI C i l J a u 

Erreur 

ùi-JI J ib yliUIl CL_JLwtlt N Moyenne Ecart-type 
standard 
moyenne 

ÂJJ> Alite A J J - V I ijk-ill VU'ULII CL.JU«»J, i-=li Clf Lia ûiuJI 1 / Jfjj V 138 104,51 25,47 2,17 
ylilnJI CL.jU«3L S-ali Gif Lia ù U I .13.jj 87 101,08 28,11 3,01 

SJLu Alite ijjuVI LJuill 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 ŜLall <ji Jâ jy 32 110,38 24,57 4,34 

lLS> Alite A J J - V I i j L i l l ÂuiiUJI CL.JUA IL VflLi Cif Lia £fij*ft Ja.jy V 62 100,03 27,82 3,53 
yUUJI CL.JLw>L A-ali. Clf Lia ùSLJI ja,jy 32 107,13 25,93 4,58 
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CiluijtuOli "Lalà, CiI fLiâ IAÎSLUM JLJ.J4 CiiUlft J «UlSlaul Ciluijtulli •Loti, Cjlc-Ual l|.<1..... y& Jâ.Jj V Cj^tc)(jjjj3lui4 jjlLaJ " Cl" j l û i l 

•LUUll ixcuJ LÏSJJ «Li jj*"1 kJviJI 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Différenc 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de la 

différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 
Différence 
moyenne 

écart-typ 
e 

Inférie 
ure 

Supérieur 
e 

*jj».VI ija-iJl ,824 ,365 ,946 

,925 

223 

169,544 

,345 

,356 

3,43 

3,43 

3,63 

3,71 

-3,72 

-3,90 

10,59 

10,76 

,392 ,533 -.837 

-.848 

79 

69,425 

,405 

,399 

-4,86 

-4,86 

5,81 

5,73 

-16,44 

-16,30 

6,71 

6,57 
•WAl i t i i l l ,362 ,549 -1,198 

-1,226 

92 

66,796 

,234 

,225 

-7,09 

-7,09 

5,92 

5,79 

-18,85 

-18,64 

4,66 

4,46 

TeSt-t Jtttàll hs±Jl\2 

•LUUil J S J (•Uj-tfi L jLA! 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 

Erreur 
standar 

H 

ÙiJI JilJ ylilaJI CL.JLAS N 
Moye 
nne 

Ecart-t 
ype 

u 
moyenn 

e 
J|J«16u«2I> ijyftl J ib vJLUI Jajbàll «4I1UII CL.jUtJL/ 4*ali Clf Lia 5SLJI Ja>ji V 

107 24,25 8,34 ,81 

yulsj CLwJUAÎL «LtlLi ClfUiâ ÙSUJI Ja.jy 61 22,44 7,17 ,92 

Uud 
•UlibJt CL.jUtïj ali Clf Lia Ja-ju V 

107 52,49 12,89 1,25 

ytilnjl CU. juult ï-a'li Clf Lia ùiull 61 55,61 16,50 2,11 
V)>JLiJl ïyj«VI iji-iJI *LUl»JI OU.JUAL A—ali Clf Lia £JSUJIJI ^ Ja-Jt! V 

107 25,91 6,99 ,68 

4*111x21 CU.JLMJL «L.ali Clf Lia ji-Ji Jijfc 61 25,07 7,72 ,99 

ijMl0u>76« Ŝ u&1 JilJ Vuilll Jajfĉ iil «4ISU1 ÛUJUCJLJ «~ali Clf Lia V 
96 25,27 8,83 ,90 

yUlaJ! CU.JLMXJ *-aii Clf Lia ùSLj) 67 23,51 6,93 ,85 
ijlibll Vj-VI i iuàJl 

UiUÎI 
yttxli eu.jU4, iLoii cifUià ù i -» ^ V 

96 53,16 13,90 1,42 

A l̂xJI CU.JUxLj -Loli Clf Lia Ù&UJI Ja.ĵ  67 54,46 13,43 1,64 
V>iill Vj" 1!» ijiuiH 

[Ai A 

ytiLJI CU.jUtJL «Lali Clf Lia £iuD Ja»* V 
96 25,80 7,95 ,81 

yUUJI eu.jLvûu «Lali clf Lia £)SUJI iyâ Ĵ JH 67 26,24 7,15 ,87 
jisli1l6* S jJi \b yJùJI L «_i]i VtJUJI CU.jUxlb 5-ali. Clf Lia ÛSL4 Ja.^ V 

46 26,02 10,96 1,62 

XjlilxJI CU.jLvJb "LaLi Clf Uiâ (Jiull JXJy 23 26,48 8,45 1,76 
ÎJilj» «JVJM i ju i l l yttx» CU.JUJL J-ali Clf Uiâ ùi- l l J».jy V 

46 53,50 15,71 2,32 

VUL-ÎI Cu. JUAL *Ldli Clf Lia (Ji-jl Ja.jy 23 56,30 15,71 3,28 
V>JUUI "LjJin i j i - i j i ylitaJI CU.JUxjL luoli Clf Lia (ji-ll ,ji Ja.jt V 

46 24,96 8,07 1,19 

ViLJI CU.JLulL S-ali Clf Lia 54-II ̂  Ja.jj 23 25,13 7,87 1,64 
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ÂJLUJI CILUIJUAJL <UÛLV iliic-Uai l^Jgluu ^ JJVJJ ùSUle j ÂJJLVJI CiluiJUAJII «Luali ùlc-Laî 1|'<1.-> V , * l > J i 1 ' * - )ù . * r 5 "" ' " Ù!*'*'.1*' " jW^' 

«tlibul jxswaJ liaJJ ^LjuVl kjLùsJI f>ljj| ^JASÂJ tua 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Inférie 
ure 

Supérie 
ure 

SJAAI 
2,227 ,138 1,421 

1,482 

166 

140,912 

,157 

,141 

1,81 

1,81 

1,27 

1,22 

-,70 

-.61 

4,32 

4,22 
i+liljll i-j^VI JajLJall 

LU*) 
6,202 ,014 -1,360 

-1,272 

166 

101,998 

,176 

,206 

-3,12 

-3,12 

2,29 

2,45 

-7,65 

-7,99 

1,41 

1,74 
*rt.jLSJI IjjJlll i j i u i ï 

IAUII 
,171 ,680 ,722 

,702 

166 

114,958 

,471 

,484 

,84 

,84 

1,16 

1,20 

-1,46 

-1,53 

3,14 

3,21 
JljailO Jl7(> JiU 4uuii!l Jajbàll 6,167 ,014 1,367 

1,427 

161 

158,728 

,173 

,156 

1,76 

1,76 

1,29 

1,24 

-,78 

-,68 

4,31 

4,20 
•Vjlibll yjjtfl Ja^uiJ 

UÀIAII 
,075 ,785 -,599 

-.602 

161 

145,228 

,550 

,548 

-1.31 

-1,31 

2,18 

2,17 

-5,62 

-5,59 

3,00 

2,98 
V»JUJI Ja>-»J 

u u 
,769 ,382 -,360 

-,366 

161 

150,990 

,720 

,715 

- .44 

-,44 

1,21 

1,19 

-2,84 

-2,79 

1,96 

1,92 
j i i l i U ù - Jib y. i l l l Jajuili ,261 ,611 -.175 

-,191 

67 

55,416 

,861 

,849 

-.46 

-,46 

2,61 

2,39 

-5,66 

-5,25 

4,74 

4,33 
îulibll «o-Vl Ja>i!l 

UAIA» 
,017 ,898 -,699 

-,699 

67 

44,093 

,487 

,488 

-2,80 

-2,80 

4,01 

4,01 

-10,81 

-10,89 

5,20 

5,28 
y>jtiil ijJ-Vl Jajiui.1 

UUII 
,437 ,511 -,085 

-,086 

67 

45,112 

,932 

,932 

-.17 

",17 

2,04 

2,03 

-4,25 

-4,26 

3,91 

3,91 

«JjUJI JLù JSj (LjJi) JajiJdl £| j j i j £&yJ| J i l J •Llibul C i U J U J J L «UatiJi CiIfLwâill )kuijii\l j j i l 4 j jJLtttll JLjLa jJI *̂ JUaa>VI Cil j ù > J I (JSJU 

Erreur 
standar 

H 

Jjlki Jul yUUJI Ou.JUaIL ILalill Olf ualil N Moyenne 
Ecart-t 

ype 

u 
moyenn 

e 
Sj"VI Jib yuiiJI ja^uâll yUUJI GluJUAJL Âudli Olf UàÀ (jS—Il (/À Jajy V 

yUUJl OU,JLM&J «Lali Olf Uafi ùiLJl Ja.jy 
1 3 8 

8 7 

2 5 , 1 0 

2 2 , 4 7 

9 , 2 7 

7 , 1 3 

. 7 9 

,76 

yajjll VjuVl Jajauill 
U1U1 

yljlxjl OU.JUAJU *Lali OlfLoî £JUJI ^ Ja-jy V 

yUUJI OU.JUtJL *Udli. olfLai fJaUJI Ja.jy 
138 

8 7 

5 3 , 4 0 

5 3 , 9 9 

13,61 

1 5 , 9 7 

1,16 

1,71 

y>jlill yjuVl JajiuàJI 
LU*i 

SuLUJI OU.JUAL *>ali olf Ua! ùSUJI JX>J V 

yiilxJI OU.JUALJ Auflii Olf Uiâ ùiwJI Jajy 
138 

8 7 

26 ,01 

2 4 , 6 2 

7 ,45 

7 ,64 

.63 

,82 

ijLuUilc SjuStl Jib y uiill JajiuiaJ) yUUJI ou. JJUXI «Lali Olf La! £ M I JJ.JH V 

4*111x11 OU.JLAAXJ *-ali Olf Laa ÛSUAÏI ̂  J>jy 
4 9 

32 

2 5 , 2 4 

2 4 , 6 9 

9 , 2 4 . 

8,01 

1,32 

1,42 

•LjlilJ» <li>Al Jaji-ill yllUJl OU.JLvJb; i-ali olf Uài iji-JI </ Ja.jj V 

4*111x11 OU.JUAL 4*ati> Olf Loi £iull ĵà Ja-jb 
4 9 

3 2 

5 3 , 5 3 

5 7 , 6 6 

12 ,69 

12 ,46 

1.81 

2 ,20 

y>JjUI «djuVl JajLJaJ! 
UttaJ 

4*!ilxll OU.JLvdb ILali Olf Uâi [jlull ^ ja.jB V 

4*lilxll OU.JUA1. I A U Clf Laa ô5—Il ^ Ja>Jj 
4 9 

3 2 

2 6 , 7 3 

2 8 , 0 3 

7 ,85 

6,91 

1,12 

1,22 

«ji>Jli le SJ-Vl Jib y .liH Jajuill yUlxll OU.JUAHJ luali Olf Lai jS_J Ja.j. V 

SuliUj! OU.JLAAIJ lUali Olf Usa (ji-JI Jajj 
62 

3 2 

2 4 , 4 7 

2 5 , 2 5 

8 ,49 

6 ,93 

1,08 

1,22 

i*li|j!l '<ijJi\l yUUJI OU.JUAIU ILali olf Liai (jUI y jajt V 

yUUJI OU.JUAL i^ali. Olf Uoi ùi- l l 3̂ a>j| 
6 2 

3 2 

51 ,42 

5 6 , 0 6 

1 5 , 0 4 

1 4 , 6 6 

1,91 

2 ,59 

y>jill V>Al Jajiuil 
UlUI 

yUUI Ou.JUAL ILali Olf Usa ùLull Ja. JH V 

yUUJI OU.JUAL) Â ala, Olf uôâ âUJI Ja>jy 
6 2 

3 2 

2 4 , 1 5 

25,81 

7 ,43 

7 , 1 4 

,94 

1,26 
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C i l u i J I A A L «Luflli CilfUiai Î ISluw Ja.jj CùUift j «tjiS.U]| CiluijU^lb ^uati CilfUJai l|-<1...- Ja>jj V j j * r ° " - j ; * ' ' - ' " Ci" j L û i l 

jJOAJ Lui (4jiiUJi 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Diffère 
nce 

Différen 
ce 

Intervalle de 
confiance 95% de la 

différence 

ïliUll lui F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 
moyen 

ne 
écart-ty 

pe 
Inférieur 

e 
Supérieur 

e 
4jjjj Aille 4,168 ,042 2,257 223 ,025 2,63 1,17 ,33 4,93 

2,393 214,200 ,018 2,63 1,10 ,46 4,80 
UiUll ÂJil J Jjjuùll i i u o l 4,018 ,046 -,296 223 ,768 -.59 1,99 -4,52 3,34 

-.285 161,551 ,776 -,59 2,07 -4,67 3,49 
4 » > J ^ V>Al J\ji*àl ,092 ,762 1,353 223 ,177 1,39 1,03 -,64 3,42 

1,345 179,400 ,180 1,39 1,04 -,65 3,44 
iiU««lil«v Sjjtfl JilJ <*Jil Ljuàll 1,700 ,196 ,279 79 ,781 ,56 1,99 -3,41 4,53 

,288 72,775 ,774 ,56 1,94 -3,30 4,41 

liLJI ï^iiljil "<i_yJi\l ,137 ,712 -1,440 79 ,154 -4,13 2,86 -9,83 1,58 
-1,446 67,305 ,153 -4,13 2,85 -9,82 1,57 

LiUll V>JLSJl ifUdl 1,573 ,214 -,761 79 ,449 -1,30 1,70 -4,69 2,09 
-.782 72,155 ,437 -1,30 1,66 -4,60 2,01 

SjuVl Jib y ..iill jaja-iii 1,930 ,168 -,449 92 ,654 -.78 1,74 -4,24 2,68 
-,479 74,849 ,633 -,78 1,63 -4,03 2,47 

Uitll iulibll ijju&l iljiuill ,001 ,971 -1,430 92 ,156 -4,64 3,25 -11,09 1,80 
-1,442 64,221 ,154 -4,64 3,22 -11,07 1,79 

liUll y>jtill LjruÀl) ,708 ,402 -1,044 92 ,299 -1,67 1,60 -4,84 1,50 
-1,058 65,061 ,294 -1,67 1,58 -4,81 1,48 

Test-t - t t i i i M ^ u i j a J i j t t yjû 

Âiibul a u , J S j (JLjjJtfl Jajàuil) 4fa.lj- j £luiiï J i l J Â l̂SaJI CiluijUtlII )«luiljjJI CilJJLXU «ilLLtll kiLajjï ^Uaa>V! C I I J Ù JA I I yjau 

(ji—11 Jib 4_iLlaJI OU,JUAA N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

'^jJi\I i^ljA 0U1JU4JU A âli olfUoà ùsull c/à Ja>ju V 
i+liUJI 107 56,22 21,08 2,04 

CUJUflU ali Olf Lââ £jSUîl Jajy 
61 62,18 17,20 2,20 

ltjJi\l OUJUJL ï_ati olf Lia ÙSUJI i/S ¥ 

VUUJl 96 53,00 18,96 1,94 

OUJUflL «Uali Olf Li3 ùiull /̂Â Ja-jy 

i+lJUJl 67 55,70 21,23 2,59 

I j j J ï l ijiuill OUjUdb «Loti olf Lia OSUll Jiju v 

I t t U 46 49,26 23,10 3,41 

O U J U A J L Olf Lia (jl—ll tjâ J^Ji 

1LJ1UI 23 52,39 20,02 4,17 
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CiluijLuJb 4^ali Cilflùai ^illnm J tliUlft j «jlilxll CiluijLuJLi 4j^jli Cliquai 1{*<'••• - ^ V CiSlilfr)(jj"l8'ti m ^'"'j* 1 " Ci" j L û i l 

•lliUll AO^J l i à j j •IjjuiVl LjLûaJI if»>l>» l u i («jliUJI 

Test de Levene 
sur l'égalité 

des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de 
confiance 95% de la 

différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Inférieu 
re 

Supérieur 
e 

6,337 ,013 -1,878 

-1,985 

166 

146,085 

,062 

,049 

-5,96 

-5,96 

3,17 

3,00 

-12,22 

-11,89 

,30 

-2.57E-02 
Jl10u«7i> ^ V l i i j t i i l i + î . i j . 
i 

1,325 ,251 -,852 

-,835 

161 

131,619 

,396 

,405 
-2,70 
-2,70 

3,17 

3,24 

-8,96 

-9,10 

3,56 

3,70 

JusJil 11> **>*Ai ii^uiii l|>u- 2,990 ,088 -,554 

-,581 

67 

50,179 

,582 

,564 

-3,13 

-3,13 

5,65 

5,39 

-14,41 

-13,95 

8,15 

7,69 

«Jltx!l i u j j i j (L_jJ^\1 J A j (jluJI J i b •Uiil&ll CtUiiJUAJI jjJI d i t j jâ lu « i k l u l LLajl\I C i l j ù j J I <ji*i 

(jS-JI Jii J ÂJibdl OL.JUtl N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Âjjji Aille. Aj^Vl i jLà l 4$5>l.>« •Lali. dfLÂà ùlul) Ja.jn V 
4*111*11 C U J U A L 

138 54,54 20,24 1,72 

O U . J U A I L 4*ali, CIpLÂI ù&wlt J3.jj 
4*111*11 87 59,15 18,83 2,02 

iJLu Aille <V>Al Iji-ill ifj.li. 3udli. Olf uàâ jS-*ll J3.jy V 
4*lil*JI Cu ._ ,UJL 49 52,10 20,88 2,98 

I _ U . J U A ! L 4~alà. Gif Loi £1—11 jxjy 
4*lilx» 32 51,09 19,92 3,52 

^j-Vl ijtLàll AfaJj» •LaU Gif Lââ £1—11 a>jy V 
4*131*11 C L . J U * L 62 53,06 22,04 2,80 

O U * J L A J L i*a\À. Clf Lai £1-11 J»Jtf 
4*litxll 32 60,91 21,08 3,73 

Ciluijltuùli •Loti CilfUai LfJSLavi <̂ i Cùlilft j ÂjLbdl CiluiJUASJ •Luali CileLiai 11ISUj 1 ^ Aa.jj V '"Nll f'-)(jj*r i"'"- (^"Àai " Ci" j l û i l 

«iiUJl JSA I I l î i j j «Jj^Vl Jaji^aJI «4->lju <>aii Lui («UliUJI 

iilLliui 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

iilLliui F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

iilLliui F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéra 

le) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Inférieu 
re 

Supéri 
eure 

Âj ĵ j Alîlc ÂJ>-VI iajiuâll 4fxl,j« ,943 ,333 -1,707 

-1,736 
223 

192,741 

,089 

,084 

-4,61 

-4,61 

2,70 

2,65 

-9,92 

-9,84 
,71 
,63 

SiU. 4lile 4j j- 1! 1! iljiuilï 443.1j« ,134 .715 ,216 

,219 

79 

68,633 

,829 

,828 

1,01 

1,01 

4,66 

4,61 

-8,27 

-8,20 

10,29 

10,21 
4*5JA ilile 4*j-Vl iijuàll *4*1>> ,651 ,422 -1,659 

-1,683 

92 

65,285 

,101 

,097 

-7,84 

-7,84 

4,73 

4,66 

-17,23 

-17,15 

1,55 

1,46 

_ S 0 o -
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Test-t 

ÂJjLJl «A» J â j ( kijJiS Lji-Jail j jiuJI j p Là jJI) Â-uil j l l l Cil j j i l u «jiuajjï «-û1^->VI Cil JC-JAJI <J1MU 

Erreur 

£SLJI <> Làjll N Moyenne 
Ecart-typ 

e 
standard 
moyenne 

i^^Vi i juâ l ï £1—11 £& t/^b -W* 122 102,69 27,34 2,48 
£LuJl £fr t /*°b 46 103,15 22,24 3,28 

Ùi—ll £ C yJ»b 108 105,35 25,52 2,46 
£1—31 £& <^b 55 102,00 26,41 3,56 

i jLà l l £S**1I £& y â l j J«è 43 106,74 32,12 4,90 
££*«ll tr^b 26 103,77 25,06 4,92 

«JJUdl >&aJ l i â j j iajJLuaJS ( ' f l ' 0 — ' £jP ^ û a l j Ciilîl&j 1^(1.... Cf «-uâlj j j ê Cùlilfr) j j jJÛluia " C i " jLû i l 

lUftOI»** 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour égalité des moyennes 

lUftOI»** F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 
Différence 
moyenne 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

lUftOI»** F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 
Différence 
moyenne 

Différen 
ce 

écart-ty 
pe 

Inférieur 
e 

Supérie 
ure 

Jl >!6Jl2i> **j"VI i j u i » 2,990 ,086 -,103 

-,113 

166 

98,919 

,918 

,910 

-.46 

-,46 

4,51 

4,11 

-9,36 

-8,62 

8,44 

7,69 
i> l l0u»7l> V>Al i j u i » ,272 ,602 ,784 

,775 

161 

105,506 

,434 

,440 

3,35 

3,35 

4,28 

4,33 

-5,10 

-5,23 

11,80 

11,93 
_fiilâ jJ11 (> ijjuVl i j i - i l l 2,986 ,089 ,403 

,429 

67 

62,571 

,688 

,670 

2,97 

2,97 

7,37 

6,94 

-11,74 

-10,89 

17,69 

16,84 

ÂliUil J*u JSj ( ktjJiS JajtuoJI j £Luill & Udjil) LjjjJI C i lJJÛAJ «JkUJÏ LjLsajîl LjL^\ï ^ixj 

illUJIjlAi £S—JI £e t i j N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Aille A^jJïfl Jaji-ijl £!L*11 £e Lf̂ Mj Jt£ 168 103,61 26,53 2,05 
£i—Il £e (̂ Malj 57 101,93 26,68 3,53 

SJU.SJ11P V><Al i>uâJI £!u*ll £e ^«»b j£ 62 106,37 27,11 3,44 
Cfi*mt Cf. Lf^J 19 110,89 19,75 4,53 

Ajij* Aille (£*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 
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Test de Levene 
sur l'égalité 

des variances Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Diffère 
nce Différenc 

Intervalle de 
confiance 95% de la 

différence 

Alilxlliui F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 
moyen 

ne 
e 

écart-type 
Inférie 

ure Supérieure 
Ajjji Aille AjjuVl i j L i l l ,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 
SJU4 Aille ijj^Vl Jajluàjï 1,362 ,247 -,673 79 ,503 -4,52 6,72 -17,90 8,85 

-,795 40,782 ,431 -4,52 5,69 -16,02 6,97 
A+SjalUile Ï j j -Vl i »v i ) l 4,742 ,032 ,672 92 ,503 3,81 5,66 -7,44 15,05 

,656 76,400 ,514 3,81 5,80 -7,75 15,36 

Test-t ^àjjii .yu 

Ajjbuï fSA j i j « J j J î M Ja jL iJ I £ | j j , j CfitJl (f. Liaj]|) «LuijjJI ù l j j i i u « i k L u I kiLaji\i & \ u 

iilUll » u ù U I Cf Là jll N Moyenne 
Ecart-ty 

pe 

Erreur 
standard 
moyenne 

JOM6u»2i>> Sj-Vl Jil- s-j i l ! ijpuill ùaLJI £ft -b* 122 24,16 8,58 ,78 
ÙIMJI de c / * * U 46 22,09 5,83 ,86 

liUll l u l i i j l i , i j i u à l l £i«ll ùe ̂ i i l j »̂e 122 52,98 14,58 1,32 
ûSLJl Cfi t/*«b 46 55,30 13,67 2,01 

UUI l*»Jill 3*>Al i j u à l l ÙSL*ÎI de c/^b 122 25,54 7,52 ,68 
ùiwll £e (^ib 46 25,76 6,55 ,97 

ijMl0u>7t> •juV I JilJ "Lj-iiil i lJX-i i l ùiwJl de ^il l j Jjê 108 24,74 8,42 ,81 
ÛSLJI ĵ e (^«ilj 55 24,16 7,57 1,02 

lilJI ILliljDAj^Vl Jajiuill ùi**îl tie ̂ Aâlj jje 108 54,11 13,29 1,28 
ÙiuJl (f- <j*fllj 55 52,87 14,51 1,96 

L*U1I * » J i i l Â .̂S'1 JajLûill ÙiyJI £e y*àlj jyê 108 26,50 7,82 ,75 
ÛSL4 0 e c/^b 55 24,96 7,14 ,96 

JLiU J>11<> SjJi\J AjmîlH Ljwaii Cfi*A Cf tf*U 43 26,74 11,79 1,80 
Oi**îl t/*^b 26 25,23 6,65 1,30 

LiUl AJiljllA^S'l i juà l i ÙSL4 £e <^lj „aê 43 55,07 16,29 2,48 
jl-Jl £^ ^il l j 26 53,38 14,77 2,90 

LSÛAII A*s,Jill A^j-Vl JajiuÀJI 43 24,93 8,44 1,29 
ijiLJi £e i f i ib 26 25,15 7,21 1,41 
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Test de 
sur l'égs 

varia 

Levene 
lité des 
nces Test-t pour é qalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér 

aie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Inférieu 
re 

Supérie 
ure 

J)jii6_yl26« >J-VI JilJ «U..HII ijuoll 6,729 ,010 1,514 

1,793 

166 

119,011 

,132 

,076 

2,08 

2,08 

1,37 

1,16 

-,63 

-,22 

4,79 

4,37 
l iUI i*liljll k,jJi\jiuàJI ,586 ,445 -,935 

-,963 

166 

86,049 

,351 

,338 

-2,32 

-2,32 

2,48 

2,41 

-7,22 

-7,11 

2,58 

2,47 
liUll y>jajl ï̂ illuJI ijà-àil 1,900 ,170 -.175 

-,186 

166 

92,343 

,861 

,853 

-,22 

-,22 

1,26 

1.18 

-2,70 

-2,57 

2,26 

2,13 
4>l10ijS7i> Sj-Sti JilJ Ja^uiJI ,452 ,502 ,428 

,443 

161 

119,589 

,669 

,659 

,58 

,58 

1,35 

1,30 

-2,09 

-2,00 

3,24 

3,16 
uiUll i*lilj!l ï ^ V ! i l / u U 1,017 ,315 ,545 

,530 

161 

100,744 

,586 

,597 

1,24 

1,24 

2,27 

2,34 

-3,25 

-3,40 

5,72 

5,88 
liUll y>Jlill <LttUS ijiuill 1,353 ,247 1,221 

1,257 

161 

117,881 

,224 

,211 

1,54 

1,54 

1,26 

1,22 

-,95 

-,88 

4,02 

3,96 
£iU J_>116* • j ' A i J ib **-»Ui iJ^all 6,678 ,012 ,599 

,682 

67 

66,769 

,551 

,498 

1,51 

1,51 

2,53 

2,22 

-3,53 

-2,92 

6,56 

5,95 
liUll lUlilJ» lyuVl i j L i l i ,994 ,322 ,431 

,442 

67 

56,956 

,668 

,661 

1,69 

1,69 

3,91 

3,82 

-6,12 

-5,96 

9,49 

9,33 
LÎ1I4II IL»JLill ILtlLJI iljUill 1,144 ,289 -.112 

-.117 

67 

59,351 

,911 

,907 

-,22 

-,22 

1,99 

1.91 

-4,19 

-4,05 

3,75 

3,60 

SIM Jui JSj (VjuVl i j L i l l fjjil j ùi- l l Cfi W ) «LJjJll <ajj»i*j iifcLII yv^jl! i^La^l ajïyl) J v u 

Erreur 

(ji-J) £p LiajD N Moyenne Ecart-type 
standard 
moyenne 

"Ljjjl Aille sjJï\J JjniilH Ljluaïl ÙiwJl £e ^ J a l j jyé 168 24,48 8,86 ,68 
Ùi«Jl (J* cfi 'O 57 22,91 7,68 1,02 

l i U l l lUlilJ» i j j J i \>_iJI ÙSAJI £e <^«ab J«è 168 53,57 14,32 1,11 
CjL*]\ 57 53,79 15,27 2,02 

UiLJI Au>jLi!l '<ijJi\i i j iuii ^e ^ « i i j jye 168 25,56 7,60 ,59 
Ùiull £e ^ * i l j 57 25,23 7,42 ,98 

SJU.ÎJ11C S jJi \J ij,.HII iljuill 62 24,97 9,34 1,19 
ùS-Ji cfi 19 25,21 6,53 1,50 

USUAII AJil j l l ijjjj] JajiuiJi 62 54,31 13,29 1,69 
Ùi«ll (j*ilj 19 57,95 10,29 2,36 

UVAII V>JLi)l '<ijJi\l juill ùi*JI Cfi t/**b jb* 62 27,10 7,87 1,00 
t)i**Il <j*âlj 19 27,74 6,17 1,42 

ILSjf i i i le i>Al J i l J V-i i l l i l j i i l i ÙSL4 ^.Jalj Jjê 43 25,79 9,81 1,50 
CJS-AII Ù P ^ « b 51 23,84 5,94 ,83 

LiiAli luliijll i iiJuiHi ÙiwJ ^ i a l j J|ê 43 53,70 16,10 2,46 
ûi**ll £e t y i ' b 51 52,41 14,14 1,98 

l i iAl l i*>jliJl Ijj-Vl i > u i l ! ÛSLJI ^«alj J«ê 43 25,02 8,33 1,27 
ùiuJi cfi t/*^b 51 24,45 6,46 ,90 
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U î L J I k ù J U i j j Â J ^ U I V ) i j i J a J I £ | j j | (j^aij L u i j LpStuu £ p « J * i l j C o l i t e j ^ Â^Jal j j j é Cii l i le) j ; " Q , - , ^ . V " , ' . " jU i i .1 

Test de 
Levene 

sur Test-t pour égalité des moyennes 

F t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Différenc 
e 

écart-typ 
e 

Inférie 
ure 

Supérie 
ure 

Alite Sjutfl J i b A*uiill i l jviall ,512 1,193 

1,281 

223 

110,443 

,234 

,203 

1,57 

1,57 

1,32 

1,23 

-1,02 

-,86 

4,16 

4,00 
l i U l l l*lib!l i j j u ^ l i l j L i i l ,264 -.098 

-,095 

223 

91,674 

,922 

,925 

-,22 

-.22 

2,23 

2,31 

-4,62 

-4,80 

4,18 

4,36 

l i i d l y>Jtiil kjuÀù ,532 ,286 

,290 

223 

98,789 

,775 

,773 

,33 

,33 

1,16 

1,14 

-1,95 

-1,94 

2,61 

2,60 
i l W «j-Vl J i b i * - i l l l i j u i l ' . 2,735 -.105 

-,127 

79 

42,708 

,916 

,899 

-.24 

-.24 

2,30 

1,91 

-4,83 

-4,10 

4,34 

3,61 
L i U i iLl ibl l VJMVI i i u i l l ,952 -1,096 

-1,255 

79 

38,180 

,276 

,217 

-3,64 

-3,64 

3,32 

2,90 

-10,25 

-9,51 

2,97 

2,23 
LiUll v> J i l l i l j L i » 2,729 -.325 

-,369 

79 

37,655 

,746 

,714 

-.64 

-.64 

1,97 

1,73 

-4,56 

-4,15 

3,28 

2,87 

iiils îjuVl J i b ILuillI kjuiî 18,309 1,184 

1,137 

92 

66,646 

,240 

,260 

1,95 

1,95 

1,65 

1,71 

-1,32 

-1,47 

5,22 

5,37 
LiUll luliiii i j L i l l 1,088 ,412 

,408 

92 

84,386 

,681 

,685 

1,29 

1,29 

3,12 

3,15 

-4,91 

-4,99 

7,48 

7,56 
LiUl l y>JLUI V > A l i j i - J I 2,596 ,375 

,367 

92 

78,462 

,709 

,715 

,57 

>57 

1,53 

1,56 

-2,46 

-2,53 

3,60 

3,68 

Test-t VMJi 
JLiJLlî! "AMÀJ1\. 

I 

«JJ.UJÏ >u, J i j ( JajLJaJÏ j Cfi- U i J ) <Ujil l Ct\ «JitLLuI LLajll Lju*aa.y\| <jà»j 

AlSLJl a*» Cfi Là jll N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Jl>l6LJl2i> VJ-VI l \ jua (jiwll (f - [jùa\j Jfi 122 57,62 20,75 1,88 
(jaLJl Cfi ifftàtlj 46 60,41 17,54 2,59 

J l J l l O ^ t » I iijiuâll <4J>IJA ÙiuJl (fi ijAÎa\j J*ê 108 51,79 19,12 1,84 
(jSLJI (J* y*«lj 55 58,67 20,81 2,81 

Jala Jji11(> *4jJl\l i^SjA Oa**ll t/*âlj Ja* 43 46,28 21,78 3,32 

26 56,96 21,17 4,15 
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«JjUJI I U J liajj Âu^uVi LjauâJI *-*»!>« _*=vjw Lui j IflSImn j e j Cûl i l * j IfJ&uM j e « j *à l j j j é CùUlc) (^jjjj• j j£i j*J "C l" jLû i j 

iUflxlx*» 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

iUflxlx*» F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilaté 
raie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Diffère 
nce 

écart-ty 
pe 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

iUflxlx*» F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilaté 
raie) 

Différen 
ce 

moyenn 
e 

Diffère 
nce 

écart-ty 
pe 

Inférie 
ure 

Supérieu 
re 

1,331 ,250 -,809 

-.873 

166 

95,164 

,420 

,385 

-2,79 

-2,79 

3,45 

3,20 

-9,60 

-9,14 

4,02 

3,56 

,823 ,366 -2,110 

-2,053 

161 

100,988 

,036 

,043 

-6,89 

-6,89 

3,26 

3,35 

-13,33 

-13,54 

-.44 

-,23 

JJS1 1 (> ijjJi\l if>l>i ,257 ,614 -1,995 

-2,009 

67 

54,052 

,041 

,042 

-10,68 

-10,68 

5,36 

5,32 

-21,37 

-21,34 

6.69E-03 

-2.15E-02 

«JJlaJI l u j à j kijutj] LjLùvll * - f r ) j A j jSLui! j e Là j l l ) CilJJÛJU «JkuJI Âjiuajjï ^ 'u***Vl Ciij*i>ul <jàju 

Erreur 

(JIMJI (fi U(3 jil N Moyenne Ecart-type 
standard 
moyenne 

i* jji JJSe 4*J-VI i>*aJI »+ilj4 Ù»**ît ( J P ̂ ^ij Jjè 168 56,08 20,44 1,58 
(jS*Jl (jft ^ â t j 57 57,05 17,89 2,37 

S i * . îlilc «L>A l i j i - J I if*l>. (jS*Jl (JC ̂ *«b Jj* 62 50,55 19,57 2,49 
tji*Jl Cfi cr^Li 19 55,47 23,01 5,28 

V > A l i j L i l l <fJJ> ÙS*Jl (jfc jfi 43 47,86 21,61 3,30 
£S**tl [>* y*«lj 51 62,37 20,08 2,81 

«jjlxJl liai! l î à j j « J > & I JajvàaJI Lya>\JA ( j* iàj Lui ( If Klm« (p. « jJal j Colitej i|'.<i.... j e «Uùalj jjtV Cùlïlft) j;*B5*x &ûû>v) "C i" j l û i l 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différenc 
e 

moyenne 
Différence 
écart-type 

Intervalle de 
confiance 95% de 

la différence 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral 

e) 

Différenc 
e 

moyenne 
Différence 
écart-type 

Inférieu 
re 

Supérie 
ure 

Ajjji i i i lc i j j - V l i j * * a » * f>l j « 1,231 ,268 -.321 

-.343 

223 

109,420 

,749 

,732 

-.98 

-.98 

3,04 

2,85 

-6,97 

-6,62 

5,01 

4,67 
S i * . 4li\ ÂJJUVI i j i -à j l 2,223 ,140 -,921 

-,844 

79 

26,476 

,360 

,406 

-4,93 

-4,93 

5,35 

5,84 

-15,57 

-16,91 

5,72 

7,06 
4o4JA ililp *i>.Vl JajiuàJI 4fa.ij. ,000 ,990 -3,371 

-3,350 

92 

86,770 

,001 

,001 

-14,51 

-14,51 

4,31 

4,33 

-23,06 

-23,12 

-5,96 

-5,90 
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