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المقدمة العامة

المقػدمة العامة

مدخل :
مر المجتمع الجزائرم بتحكالت اقتصادية كاجتماعية كسياسية عميقة
ٌ

أىميا  :التصنيع

طبقت عدة سياسات تنمكية في مياديف التربية كالتعميـ كالزراعة
كالتحديث كالتحضر ،كما ٌ
كالصناعة كالسكف ،صاحب ػ ػػياعدة عمميات مف أىمياعمميات التحضر،الحراؾ الجغرافي،الحراؾ
اإلجتماعي،تكفر العمؿ المأجكر في القطاعيف العاـ كالخاص كغيرىا مف التغيرات التي كاف ليا
األثر عمى نمط األسرة كبنيانيا ككظائفيا يضاؼ إلى ذلؾ العكامؿ الخارجية المتمثمة في االنفتاح
عمى العالـ كالتأثر بنماذجو التنظيمية كالتنمكية كالقيمية كماتحممو مف أفكار كأساليب تنظيـ الحياة
أدت بنا إلى تسميط الضكء عمى األسرة باعتبارىا الممثؿ
كالقيـ الثقافية الجديدة كؿ ىذه المؤشرات ٌ
األساسي لمتغيرات الحاصمة في المجتمع.

كتعتبر العائمة حسب ما أشار إليو مصطفى

بكتفنكشت"إنيا إنتاج أجتماعي يعكس صكرة المجتمع الذم تكجد كتتطكر فيو ،ففي مجتمع سككني
تبقى البنية العائمية مطابقة لو ،كفي مجتمع ثكرم أك تطكرم فإف العائمة تتحكؿ حسب اإليقاع
كظركؼ التطكر ليذا المجتمع (.ـ.بكتفنكشت:1984،ص.)14
كما تتميز األسرة الجزائرية بعدة خصائص  ،يرل عدم اليكارم بأف األسرة الجزائرية تتككف مف
مجمكعات نككية متعددة  ،تككف تحت سقؼ كاحد  ،مع العمـ أف ىذه المجمكعات تتككف ىي
األخرل مف أجياؿ مختمفة كىذا ما يميزىا كذلؾ ( ق.عدم :1999ص .)39كيجدد ـ .بكتفنكشت بعض
الخصائص األخرل لمعائمة الجزائرية كىي:أنيا عائمة أبكية األب فييا أك الجد ىك القائد الركحي
أ

لمجماعة العائمية ،ينظـ فييا أمكر تسيير التراث الجماعي ،كما أف لو مكانة خاصة تسمح لو
بالحفاظ عمى كيانيا ،بكاسطة نظاـ محكـ يحافظ عمى تماسؾ الجماعة المنزلية  ،كأنيا عائمة ذات
نسب ذككرم كاإلنتماء فييا أبكم ،ىي عائمة غير منقسمة أم أف األب فييا ىك المسؤكؿ األكؿ
عف كؿ شيء ،كما أنيا تخضع لمبدأ التماسؾ الداخمي كالخارجي معا فيي عائمة محافظة تتميز
عبلقات أفرادىا باإلحتراـ كالتقدير  ،تتميز بالتضامف فيي منظمة عائمية مشتركة مصدرىا
األساسي ىك اإلرث مف السمؼ إلى الخمؼ  ،كىك إرث إجمالي كجماعي ينتقؿ دكف تجزئة حتى
تستطيع العائمة الممتدة أف تؤمف حاجاتيا مف الغذاء عف طريؽ اإلنتاج الخاص  ،كىي تمثؿ
جماعة اقتصادية في عممية اإلنتاج كاإلستيبلؾ  .كما تفضؿ الزكاج الداخمي فيي عائمة سبللية ،
اإلعتقاد السائد في العائمة التقميدية أف كجكد اإلنساف ىك مف أجؿ اإلنجاب كالحفاظ عمى النسؿ
.كما أف عبلقاتيا اإلجتماعية تبنى عمى أساس أخكم ،فالجماعة تمحي كؿ األحاسيس السمبية
كتعزز الشعكر باأللفة ك األخكة ،كما أف ركح التعاكف التي كانت تسكد العائمة الممتدة تشمؿ كؿ
أكجو النشاط بما فيو تبلبية األطفاؿ حيث أف الطفؿ يخضع إلى رعاية مشتركة ،إذ تتكفؿ بو إلى
جانب أمو كفي حالة غيابيا أك انشغاليا في أشغاؿ البيت جدتو ،عمتو،أختو الكبرل كىذا مايسمى
بالتكفؿ األمكمي المتعدد (.ـ.بكتفنكشت،ـ.س :ص.)66
فالعائمة الجزائرية تتميز بتنظيـ اجتماعي كاقتصادم مبني عمى التماسؾ كالتضامف  ،أساسو
العبلقات األسرية كالتي تخضع لؤلعراؼ كالتقاليد السائدة في المجتمع.
كألف األسرة جزء ال يتج أز مف المجتمع كصكرة لو فإف كؿ التغيرات التي أصابت المجتمع الجزائرم
كاف ليا أثرىا عمى األسرة  ،كلعؿ اإلنتقاؿ مف الريؼ ‘ال الحضر قد أفقد األسرة الجزائرية شكميا
ب

كأسرة ممتدة كأصبحت تتجو شيئا فشيئا نحك األسرة النككية حيث يستقؿ الزكجيف بمنزؿ مع
األكالد  ،كمع بداية ظيكر ىذا النكع مف األسر في الجزائر تميزت بكثرة اإلنجاب  ،إال أنيا لـ
تتخذ الشكؿ الحقيقي لؤلسرة النككية فكانت ال تزاؿ تحتفظ في كثير مف األحياف بكظائؼ األسرة
الممتدة كليس بعيدا عف السياؽ الزمني فإنو بعد اإلستقبلؿ بدأت تتشكؿ بكضكح أسرة جزائرية
تجمع بيف خصائص األسرة الحضرية كاألسرة الريفية  ،كىذا عمى مستكل الجيميف األكؿ كالثاني
مف النازحيف(ـ.سكيدم:1990،ص)89
 مكضكع البحث:نسعى مف خبلؿ ىذه المساىمة المتكاضعة التعرؼ عمى:
 طبيعة نظاـ العبلقات اإلجتماعية بيف األفراد داخؿ األسرة تكزيع السمطة في المنزؿ كتطكرىا ككضع المرأة داخؿ المسكف العائمي كخارجو التطرؽ إلى العكامؿ المؤثرة في التغير األسرم كمف أبرزىا التحضر،عمؿ المرأة،التحديث،السكف)
إف التغير الحاصؿ في بنية األسرة الشكمية أم مف األسرة الممتدة أك المركبة إلى األسرة الزكاجية
ٌ
التغير الجكىرم (العبلقات)الذم يبدك
التغير األسرم  .إف ٌ
أك النككية ماىك إال مظير مف مظاىر ٌ
أنو حدث في المجتمعات الحديثة كأثر عمى المجتمعات النامية يتطمب إعادة دراستو ككذلؾ إعداد
كصناعة متأنية لمقرار ،إذا كانت بنية األسرة الحديثة ككظائفيا كعبلقات القرابة بيا قد تغيرت مع
برمتو كىك ما يتماشى مع سياؽ الحداثة
ٌ
تغير الظركؼ كالتحكالت التي عرف ػػيا المجتمع الجزائرم ٌ
ج

الميتـ بطابع التحضر كالنمك المتزايد كالح ػ ػراؾ اإلجتماعي السريع ،إذ أف النظاـ االقتصادم
كاالجتماعي كالثقافي الذم عرفتو العائمة في مرحمة معينة مف مراحميا األكلى كاف مبنياعمى النمط
الجماعي المكسع كاإلنتاج الزراعي كالحيكاني بكؿ أشكاؿ الحياة البسيطة "إال أنو اليكـ أخذ خطا
آخر يخضع لمفردانية

( )1

كيقكـ عمى اإلنتاج الصناعي كالتجارم بالدرجة األكلى،كأف طبيعة

العبلقات االجتماعية صارت مبنية عمى المصمحة المادية دكف أم تقدير لمقيـ اإلنسانية ك الركابط
األسرية القرابية .
التغيرات
ىذه الكضعية الجديدة في النمط األسرم كالعبلقات القائمة بيف أفرادىا ساىمت في إبراز ٌ
العامة لممجتمع .
 نسعى في ىذا البحث إلى دراسة العناصر كالخصائص كالصفات لمعائمة الحضرية كالكقكؼسيما
الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجو العبلقات االجتماعية كمدل التفاعؿ بيف أفرادىا كال ٌ
عمى ٌ
العائمة الحضرية في المجػتمع الجزائرم ك بالتحديد في مدينة غميزاف.
مفصبل لمعرفة شكؿ
تـ دراسة مكضكع األسرة في سياؽ التغير االجتماعي باعتباره مؤ ٌش ار ٌ
لقد ٌ
كمدل عمؽ التغيرات اإلجتماعية في الجزائر،ككذا تبياف المحتكل الخاص لؤلسرة الجزائرية مقارنة
بالتطكر الذم تشيده المجتمعات الغربية كالعربية.
لقد كاف لمباحثيف الجزائرييف دكر ىاـ في دراسة تغيرات االسرة الجزائرية فيذا

المكضكع ليس

جديد بؿ سبؽ كثير مف الباحثيف التطرؽ اليو منيا أعماؿ مصطفى بكتفنكشت

. Boutefnouchet

 - 1الفردانٌة :هو توجه سٌاسً واجتماعً ٌقصد به اإلستقالل الذاتً واإلنفصال عن الجماعة أو المجتمع أو األسرة من كتاب
1
l,MADELAINE GUIWITZ :l’ éxiques des : sciences sociales ,7èédition ,Paris ,1999 ,P125
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الذم اىتـ بدراسة االسرة الجزائرية مف النمط التقميدم الى النمط الحديث في ظؿ التحكالت

التي شيدىا المجتمع الجزائرم بعداالستقبلؿ  ،يضاؼ إلييا األعماؿ التي قاـ بيا الباحث الجزائرم
مر بيا المجتمع الجزائرم ،
عدم اليكارم H.Addiحيث قاـ برصد
التحكالت السكسيك -ثقافية التي ٌ
ٌ
كفي نفس إطار المقاربة التاريخية التقميدية قدمت لنا الباحثة سعاد خكجة

S .Khoudja

صكرة

أخرل لمكاقع الجزائرم بعد بركز نكع جديد مف العائمة ىي األسرة النككية التي اضطرت إلى
العيش مع األسرة الكبيرة بسبب أزمة السكف.
فالتغير الذم شيدتو األسرة الجزائرية نتيجة عممية التحديث قد أفقدىا العديد مف كظائفيا التقميدية
ٌ
كقيميا كمف أىـ التغيرات كالتحكالت التي مست بناءاألسرة الجزائرية ىي تقمص في حجميا فحسب
ـ .بكتفنكشت  "M.boutefnouchetأف األسرة الجزائرية تغيرت مف أسرة كبيرة الحجـ إلى أسرة
صغيرة الحجـ كما ترتب عنيا مف فقداف الحس الجماعي الذم كاف سائد في المجتمعات التقميدية
مماأدل إلى ظيكر الفردنة مف خبلؿ ضعؼ الركابط العائمية كقد

ربط دكركايـ

E.Durkheim

نشكء ىذه الظاىرة بتقسيـ العمؿ ،كجكرج سيماؿ G.Simmelبىيمنة اإلقتصاد النقدم.
إف مكضكع دراستنا جاء مرتبطا بالمجاؿ الحضرم في المدينة،حيث نالت األسرة جانبا ىاما مف
 ٌم،كلما كانت مؤسسة األسرة ىي
الدراسات كأصبح مجاليا متخصصا في عمـ اإلجتماع الحضر ٌ
النكاة األساسية لممجتمع،كمصدراإلنتاج البيكلكجي،كالتنشئة اإلجتماعية فقد نالت قسطا كبي ار مف
كتاب
اىتماـ عمماء الغرب عمى غرار ركبير ديكمكاتر R.Dilakeloitreالذم ألٌؼ ا
عنكانو  " :نظاـ القرابة كالبنيات األسرية في الجزائر".
ه

إف مكضكع البحث يتطرؽ إلى عدة جكانب تبدك غير كاضحة المعالـ كتحتاج إلى تسميط الضكء
أبرزىا:
 تغير األسرة مف النمط التقميدم الممتد إلى النمط النككم المتعدد األشكاؿ. تطكر أشكاؿ العبلقات بيف أفراد األسرة الكاحدة خصكصا بعداكتساب المرأة مكانتيااألجتماعيةالمناسبة.
 تطكرأشكاؿ عبلقات القرابة كأىمية التكاصؿ القرابي أسريا كاجتماعياحدكث صراع قيمي داخؿ األسرة بيف جيؿ اآلباء كجيؿ األبناء كىك ما أدل حسب بياربكرديك

P.Bourdieu

إلى انحبلؿ الرابط االجتماعي كظيكر الفردانية كانفصاؿ الفرد عف جماعتو

أك عشيرتو ىذه الفردانية مرتبطة باستقبلؿ الفرد مع أسرتو الصغيرة بسكف فردم يمارس مف خبللو
استقبلليتو كسمطتو الذاتية كىذا ما تناكلو األستاذ ـ.مدني

M.madani

في مقاؿ لو تحت عنكاف

"المنزؿ حتمية أك حرية اختيار" .
مست البنى االجتماعية كاالقتصادية كاف
 إذف عرؼ المجتمع الجزائرم تغيرات كتحكالت كبيرة ٌليا األثر الكبير في تحديد كتكجيو السمككات الفردية كالجماعية مما نتج عنيا انقبلبات كتغيرات
في المكانات كاألدكار داخؿ المجتمع كفي كؿ المستكيات كىكذا تشيد عمميات التنشئة االجتماعية
تفاعبل بينيا كبيف كؿ تمؾ التحكالت مما يعرضيا حتماعمى تغيرات جكىرية تككف ليا آثار كبيرة
عمى كؿ عمميات تككيف الشخصية كاعادة ترتيب القيـ مما يؤدم بالطبع إلى إعادة رسـ كتشكيؿ
ىكية المجتمع الجزائرم.
ٌ
و

منا حصر ىذه الدراسة السكسيكلكجية سنقكـ بمتابعة ىذه التغيرات التي حدثت لؤلسرة
 كمحاكلة ٌنتتبع التغيرات االجتماعية المصاحبة
الجزائرية المعاصرة،كتحديد الرؤية المجتمعية لؤلسرة ثـ ٌ
لمتحضر كما يتميز بو سكاف المدف كتفرضو الطبيعة االيككلكجية كاالجتماعية كالثقافية كضمف ىذا
اإلطار نسمط الضكء عمى ىذه الظاىرة في ظؿ العبلقات االجتماعية األسرية المتغيرة داخميا
كخارجيا .

 -2اإلشكالية:
إف األسرة ىي المجمكعة المنزلية كىي تتقاطع فيياعدة معاني لتحديدىا فباإلضافة إلى المجاالتالداخمية المنزلية فيي تشكؿ كذلؾ تمؾ البنية التي تنتظـ عبر الزمف ،كتتأثر األجياؿ مع تأثر ىذه
العبلقات لمتغيرات كالتعديبلت فاألسرة ىي كياف لو عبلقة مباشرة ككطيدة بعامؿ الزمف .فيي تحمؿ
عمى عاتقيا كظيفة تجديد األجياؿ كىي كذلؾ المجاؿ أك الفضاء الذم يتـ فيو نقؿ الممتمكات
كالتشبع بالقيـ،كىذا ما يعمؿ عمى استم اررية ىذه المؤسسة كديمكمتيا .إف األسرة ىي ذلؾ الفضاء
أك المجاؿ األكؿ لمتفاعؿ اإلجتماعي لمفرد في تحديد السمات كالخصائص الثقافية كاالجتماعية
،كىي متعددة الكظائؼ كمتشعبة العبلقات تتمثؿ في تعمـ كلعب كاكت

سػاب األدكار االندماج

كالتكيؼ .
إف أىـ ما يميز حياة المدف شبكة العبلقات االجتماعية التي يقترحيا ،

حيث تقكـ الحياة في

المدينة عمى أسس مغايرة مف العبلقات االجتماعية التي تمثميا عبلقات المؤسسة كركابط المينة
كنكع العمؿ كالكظيػ ػ ػ ػ ػػفة كنكعية السكف ككذا عبلقات الجيرة كالحي ،حيث أف ىذه األخيرة أصبحت
ز

تسير جنبا إلى جنب مع الركابط المبنية عمى القرابة ،كعمى ذلؾ فإف بركز األسرة النككية الذم
لتغير أسمكب الحياة اإلجتماعية ككؿ ،بكؿ ماتحممو مف قيـ كاتجاىات،ألزـ أفرادىا
جاء كنتيجة ٌ
عمى التكيؼ مع ما شيدتو مجاالت الحياة مف تغيرات كعمى ما يعرضو االنفصاؿ المجالى
كالكسط الحضرل مف شبكة عبلقات جديدة.
ك مف نتائج البحث السكسيكلكجي أنو كمما زاد تباعد األسرة النككية عف أقاربيا كمما كانت أكثر
عرضة لبلنفتاح عمى أنكاع مختمفة مف العبلقات اإلجتماعية كالصداقة كالجكار… لكف ماىك مكقع
ىذه العبلقات االجتماعية في حياة ىذه األسرة مقارنة بركابطيا القرابية؟كىؿ لكاقع اإلنفتاح عمييا
دكر في زيادة ربط األسرة النككية بأقاربيا؟
كسنحاكؿ في ىذا البحػث كصؼ كفيـ ديناميكية العبلقات االجتماعية ،مف خبلؿ دراسة العبلقات
االجتماعية التي تربط أعضاء العائمة الحضرية ببعضيـ البعض كما يربط العائمة مف قرابة جية .
كتمتد دراستنا لمكضكع طبيعة العبلقات االجتماعية لمعائمة الحضرية في بعديف أساسييف :فأما
ٌ
البػػعداألول فقد تمثٌؿ بتتبع ظاىرة التغيير االجتماعي عمى مستكل األسرة الجزائرية ك التعرؼ عمى
العكامؿ التي ساىمت في ىذا التغير ،ك تأثير ىذه التغيرات عمى شبكة العبلقات االجتماعية
األسرية الداخمية ك عمى مستكل العبلقات القرابية ك الجكارية .
أما البػػػعد الثاني لبحثنا في إسقاط ىذه الدراسة عمى كاقع األسرة في مدينة غميزاف التي شيدت في
السنكات األخيرة حركية إجتماعية تحتاج منا إلى دراسة عممية مكضكعية قصد اإلجابة عمى

ح

السؤاؿ التالي  :ىؿ أثرت التغيرات االجتماعية ك عكامؿ اإلنفتاح عمى القيـ االجتماعية التقميدية
لمعائمة في مدينة غميزاف ؟
التمدف  ،إف الديناميكية التي
تطكر األسرة في بنياتيا الكظيفية كالييكمية مرتبط بسيركرة ٌ
إف ٌ
تتبع ٌ
يشيدىا المجتمع الجزائرم دفع الكثير مف الباحثيف في المجاؿ السكسيكلكجي إلى طرح الكثير مف
التغيرات السكسيك ػ ػ ثقافية التي يشيدىا المجتمع خاصة في الكسط الحضرم  ،كما
النظريات حكؿ ٌ
كاكبتو مف تغيرات في العبلقات االجتماعية بيف أ فراد األسرة كبيف األقارب كالجيراف .

1

ك في ىذا السياؽ نذكر المساىمة العممية في تنكيع البحكث حكؿ التحضر ك التغيرات االجتماعية
ك دراسة المدينة مف خبلؿ إسيامات كككبة مف الباحثيف الجزائرييف منيـ :
أعماؿ عبد القادر جغمول  A .Djaghloulتتناكؿ الخمفية التاريخية التي تفسر تغير األسرة
الجزائرية .
كما تناكؿ مصطفى بو تفنوشت في أعمالو التطكر في خصائص العائمة الجزائرية مف النمط
التقميدم إلى النمط الحديث في ظؿ التحكالت التي شيدىا المجتمع الجزائرم بعد اإلستقبلؿ خاصة
في فترة السبعينات .
بدكره قدـ محمد بو مخموؼ دراسة إحصائية ك تحميؿ نظرم ألنماط األسرة الجزائرية .
كما تناكلت رشيدة بن خميل الكضعيات الراىنة التي تعيشيا األسر الجزائرية كتقديـ نظرة استشرافية
لؤلسرة الجزائرية في السنكات المقبمة.

ط

محمد سويدى بدكره تناكؿ دراسة المحتمع الجزائرم دراسة سكسيكلكجية ألىـ مظاىر التغير في
المجتمح الجزائرم المعاصر ،كما تطرؽ

عدي اليواري بالدارسة ك التحميؿ إلى التحكالت

االجتماعية التي حدثت في المجتمع الجزائرم خبلؿ القرف العشريف .
كما إىتـ لقجع عبد القادر في دراساتو بالتحكالت التي تحدث في األحياء الشعبية ك إنعكاساتيا
عمى التغيرات االجتماعية ك طرح رؤية إستشرافية لبزكغ مجتمعات جديد .
كما ركز مدني محمد في دراساتو عمى العبلقة بيف السكف ك التغير االجتماعي ك عممية اإلنفراد
التي تمس العائمة الجزائرية ك تأثيرىا عمى سيمات التحضر (ـ.مدني . )1991 ،
مف جيتيا إىتمت خوجة سعاد في دراستيا بالتغير الذم حدث لؤلسرة مف خبلؿ تغير مكانة كدكر
المرأة داخؿ ك خارج البيت  .ك في ىذا السياؽ تناكلت

دليمة آرزقي في دراساتيا مظاىر األزمة

كالبلتجانس في األسرة الجزائرية المعاصر كنتيجة لمتحكالت التي عرفتيا جراء دخكؿ النجتمع
الجزائرم في عممية التحكؿ ك االنتقاؿ .
ك قد ركز األستاذ فاروؽ بن عطية في دراساتو عمى عمؿ المرآة الجزائرية خارج المنزؿ ك تأثيراتو
كما يؤكد في دراستو عمى أف تغير األسرة الجزائرية كاف عنيفا  ،لكنو لـ يقضي نيائيا عمى مبلمح
ك جذكر األسرة التقميدية األبكية ( )F.BENTIA ,1980 ;42
كؿ ىذه اإلسيامات سمحت بتحميؿ التغيرات التي عرفيا المجتمع الجزائرم جراء عممية التحضر
كالتمدف ك رصد التغير في بنية ك حجـ ك كظيفة األسرة الجزائرية ك إستكماؿ الدراسات السابقة
التي تناكلت ديناميكية التحكؿ في األسرة بعتبارىا مؤسسة إجتماعية .
ي

ك في ىذا اإلطار يحكؿ البحث رصد التغيرات في العبلقات الداخمية بيف أفراد األسرة  ،كالخارجية
مع األقارب ك الجيراف  ،ك إبراز خصائص األسرة الجزائرية ك الحديات التي تكجييا ك العبلقاتيا
بالقيـ االجتماعية التقميدية .
إف التغير في بناء ك النمط األسرة يعد مف المؤشرات القكية في عممية التغير االجتماعي باعتبار
االسرة ىي مركز العبلقات االجتماعية كمكاف لمتربية ك التنشئة االجتماعية ك حمقة أساسية في
حمقات البناء االجتماعي الكمي لممجتمع .
كضمف فعاليات الممتقى الرابع لقسـ قسـ اإلجتماع المنعقد بالجزائر

 ،2006تناكلت عدة أبحاث

حكؿ نمط األسرة النككية كعبلقتيا بالشبكة القرابية .كىناؾ الكثير مف األبحاث التي رصدت تأثير
التحكالت اإلجتماعية عمى األسرة عربيا كعالميا مثؿ الدراسة األنثركبكلكجية التي قاـ بيا بيار
بريشك( )Bréchon,253:1976حكؿ األسرة الفرنسية بيف األفكار التقميدية كاألفكار الحديثة حيث يرل
الباحث الفرنسي أف األسرة الفرنسية بدأت تفقد العديد مف خصائصيا التقميدية في الزكاج  ،في
اإلنجاب،في القرابةنكأصبحت تتجو إلى الفردنة كاإلنعزاؿ.
كىناؾ دراسة  -كىناؾ دراسة تشير بكضكح الى أىـ التغيرات التي طرأت عمى األسرة العربية في
المدينة ،حيث قاـ الدكتكر عبد القادر قصير1999بدراسة ميدانية في عدة أحياء في لبناف الغرض
منيا  - :الكشؼ عف التغيرات التي طرأت عمى أكضاع األسرة في مجتمع المدينة في لبناف.
 محاكلة منو تفسيرعمميات التغير في البناء القرابي كاألسرم مف خبلؿ اقتراح عمميات مجتمعيةعامة بمثابة متغيرات مستقمة منياالتحضر،التحديث،التكنكلكجيا،
ك

 تحميؿ التغيرات التي طرأت عمى األسرة الحضرية فيمايتعمؽ بظركؼ الزكاج ،كحجـاألسرة،ظركؼ السكف،العبلقات الجكارية ،شبكة العبلقات القرابية كالعبلقات االجتماعية األسرية.
ما ينبغي التركيز عميو في ىذه الدراسة ىك محاكلة ربط الجانب النظرم لكاقع األسرة الجزائرية
كالدراسات السابقة ليذا الكاقع كبيف الجانب الميداني لمتعرؼ أكثر كعف كثب عف التحكالت التي
طرأت عمى ىذا الكياف األسرم كالبناء اإلجتماعي في البيئة الحضرية باإلعتماد عمى المقاربة
السكسيك أنثركبكلكجية كالنظرية البنائية الكظيفية،كىنا تنتقؿ الدراسة مف بحث اجتماعي أسرم إلى
بحث اجتماعي حضرم مكضكعو التفاعؿ اإلجتماعي لؤلسرة كظاىرة اجتماعية في البيئة
الحضرية .كلذلؾ كجب التنكيو إلى تنكع الدراسات كتبايف اإلتجاىات الفكرية في دراسة
األسرة(ع.شكرم:1979،ص)15ككنيا دراسة عممية كحقيقة تحميمية لمكقكؼ عمى طبيعتيا كعناصرىا
كالعبلقات المتفاعمة  ،كالكظائؼ التي تؤدييا ثـ يجب الكقكؼ عمى التحديات التي تكاجييا لضماف
استقرار الحياة فييا ،كالتأكيد عمى ارتباط تطكر األسرة مع استم اررية سيركرة التمدف.
فرضي أساسية ىي:
ة
الفرضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات :يرتكز ىذاالبحث عمى

أدت عدة عوامل دو ار ىاما في تغير حجم ووظائؼ األسرة الجزائرية ،كما أثرت ىذه
العوامل عمى شبكة العالقات االجتماعية األسرية الداخمية والخارجية.
تحديد المفاىيم األساسية لمبحث:
التغير االجتماعي:ىكتحكؿ أكتعديؿ في العبلقات االجتماعية كفي البناء االجتماعي بدكف

ل

تحديد التجاه ىذاالتحكؿ كبدكف تقكيـ لو،كىك عممية تطكيرية أكتغير مستمر يتجو مف التجانس أك
التماثؿ في التركيب كالكظائؼ إلى البلٌتجانس،كيظيرذلؾ عنداالنتقاؿ مف المجتمعات األكلية
البسيطة إلى المجتمعات الحديثة المركبة أكالمعقدة
األسرة:
عرفيابعض عمماءاالجتماع بأنيا (جماعة اجتماعية أساسة كدائمة ،كنظاـ اجتماعي رئيس ،كىي
ليست أساس كجكد المجتمع فحسب ،بؿ ىي مصدراألخبلؽ كالدعامة األكلى لضبط السمكؾ
كاإلطارالذم يتمقى منو اإلنساف أكؿ دركس الحياة االجتماعية
الجماعة اإلنسانية المككنة مف الزكج ،كالزكجة ،كأكالدىماغيرالمتزكجيف،الذيف يعيشكف معيما في
احد،كىكمايعرؼ باألسرة النكاة
)سكف ك
ي
التغيراألسري:
اف التغيرالحاصؿ في بنية األسرة الشكمية أم مف األسرة الممتدة أكالمركبة إلى األسرة الزكاجية أك
النككية ماىك إال مظير مف مظاىر التغير األسرم  .إف التغير الجكىرم الذم يبدك كأنو حدث في
المجتمعات الحديثة كأثرعمى المجتمعات النامية يتطمب إعادة دراستو ككذلؾ إعداد كصناعة متأنية
لمقرار .حيث فمف الكاضح أف األنماط كالكظائؼ كالعبلقات األسرية قد أصابيا كثير مف التغير
كأنو ظير أكثر مف إطا ر لمصكر العائمية كذلؾ خبلفا لؤلحداث التي تط أر فجأة كدكف مقدمات

م

األسرة النووية :نمكذج أسرل تميز أعضاؤه بدرجة عالية مف الفردية كبالتحررالكاضح مف الضبط
األسرل ،ممايترتب عميو أف تعمك مصمحة الفرد مصالح األسرة ككؿ  .كتمتازاألسرة النكاة بصغر
حجميا
األسرة الممتدة :امتداد عضكية األسرة إلى ما بعد حدكد األسرة النككية  .كىذا االمتداد يمكف أف
يشمؿ أفرادا مف نفس الجيؿ أكمف عدة أجياؿ  .كيمكف تصنيؼ أشكاؿ العائمة الممتدة طبقا لمركابط
بيف األسرالنككية التي ت ٌككنيا
العالقات االجتماعية ىي ام اتصاؿ اكتفاعؿ اكتجاذب بيف شخصيف اكاكثربغية سدحاجات االفراد
الذيف يككنكف ىذه العبلقة االجتماعية اك تمؾ كاشباعيا
أما ماكس فيبر فانو يذىب الى أف مصطمح العبلقة االجتماعية يستخدـ غالبا لكي يشير الى
المكقؼ الذم مف خبللو يدخؿ شخصاف أكأكثر في سمكؾ معيف كاضعا كؿ منيـ في اعتباره سمكؾ
اآلخر بحيث يتكجو سمككو عمى ىذااالساس  .كيقصدبالعبلقة االجتماعية كذلؾ الركابط المتبادلة
بيف األفراد كجماعات المجتمع التي تنشأ مف اتصاؿ بعضيـ ببعض كتفاعؿ مع البعض اآلخر .

 -3المنيجية:
 1-3ميدان البحث:اخترت مدينة غميزاف لمقياـ بيذا العمؿ الميداني.
 2-3المقاربة العامة :نركز في ىذا البحث عمى تطكر العبلقات األسرية الحضرية ،كالتطرؽ إلى
تفاصيؿ الحياة اليكمية ألفراد األسرة ككيفية استغبلليـ لمفضاء المكاني داخؿ المنزؿ كعبلقتيـ
ن

القرابية كالجكارية باإلعتماد عمى المقاربة السكسيكلكجية  ،كما اعتمدنا عمى المنيج الكمي ألف ىذه
الدراسات تمكف الباحث مف الجمع كالمقارنة الذم يستند عمى اإلحصائيات الرقمية كالعددية في
تحميؿ أرقاـ تشرح الكاقع اإلجتماعي لؤلسرة في مدينة غميزاف ،كمف شأف ىذه اإلحصائيات الكمية
تقريب المفاىيـ ،كما اعتمدنا أيضا عمى المنيج الكيفي تعتمد تحميؿ الكضعيات كالخطابات
كالمقاببلت كالمبلحظات التي اعتمدناىا في تحميؿ تكجيات كقناعات المبحكث ككيفية التكصؿ إلى
تكجيو المبحكث نحك أىداؼ البحث ،ىذا المسعى عبر طرح السؤاؿ المحكرم التالي :ماىي أىم
التغيرات التي طرأت عمى األسرة الجزائرية المعاصرة؟
كبالتدقيؽ يستدعي ىذا البحث التطرؽ إلى أسئمة فرعية أخرل :
ماىي أىم عوامل التغير اإلجتماعي التي مست األسرة في بنيتيا ووظائفيا ،وما مدى تأثير
ىذه التحوالت والتفاعالت عمى سبكة العالقات اإلجتماعية األسرية؟
 3-3تقنيات البحث الميداني:
اإلستمارة :تعتبر الكسيمة األنسب كاألكثر شيكعا كاستعماال لجمع

البياناتكالمعمكمات( د.مكريس

أنجرس:2010،ص)204إذ يصمح استعماليا سكاء بيف المتعمميف أك غير التمعمميف،كما تمكننا مف
اإلستعانة بمتعاكنيف يعممكف عمى تكزيع اإلستمارات كاعادة جمعيا مف المبحكثيف ،كإلنجاز ىذه
الدراسة فقد تـ تصميـ استمارة كاحدة شممت  53سؤاال.
المالحظة المباشرة :اعتمدنا عمى استخداـ المبلحظة خبلؿ الدراسة الميدانية بيف سكاف األحياء
المعنية بالدراسة السخبلص آراء كتصكرات حكؿ المكضكع.
س

المقابمة:اقتصرت ىذه التقنية عمى عينة محدكدة تتككف مف  10أفراد لكضع تصكر عاـ حكؿ
المكضكع كتككيف فكرة كاضحة حكؿ مكضكع التغير كعبلقتو باألسرة كتأثيره عمى شبكة العبلقات
اإلجتماعية في مدينة غميزاف.
 -4مخطط المذكرة:قسمناالبحث أربعة فصكؿ كبابيف خصصنا
الفصل األول:لتتبع ظاىرة التغير اإلجتماعي عامة كفي الجزائر خاصة.
في الفصل الثاني تناكلنا دراسة األسرة دراسة عامة كتاريخي ،ثـ تطرقنا إلى استعراض عكامؿ
كمظاىر تطكر األسرة الجزائرية بنائيا ككظيفيا.
في الفصل الثالث حاكلنا الغكص في أعماؽ األسرة الجزائرية مف خبلؿ تتبع شبكة العبلقات
ثـ قمنا بعرض كتحميؿ أىـ التحكالت كالتفاعبلت كالتحديات
اإلجتماعية الداخمية كالخارجية  ،كمف ٌ
التي تكاجو الكياف األسرم.
في الفصل الرابع استعرضنا لكاقع األسرة في مدينة غميزاف بيف التقميد كالتحضر
ثـ قمنا بتقسيـ الفصؿ الرابع إلى بابيف ،الباب األول يتناكؿ منيجية الدراسة كاجراءاتيا،
والباب الثاني تناكلنا دينامية التحضر كتغير شبكة العبلقات األسرية في مدينة غميزاف

ع

خاتمة:لـ تحض المكضكعات المرتبطة باألسرة باإلىتماـ الذم تستحقو ،كيرجع ذلؾ في أحد
جكانبو إلى صعكبة القياـ بدراسات تتصؼ بالمكضكعية ،كتكظيؼ أدكات البحث العممي
كتقنياتو.كما أف دراسة األسرة دراسة اجتماعية أنثركبكلكجية ليست بالسيكلة التي نتصكرىا،بؿ عمى
العكس مف ذلؾ تحتاج إلى مزيد مف التركيز كالتحقيؽ العممي ألنو مف السيؿ كصؼ الحالة
األسرية كلكف مف الصعب إثبات ىذا الكصؼ العاـ بالتحميؿ العممي.كربما كانت صعكبة الدراسة
العممية لمكضكعات األسرة في ما أشار إليو كثير مف العمماء كخاصة العالـ األلماني ركنيو ككنيغ
"راجع إلى ككننا نعيش ضمف أسر نرتبط بيا،مما يصعب معو التخمص مف كجية النظر الذاتية ،
كدراسة قضاياىا دراسة مكضكعية متحررة مف األحكاـ القيمية ،فنحف يخيؿ إلينا أننا نعرؼ جيدا
كؿ ما يتصؿ بنا اتصاال دقيقا  ،ككؿ ما نعيش فيو مف النظـ.كمف المحتمؿ أيضا أف نتصكر أم
نسؽ أسرم آخر ال يتفؽ مع أسرنا البد أف يككف غريبا ،كعمى ىذا األساس نندفع إلى تفسير كؿ
ما يتعمؽ باألسرة بحسب ما نراه حكلنا مف األمكر المعركفة لدينا ،كالتي يمارسيا المجتمع الذم
نعيش فيو ،كال يدكر في خمدنا أف ىناؾ نظما كبنى أسرية تختمؼ باختبلؼ الجماعة البشرية
كعاداتيا كتقاليدىا كمعتقداتيا".
كتزداد دراسة األسرة صعكبة عندما ترتبط بالكسط المجالي كالفضاء الحضرم ،كتتحكؿ دراسة
األسرة مف تخصص عمـ اجتماع األسرة إلى عمـ اجتماع الحضرم كىنا يكمف التحدم كتمتزج القيـ
اإلجتماعية لؤلسرة بالقيـ الحضرية لممجتمع ،كعمى ىذا األساس يمكف تمييز الفركؽ بيف األسر في
المدينة كتفاعبلتيا مع مؤسسات المجتمع.

ف

الفصل األول
التغير اإلجتماعي في الجزائر
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الفصؿ األكؿ:

التغير اإلجتماعي في الجزائر

مدخل:
إف المتتبع لديناميات التفاعؿ االجتماعي يستطيع أف يكشؼ ما ط أر مف تغير كمي ككيفي في نمط
التفاعؿ كفي المعايير االجتماعية كالقيـ األخبلقية ،كاف التغير

االجتماعي يتناكؿ كؿ مقكمات

الحياة االجتماعية كالنظـ كالعبلقات اإلنسانية ،كيجب أف يقكـ التغير االجتماعي عمى فكر كاضح
قكم كعمى تخطيط دقيؽ ،لبناء الدكلة العصرية التي تستند إلى العمـ كالتكنكلكجيا كىذا
كعمى حشد ٌ
يقتضي المكاجية العممية المستنيرة لما قد يتمخض عنو التغير االجتماعي مف مشكبلت
كمتناقضات كمطالب كاحتياجات ،كعصرنا الحالي يتسـ بظيكر العديد مف المتغيرات كبالتالي
إتباع األسمكب العممي في التحكـ في مسيرة التغير االجتماعي بحيث يككف تغي ار متكازنا متكامبل
يفضي إلى التطكر كالنمك كالتقدـ.
إف البعد السمككي لظاىرة التغير االجتماعي ىك البعد الذم يحدد بصكرة فعالة حدكث التغير
االجتماعي المصحكب بتغير في قيـ الناس كاتجاىاتيـ كعاداتيـ السمككية بما يتكافؽ مع النسؽ
االجتماعي الجديد ،كتقابؿ عممية التغير االجتماعي عممية الضبط االجتماعي كىي العممية التي
تحاكؿ بيا الجماعة أك المجتمع عدـ التمكيف ألم تغير غير مرغكب فيو أف يحدث كىي التي يتـ
عف طريقيا تكجيو سمكؾ األفراد بحيث ال ينحرؼ عف معايير الجماعة حتى يتحقؽ التكازف
االجتماعي ،كىناؾ نمطاف أساسياف لمضبط االجتماعي أكليما الثكاب أك العقاب (المادم أك
المعنكم) كثانييما اإلقناع .
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كمف بيف ىذه الفئة التي شمميا التغير االجتماعي فئة الشباب فمـ يعد مف الممكف أك المستساغ
تجاىؿ الشريحة االجتماعية التي تعد بالمبلييف سكاء فيما يتعمؽ بالمشكبلت كالقضايا التي تعانييا
كتكاجييا  ،أك ما يتصؿ بتطمعاتيا كآماليا الكاسعة صكب حياة أفضؿ إنيا شريحة الشبا ب.
كحيث أف التعرؼ العممي كالمنظـ عمى الكاقع االجتماعي كتشخيص ظكاىره ىك المقدمة التي ال
غنى عنيا لفيمو كتفسيره كمكاجية ما يفرضو مف استحقاقات كاستجابات آنية أك بعيدة المدل فإف
ىذه المسألة ال تكتمؿ دكف العكدة إلى أصحاب الشأف  ،أم الشباب أنفسيـ لسماع آرائيـ بكافة
القضايا التي تعنييـ كاعطائيـ الفرصة لمتعبير عف ىكاجسيـ كتساؤالتيـ مع أخذ اقتراحاتيـ مف
خبلؿ استطبلعات الرأم أك المقاببلت المباشرة كالحكار
يحدث الكثيركف اليكـ عف الكاقع الراىف لعبلقة الثقافة كاالجتماع كاالقتصاد كالسياسة بالشباب في
المنطقة العربية ،كيستيمكف إصدار األحكاـ المختمفة بصددىا ككأنيـ يحيمكف عمى كاقع معركؼ
تمامان .كالحاؿ أف تشابؾ العناصر المختمفة المككنة لمثقافة العربية ،كتعرضيا لمعديد مف أشكاؿ
التفاعؿ كالتأثير المتبادؿ ،يجعبلف كثير مف ىذه األحكاـ في حاجة إلى التدقيؽ كالتحميؿ .انطبلقان
مف ذلؾ يحاكؿ ىذا البحث تحميؿ مككنات كعناصر الظاىر المختمفة كعبلقتيا بالشباب ،كمعرفة
مدل تطكرىا في الفترات األخيرة مف القرف السابؽ ،كأصبح التساؤؿ الرئيسي ىك ماذا يريد المجتمع
مف الشباب ،كما الذم يريده الشباب ألنفسيـ ،ثـ ما ىي درجات كمظاىر االنسجاـ أك التناقض
بيف الطرفيف  ،ككيؼ يمكف تجاكزىا كبكابة لمعبكر صكب المستقبؿ
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تش ٌكؿ األسئمة السابقة الياجس الرئيسي لمعمكـ االجتماعية كالسكسيكلكجية منيا عمى نحك خاص ك
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة كاقع المجتمع بجميع فئاتو كفي مقدمتيـ الشباب كرصد جممة
التحكالت التي يعيشيا المكاطف العربي  ،مع التركيز عمى حالة الجزائر  ،في طرؽ العيش كأساليب
التفكير كاالىتمامات الجديدة كما ينجـ عنيا مف تغيرات في السمكؾ كالكعي دكف أية أقنعة أك
رتكش تجميمية  ،أم االنطبلؽ مما ىك عميو الحاؿ فعبلن باتجاه األىداؼ التي يسكغيا المجتمع
ألبنائو لتحقيؽ مصالح الجميع.
حقان إف تزايد اىتماـ العمكـ اإلنسانية في الفترة المعاصرة بقضية الشباب ،كال سيما بعد أعقاب
عبرت عف منطمقات فكرية كسيككلكجية لـ تكف مكضع حسباف
الحركات الشبابية في العالـ كالتي ٌ
السمطات السياسية .مثؿ الحركة الشبابية في فرنسا في ستينات القرف الماضي ،كاآلخر في أمريكا
كالتي كانت تمثؿ كضعية التمرد عمى األكضاع الثقافية التي كاف ىؤالء الشباب يعانكف منيا .لذا
فقد كاف الشباب يؤمف بأف الحؿ الكحيد لكؿ المشكبلت الثقافية أك الحضارية التي يعاني منيا
المجتمع األمريكي كىك التغيير الجذرم لتمؾ المسممات الفكرية كالسيككلكجية ،التي يقكـ عمييا
النظاـ الراىف .كاضافة إلى ذلؾ نجد أف المجتمع الراىف مجتمع يحكمو الكبار ،كميما حاكؿ الكبار
أف يككنكا منطقييف كمكضكعييف فإنيـ عمى أية حاؿ يفكركف بنفس الطريقة العقمية التي يثكر عمييا
الشباب ،كيتحدثكف نفس المغة التي يرفضيا الشباب .ثـ نجد عناية تمؾ العمكـ بتناكؿ قضية أدكار
الشباب في قضايا التنمية كالتغير االجتماعي في ضكء المتغيرات الحاصمة عمى الساحة الكطنية
كاإلقميمية كالدكلية .كمكاقؼ الشباب الجزائرم تمثؿ حصيمة تمؾ التغيرات االجتماعية كالسياسية
كالنفسية كاالقتصادية كالتعميمية كاإلعبلمية ،التي شيدتيا الفترة الراىنة
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صعوبة دراسة التغير االجتماعي:
تأتي الصعكبة في دراسة التغير االجتماعي ،مف ككف المجتمعات اإلنسانية ال تسير عمى كتيرة
كاحدة في تغيرىا ،كال بطريقة متشابية مع بعضيا ,فمكؿ مجتمع ظركفو الخاصة التي تميزه عف
غيره مف المجتمعات األخرل ،تمؾ الظركؼ المتعمقة بنظامو االجتماعي ،كثقافتو بكجو عا ـ
ىناؾ جممة مف العكامؿ تؤثر في درجة كتكجيو ىذا التغير منيا :العامؿ الديمكغرافي،
كاأليككلكجي ،كالتكنكلكجي ،كاالقتصادم كغير ذلؾ
كتأتي صعكبة دراسة التغير االجتماعي مف مظيريف
 طبيعة الظاىرة االجتماعية المدركسة . مكقؼ الباحث – الدارس -مف الظاىرة المتغيرة .كتأتي صعكبة دراسة الظاىرة االجتماعية لؤلسباب التالية:
تعقٌد طبيعة الظاىرة االجتماعية ،نظ ار لتأثيرىا كتأثرىا بظكاىر طبيعية كاجتماعية عمى حد
تعبير ابف خمدكف

I.Khaldoun

كدكركايـ  ،E.Durkheimفدراسة ظاىرة الصراع ،أك التعاكف في

المجتمع تستدعي دراسة ظكاىر اقتصادية كسياسية كغيرىا ,باإلضافة إلى ككف الظاىرة االجتماعية
مترابطة مع غيرىا ,األمر الذم يؤدم إلى صعكبة فصميا ,كدراستيا بشكؿ منعزؿ عف غيرىا ,مما
يقكدنا إلى صعكبات
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صعكبة إخضاع الظاىرة إلى القياس الدقيؽ ،ألنيا متعمقة بمجتمع بشرم متغير متبايف العكاطؼ
كالميكؿ ،كالدكافع كاالستجابة لممؤثرات الخارجية.
كبناء عمى الصعكبة السابقة ،يترتب عمييا صعكبة إعادة إجراء التجربة مرة أخرل ،ألف الظاىرة
تككف قد تغيرت ,فالتغير صفة أساسية مف صفات الظاىرة االجتماعية .رغـ أف التجريب أمر ميـ
مف أجؿ صياغة القكانيف  ،كالتأكد مف صحة النتائج المتكصؿ إليو ا.
صعكبة حصر مجمؿ الفركض التي تعمؿ تغير الظاىرة االجتماعية ناىيؾ عف صعكبة الفصؿ
بينيما ,كتصنيفيا ,في أييا أساسي ،كأييا ثانكم ،كما إلى ذلؾ .
أما الصعكبة الثانية في دراسة التغير االجتماعي فتاتي عف طريؽ مكقؼ الباحث أك الدارس
لمظاىرة المتغيرة ,كذلؾ لؤلسباب التالية:
مكقع الباحث مف الظاىرة المدركسة ,فالنظرة إلييا تختمؼ مف شخص آلخر كذلؾ حسب مكقعالشخص المبلحظ ،ألف الذم يبلحظ المجتمع ,شبيو بالمبلحظ لمعالـ الطبيعي ،حيث يقؼ دائما
في كضع نسبي مف حيث الزماف كالمكاف ،فالذم يراه ىك جزء صغير مف عالـ كاسع ,فتككف
المبلحظة محدكدة ,كقد تككف الظاىرة المختارة مف عالـ المجتمع ال تمثمو تمثيبل صادقا ،باإلضافة
إلى التصكرات المسبقة التي يصعب التحرر منيا ،مع مبلحظة أف ىذه التصكرات قد تككف
مستمدة مف كاقع مجتمعات مختمفة تماما عف المجتمع المدركس
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أيديكلكجية الباحث التي تجعمو يعطي أحكاما تتماشى مع أفكاره ،كىذه األحكاـ غالبا ما تككفمستمدة مف أيديكلكجيتو التي تؤثر عمى نفسيتو كرغباتو عمكما ،األمر الذم يؤدم إلى اختبلؼ
النظرة الكاقعية إلى الظاىرة المتغيرة
كعمكما تتطمب دراسة ظاىرة التغير أف يتزكد الباحث بكسائؿ البحث العممي ,كأف يتجرد مف
العاطفة ،كأف يبتعد عف إعطاء األحكاـ المسبقة ،مف أجؿ إدراؾ الظاىرة المتغيرة ،كتقديـ نتائج
صحيحة
تفسير عممية التغير االجتماعي:
ىناؾ مف يرل بأف أم مكقؼ اجتماعي يككف نتيجة ألربعة عكامؿ أساسية في كؿ تغير اجتماعي
المظاىر البيكلكجية كالسيككلكجية كىي :البيئة الطبيعية كالجماعات اإلنسانية ،كالثقافة السائدة ،
لؤلفراد(ص.العبد. )63 :1998،
كلذلؾ فإف أم تغير في عامؿ أك أكثر مف ىذه العكامؿ ،فإنو يستدعي تغيرات تكافقية في األنساؽ
المرتبطة بالسمكؾ االجتماعي ،فالتغير الحادث ال يحدده عامؿ كاحد ،كانما يتـ بمساعدة عكامؿ
أخرل،كتككف عممية الفصؿ بيف العكامؿ مف باب الفرضية مف أجؿ التحميؿ كالدراسة
كيرل ىربرت ليكف برجر

H.L.Berger

أف ىناؾ سمسمة مف المراحؿ يمر بيا الفرد قبؿ أف يأخذ

بالنمط الجديد كىي  -مرحمة اإلحساس كىي تتمثؿ في أكؿ سماع أك معرفة بالمكضكع الجديد
 مرحمة االىتماـ كىي مرحمة تجميع المعمكمات حكؿ المكضكع الجديدفائدتو
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 ،بغرض تحديد درجة

 مرحمة التقييـ كىي مرحمة اختبار المعمكمات المستقاة عف المكضكع الجديد،كدراسة مدل مبلئمتيا مف أجؿ األخذ بيا

كتفسيرىا كفؽ الظركؼ السائدة.

,
 -مرحمة

المحاكلة :كىي مرحمة اختيار الفكرة  -ىي مرحمة التسميـ بالمكضكع الجديد كاعتماده ليأخذ
مكانو في النمط الجديد.
إف ىذه المراحؿ الخمس السابقة ال تأتي دائما مرتبة ،كانما قد يط أر عمييا تغيير بإضافة عناصر
جديدة،أك حذؼ بعضيا ،كقد تتداخؿ بعض المراحؿ مع األخرل.
التغير بين المجتمع الريفي والحضري :
إف اختبلؼ الحياة الريفية عف الحياة الحضرية يكشؼ عف مدل اختبلؼ التغير بينيما .كيبدك
االختبلؼ في عدة مظاىر أىميا:
 العزلة النسبية في الحياة الريفية ،خاصة عزلة العائمة التي مف مياميا إشباع حاجات أفرادىااالقتصادية كاالجتماعية .كمف المعركؼ أف العائمة تضـ مجمكعة مف األسر التي تتميز بالعمؿ
الجماعي كاإلنتاج المشترؾ ,كسيطرة العادات كالتقاليد عمى سمكؾ أفرادىا بشكؿ كاسع ,االمر الذم
يؤدم إلى صعكبة التغير االجتماعي بكجو عاـ .أما في الحياة الحضرية فإف حياة األسرة فييا
أكثر تعقيدا في العبلقات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ,كىي تستدعي تكافقا في ىذه
العبلقات ,مما يؤدم بالتالي إلى سرعة التغير في العديد مف المجاالت .فالتجمعات الحضرية تككف
مراكز لمتغيير ,نتيجة لمتفاعؿ المباشر بيف أفرادىا ,أما في التجمعات القركية ,فإف التغير يضعؼ
لبساطة مثؿ ىذه التفاعبلت بيف األفراد فييا.
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 بدائية تقسيـ العمؿ كالتخصص في المجتمع القركم ,كيشكؿ العمؿ الزراعي القيمة العميا لديو,حيث يقكـ التخصص في الغالب عمى أساس الجنس كالسف ,ليتناسب كالعمؿ المطمكب تحقيقو .أم
أف طبيعة العمؿ الزراعي في القرية ال يستدعي التجديد ,كانما يتميز بالرتابة كالثبات النسبي.
كلذلؾ يككف التغير ضعيفا كفي مجاؿ محدكد .أما في المجتمع الحضرم فيككف تقسيـ العمؿ
كاسعا كالتخصص متنكعا ،األمر الذم يتطمب تكسيع حجـ السكؽ مع تنكع النشاط االقتصادم،
ككجكد مجاالت عمؿ جديدة تفتقر إلييا الحياة القركية ،كليذا فإف مجاالت التغير تككف عديدة
كمتسعة ،كيبدك ذلؾ بكضكح في المجتمع الصناعي.
 عدـ تنكع الكسائؿ التكنكلكجية لدل المجتمع القركم ،حيث يكتفي بكسائؿ بسيطة كمحدكدة تفيبمتطمبات حياتو ،كاستعماؿ المحراث الخشبي في الزراعة  ،الذم مضى عميو آالؼ السنيف ،كما
زاؿ قائما دكف أف يط أر عميو تغيير يذكر  ،كما أف القركييف ال يقبمكف عمى استعماؿ الكماليات ،كال
تشكؿ جزءا مف سيككلكجيتيـ أك حكافزىـ إال بازدياد تأثير المدينة فييـ .كيؤدم تنكع التكنكلكجيا
كاستعماالتيا في عالـ المجتمع الحضرم إلى تراكمات ثقافية متعددة تعجؿ مف عممية التغير
االجتماعي في كافة المجاالت .فالتكنكلكجيا كاستعماالتيا عامؿ أساسي مف عكامؿ التغير
االجتماعي.
 الثبات النسبي لمبناء االجتماعي في المجتمع القركم ،كيظير ذلؾ في صعكبة الحراؾاالجتماعي كاستاتيكية القيـ كالعادات المتبعة ،األمر الذم يؤدم إلى إعاقة عممية التغير ،في حيف
أف المجتمع الحضرم يتصؼ بديناميكية تغير البناء االجتماعي بشكؿ عاـ ،كبالتكيؼ السريع مع
التغير.
عممية ٌ
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كفيما يمي جدكؿ يبيف نماذج عف التغير مف المجتمعات التقميدية الى الحديثة
كحدة المقارنة

المجتمع التقميدم

المجتمع الحديث أك المتغير

العناصر الثقافية

القيـ المتجانسة،تقديس الصفة الدينية

القيـ غير متجانسة ،ذات صفة عممانية

كالقيـ
المعايير

ذات معنكية جكىرية كتسامح قميؿ تجاه التنكع

لفظية مع تسامح كتنكع عاؿ كاختبلؼ

التكجو الزماني

الحاضر مرتبط بالماضي

الحاضر مرتبط بالمستقبؿ

التكنكلكجيا

مرحمة ماقبؿ التصنيع

مرحمة التصنيع كمصادر طاقة متنكعة كمتقدمة

العبلقات االجتماعية

أكلية صرفة كقميؿ مف المجيكلية

غير مباشرة ،ثانكية كتتصؼ بالمجيكلية

الضبط االجتماعي

عرفي غير رسمي

شرطة رسمية كنسؽ قانكني

أنماط الفركؽ الجنسية ذككرم كتككف المرأة منزلية كتابعة
االقتصاد

انييار النمط الذككرم كخركج المرأة الى سكؽ العمؿ

يعتمد عمى الزراعة كبعض الحرؼ المينية

يعتمد عمى الصناعة كاالنتاج

كالمنزلية
الحككمة

صغيرة التتدخؿ في شؤكف المجتمع

كبيرة كتتدخؿ في تنظيـ شؤكف المجتمع

األسرة

ممتدة،كبيرة الحجـ ككسط أكلي في

نككية ،صغيرة الحجـ،تقكـ بكظيفة التنشئة ،مستيمكة

التنشئة،منتجة
الديف

قميؿ مف التنكع ،كيقكد الناس

ضعيؼ ،نمك العمكـ ،تنكع ديني كظائفي

التعميـ

المدارس الرسمية محدكدة كخاصة بالصفكة

التعميـ األساسي عاـ كشامؿ لكافة الشرائح

الصحة

ارتفاع الكالدات كالكفيات كتدني مستكل المعيشة

انخفاض الكالدات كالكفيات ،ارتفاع معيشي كتكنكلكجي

أنماط المجتمعات

صغيرة ،حجـ سكاني قميؿ منتشر في الريؼ

كبير،حجـ سكاني كبير متمركز في المدف

كالمدف الصغيرة
التغير االجتماعي

بطيء كالحدث المتغير يقع عبر األجياؿ

سريع كالحدثالمتغير يحدث ضمف الجيؿ الكاحد

تعقيب :مف خبلؿ الجدكؿ المذككر أعبله يمكف أف نبدم بعض المبلحظات تخص مكضكع
الدركس بالنسبة ليذه المقارنة بيف المجتمع التقميدم كالمجتمع الحديث،
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كىذا ماىك مكجكد في

المجتمعات المتطكرة التي انتقمت مف التقميد الى الحداثة ،كجعمت قطيعة بيف المرحمتيف،أما ماىك
مبلحظ في مجتمعنا نجد الفراد مازالكا متمسكيف بالقيـ التقميدية كالجيرة كالجيكية ،باقامة األعراس
عمى الطريقة التقميدية التي تعبر عف األصالة كعف خصكصية المجتمع ،كما نجد أف كثير مف
األفراد متمسكيف بالعادات كالتقاليد في الحزاف  ،في المناسبات ،في األعياد،حيث نجد العائبلت
كاألسر تتبادؿ الزيارات كتقيـ األعياد الدينية بالطريقة اؿتقميدية،
كميا مظاىر تعبر عف المجتمع التقميدم الذم رغـ التغير الظاىر في الحياة العصرية سكاء في
جانبو المادم أك التكنكلكجي فمـ يتغير بشكؿ كاضح كما ىك الحاؿ في المجتمعات الغربية الذم
مسيا التغيير بصكرة جذرية كفي الصميـ كالعمؽ  ،أما عندنا فما زاؿ الفرد اف سمؾ سمككا عصريا
فانو يفكر تقميديا  ،كاف فكر تقميديا فانو يسمؾ سمككا عصريا كىذا ما نسميو محاكلة التكيؼ أك
البحث عف آلية التكيؼ مع التغير االجتماعي الحاصؿ في كؿ المجتمعات االنسانية بدرجات
متفاكتة.
التغير االجتماعي قديما وحديثا:
ّ
يختمؼ التغير االجتماعي مف مجتمع إلى آخر ،نتيجة االختبلؼ الثقافي بيف المجتمعات ،كلك
تجاكزنا ىذا االختبلؼ النكعي بيف المجتمعات المعاصرة اليكـ

التغير في
ككازٌنا بيف مسيرة ٌ

المجتمع الكاحد ر ألمكننا مف مبلحظة االختبلؼ في التغير ,كيستدؿ عمى ذلؾ ما كاف سائدا مف
أنماط فكرية كسمات مادية معينة ،كالى ما أصبحت عميو تمؾ السمات كاألنماط اليكـ.
كيعكد ذلؾ إلى عامميف:
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الثكرة الصناعية تمؾ الثكرة التي غيرت األكضاع االجتماعية ,مف أنظمة كعادات كقيـ

-

فتغيرت كثير مف القيـ
اجتماعية ،فأكجدت أكضاعا جديدة في المجاالت االجتماعية المختمفةٌ .
كاألبنية االجتماعية مثاؿ :قيمة الكقت كقيمة العمؿ ،كالبناء األسرم كالسياسي كالديني كاالقتصادم
كغيره
-2االتصاؿ الكاسع بيف المجتمعات المعاصرة نتيجة لمتقدـ في كسائؿ االتصاؿ المختمفة التي
أدت سرعة عممية االنتشار الثقافي ،كالى سرعة التغير بكجو عاـ ،كقد أدت ظاىرة اليجرة الكاسعة
بيف المجتمعات اليكـ إلى عمميةالتغير مما قارب بيف أنماط التغير إلى حد كبير بيف المجتمعات.
كلذلؾ يبلحظ تشابيا كبي ار بيف المجتمعات الصناعية المتقدمة عمكما ,ككذلؾ بيف المجتمعات
النامية نفسو
كبكجو عاـ ،يتميز التغير االجتماعي اليكـ عف تغير األمس في عدة جكانب منيا:
أ-التغير االجتماعي اليكـ أسرع كأعمؽ مف التغير قديما ،نتيجة لمثكرة التكنكلكجية،ككسائؿ
االتصاؿ العديدة .فانتشار عادة أك نمط جديد في مجتمع ما ينتقؿ بسرعة إلى مجتمعات بعيدة،
بعكس ما كاف سائدا في المجتمعات القديمة ،كيككف أشد عمقا،حيث يصؿ إلى فئات عديدة في
المجتمع ،كيؤدم إلى تغيرات تكافقية كثيرة
كيتردد صداىا في مجتمعات عديدة،

ب -الترابط بيف التغيرات الحالية زمانا كمكانا ،حيث تقع

في سبلسؿ متتابعة

12

بعكس التغير القديـ الذم كاف يحدث في صكرة منفصمة – متقطعة – متبكعة بفترات ىدكء مف
أجؿ إعادة البناء
ج -التغير اليكـ متكقعا في كؿ ظاىرة ،كىك داللة طبيعية ،أم أف كؿ ظاىرة في المجتمع متكقع
تغيرىا عمى خبلؼ التغير السابؽ .لقد كانت ظاىرة التغير صعبة كغير مستحبة لدل المجتمعات.
تتقبؿ التغيرات بسيكلة ،بعكس المجتمعات الحالية التي تأخذ بالتغير بشكؿ أسرع .كيعكد ذلؾ
فبل ٌ
إلى أف عكائؽ التغير األساسية بدأت تتبلشى ألسباب عديد ة
د -إف تغير اليكـ ذك طابع إرادم مخطط كىادؼ كمقصكد ،تصنعو المجتمعات كفؽ إرادتيا
بمكجب خطط التنمية،بينما التغيرات التي كانت تتـ في السابؽ ذات طابع عشكائي كتمقائي
خصائص التغير االجتماعي وطبيعتو:
التغير يسنة طبيعية ،تخضع ليا جميع مظاىر الككف كشؤكف الحياة .كقديمان ،قاؿ الفيمسكؼ
اليكناني ،ىيراقميطس ،إف التغير قانكف الكجكد ،كاالستقرار مكت كعدـ .كمثٌؿ فكرة التغير بجرياف
الماء ،فقاؿ " :أنت ال تنزؿ النير الكاحد مرتىيفن إذ إف مياىان جديدة ،تجرم مف حكلؾ أبدان "
يتجمى التغير في ك ٌؿ مظاىر الحياة االجتماعيةن ما حدا ببعض المفكريف كعمماء االجتماع عمى
القكؿ بأنو ال تكجد مجتمعات ،كانما المكجكد تفاعبلت كعمميات اجتماعية ،في تغير كتفاعؿ
أم ناحية مف نكاحي الحياة اإلنسانية ،فأمر ال يمكف التسميـ ،كال
ى
أما الجمكد نفسو ،في ٌ
دائبيفٌ .
المكافقة عميون إذ المجتمعات اإلنسانية المختمفة ،منذ فجر نشأتيا ،تعرضت لمتغير خبلؿ فترات
تاريخيا .كما ال يقتصر التغير االجتماعي عمى جانب كاحد مف جكانب الحياة ،اإلنسانية
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كاالجتماعيةن كاذا بدأ ،فمف الصعب إيقافو ،نتيجة لًما بيف النظيـ االجتماعية كالتنظيـ االجتماعي
بعامة ،مف ترابط كتساند كظيفي  ،كفى ىذا الصدد ،حدد كلبرت مكر

A. Moore

ككرم أىـ

سمات التغير ،كما يمي
َّ
أم مجتمع أك ثقافة ،كيتسـ باالستم اررية كالدكا ـ
 ىيط ًرد التغير في ٌ يطاكؿ التغير ك ٌؿ مكاف ،حيث تككف نتائجو بالغة األىمية يككف التغير مخططان مقصكدان ،أك نتيجة لآلثار المترتبة عمى االبتكارات كالمستحدثات المقصكد تزداد قنكات االتصاؿ في حضارة ما بغيرىا مف الحضارات ،بازدياد إمكانية حدكث المستحدثاتالجديدة ..تككف سمسمة التغيرات التكنكلكجية المادية ،كالجكانب االجتماعية المخططة ،منتشرة
التقميدم.
ة
عمى نطاؽ كاسع عمى الرغـ مف الجنكح السريع لبعض الطرؽ
معوقات التغير االجتماعي:
تكاجو عممية التغير االجتماعي بعدد مف العكامؿ المعكقة ،داخؿ المجتمع ،مف أىمو
أ -المصالح الذاتية
يي ٍجىبو التغير االجتماعي بالمعارضة ،كمٌما تيددت مصالح األفراد كالجماعات .فمقد أكد أكجبرف
مقاكمة أصحاب المصالح الذاتية لمتغيرن حرصان عمى امتيازاتيـ ،مثؿ :معارضة أصحاب السيارات
لبناء السكؾ الحديدية ،لخكفيـ مف منافستيان أك معارضة بعض العماؿ الزراعييف لدخكؿ اآللة
الزراعية ،لتأثيرىا في حياتيـن أك معارضة العماؿ في القطاع الصناعي لسياسة الخصخصة،
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لتأثيرىا في طرد بعض العماؿ مف شركات قطاع األعماؿ العاـ
ب -العادات والتقاليد
تمثٌؿ بعض العادات القديمة كالتقاليد المتكارثة ،معكقات دكف االبتكارات .كيتصمٌب ىذا العائؽ
حينما يككف الكبار كالشيكخ ىـ الحؿ كالعقدن إذ يكبر عمييـ تغير عاداتو
ج -الخوؼ من الجديد ،وتبجيل الماضي وتقديسو
الشؾ في الجديد كما سكؼ يأتي بو ،ييريب ك ٌؿ المجتمعات ،كبخاصة تمؾ التقميدية كالمتخمفة.
كتبجيؿ الماضي كاجبلؿ مكاالتو ،ىما مف معكقات التغير .كلذلؾ ،طالما قاكمت المجتمعات ك ٌؿ
تغير ،يعترم ما ألًفتو مف مفاىيـ راسخة كالتغيرات التي تتعمؽ بخركج المرأة لمعمؿ ،أك لمتعميـ أك
السفر إلى الخارج ،أك إدخاؿ التكنكلكجيا الحديثة
د -العوامل البيئية
كىي تتعمؽ بالمكقع كالمناخن فمقد قرف بعض العمماء المكقع الجغرافي بدرجة تخمٌؼ المجتمع
ُّ
كتقدمو .ففي المناطؽ االستكائية ،مثبلن ،يككف المناخ أحد المعكقات األساسية لمتغيرن إذ عمى الرغـ
مف الحاجة إليو كالشعكر بأىميتو ،إال أف اإلنساف في تمؾ المناطؽ ،يتسـ بالكسؿ كاإلىماؿ أكثر
مف اإلنساف في المناطؽ الشمالية
كىكذا يتضح أف مفيكـ التغير مفيكـ شامؿ ،ييتـ أك ينصب عمى األكضاع الراىنة ،أك ما ىك
فالتغير يشير إلى ُّ
تبدؿ في الظكاىر
كائف بالفعؿ ،بمعنى أنو ينصب عمى الكجكد الحقيقي.
ٌ
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كاألشياء ،مف دكف أف يككف لذلؾ التغير اتجاه محدد يميزهن فقد يتضمف تقدمان كارتقاء ،في بعض
األحيافن كقد ينطكم عمى تخمٌؼ كنككص ،في بعضيا اآلخر.
مظاىرومالمح التغيراالجتماعي في الجزائر:
ال يكجد مجتمع اليتغير كيبدك المجتمع مستق ار ساكنا سائ ار في انجاز كظائفو في ىدكء طكاؿ
أجياؿ متعاقبة ،كلكنو حيف يصؿ إلى درجة مف التجمع الحضارم يبدأ في التغير بسبب كجكد قكل
تعمؿ لتأسيس نظـ جديدة،مف أىـ مظاىر كمبلمح ىذا التغير مايمي:
لكؿ شيء سبلح ذكحديف،كذلؾ األمر بالنسبة لمتغير،فيناؾ مظاىر إيجابية كأخرل سمبية
مظاىر التغير اإلجتماعي اإليجابية :كتشتمؿ
 .التقدـ العممي كالتكنكلكجي أدل إلى رفاىية الفرد كالمجتمع في مجاالت عديدة
تحسيف كسائؿ االتصاؿ كزيادة اعتماد األفراد كالجماعات عمى بعضيـ البعض،كسيكلة التزاكج بيف
الثقافات.
 .النمك الحضارم كالتغير العمراني المصاحب لمتغير السكاني
ظيكر قكة لمطبقة العاممة.
اليجرة مف الريؼ كالقرل إلى المدف.
التكسع في تعميـ المرأة.
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إدراؾ أىمية التعميـ في تحقيؽ االرتفاع عمى السمـ االجتماعي كاالقتصادم كبالتالي:
زيادة الحاجة إلى إعداد صفكة ممتازة مف العمماء لضماف المزيد مف الرقي االجتماعي كاالقتصادم
.
نمك كعي األفراد بحقكقيـ ككاجباتيـ الكطنية.
مظاىر التغير اإلجتماعي السمبية :كتشتمؿ
 تغير بعض القيـ االجتماعية التقميدية التي كانت تسكد المجتمع كتحكـ سمكؾ أفراده،فأصبحمقبكال بعض ما كاف مرفكضا كمنبكذا مف قبؿ،كأصبح مرفكضا بعض ماكاف مقبػكال كشرعيا مف
قبؿ
الضيقة إلى مجتمع العمؿ كاإلنتاج ،كما أدل إلى بمكغ تطكرات
 خركج المرأة مف دائرة البيتٌ
خطيرة في حياة المجتمع كقيمو المختمفة ،كذلؾ فيما يتصؿ بالعبلقات الزكجية كاضعاؼ لسمطة
الزكج في المنزؿ كقضايا التنشئة االجتماعية األخرل .
 زيادة الضغكط كالصراعات النفسية كنتيجة حتمية لمعكلمة كماترتب عنو مف آثار سمبية عمىالفرد كالمجتمع.
 تغير الشكؿ األسرم مف األسرة الكبيرة إلى األسرة الصغيرة المستقمة اقتصاديا،كظيكر مشكبلتالعنكسة كالتأخر في الزكاج.
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 تركيز األفراد عمى الناحية المادية كاىماؿ النكاحي الركحانية كانتشار البلمباالة كالعبث كالتمردالبلكاعي.
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خاتمة:
إف الجزائر كغيرىا مف المجتمعات النامية ارتقت مدارج البأس بيا في سمٌـ النمك خصكصا بعد
العشرية األليمة ،كذلؾ بمثابرة حككماتيا عمى العمؿ عمى رفع مستكل رفاىية ككفاية شعكبيا مف
خبلؿ ما تنفذه مف خطط إلنعاش اقتصادىا  .كتندرج ىذه الجيكدتحت مسمى التغيير المقصكد
أكالمخطط
إف ىذا التغيير ىم َّس ىياكؿ عديدة في إستراتيجية العمؿ في محاكلة ىب ىدت ًج ِّدية لمحاؽ بركب
الحضارة ،تمثؿ ذلؾ خصكصا في جكانب ميمة مف بينيا  :تكنكلكجيات االتصاؿ بأنكاعياالمختمفة
(الياتؼ بنكعيو،فاكس،انترنيت،راديك،تمفزيكف) كالتي جعمت الجزائر مفتكحة بمصراعيياعمى العالـ
بأسره
ىذا االنفتاح حتما أدل إلى نتائج إيجابية عمى مستكل نمك الكعي كالتفكير كادراؾ قيمة العمـ
بصفة عامة،إال أف ىذا التغيير أك التحديث الغير مخطط بما فيو الكفاية كالغير مكيؼ مع مجتمع
عانى مف كيبلت االستعمار أكثر مف قرف كنصؼ كاليزاؿ يتكبد كيدفع ثمف تمؾ المأساة اإلنسانية
كيتـ ،كاف كلؤلسؼ مفركضا عمينا ،سمعة مجبريف عمى اقتناءىا ،ككانت سرعتو
أمية كفقر ه
مف ٌ
فكؽ مقدرة الفرد الجزائرم عمى مسايرتو كتحقيؽ التكيؼ المبلئـ مع بيئة ىجينة ،أصبحت غريبة
عنو،ككأنو جياز لئلعبلـ اآللي مكصكؿ باالنترنيت كاليحمؿ مضادا لمفيركسات،بدل ذلؾ في كؿ
العبلقات االجتماعية دكف استثناء ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أصبح خركج المرأة إلى العمؿ
مقتضى العادم عندالعامة مف الناس ،في حيف كاف ىذااألمر كلكىمة زمنية ماضية كبسيطة
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غيرمسمكح بو إطبلقا ،ككذلؾ أمكر كثيرة اليمكننا حصرىا إال في قكؿ  ":أصبح المقبكؿ كالمشركع
رم از لمتخمؼ كالتعصب كحتى الخرافة ،في حيف أصبح هي ىرل لبعض المنبكذ كالبلمشركع كحتى
المحرـ عمى أنو تحر ار مف قيكد لطالما قيدت اإلنسانية ،كبيف ذلؾ كذاؾ،كقؼ الفرد الجزائرم حائ ار
هأي ىساير العامة التي يراىا في نظره ضالة عف الطريؽ القكيـ أـ هي ً
ؼ بصفات تحرمو
ص ٍ
ض ه
عار ٍ
كي ٍك ى
بمكغ حاجتو الفطرية الممحة لبلنتماءليـ
برمتيا في دكامة مف
ىذا الصراع أدل إلى تٌذبذب كاضح في قيـ الفرد الجزائرم،كأدخؿ الجزائر ٌ
المشاكؿ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية ،بدل ذلؾ كاضحا في تفاقـ المشكبلت االجتماعية
كاإلدماف عمى المخدرات بشتى أنكاعيا ،كاليجرة الغير شرعية(الحرقة) التي أصبحت مبلذا لمعديد
مف الشباب ،كمشاكؿ أخرل كثيرة كمتعددة اليمكف حصرىا
لقد أحدثت كسائؿ االتصاؿ المتقدمة مايمكف أف نسميو بالصدمة الحضارية في العديد مف
المجتمعات كيبدك أف ىذه المجتمعات خصكصا في الدكؿ النامية كفي المجتمعات المحافظة بما
فييا مجتمعنا قد باتت تخشى آثار ىذا االحتكاؾ الكبير بالثقافات الغربية عنيا لمدرجة التي دفعت
بالكثيريف إلى المناداة بالعكدة إلى الماضي ،كالتمسؾ بثقافة السمؼ كنبذ كؿ المستحدثات أك
األفكار الجديدة،كفي ىذاالسعي لؤلخذ بما ينفعنا مف المستحدثات
أصالتف الحضارية كفي إطار
ا
كالتكنكلكجيات الجديدة عبك ار إلى العصرية مع االحتفاظ بجكىر
قيمنا الدينية ك األخبلقية التي ينبني عمييا المجتمع.
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الفصؿ الثاني
مدخؿ عاـ لدراسة األسرة

الفصل الثاني:المدخل العام لدراسة األسرة
مدخل:
قد ال تفكؽ سكاسية الناس بانتمائيـ إلى أسرىـ إال سكاسيتيـ بالكالدة كالمكت ،فبل يخمك امرؤ مف
التعرض آلثار أسرية في حياتو .كليس أد ٌؿ عمى كمٌية األسرة كانتظاميا الحياة اإلنسانية مف
اشتداد الحاجة إلييا أك إلى بدائميا عند فقدىا .كما ذلؾ إالٌ ألف األسرة تستجيب لنكازع حيكية
عنداإلنساف اقتضت كجكدىا كاستمرارىا حتى غدت عرفان ثابتان كمؤسسة راسخة اليستغنى عنيا
تنبو الفبلسفة كالمفكركف كالمصمحكف االجتماعيكف منذ أمد بعيد عمى أىمية األسرة ،كأدرككا أف
لقد ٌ
المجتمع مؤلؼ مف أسر،كأف التنظيمات االجتماعية األخرل تعتمد عمى نتاجيا،فظفرت في
نظرياتيـ كمشركعاتيـ اإلصبلحية بنصيب كافر
تعريؼ األسرة:
اشتؽ لفظ «األيسرة

famille

الحصينة(ـ.مف المؤلفيف،ص )18

ىسر،كىك التقييد أكالشد باإلسار،كاألسرة ىي الدرع
»مف األ ٍ

،فيك يتضمف إذف معنييف اإلحكاـ كالقكة .كقدأيطمؽ لفظ األسرة عمى

تكحد أعضاءىا كتحكؿ دكف تشتتيـ تشبو
عشيرة اإلنساف كرىطو األدنيف،ألف الصبلت القكية التي ٌ
يقيداألسير،كألنيا تكفٌر ألعضائياالحماية كأسباب القكة كالمنعة بمايتكلدمف اجتماعيـ
اإلسار الذم ٌ
اد كتراحـ
مف تعاكف كتناصر كتك ٌ
تعد أقرب مرادؼ «لؤلسرة»فتقكـ عمى أصؿ لغكم آخر،كعياؿ
أما المفظة المكلٌدة «العائمة»التي ٌ
المرء ىـ الذيف يتدبر أمرىـ كيكفؿ عيشيـ
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قكية قائمة عمى ركابط
كلع ٌؿ أفضؿ تعريؼ لؤلسرة أنيا جماعة مف الناس ٌ
تكحدىـ صبلت قربى ٌ
التبني كاإلدعاء ،كتجمعيـ ركابط العيش المشترؾ الذم تيراكح أنشطتو بيف الميك
الدـ أك الزكاج أك ٌ
كتمضية كقت الفراغ كالعمؿ كتناكؿ الغذاء كاإلقامة كالتعاكف كالثقة كالسكنى في دار كاحدة.
كقد انبثقت ىذه الجماعة في ظركؼ الحياة الطبيعية كاالجتماعية لئلنساف ،لتؤدم كظائؼ
ضركرية لكؿ مف الفرد كالمجتمع،أقمٌو ااإلشباع العاطفي ألفرادىا ،كتكفير كضع مبلئـ لمتعاكف
االقتصادم كالتكاصؿ الجنسي كالتناسؿ كرعاية الذرية كالحفاظ عمى مظاىرالحضارة كنقميا مف جيؿ
إلى آخر .فتمتقي مف خبلؿ األسرة مصمحة الفرد كمصمحة الجماعة ،كيصبح ىذاالمجتمع الصغير
ضامنان شؤكف حياة الزكجيف كنشأة األكالد كاعدادىـ كانتظاـ بقاء النكع اإلنساني .كلؤلسرة حجـ
يكبر أك يصغر،كدكرة حياة تطكؿ أك تقصر،كليا نطاؽ مف ذكم القربى يتكسع أك يضيؽ ،كطرائؽ
بتبدؿ الحاؿ كاختبلؼ المكاف كالزماف .كلؤلسرة أشكاؿ
،يتبدؿ التركيز عمييا ٌ
الكتساب العضكية ٌ
متنكعة مختمفة في بناىا ككظائفيا كأساليب تككنيا كنمط عبلقاتيا الداخمية كالخارجية نشأت في
غضكف التطكر االجتماعي.
وظائؼ األسرة:
األسرة كياف يرتٌبت عناصره بطريقة تم ٌكنو مف أداء جممة كظائؼ ييعد إنجازىا ضركريان عمى
صعيدم الفرد كالمجتمع ،كفي مقدمة ىذه الكظائؼ أنيا تييئ كضعان مبلئما لمتكاثر كرعاية الذرية
كتربيتيـ كتنشئتيـ اجتماعيان،فتحفظ حياة الكائف اإلنساني ىذاالكائف الذم تطكؿ عنده مدة العجز
كسير عممية النضج ،كالذم تحتاج جممتو العصبية المتطكرة إلى زمف طكيؿ نسبيان مف الرعاية
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كالتعمٌـ الكتسا ب ميارات الحياةػ كتضمف بقاء النكع البشرم كاستمرار المجتمع .كمف كظائؼ
تمد أعضاءىا باإلشباع العاطفي كالسكف النفسي ،كتضطمع بتنظيـ
األسرة األيخرل أنياجماعة ٌ
غريزة الحب بيف الجنسيف كضبطيا ػكىذاضركرم لكؿ مف الفرد كالمجتمع كما أشير مف قبؿ
متضمنة في الكظائؼ األساسية اآلنفة
كما خبلؿ ذلؾ مف كظائؼ تنسب إلى األسرة تككف إما
ٌ
الذكر كمتممة ليا ،كا ٌما ثانكية تقكـ بيااألسرة نيابة عف مؤسسات اجتماعية أيخرل ،كالمياـ التي
تضطمع بيا بكصفيا الكحدة األساسية في المجتمع لمعمؿ كاإلنتاج كاالستيبلؾ كممارسة الشعائر
الدينية كالمقاضاة كح ٌؿ الخبلفات كتكفير األمف كالحماية كتزكيد الفرد بالخبرات المينية كغيرىا.
المكسعة كالممتدة لؤلسرة
كيرجح أف تككف الكظائؼ الثانكية كامنة كراء ظيكراألشكاؿ
ي
ٌ

حتى كاف

فقدت األسرة لبعض كظائفيا ال يعني التفكؾ بأم حاؿ مف األحكاؿ ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ،إف
تخصص األسرة بكظائؼ محددة يؤدم إال تأدية ىذه الكظائؼ بفعالية ككفاءة( ـ.خيرم.)213،
كقد الحظ روبرت ماكيفر":أنو بعد أف فقدت األسرة كظيفة بعد أخرل عثرت في النياية عمى
كظيفتيا الحقيقية ،كىي أنيا عبلقة أكلية تقكـ عمى اإلرتباط العاطفي بيف الزكج كالزكجة كأطفاليما
حيث ال يمكف لمثؿ ىذا اإلرتباط العاطفي أف يجد التعبير الحر إال في ظؿ األسرة.كيرتبط ذلؾ
بنمك المجتمع إذ كمما ازداد ىذا النمك اتجيت األسر إلى التركيز عمى ىذه
تمخيص أىـ كظائؼ
-

الكظيفة"،كيمكف

األسرة)Robert .M .Maciver ,p162

تنظيـ السمكؾ الجنسي حيث تعتبر البيئة الطبيعية لتنظيـ الغريزة الجنسية كفؽ الضكابط الشرعية

كالقيـ اإلجتماعية.
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 كظيفة التناسؿ كانجاب األطفاؿ كالقياـ بتنشئتيـ كرعايكاستمرار النسؿ. منح المكانة اإلجتماعية بداية مف اسـ العائمة،الجنسية،المعتقد،محؿ اإلقامة،الرابطة.. كظيفة الضبط اإلجتماعي حيث تنظـ العبلقة بيف أفراد المجتمع كىي النقطة التي تفرؽ اإلنسافعف الحيكاف.
 األسرة كسيمة مف كسائؿ التقارب بينيا كبيف األسر األخرل عف طريؽ كظيفةالمصاىرة،التييترتب عمييا حقكؽ كمصالح متبادلة في عدة مجاالت مادية كمعنكية.
 كظيفة اقتصادية حيث تتحمؿ األسرة أعباء المصاريؼ كتحقيؽ المكسب المالي لذلؾ يتجوالعديد مف الرجاؿ إلى اختيار الزكجة العاممة كىذا النشاط اإلقتصادم يساىـ ا]جابا في استقرار
األسرة كما يسبب أحيانا انييار األسرة.
 كظيفةالتنشئة اإلجتماعية مف خبلؿ تربية الطفؿ كتربيتو،كىي تشكؿ جكىر الحياة اإلجتماعيةكعمكدىا الفقرم(صالح الزيف:1988،ص.)100
 كظيفة اإلشباع العاطفي حيث يتقاسـ أفراد األسرة مشاعر الحب كالحناف ،كتجدر اإلشارة إلى أفالكظيفة قد أصبحت مف المبلمح المميزة لؤلسرة الحضرية الحديثة.
 كظيفة اإلىتماـ باألنشطة الترفييية كاأللعاب المسمية،كاقامة اإلحتفاالت كأعياد الميبلد،كاحتفاالتالزكاج كالنجاح في اإلمتحانات،كممارسة الرياضة..
أصناؼ األسرة:
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تصنؼ التعدادات الكطنية األسرة المعيشية العادية الى

 12صنفا (

رشيدة بف خميؿ  1983ص )311

كىي-1 :أسرة معيشية عادية متككنة مف شخص كاحد بمفرده
 -2أسرة معيشية عادية متككنة مف شخصيف أك أكثر بدكف كجكد رابطة زكاجية
 -3أسرة معيشية عادية متككنة مف الزكجيف +األبناء
 -4أسرة معيشية عادية متككنة مف الزكجيف دكف ابناء
-5أسرة معيشية عادية متككنة مف األـ بمفردىا +األبناء ،أك األب بمفرده +األبناء
 -6أسرة معيشية عادية متككنة مف الزكجيف +األبناء +أشخاص إضافييف
 -7أسرة معيشية عادية متككنة مف زكجيف دكف أبناء +أشخاص إضافييف
 -8أسرة معيشية عادية متككنة مف األـ بمفردىا+األبناء ،أك األب بمفرده+األبناء +أشخاص
إضافييف
 -9أسرة معيشية عادية متككنة مف أسرتيف مف النمط:األـ بمفردىا  +األبناء ،أك األب بمفرده+
األبناء
 -10أسرة معيشية عادية متككنة مف أسرتيف مف النمط:الزكجيف +األبناء ،أك مف أسرتيف مف
النمط:األـ +األبناء ،أك األب  +األبناء
 -11أسرة معيشية عادية متككنة مف أسرتيف إحداىما مف النمط :الزكجيف  +األبناء،كاألخرل مف
النمط:الزكجيف دكف أبناء
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 -12أسرة معيشية عادية متككنة مف ثبلث أسر أك أكثر سكاء كجد

أك لـ يكجد أشخاص آخريف

إضافييف
جدول يبين التوزيع الحضري لألسر الجزائرية
نككية

1900178

70.9

1244409

71.3

3144587

71

نككيةمتسعة

278797

10.4

163265

9.4

442062

10

ممتدة

364580

13.6

250074

14.3

614654

13.9

أخرل

137423

5.1

86793

5

224216

5.1

المجمكع

2680978

100

1744541

100

4425519

100

دورة حياة األسرة:
ليست األسرة كيانان جامدان،كانما ىي في حركة دائمة .كىي في صيركرتيا تمر بدكرة حياة ذات
أطكار متعاقبة،يمكف حصرىا في ثبلثة أطكار عامة ىي :التككف ،فالنمك ،فاالنحبلؿ .تشيد األسرة
ٌإباف كؿ طكر مف دكرة حياتيا تغيرات ميمة في حجميا كتركيبيا ككظائفيا كاألدكار االجتماعية
المسندة إلى أعضائيا كطبيعة المشكبلت التي تكاجييا .كدكرة حياة األسرة ىي مكضع اىتماـ
الدراسات المعاصرة ،كفي جممة ما تتناكلو ىذه الدراسات مكاقيت أحداثيا كترتيبيا كلشكؿ األسرة
صمة بدكرة حياتيا ،
فاألسرة الممتدة تعيش دكرة حيا ة أطكؿ بكثير مف تمؾ التي تعيشيااألسرة النككية .كقد تككف
األسرة الممتدة مرحمة أساسية مف دكر حياة األسرة النككية ،كما ىك معركؼ عف أغمب األسر
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العربية المعاصرة ،إذ يرجح بقاء األبناء المتزكجيف مع زكجاتيـ في دار أبييـ إلى حيف قبؿ
االستقبلؿ بمنزؿ خاص .كربما أمضى األب كانما تبقى منحياتيماضمف أسرة أحد أبنائيما
كاالنحبلؿ ىك خاتمة حياة كؿ أسرة .يحدث االنحبلؿ الطبيعي عند رحيؿ األبناء عف األسرة لتككيف
أسرىـ الخاصة .أماالضركب األخرل مف االنحبلؿ فتنجـ عف إخفاؽ أعضاء األسرة،كميـ أك
بعضيـ،في القياـ بكاجباتيـ األسرية ألسباب أىميا :خرؽ الشرعية الذم يحكؿ دكف كجكد أحد
أركانيا،كماىي الحاؿ عندعدـ كجكد األب الشرعي أكالزكجة الشرعية ،كالغياب العمدم أك غير
العمدم ألحد الزكجيف الناجـ عف الطبلؽ أكاليجر ة أك المكت أك المرض أك السجف أكما ماثؿ
ذلؾ.
خصائص األسرة:
مف أبرز خصائص األسرة اإلنسانية كأشير أسباب نجاحيا في مياميا كأقكل عكامؿ تمتيف المحمة
المكدة ،ينشأ كينمك في جك مف عكاطؼ الحب كمشاعر الحناف
بيف أفرادىا أنيا اجتماع يقكـ عمى
ٌ
بتحمؿ المسؤكلية .إف جميع األدكار األسرية تحدث في سياؽ
كاالحتراـ كاإليثار كالرغبة الصادقة ٌ
كتعد األسرة المكاف األساسي لنماء تمؾ العكاطؼ اإليجابية ،كمحؿ تفريغ شحنة التكترات
كجدانيٌ .
النفسية الناجمة عف الحياة االجتماعية كضغكطيا ،فتكفٌر بذلؾ لئلنساف السكف النفسي كاالطمئناف
الداخمي،كتمنحو الراحة كالسعادة ،كتعيده إلى حاؿ االنسجاـ الضركرية ألداء أدكاره الحيكية بفاعمية
كنجاح ،كترضي في داخمو الرغبة بالخمكد كاالمتداد في الزماف مف خبلؿ الذرية
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إف كظيفة السكف النفسي كاإلشباع العاطفي ىي إحدل أىـ الكظائؼ التي تضطمع بيااألسرة .كمف
سمات تطكر األسرة المعاصرة أنيا تميؿ إلى تأكيد ىذه الكظيفة .كالشؾ في أف حدكث خمؿ في
تيدد بانحبلليا،لذلؾ أخذت المشكبلت النفسية
أداء ىذه الكظيفة يضع األسرة أما ـ مشكبلت كبيرة ٌ
لؤلسرة تحظى باىتماـ متزايد مف الباحثيف
األسرة جماعة إنسانية كلذلؾ فيي محككمة بالخصائص العامة لكؿ جماعة إضافة إلى ما يميزىا.
تتككف الجماعة األسرية مف أفراد إنسانييف ،يؤدكف أدكا انر معينة،يككنكف عمى األغمب مختمفيف
بخصائصيـ الجنسية (الذككرة كاألنكثة) كالعمرية .كليذه الجماعة جكانب اقتصادية كسياسية
كحضارية.
كاألسرة ىي مف الكحدات األساسية لمحياة االجتماعية ،كىي خمية المجتمع األكلى التي تعتمد عمى
عطاءاتيا الجماعات األخرل .كتحتؿ األسرة منزلة كسطان بيف الفرد كالمجتمع تؤدم كظائؼ حيكية
عمى صعيد المجتمع أىميا الحفاظ عمى النكع اإلنساني ،كرفد المجتمع باألفراد
اإلنسانييف،كاعدادىـ لمحياة االجتماعية ،كحفز إسياماتيـ ،كتقكيـ االنحراؼ االجتماعي أكضبطو
،كحفظ المكركث الحضارم كضماف نقمو بيف األجياؿ
المقكمات الحضارية في األسرة أك الشرعية كالبلشرعية :إف اكتساب العضكية في الجماعة األسرية
(الذم يحدث بالزكاج كالكالدة كالتبني كاالدعاء) عممية تنظميااألنماط الحضارية لمشرعية
كالبلشرعية
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يحدث الزكاج غالبان ضمف شركط أك قكاعد كقكانيف كأعراؼ اجتماعية تحددىا قكاعد الشرعية
الحضارية،التي يتبناىا المجتمع ،كالتي يحظى احتراميا بالقبكؿ كاالستحساف كحيازة السمعة الطيبة
كالشرؼ كالمكافآت ،في حيف يمقى خرقيا االستنكار كفرض العقكبات .كيتدخؿ المجتمع بكجو
ما،لتحديد شريؾ الزكاج األنسب مف كجية نظره أك المبلئـ لمصمحتو .كفي جميع المجتمعات
قكاعد لتنظيـ الزكاج تدعى نظاـ المحارـ ،تحدد أنماط الزكاج المشركط بقيكد ترجع إلى االختبلفات
في العرؽ كالديف كالطبقة االجتماعية ،إضافة إلى قيكد القرابة كالمصاىرة كالرضاعة التي ىي أكثر
مما يعطييامف أجؿ
أىمية .لكف المجتمع يعطي الشرعية لمزكاج مف أجؿ إنتاج الذرية أكثر ٌ
يحدد عف طريؽ قكاعد الشرعية
الكصاؿ الجنسي ،فيك ٌ
كالبلشرعية الكحدة االجتماعية المسؤكلة عف التكالد كنقؿ الحضارة بيف األجياؿ كاعداد الكائف
االجتماعي كمنحو المكانة االجتماعية ()Rosen Feld ,p52
أكثر مظاىر البلشرعية استقباحا في معظـ الحضارات كاألمـ كاف كليد التزاكج بيف المحارـ
كعبلقات االتصاؿ الجنسي بيف أـ كابنيا أك أب كابنتو أك أخ كأختو،أك كزكاج المقت (زكاج
الرجؿ امرأة أبيو بعده) عند عرب الجاىمية .أما األكالد المكلكدكف خارج المؤسسة الزكاجية فأدنى
استقباحان في سمـ البلشرعية .كأما القيكد االجتماعية األخرل كالقيكد الدينية كالطبقية كالعرقية فيي
عمى درجات متباينة مف القكة ،لكف تأثيرىا اليكـ صائر إلى التضاؤؿ في معظـ المجتمعات
المكصكفة بالتحرر
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عمييا،فتميز الشريعة
تختمؼ األمـ كالحضارات في التعكيؿ عمى قكاعد الحظر كشدة التركيز
ٌ
المحرمات عمى التأبيد (النسب كالرضاعة) كالمحرمات عمى التأقيت (المصاىرة
اإلسبلمية مثبلن بيف
ٌ
كالديف) ،كقمما تأخذ الشعكب غير اإلسبلمية بمحرمات الرضاعة .كالريب في أف الفركؽ الحضارية
بيذاالصدد كثيرة.
االدعاء ،
األسرة وحدة قرابة األسرة ىي كحدة قرابة قائمة عمى صبلت الدـ أك الزكاج أك التبني ك ٌ
كلكف ليست كؿ كحد ة قرابية أسرة،فمف الكحدات القرابية ما ليس أسرة،كالعشيرة كالفخذ كالبطف
كالعمارة كالقبيمة .كما يميز األسرة ىك النطاؽ المحدد الذم يشمؿ األقرباء
تتككف األسرة بصكرة أساسية مف الكالديف (األب كاألـ) كذريتيما الذيف يككنكف مف
أصبلبيما،فيدعكف األبناء كالبنات ،أكمف أصبلب غيرىما ،فيسمكف األدعياء .كتجمع عبلقتا األبكة
األخكة ،فيـ إخكة كأخكات بصفة عامة ،أك
كالبنكة بيف اآلباء كاألبناء .كتقكـ بيف األبناء عبلقة
ٌ
العبلَّت إف كاف أبكىـ كاحدان
أشقاء كشقيقات أكبنك األعياف إف ٌ
تحدركا مف األبكيف معان،أك بنك ى
كأمياتيـ شتى،أك األخياؼ إف كانت أميـ كاحدة كآباؤىـ شتى .كربما اتسع نطاؽ األسرة ليشمؿ
الجدة مف جية أحد األبكيف أككمييما أك بعض أقاربيما اآلخريف،إضافة إلى المكالي كالخدـ
الجد ك ٌ
ٌ
ترتبط األسرة بالكحدة القرابية التي ىي أكسع بصبلت دمكية ىي ركابط العمكمة كالخؤكلة أكصبلت
الزكاج كالمصاىرة التي تجعؿ أىؿ الزكجة أختاف زكجيا،كأىؿ الزكج أحماء زكجتو
كربما قامت األسرة عمى أنماط أخرل مف القرابة ،فقد كاف الخاؿ عند بعض الشعكب البدائية أبان
الجد أدكار أسرية ميمة
اجتماعيان ألبناء أختو،ككاف لمعمة أك ٌ
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كيمكف مف الناحية الكصفية التفريؽ بيف ثبلثة أنكاع عامة لمقرابة ىي :القرابة الدمكية أكماينكب
كاالدعاء كالتبني،كالقرابة الطكطمية ،كالقرابة الزكاجية .تربط القرابة الدمكية أناسان منحدريف
عنيا
ٌ
مف أصؿ كاحد أكمف سمؼ مشترؾ ،فيي رابطة قكية كراسخة كثابتة ،ال تؤثر فييا الرغبات الفردية
إال قميبلن ألنيا ليست مف صنع الفرد بؿ المجتمع .قد تككف القرابة الدمكية كاحدية خط النسب فيي
عندئذ أمكية (تتبع نسب األـ) أك أبكية (تتبع نسب األب)،أكثنائية تأخذ بالنسبيف :األمكم كاألبك م
معان بالتساكم أك بتأكيد أحدىما أكثر مف اآلخر .كتتصؼ األسرة ذات النسب الدمكم في العادة
بتماسؾ أعضائيا ككبر حجميا ،كتمتٌع الزكاج فييا بقيمة ثانكية بالمقارنة مع القربى الدمكية ،كغمبة
األسباب االجتماعية عمى األسباب الشخصية في حدكث الزكاج.
أماالتنظيـ األسرم القائـ بصكرة أساسية عمى القرابة الزكاجية ،كماىي حاؿ المجتمعات الغربية
المعاصرة ،فيك عمى اإلجماؿ أقؿ تماسكان كاستق ار انر،كأصغر حجمان،لكنو يحقؽ قد انر أكبر مف
اإلشباع العاطفي ألعضائو.
ترل طائفة مف عمماء االجتماع (مف بينيـ دكركيايـ) أف الشعكب البدائية شيدت أنماطان مف القرابة
التقكـ عمى صبلت الدـ أك الزكاج

(،)Gidennes , p56كانما تنشأ عف تعمٌؽ أفراد الجماعة برمز

مقدس كاحد مشترؾ ،يدعى «الطكطـ»(  . )1كقد تككف الصمة الطكطمية مانعة لمزكاج أك الكصاؿ

كتتكحدعنده الرغائب كتمتقي فيو اآلماؿ كاآلالـ ،فتتكلد في
"1الطوطم" الذم يككف نباتا أك حيكانان أك جدان أسطكريان أك شخصان حيان أك ميتان،تشرئب إليو األنفس
ٌ
يخكة الطكطمية ،كتصبح الجماعة كيانان عضكيان كاحدان تضيع فيو معالـ الفردية ييسمى «العشيرة الطكطمية
ظبللو المقدسة رابطة األ ٌ
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ػ.

الجنسي،فيقكـ الزكاج عندئذ بيف العشائر ذكات الطكاطـ المختمفة .كيمكف النظر إلى العشيرة
الطكطمية مف حيث ىي أسرة كمجتمع في الكقت نفسو ،فيي تمثٌؿ الدرجة الدنيا مف التطكر
االجتماعي.
كتعد القرابة بالتبني كاالدعاء نكعان مف المحاكاة لمقربى الدمكية .لقد كاف االدعاء في كؿ مف
ٌ
الحضارات اليكنانية كالركمانية كالعربية قبؿ اإلسبلـ ضركريان إلثبات القرابة الدمكية نفسيا ،لكنيا
(أم القرابة الدمكية) استقمت عنو اآلف،كاف ظمت محككمة بنظاـ الشرعية
لكف ،ميما كانت القرابة ،دمكية أك زكاجية أك طكطمية  ،فيي في المقاـ األكؿ قائمة عمى
اصطبلحات
إجتماعية  .فالخصائص البيكلكجية التي تقؼ كراء القرابة الدمكية مكجكدة عند سائر الحيكاف مف
دكف
أف تؤدم إلى كجكد كحدة قرابية أك أسرة،كلكف اإلنساف (في مجتمع ىك حضارتو) ىك الذم
اصطمح عمى تمؾ العبلقة كأكجب المحمة فييا لما يجني بيا مف نفع يتجمى في النصرة كالمناصرة
كالتعاكف المثمر.
حد أدنى مف المشاركة
األسرة وحدة معيشية العيش المشترؾ جانب أساسي مف األسرة ،فمكؿ أسرة ٌ
كتدبر أمكر الحياة مف دخؿ
بيف أفرادىا في اإلقامة كالسكنى ،كتناكؿ الكجبات الغذائية كاعدادىاٌ ،
كانتاج كاستيبلؾ كانفاؽ كادخار،كممكية لممنزؿ كاألثاث كالثركة،
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كمكاجية المخاطر كالتيديدات الخارجية .كغير مستبعد أف تككف الجماعة المعنية بالبحث عف
الغذاء كاستيبلكو أصؿ نشكء األسرة أك أية جماعة إنسانية أخرل .كليس ىناؾ ريب في أف تكافر
تطكر األسرة
الغذاء كاستقرار إمداداتو،كاستيطاف األرض كنمط السكنى فييا كانا عامميف ٌ
ميميف في ٌ
كظيكر ضركبيا المختمفة خبلؿ التاريخ.
كيعد المنز يؿ أك ىؿ مستمزمات العيش المشترؾ ،فيك حاكم أثاث األسرة كممتمكاتيا كىك مبلذ
أعضائيا في الميؿ كمعظـ النيار .كتتخذالدراسات المسحية الحديثة المنزؿ كحدة لممسح في
التعدادات السكانية ،ألنو المكاف الذم تقيـ فيو األسرة
كمف خصائص األسرة المتصمة بالعيش المشترؾ ذات األثر الكبير في نشأتيا كتطكرىا كجكد
ممكية مشتركة ،فالمنزؿ كأثاثو كالدخؿ كثركات األسرة مشاع بيف أعضائيا .كال تكمف أىمية الممكية
المشتركة في رعاية األفراد كتزكيدىـ باإلمدادات المادية الضركرية لمحياة فحسب ،بؿ في ما تكلِّده
ىذه الممكية المشتركة مف مشاعر األلفة كالمكدة كالتعاكف .كال تقؼ أىمية الممكية عند ىذا الحد
فحسب ،بؿ إف أسمكب انتقاليا كطريقة تنظيميا ييك ًجداف في األسرة مركز نفكذ كقكة ،فتحدد شكؿ
رئاسة األسرة كممارسة السمطة فييا .كالمعركؼ أف الرئاسة يمكف أف تككف فردية كاستبدادية أك
جماعية كديمقراطية ،كقد تككف أمكية أك أبكية ،كليذا كمو تأثير بالغ في األسرة .
األنماط الحضارية لألسرة:
شيدت الحضارات المختمفة أنماطان مف األسر .كثمة ما يعرؼ بنمط األسرة البدائية ،كىك نمط
اليحكمو نمكذج كاحد محدد ،فقد عرؼ النماذج الطكطمية كالتعددية كالكاحدية كاألمكية كاألبكية
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1
،لكف يرجح معظـ االنتربكلكجييف اآلخذيف بنظريات التطكر( ) أف النمط البدائي لؤلسرة كاف أمكيان

كطكطميان
كقد كاف لمعرب قبؿ اإلسبلـ كلمركماف كاليكناف القدماء نمطه مف التنظيـ األسرم يدعى
المكسعة التي يككف فيو العميد األسرة سمطاف مطمؽ عمى
صىبة»،يأخذ نمكذج األسرة األبكية
ٌ
الع ى
« ى
زكجاتو كأبنائو كأعضاء أسرتو اآلخريف مف عبيد كمك و
اؿ كغيرىـ .كمع أف القرابة الدمكية مف جية
الذككر ىي أساس المحمة األسرية فإف لنظاـ االدعاء كالخمع شأنان كبي انر في بناء األسرة .تؤلؼ ىذه
األسرة جماعة مكتفية ذاتيان كىي الكحدة الرئيسة لمعمؿ كاإلنتاج كاالستيبلؾ في المجتمع.
مكسعة تقكـ عمى القرابة الدمكية كالنسب األبكم
أمااألسرة العربية اإلسبلمية التقميدية فيي أسرة ٌ
كالسمطة األبكية (حسف الساعاتي:1996 ،ص،)47كىي أسرة كاحدية في الغالب كقدتككف تعددية مف جية
الزكجات ،يرث فييا الذككر كاإلناث أبكييـ بأنصبة مختمفة .
كتعد األسرة الصينية التقميدية نمكذجا لؤلسرة الممتدة ،فيي أسرة أبكية النسب ،كالسمطة تضـ ثبلثة
ٌ
أجياؿ أك أربعة ،تنتقؿ الممكية فييامف األب إلى أبنائو الذككر مف دكف اإلناث بعد
كفاتو،فيقتسمكنيا بالتساكم كيختص كؿ منيـ بنصيبو .كىي أسرة كاحدية الزكاج ،لكف الزكج يقتني
مايشاء مف المحظيات.
كينظر إلى األسرة اليندية التقميدية عمى أنيا نمكذج جيد لؤلسرة المشتركة ،فالممكية فييامشتركة
بيف األبناء المتزكجيف كىي أسرة كاحدية كأبكية
)1(1العالـ األلماني" داركيف "صاحب نظرية اإلرتقاء كالتطكر
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يخكة ،كىي أسرة مكسعة
كلمسبلفييف في أكربا الشرقية نمط حضارم متميز يسمكنو « ىزٍدرككا»أم األ ٌ
كاحدية الزكاج ذات سمطة أبكية تنتقؿ فييارئاسة األسرة بعد األب إلى االبف األكبر
تشترؾ معظـ األنماط الحضارية التقميدية اآلنفة الذكر ماعدا األسرة البدائية بككف األسرة فييا
أبكية ،مكسعة،كبيرة الحجـ ،ذات قرابة دمكية ترٌكز عمى الجانب األبكم ،شديدة التماسؾ ،تكلي
األطفاؿ األىمية القصكل ،كتنتقؿ فييا الممكية (أكالميراث) بصكرة عمكدية أم تنتقؿ مف األسبلؼ
إلى األخبلؼ
أما األنماط الحضارية الحديثة المعاصرة لؤلسرة فتتبع الشكؿ النككم بصفة عامة ،كتنأل باألسرة
،كتشجع
،كتحد مف تسمط أحد الجنسيف أك ىيمنة الكبار عمى الصغار
عف استبدادية سمطة الفرد
ٌ
ٌ
الحجـ الصغير لؤلسرة كالعدد القميؿ مف المكاليد فييا،كتمضي الممكية فييا في مسار أفقي منتقمة
مف أسرتي أىؿ الزكجيف إلى األسرة الجديدة
كيتصؼ النمط الغربي الغالب اليكـ في أكرب كشمالي أمريكة ،فضبلن عف الخصائص السابقة
بككف األسرة كاحدية ،تعاقدية ،ثنائية خط القرابة ،ترٌكز عمى القرابة الزكاجية،كضعيفة الصبلت
بالقرابة التي ىي أبعد .كيتصؼ النمط األمريكي البلتيني المعاصربغمبة أسرة الزكاج العرفي ،أم
مسؤكلياتو،كتحممت األـ مسؤكلية عظمى
أنيا تحررت مف القكانيف ،كتقمٌص فييادكراألب ،كتراجعت
ٌ
في تربية األطفاؿ
أما األسرة العربية المعاصرة ،فيي تتجو إلى أف تصبح أسرة نككية مع احتفاظيا بتماسؾ أعضائيا
كركابطيا القكية بالقرابة الدمكية كالزكاجية .غير أف ىذه الركابط أخذت تضعؼ مع األقرباء أك
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األنسباء األبعديف كتزداد قكة مع األدنيف منيـ كالسيما أعضاء أسرتي الزكجيف األصميتيف ،كلكنو
المتكقؼ عف إعبلء منزلة الزكاج كايبلء أىمية كبيرة لؤلطفاؿ كمنح الرئاسة لمرجاؿ نكاف سمحت
لمنساء بالعمؿ خارج المنزؿ كالمشاركة بالنشاطات االجتماعية المختمفة .كقد ال تككف ىذه الخصاؿ
انتقالية أك مرحمية كعابرة ،كما يرل مف يسمٌـ بحتمية انتصار النمط األكربي الغربي ،فقد ظمت
األسرة اليابانية محتفظة بخصائصيا القكمية األساسية عمى الرغـ مف انفتاح الياباف الحضارم
عمى الغرب ،كمضاىاتيا لو في مستكل التطكرالتكنكلكجي .
تطور األسرة:
تقدـ تفسي انر لو،مع أف
ال تكجد حتى اليكـ نظرية عممية شاممة تصؼ بدقة تطكر األسرة أك ٌ
محاكالت كثيرة جرت انصرؼ قسـ كبير منيا إلى التكيٌف حكؿ أصؿ األسرة كدراسة انتقاليا مف
نمط إلى آخر ،كالسيما االنتقاؿ مف األسرة الممتدة المشاىدة في المجتمعات الزراعية كالريفية إلى
األسرة النككية المشاىدة في المجتمعات الحديثة أبرزىا النظرية التطكرية.
ألمت باألسرة عمى مدل التاريخ .كقد تدعى ىذه التغيرات تطك انر
ما مف شؾ في أف تغيرات جكىرية ٌ
التكيؼ مع كاقعو ،كتساير تغيرات أخرل في ىذا
مادامت تمضي نحك تعزيز قدرة اإلنساف عمى ٌ
السبيؿ .كمع أف األسرة سمكت في تطكرىا مسارات عدة ال مسا انر كاحدان حتميان،فإف اتجاىان عامان
كاحدان يكاد ينتظميا جميعان تي َّ
حدد معالمو كمايمي:
إذااستبعدت حاؿ القطيع الفكضكم االبتدائي لمبشرية التي سممت بيا بعض النظريات ،مع افتقارىا
البينة التاريخية المناسبة كالحجة المنطقية السميمة ،كاف اتجاه التطكر ىك االنتقاؿ مف األسرة
إلى ٌ
37

األمكية إلى األسرة األبكية ،كالتحكؿ مف أسرة الزكاج الجماعي إلى أسرة الزكاج التعددم (التي
مرت بمرحمتي تعدد األزكاج ثـ تعدد الزكجات) فأسرة الزكاج الكاحدم .كثمة اتجاىات أخرل تمثمت
المكسعة إلى األسرة النككية ،كمف األسرة المبنية عمى الركابط الدمكية إلى
باالنتقاؿ مف األسرة
ٌ
األسرة التي تركز عمى الركابط الزكاجية ،كمف األسرة ذات الشرعية العرفية إلى األسرة ذات
كرت آنفان
الشرعية القانكنية ،إضافة إلى تغيرات الكحدة المعيشية التي يذ ٍ
تصكر بعض النظريات (شكرم،عمياء )1988:15.األسرة بأنيا تسير في تطكرىا نحك تناقص كظائفيا
كتراجع أىميتيا،كلكف ىذا االتجاه في البحث يتجاىؿ سمة أساسية مف سمات التطكر ىي ازدياد
تعقيد الحياة االجتماعية كتمايز كحداتيا .كفي ضكء ىذاالمممح التطكرم فإف األسرة كانت عند
المستكيات الدنيا مف التطكر مندمجة في غيرىا مف الكحدات االجتماعية ،فاألسرة كالتنظيمات
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،حتى المجتمع نفسو ،كانت كيانان كاحدان غير متمايز،ثـ قادىا
السير في معارج التطكر ،الذم جاء استجابة لحاجات فرضياالتفاعؿ مع الشركط المحيطية
المختمفة ،إلى التمايز في كحدات مستقمة ،لكنيامترابطة ،تؤدم كظائفيا بفاعمية أكبر مف ذم قبؿ.
كقد رافؽ اتجاه التمايز المتزايد ازدياد عدد الكالءات أكاالنتماءات االجتماعية لمفرد ثـ كثرة األدكار
المسندة إليو .كيككف لمتعقيد كالتمايز المتزايديف كقعيماالكبير في األسرة كما تكاجو مف مشكبلت.
كلما كانت األسرة مف أقدـ الكحدات االجتماعية ،أك ربما كانت أصؿ كؿ تنظيـ اجتماعي آخر
كالكعاء الحاكم لمتنظيمات األخرل ،فقد بدت عممية التمايز اآلنفة الذكر كأنيا انسبلخ الكحدات
االجتماعية عف األسرة ،أم إنما حسبتو تمؾ النظريات تقمصان لكظائؼ األسرة كتراجعان لدكرىا لـ
يكف غير تكقفياعف قياميا بكظائؼ سكاىا كتكقؼ سكاىاعف القياـ بكظائفيااألساسية .
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أما العكامؿ المسؤكلة عف تطكر األسرة فتكمف في تفاعميا مع محيطيا اإلنساني ذم األبعاد
الطبيعية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالحضارية .لكف أسمكب تفاعميا ،أم أسمكب تأثرىا
بالمحيط كتأثيرىا فيو ،يختمؼ باختبلؼ الزماف كالمرحمة التاريخية ،فمـ تبؽ لمعكامؿ االقتصادية
األىمية نفسيا التي كانت ليا في مراحؿ التطكر السابقة ،أم إف أىميتيا تتناقص،في حيف يزداد
دكر العكامؿ االجتماعية كالحضارية .كيعد ىذا أحد مظاىر التطكر ألنو يعني التحرر المتزايد
لئلنساف مف التبعية لمشركط الضركرية كمنيا العكامؿ الطبيعية كاالقتصادية .
كتعزك االتجاىات العالمية المعاصرة تطكر األسرة كما كصمت إليو إلى جممة عكامؿ أ ىميا:
النيضة الصناعية كالثكرة الحضرية ،كالنقمة السكانية ،كالسيما تكازف الخصب أم الكالدة كالكفيات
عند مستكل منخفض  ،كالحراؾ الجغرافي النشيط لمعمؿ ،كتقسيـ العمؿ المتنامي،كالتطكراالجتماعي
تحسف التعميـ كمشاركة المرأة في العمؿ كالنشاطات العامة خارج المنزؿ ،كنمك
الذم يتجمى في ٌ
خدمات الرفاىية االجتماعية ،كالتغيرالسياسي المتمثٌؿ بالدكر المتعاظـ لمدكلة كجيازىا اإلدارم
،كاالتجاه نحك الديمقراطية كالمشاركة الجماىيرية في الحكـ ،كاشاعة الحريات العامة ،كنمك النزعة
الفردية ،كالتحرر النسائي ،كانتشار القيـ الحديثة كتحديد النسؿ،عبلكة عمى التقدـ العممي كالتقني
السريع كتأثيره النامي داخؿ المنزؿ كخارجو

،أم أنياالبنائية تتركب مف خميتيف أسرتيف أك

أكثر،كتضـ أكثر مف جيميف اثنيف،فتشمؿ األجداد كاآلباء كاألحفاد،كيقيـ ىؤالء جميعا في كحدة
سكنية مشتركة كيمكف أف يككف ىذا اإلمتداد عمكديا أك أفقيا(أنظر الشكميف)( ـ.بكتفنكشت:1982،ص)35
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عوامل تغير األسرة
أ-العامل السكاني  :يعتبر عامؿ السكاف عامؿ أساسي في تغير األسرة مثؿ كثافة السكاف
،كمعدالت الكالدات كالكفيات ،اليجرة الداخمية كالخارجية ،كظاىرة التمديف
لقد كاف لمتغير االجتماعي الناتج عف التحضر ك التصنيع ك ظيكر نمط المسكف الحديث العكامؿ
الفعمية في تغيير األسرة الجزائرية تدريجيا مف عائمة كبيرة ممتدة إلى أسرة نككية صغيرة  .ك كقاعدة
تقكؿ بأف نظاـ األسرة الزكاجية يقكـ في أغمبو عمى كجكد جيميف ال أكثر  ،أم جيؿ األبناء ك جيؿ
اآلباء كىذا ما يجعؿ فرصة استم اررية ىذه األسرة قميؿ فبمجرد زكاج األبناء تنتيي
40

األسرة النكاة

خاصة بكفاة أحد الكالديف
إال أنو المبلحظ لمشكاىد ك األدلة الكاقعية لممجتمع الجزائرم تكقفنا عند حقيقة عكسية تماما تجعمنا
نقكؿ :بأف شكؿ األسرة النككية ىي حالة عابرة فقط فسرعاف ما تحتـ الظركؼ المعيشية إلى إعادة
تركيب ك امتداد العائمة مف جديد بعد زكاج األبناء ك ال نقاش في أف السبب يعكد إلى أزمة السكف
التي تعيشيا الببلد ،ك عمى ذلؾ فإف كاف نمط السكف الحديث قد ساىـ في تغيير بنية ك شكؿ
العائمة الجزائرية مف الممتدة إلى النككية المنفصمة مجاليا ك اقتصاديا  ،فإف األزمة مف العكامؿ التي
كاف ليا األثر الفعمي في إعادة امتداد األسرة الجزائرية عمى األقؿ مجاليا  ،ك إف كانت عائمة ممتدة
مف نكع خاص  ،أك ما يطمؽ عمييا األسرة المعدلة أك في كنؼ االمتداد
ك بالنسبة لعمماء االجتماع فإف أزمة السكف ناتجة عف عدـ التكازف الذم حدث في السياسات
التنمكية إلى جانب النمك الديمكغرافي الذم عرفتو الببلد منذ االستقبلؿ بسبب تحسف ظركؼ
المعيشة ك قمة الكفيات كىذا مف كجية النظر الكيفية  .ك اعتبرىا البعض اآلخر مف كجية نظر
كمية كىذا مف الناحية االقتصادية ك المدعميف ليذه الكجية يعتمدكف عمى إحصائيات لتبياف التأخر
المكجكد في إنجاز المساكف ك التزايد الممح عمى السكف مف حيث الطمب سنكيا ك ازدياد األسر مف
ناحية أخرل،
في حيف سجؿ قطاع السكف عجز في تكفير مطالب ىذه األسر .
كالكاقع أف السكف لـ يعد أم ار ىينا أك سيؿ المناؿ  ،ك بالرغـ مف أف نظاـ الشقة ال يسمح بإقامة
نظاـ العائمة الممتدة إال أف الكاقع المعيشي يجعمنا نشاىد الكثير مف األسر تتقاسـ شقة صغيرة ك
ىي كضعية محتمة ،ك الشؾ أف الفضاء الضيؽ كما يؤدم إليو مف احتكاؾ دائـ يجعؿ الحياة
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ضمنيا أكثر مشقة حيث يفتح المجاؿ لمشجارات ك غياب الراحة النفسية
باإلضافة إلى ىذا  ،نجد أف المسكف الحديث قد إتخد أبعادا اجتماعية ك اقتصادية ىامة تعكس
الكضعية الحالية لؤلسرة الجزائرية التي أصبحت غير راضية عف الشقؽ المكجكدة السيما ك أف
أغمبيا مف نكع ؼ ،2ؼ3مما يجعؿ نسبة إشغاؿ الغرفة كبير  ،لذلؾ فيي تضطر في الكثير مف
األحياف إلى تعديؿ المسكف لمتأقمـ مع الكضع
ك لمكقكؼ عمى حقيقة االكتظاظ في الحجرة الكاحدة نقكـ بتقسيـ عدد أفراد األسرة الكاحدة عمى عدد
الغرؼ  ،كتعتبر درجة التزاحـ مثالية إذا كانت ىنالؾ غرفة كاحدة لكؿ كاحد مف األكالد  ،ك في
الجزائر فقد بمغت نسبة إشغاؿ الغرفة الكاحدة 7.13في

إحصاء1998

كىك ما يؤكد حقيقة االكتظاظ

أما بالنسبة لممساكف الفردية ك باالستناد إلى إحصائيات  ،1998فإف المسكف الفردم بنكعيو :التقميدم
الحديث ك  ( ،الفيبل )ىك النمط األكثر انتشا ار في الجزائر  ،ك ىذا بغض النظر عف القطاع التابع
إليو بمعدؿ ثـ يأتي المسكف التقميدم في المرتبة الثا نية
كقد انتشرت ظاىرة البناء الفردم ذا الطكابؽ المتعددة التي تبنى عادة بعدد األبناء الذككر الذيف
بزكاجيـ يقيمكف فييا  ،كىي كإستراتيجية تتبعيا األسرة لمكاجية أزمة السكف كتككف ىذه البناءات
عادة تتناسب ك شكميا اليندسي مع ثقافات ك عادات األسرة ك كما يقكـ الفيمسكؼ الفرنسي فرنا
ندركدؿ

F.Rodel

يبنى البيت أك يعاد بناؤه حسب األنماط التقميدية ففي ىذا المجاؿ أكثر مف غيره

يشعر الفرد بقكة المثؿ الماضي
كبالرغـ مف أف الشركات الكبرل التابعة لمدكلة تقكـ سنكيا ببناء إسكانيات جديدة متعددة الطكابؽ كفؽ
طرؽ صناعية حديثة ،إال أف ىذه األخيرة يصاحبيا ارتفاع نفقات البناء كبالتالي فإف الكحدات التي
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ينتيي بناؤىا كؿ عاـ ال تقضي احتياجات المكاطنيف ،كحتى ما إذا تـ االستفادة منيا يبقى مشكؿ
غبلء الكراء الذم يرتفع يكما عف يكـ ،كبالرغـ مف أف الدكلة حاكلت مف خبلؿ التسيير السكني
كضع سعر كراء محدد إداريا ،إال أف أسعار الكراء ترتفع سنكيا بحيث تفكؽ طاقة المكاطنيف

(إكراـ

ىاركني:2007،ص.)38
ىذا كيرشح أف يرتفع سعر الكراء في السنكات المقبمة كذلؾ بارتفاع سكؽ الكراءخاصة في المناطؽ
الحضرية الكبرل ،سعر الكراء يختمؼ باختبلؼ القطاع كبينيما عبلقة طردية  ،فكمما ارتفع ثمف
الكراء في القطاع العاـ صاحبو إرتفاع يفكؽ الضعؼ في القطاع الخاص كلعؿ ىذا ما يفسر تقمص
نسبة إنتشار األسرة النككية في ىذه األكساط بحيث لـ يعد الشباب المقبؿ عمى الزكاج أك األسرة التي
ترغب في اإلستقبلؿ قادريف عمى كراء مسكف منفصؿ مما يضطرىـ إلى البقاء في بيت العائمة
باإلستناد إلى دراسة حكؿ نمط األسرة كمحدداتو إنطبلقا مف

إحصائيات 1998

،ك

 ،يكشؼ لنا عف حقيقة

ىامة ك ىي أف األسرة النككية التي تعد النمط السائد في المجتمع  ،تنتشر في البيئات الريفية عنو
في البيئات الحضرية ك الجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:نسبة انتشار نمط األسرة النككية في المجتمع
الجزائرم حسب القطاع
ك إف كاف اإلعتقاد السائد أف األسرة النككية ىي مف خصائص المجتمع الحضرم أك أنيا جاءت
كمنياج لتطكر ىذا األخير ،فيبدك مف خبلؿ معطيات الجدكؿ أف اإلعتقاد غير صحيح ،بحيث
يتضح لنا أف البيئة الريفية ىي التي ينتشر فييا النمط النككم كليس المناطؽ الحضرية  ،ك بالرغـ
مف أف الفارؽ ليس كبير إال أف ىذا يؤكد ىذه الحقيقة
ك يمكف رد ىذا ،إلى أف التغير الذم عرفو المجتمع الجزائرم ىك تغير شامؿ طاؿ جميع البنيات
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الريفية ك الحضرية عمى حد سكاء  ،مما يجعمنا نصؿ إلى أف متغير الحضرية غير كافي النتشار
ظاىرة األسرة النككية في المجتمع ك يكشؼ عف كجكد متغيرات كعكامؿ أخرل أقكل منيا لعؿ أىميا
الفارؽ في عدد سكاف البيئتيف،كبالتالي تأثير ىذا األخير عمى المسكف فكمما اتجينا إلى المراكز
الحضرية الكبرل كمما الحظنا النقص الكاضح في المساكف ك ارتفاع ثمف الكراء عند الخكاص إلى
جانب نمط المساكف المنتشرة  ،عكس البيئة الريفية حيث تنتشر المساكف البسيطة ك بالتالي ينخفض
ثمف الكراء ليناسب الدخؿ الشيرم لبعض األسر
ك بيذا فإف كاف العمؿ المأجكر قد ساىـ في كقت مضى عمى انفصاؿ األبناء عف آبائيـ ك تككيف
أسر صغيرة  ،فإف الظركؼ الراىنة كغبلء المعيشة ك ارتفاع ثمف الكراء ك عدـ كفاية الدخؿ الشيرم
قد كبح قكة اإلندفاع إلنشاء أسر زكاجية مستقمة
ك مع إزدياد تكاليؼ البيت الجديد بسبب اإلرتفاع في أسعار مكاد البناء يصاحبو التصاعد في
تكاليؼ

بناء البيكت مما يجعؿ الراغب في امتبلؾ بيت مضط ار أف ينفؽ أكثر مف دخمو الشيرم

لذلؾ  ،ك أما

مف ال تسعفو قدراتو المالية عمى الشراء فإنو يجد صعكبة فاالستئجار ،ك كمما

تصاعدت األسعار يزداد عدد مف ال يقدركف عمى االستغناء عف جزء مف الدخؿ لمحصكؿ عمى بيت
لمسكف  ،فمف غير المعقكؿ أف ينفؽ المرء نصؼ دخمو أك أكثر ليذا الغرض  ،ك في المستقبؿ فإف
األحكاؿ الصعبة المتكقعة قد تؤثر لمحد مف مقدرة الشباب عمى رفع شعار*اإلستقبلؿ عف بيت
العائمة*
ك عمى العمكـ ،فالدكلة لف تككف باستطاعتيا امتبلؾ الكسائؿ المادية الكافية التي تتمكف بيا مف
دعـ السكف المستقبمي ك قد تعكض ىذه التكاليؼ عمى أساس سعر البيع ك اإليجار كالذم سيككف
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دائما فكؽ طاقة ساكف المدف ،كما أف البرامج التي تكظؼ دائما بأنيا منجزات اجتماعية فإنيا تؤدم
مظير اجتماعي لمدكلة أكثر ما تؤدم إلى إشباع حاجيات العدد األكبر مف ىـ بحاجة ماسة إلى
المسكف  ،ك

يبقي المستفيدكف الكحيدكف مف ىذه البرامج

ىـ المكظفكف المحضكضكف ك الفئات األغنى ك أصحاب الميف التجارية ...
ب-العامل اإليديولوجي  :يتبف لنابكضكح مف خبلؿ ارتفاع مستكل الخدمات كالرعاية

التي

محصمكف عمييااألطفاؿ
ج-العامل البيولوجي:األسرة ىي منظمة اجتماعية رئيسية كفييا يعيش رجؿ أك أكثر مع إمرأة أك
أكثر في عبلقة جنسية دائمة أك مؤقتة يقرىا المجتمع باإلضافة إلى الكاجبات كالحقكؽ اإلجتماعية
المعترؼ بيا مع إقامة األكالد معيـ في معيشة كاحدة،كالزكاج قد يككف أحاديا أك متعدد مف ناحية
األزكاج أك الزكجات أك يككف زكاجا جماعيا ،فاألسرة قد تككف نككية أك زكاجية حيث تككف رابطة
الدـ في ىذه األسر تحتؿ المكانة األكلى مف حيث األىمية كقد تككف مركبة أك ممتدة .
د-العامل االقتصادي  :يظيرمف خبلؿ خركج المرأة مف دائرة البيت الضيقة إلى مجتمع العمؿ
كاإلنتاج كما إلى ذلؾ مف دعـ اقتصادم لؤلسرة كلممجتمع
ه-العامل الفكري  :كىي القكة الفكرية التي تعمؿ عمى تغيير النماذج االجتماعية كالكاقعية كفؽ
السياسة متكاممة تتخذ أساليب ككسائؿ ىادفة كتساندىا بتبريرات اجتماعية
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مظاىر تغير األسرة:
انعكست التغيرات االجتماعية الثقافية كاالقتصادية الشاممة التي شيدىاالمجتمع الحديث نتيجة
التحضر،كالتصنيع،كالتحديث عمى األسرة فأحدثت فييا تغيرات جذرية ميمة كلعؿ أبرزىذه التغيرات
التي طرأت عمى األسرة يتمثؿ باختصار شديد في الجكانب اآلتية :
أ-تركيب األسرة :تزايدت حرية الفرد في انتقاء شريؾ حياتو ،كىي ظاىرة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ،
كشيكع أسمكب الزكاج الخارجي كذلؾ باختيارالزكجة مف فئات اجتماعية الترتبط بالضركرة برباط
الدـ
ارتفاع سف الزكاج عند الجنسيف نتيجة التحاؽ الذككر كاإلناث بمختمؼ المراحؿ التعميمية ،كتطكر
الحياة االجتماعية كاالقتصادية.
تراجع كانحسار نظاـ تعدد الزكجات  ،كشيكع النظاـ األحادم الزكاج إلعتبارات عديدة منيا أزمة
السكف ،غبلء المعيشةناستعادة المراة لدكرىا كمكانتيا داخؿ األسرة ،الطبلؽ..
تعميـ المرأة كتحريرىا كتشغيميا في مختمؼ الكظائؼ كىك أصبح ما يعرؼ باإلنقبلب النسكم.
تراجع دكر كمكانة كبار السف التي كانكا يحتمكنيا في المجتمعات التقميدية باعتبارىـ المرجع
األساسي لؤلسرة دينيا،سياسيا،كاجتماعيا بسبب تغير نظاـ القيـ كالتقكيـ اإلجتماعي.
ب-وظائؼ األسرة ،تحت تأثير عمميات التحضر كالتصنيع كالتحديث ضاقت كانحسرت كظائؼ
األسرة كحمت محميا مؤسسات جديدة ،أصبحت تتكلى اإلشراؼ عمى العديد مف شؤكف الفرد
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كاألسرة كالمجتمع في مجاالت التشريع كالقضاء كالتعميـ كالرعاية الصحيةف حيث لـ يبؽ لؤلسرة
سكل كظائؼ قميمة كمحدكدة كمكممة ككظيفة التناسؿ كالتنشئة اإلجتماعية.
ج -الوضع اإلقتصادي والميني ،كانت األسرة التقميدية بمنزلة الكحدة اإلقتصادية التي تتحكـ في
الممكية كاألرض كالزرع كالثركة الحيكانية ،ككاف رب األسرة يشرؼ كيدير ممكيتيا كأعماليا
اإلقتصادية كيكزع األدكار بيف أفرادىا ،كلكف ىناؾ تغيرات طرأت عمى تركيب األسرة كعمى
كضعيا اإلقتصادم حيث اختمفت الميف كتنكعت بيف اآلباء كاألبناء كدخمت الزكجة كاألكالد ميداف
الشغؿ ،كىكذا تعددت مصادر الدخؿ كتعددت معيا المسؤكليات.
د-اإلستقالل السكني عن المنزل ،تميؿ األسرة حاليا إلى السكف في بيكت مستقمة كبعيدة عف
مسكف األىؿ كاألقارب كتفضؿ السكف الذم يميؽ بمكانتيا اإلجتماعية كمستكاىا اإلقتصادم
كالقريبة مف مكاف العمؿ كالمدرسة.
ق -ضعؼ الروابط القرابية  ،ساىمت عدة عكامؿ سبؽ ذكرىا كالتمدف كالتصنيع كالتحضر كتغير
أحكاؿ المرأة كغيرىا في تفكؾ العبلقات القرابية كضعفيا باإلضافة إلى تعقد الحياة كزيادة مشكبلتيا
اإلجتماعية كالحضارية( إحساف محمد الحسف،)100 ،كؿ ذلؾ دفع األسرة الجديدة إلى اإلنفصاؿ كاإلستقبلؿ
السكني كيترتب عنو مف آثار إيجابية كالتخفيؼ مف المنازعات كالتحرر مف الضكابط التقميدية التي
يفرضيا األقارب  ،كالتمتع بقدر مف الحرية.
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ك-العالقات األسرية الداخمية

،كانت تتحكـ فييا السمطة الذككرية عمى أساس التسمط

كالديكتاتكرية(BOURDIEU ,1958 :p44

،)Pièrreثـ تحكلت العبلقة بفعؿ التحضر كالتعميـ كتحرر المرأة

إلى عبلقة تعاكف ،حكار ،تفاىـ ،مشاركة.
ز -أوقات الفراغ،أتاحت التغيرات الحضرية فرصا كثيرة لتمضية أكقات الفراغ في جك ممتع بسبب
تكفر أماكف الترفيو كالتسمية كقاعات رياضة كأندية ثقافية كمسارح كاقامة الحفبلت كألعاب الفيديك
كالتي أصبحت مف مقكمات حياة األسر الحديثة .
انعكست ىذه التغيرات عمى األسرة فأحدثت فييا تغيرات جذرية ميمة كلعؿ أبرزىا مايمي:
ػ تزايدت حرية الفرد في انتقاء شريؾ حياتو،كىي ظاىرة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ  ،كشيكع اسمكب
الزكاج الخارجي ال ترتبط بالدـ أك القرابة.
ارتفاع سف الزكاج لدل الجنسيف نتيجة التحاؽ الذككر كاإلناث لمختمؼ مراحؿ التعميـ كتطكر
الحياة اإلجتماعية كاإلقتصادية.
خاتمة:
إف انقساـ األسرة الممتدة كبركز نمط األسرة الزكاجية المتمركزة في المناطؽ الحضرية أثر عمى
سمطة األب (الزكج) عمى المرأة داخؿ األسرة  ،كىذا ما تؤكده الباحثة بن خميل بقكليا":إف األسرة
الجزائرية الحضرية ذات النمط النككم (ـ.بكمخمكؼ:2006،ص)43قد أكسبت أفرادىا نكعا مف التحررية
كاإلستقبللية الذاتية كذلؾ نتيجة تناقص حجميا مف حيث عدد أفرادىا(األقارب) ككؿ ىذا أدل إلى
تناقص اتجاه سمطة األب داخؿ األسرة.. .فالمرأة باستقبلليا السكني عف األسرة الممتدة تصبح
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أكثر حرية في مختمؼ تصرفاتيا داخؿ األسرة كفي عبلقتيا مع زكجيا كأكالدىا  ،حيث أصبح
ىناؾ حكا ار مباش ار بيف أفراد األسرة كتشاكر دائـ في مختمؼ القضايا التي تيـ األسرة ،كىذا ألف
الرقابة الجماعية ألفراد القرابة ىي التي تشجع كتجسد سمطة الزكج كىي التي تعتبر معيا ار
لمقكامة.
كخبلصة القكؿ بأف تغير األسرة يتـ عف طريؽ مجمكعة معقدة مف العكامؿ الداخمية كالخارجية ،
كنظ ار ألف األسرة تعيش دائما إطا ار ثقافيا تتفاعؿ معو تفاعبل متنكعا كاف التغير في أحد أجزاء
ىذا اإلطار سكؼ يؤدم إلى تغيرات عميقة في كياف األسرة.
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الفصؿ الثالث
تغير البناء اإلجتماعي لؤلسرة،العبلقات كالتحديات

الفصل الثالث:تغير البناء اإلجتماعي لألسرة،العالقات والتحديات
مدخل:
ال شؾ أف التحكالت اإلجتماعية كالسياسية كاإلقتصادية التي عاشيا كيعيشيا المجتمع الجزائرم منذ
نصؼ قرف تقريبا قد تركت آثارىا العميقة كالكاضحة في البنية السكسيكلكجية لممجتمع الجزائرم
بصكرة عامة ككمؤسساتو الييكمية كاألسرة كالقرابة كالزكاج كالكظائؼ األخرل بصكرة خاصة.
كقد تمخض عف ىذا التغير الذم شيدتو العائمة الجزائرية التقميدية ظيكر صفات كمزايا دائمة
أعطتيا طابعيا الخاص كشخصيتيا كسيمتيا الثابتة التي جعمتيا تختمؼ عف بقية العائبلت في
العالـ.
كما يمكف اإلشارة إليو ىك أف التغير جاء نتيجة كحشية اإلستعمار الفرنسي الذم داـ

 130سنة،

كأيضا نتيجة لمتحضر كالتصنيع كالتحديث كالعكلمة الشاممة التي نعيشيا ىذه األياـ .إف المميزات
البارزة التي تتميز بيا العائمة الجزائرية في الكقت الراىف ىي نتيجة التزاكج الثقافي التاريخي بيف ما
خمفو المستعمركف كبيف العادات كالتقاليد كالقيـ الحضارية التي سادت المجتمع الجزائرم في
الماضي السحيؽ  ،كذلؾ الظركؼ اإلقتصادية التي أحاطت بالجزائر نتيجة التفاعؿ الحضارم مع
المجتمعات المتطكرة كأيضا نتيجة انتشار المغة كالتعميـ كرقي المستكل الثقافي بيف المكاطنيف مع
ىيمنة الطمكحات ااتي تيدؼ إلى عصرنة المجتمع الجزائرم.

51

كليذا يمكف القكؿ بأف التداخؿ كالتفاعؿ بيف العادات كمخمفات اإلستعمار الفرنسي كتبني سياسة
الجزائر فرنسية كما تحممو مف معنى،كأثناء حرب التحرير الكطنية

 1954قدـ الشعب الجزائرم

تضحية لنيؿ استقبللو  1962قدرت بمميكف كنصؼ شييد.
كفي نفس الحقبة الزمنية عرؼ النسؽ العائمي الجزائرم مشاكؿ أخرل فقد تـ تيجير ربع سكاف
الجزائر الريفييف مف أريافيـ نحك أحياء شبو حضرية ىي عبارة عف مراكز تجمع بمغ أكثر مف

2

مميكف نسمة(ـ.عقكف:2002،ص.)128
أثر العامل اإلقتصادي في تغير تركيب األسرة:
إف العائمة الجزائرية ىي في حالة تحكؿ مستمر مف عائمة ممتدة إلى عائمة نككية كربما في
المستقبؿ كحسب تصكر الباحثة عقكف أف العائمة الممتدة البد أف تتبلشى كتختفي تاركة المجاؿ
لمعائمة النككية لضركرة يفرضيا الكاقع المعيشي  ،كما يدعـ ىذا الطرح ىك تطكر نسبة النمك
الحضرم في المجتمع الجزائرم ،كتعتبر ىذه الظاىرة سريعة حسب ما يؤكده
(ـ.بكتفنكشت:1984،ص":)229إف التحضر كتطكر ظركؼ المعيشة في الكسط الحضرم أدل إلى تكفير
المراكز التعميمية كاإلستشفائية كمراكز الخدمات اإلجتماعية كالبريد كالمكاصبلت
(ـ.عقكف:2002،ص)129إف اإلنخفاض في حجـ العائمة الجزائرية يعكد إلى األسباب التالية:
 إف التغيير الذم حدث في العائمة الجزائرية مف الممتدة إلى النككية جعؿ ىذه األخيرة غير قادرةعمى إعطاء المجاؿ إلى األقارب بالسكف معيا في بيت كاحد ،كحسب البحكث السكسيكلكجية ترتفع
األسر النككية كمما زادت أزمة السكف .
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 تمثؿ الفئة النسكية  ٪50مف العدد اإلجمالي لمجزائر لذلؾ يعتبر الكزف العددم كالبشرم لممرأةسببا مف أسبابتطكر بنية العائمة الجزائرية التقميدية .
العالقات اإلجتماعية:
كنعني بالعبلقات الداخمية لمعائمة الحضرية ىي تمؾ " الصبلت االنسانية كالتفاعبلت االجتماعية
التي تحدث بيف افرادالعائمة الحضرية"
كىذه العبلقات كمااسمفنا سابقا تنطكم عمى الفعؿ كردالفعؿ كمجمكعة ممارسات كرمكز سمككية
ككبلمية كأدكار اجتماعية كالعبلقات الداخمية لمعائمة

الحضرية(Feld,1960 :p6

)Rosen

الف معظـ األسر الحضرية ىي أسر
تككف محصكرة بالعبلقات بيف أفراد العائمة النككية ٌ
نككية،كىناؾ مايكفي مف الدالئؿ لبلشارة الى أف ظاىرة التحكؿ مف العائمة الممتدة الى
األسرةالنككية،ىي ظاىرة عالمية .اذ اف اغمب مجتمعات العالـ يسكد فييا النمط العائمي
النككم،كىي ترتبط بشكؿ كبير باالتجاه العاـ في المجتمع الحضرم كالصناعي الحديث االمياؿ
نحك التنكع البنائي كالتخصص الكظيفي ،كما ترتبط بانتشارالتحضركالتصنيع كالتنمية كالتعميـ في
مجتمعات العالـ الثالث ( ـ.خيرم:1985،ص)86كانؾ لتجد في كتابات ( دكركايـ

E.Durkheim

)اف

ىناؾ تناغما قائما مابيف المميزات الخاصة باألسرة النككية كالمجتمع الصناعي الحديث  .كقد يجد
الناظر ىذا االتجاه كاضحا في كتابات ( كككد ) W.Goodeالذم يعتقد باف العصر الذم نعيش فيو
ىكعصراألسرة النككية،األسرة التي تككف مكجكدة في المجتمعات النامية كدكؿ العالـ الثالث
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كنا نتٌفؽ مع ( كككد
كاف ٌ

)W.Goode

في اعتقاده كالذم نراه اكثر انطباقا عمى المجتمعات

الصناعية ،بيدأف ىناؾ العديد مف الباحثيف الذيف يشككف في صحة اعتاده كمدل انطباقو عمى
المجتمعات النامية كدكؿ العالـ الثالث كذلؾ لككنيا لـ تصؿ الى تمؾ الدرجة مف التطكر
االقتصادم كاالجتماعي الذم كصمت اليو الدكؿ الصناعية يضاؼ الى ذلؾ اف ىذه المجتمعات
ينقصياالتسمسؿ التاريخي لمتطكر الذم شيدتو مجتمعات العالـ المتقدـ ،
كاف ىذه األسرة النككية – في المدف -ىي أسرة صغيرة الحجـ بالمقارنة مع العائمة الممتدة ،ككذلؾ
فاف العبلقات الداخمية فيياتتقدـ مف حيث االىمية عمى العبلقات القرابية ،لككف العائمة الحضرية
ىي الخمية البنائية لتككيف المجتمع الحضرم كعميو فاف العبلقات االجتماعية في الحضر
انماتتمحكرحكؿ العبلقات العائمية اكثر مما تتمحكر حكؿ العبلقات القرابية بسبب ضعفيافي
الحضر .في حيف اف العبلقات العائمية – ام العبلقات الداخمية لمعائمة -ىي التي تحدد طبيعة
العبلقات االجتماعية لمعائمة الحضرية المعاصرة  .كبناءا عمى ماذكرنا نخمص الى القكؿ اف
العائمة الحضرية ىي عائمة صغيرة الحجـ كالعبلقات االجتماعية فيياتككف مف نكع خاص .
العالقات اإلجتماعية األسرية الحضرية:
اكال :العبلقة بيف الزكج كالزكجة ( االب كاالـ)
ثانيا :العبلقة بيف االبكيف كاالبناء
ثالثا :العبلقة بيف االبناءكالبنات ( االخكة كاالخكات)
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كلزاما عمينا االشارة ىنا إلى أف العبلقات الداخمية لمعائمة ىذه إنما تقكـ عمى عدد مف المقكمات
االنسانية ،يمكف تحديدىا بالنقاط االتية:
-1طبيعة العبلقات االجتماعية العائمية.
 -2نكعية العبلقة داخؿ العائمة،فالعبلقة قدتككف ديمقراطية اكسمطكية اكحرة غيرمقيدة
 -3محتكل العبلقة بيف األطراؼ التي تقع بينيـ العبلقة ،فالعبلقة قد تككف عاطفية أك دينية أك
تربكية أك اقتصادية.
 - 4اثرالعبلقة المكجكدة بيف افراد العائمة في المجتمع المحمي الذم تعيش في كسطو العائمة
كاثر المجتمع المحمي في العائمة (ح.اجساف محمد،ص)408
أوال :العالقة بين الزوج والزوجة في األسرة الحضرية:
لقد كانت العبلقة السائدة بيف الزكج كزكجتو في العائمة التقميدية عبلقة يغمب عميياالطابع التسمطي
ام " تسمط الزكج عمى الزكجة" كعدـ المساكاة في االخذ كالعطاء بيف الزكج كزكجتو ،اذ كاف الزكج
ينفرد في اتخاذ الق اررات الخاصة بمستقبؿ العائمة كمصيرىا ،كلـ تعيدالى المرأة النياتعدغيرمؤىمة
لمقياـ بمثؿ ىذه الميمات (ع.الكردم:1965،ص)271
أما العبلقة بيف الزكج كالزكجة في العائمة الحضرية فيي انكاع العبلقات الداخمية لمعائمة ،اذاصبح
الزكجاف يمثبلف البؤرة االساسية لنمط العائمة الحضرية .كمما تشير اليو االبحاث كالدراسات
العممية اف العبلقة االنسانية بيف الزكج كالزكجة في العائمة الحضرية ىي عبلقة تتسـ بالقكة
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كالتماسؾ كالفاعمية فيي تتقدـ عمى العبلقة بيف الزكج كعائمتو االصمية

أك بيف الزكجة

كعائمتيااالصمية
كنجد اف ىناؾ اسبابان كثيرةن كانت سببافي قكة ةتماسؾ ىذه العبلقة ،منيا " استقبللية السكف ،أم
استقبللية سكف األسرة النككية الحضرية ( عائمة اإلنجاب) عف سكف األقارب ،كالبعد في السكف
بيف سكف العائمة النككية كسكف األقارب ،كاالحتكاؾ المستمر بيف الزكج كالزكجة كاعتماد كؿ منيما
عمى اآلخر ،كمشاركتيما في إدارة شؤكف المنزؿ كتربية األبناء ،ككذلؾ تقارب مستكاىماالثقافي
كالفكرم كالذىني"
ىذه العكامؿ كغيرىا قدعممت في قكة كصبلدة العبلقة االنسانية بيف الزكج كزكجتو في العائمة
الحضرية  .إال أف ىذه العبلقة التخمك مف المش اكؿ كالتناقضات كالسيماعندما تككف الزكجة تعمؿ
خارج البيت كتؤدم دكريف اجتماعييف في آف كاحد ىما دكر ربة البيت كدكر العاممة أكالمعممة
أكالخبيرة خارج البيت.
كجاء في الدراسة الميدانية لػ ( ناصر ثابت) أف عمؿ المرأة أدل إلى زيادة المشكبلت العائمية
نتيجة لممنازعات المستمرة حكؿ سمطة اتخاذ القرار داخؿ العائمة إذ أف عمؿ المرأة يؤدم إلى
اإعادة تكزيع األدكار داخؿ العائمة ،تمؾ العممية التي يككف ليا تأثيرىا العميؽ في نفسية الزكج
كالزكجة(.ثابت ناصر:1983،ص.)102
أماالجانب اآلخر مف الدراسات فإانو يثبت أف خركج الزكجة إلى العمؿ قد أثر بدكره تأثي ار إيجابيا
في العبلقة الزكجية ،فإف عمؿ الزكجة خارج المنزؿ أدل إلى زيادة نشاط الزكجة مف الناحية
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اإلقتصادية كاإلجتماعية ،كتعاظـ مركزىااإلجتماعي .إذ تغيرت نظرة الزكج لزكجتو العاممة ،كأخذ
يكف ليا اإلحتراـ كالتقدير ،كماأنو بدأ يشارؾ زكجتو في إدارة الشؤكف المنزلية كتربية األبناء.
كاننا نرل أف طبيعة العبلقة بيف الزكج كالزكجة ال تتأثر فقط بأجكاء العمؿ الكظيفي أك الميني
الذم تمارسو الزكجة خارج البيت كانما تتأثر أيضا بمجرل ىذه العبلقة .
كبعد أف استعرضنا طركحات الباحثيف كآراء المفكريف كالمتخصصيف في شأف العبلقات االجتماعية
بيف الزكج كالزكجة كماينبغي اف تككف عميو ،فعمى أساس الحب يؤسس كياف االسرة ،كعمى أساس
الحب تبنى العبلقة بيف الزكجيف .
كمف خبلؿ الطرح السابؽ يتبيف لنا أف العبلقة بيف الزكج كالزكجة في العائمة الحضرية ىي عبلقة
قكية كمتماسكة في كثير مف الحاالت ،يضاؼ الى ذلؾ أف تحسف كتطكر العبلقات الداخمية
لمعائمة كانت متزامنة في ذات الكقت مع تشعب كاتساع شبكة العبلقات الخارجية بسبب العبلقات
التي يقيميا كبل الزكجيف ،ككما أكضحنا سابقا أف خركج المرأة في مجاؿ العمؿ تطمب منياتككيف
عبلقات خارجية مثبل مع رب العمؿ كالمكظفات كالصديقات ...كغيرىـ،كالشيء ذاتو ينطبؽ عمى
الزكج
ثانيا  :العالقة بين األبوين واألبناء في األسرة الحضرية:
إف العبلقة بيف األبكيف كاألبناء في العائمة التقميدية عبلقة قكية كمتماسكة نظ ار لممارسة اآلباء
كاألبناء مينة كاحدة ،اذ كاف اإلبف يمارس مينة ابيو ككاف يعيش الظركؼ كالمبلبسات
كالمشكبلت نفسيا التي يعيشيا األب ،فالمستكل الثقافي لئلبف يتشابو مع ذلؾ الذم يتمتع بو األب
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،كأفكار كمبادئ كمعتقدات كقيـ كمقاييس كمصالح اإلبف ىي نفسياالتي يحمميااألب ،لذا كاف
ىناؾ تقارب كبير بيف األب كاإلبف ككانت العبلقة التي تربطيماعبلقة قكية كحميمة .
إال أننا نجد ىذه العبلقة عبلقة يغمب عمييا الطابع التسمطي في العائمة التقميدية
(،)Burges,1971 :p82إذ أف األب يفرض إرادتو عمى إبنو كماعمى اإلبف إال الطاعة،كاال تعرض إلى
التكبيخ كالمقاطعة كالطرد مف البيت ،كأف اإلبف يككف مطيعا لكالده ألنو يعده المثؿ األعمى لو فيك
يتقمص شخصيتو
كيطيعو طاعة كمية كاليعصي أكامره السيما كأنو يككف معتمدا عمى كالده في االعالة ككسب مكارد
العيش،كالشيء نفسو ينطبؽ عمى عبلقة البنت باألب كاألـ في ذلؾ النمط مف

العائمة (ع.الكردم،مصدر

سابؽ:ص)276
كىناؾ دراسةعف ( السمطة األبكية كالشباب) كجد فييا اف السمطة األبكية الدكتاتكرية تزداد في
األسر التقميدية كتنخفض في األسر النككية الحضرية،كما أف االناث أكثر تعرضا ليذه السمطة مف
الذككر (ح.زىير كع.مكي ،بت:ص)122
اما في العائمة الحضرية، ،فنبلحظ باف العبلقة بيف االبكيف كاالبناء قد تغيرت كالسيما بعد انتشار
التصنيع كالتحضر كشيكع االفكارالحديثة كالتعميـ،فاصبحت عبلقة مبنيةعمى اسس ديمقراطية
كلكنيا في الكقت نفسو يصيبيا بعض الجفاء كالضعؼ كاالضمحبلؿ عمى الرغـ مف اف الجيميف
يعيشاف في البيت نفسو ،عمما باف الضعؼ الذم يعترم العبلقة االنسانية ؼ يمقدمتيا اختبلؼ
االعماؿ التي يمارسيا الجيبلف ،فاال بيمارس مينة تختمؼ عف مينة االبف ،فضبل عف االستقبلؿ
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االقتصادم الذم يتمتع بو االبف ،كاف المستكيات الثقافية كالميكؿ كاالتجاىات كالقيـ كالمقاييس
لمجيميف تختمؼ عف بعضيا البعض الف طبيعة الحياة التي عاشيا االب تختمؼ عف طبيعة الحياة
التي يحياىا االبف في الكقت الحاضر ()Burges,163
الحؽ األكؿ ىك النفقة عمى ابنائو كالتكفؿ بكؿ احتياجاتيـ ما دامكا صغا ار لـ يبمغكا الحمـ ،كما
ألزـ األب بالنفقة عمى األبناء أيضا حتى بعد بمكغيـ إذا كانكا عاجزيف عف النفقة لسبب مشركع
يقره القانكف كالمرض كالعجز كالدراسة لتستمر العبلقة كتتكثؽ الصمة كمبدأ التكافؿ بينيما ،فالرابطة
المعاشية ىي رابطة ذات أبعاد مادية كأخبلقية مؤثرة في بناء األسرة كالمجتمع ،كبذا صار األب
مسؤكال عف تربية أبنائو مف حضانة كنفقة كخدمة ،كنجد كذلؾ أف األـ مسؤكلة عف رعايتيـ
كتربيتيـ تربية صالحة ،فدكرىا في البيت ىكالمعمـ كالمربي كالمكجو (مؤسسة الببلغ:1999،ص)102
كالحؽ الثاني لؤلبناء عمى آبائيـ ىك التربية كالتكجيو كالعناية كافاضة ركح الحب كالحناف
عمييـ،فالطفؿ يحتاج الى الرعاية النفسية كالحب كالحناف األبكم كمايحتاج إلى الحميب كالدكاء
كالثياب .
كلكف في ذات الكقت أضحت العبلقة بيف اآلباء كاألبناء أكثر ديمقراطية ،كأدت إلى أف يككف
تدخؿ اآلباء في شأف تككيف األبناء لمعبلقات الخارجية أقؿ بكثير عما كانت عميو في األسرة
التقميدية التسمطية أك األسرة الريفية ،كأف اتساع الحياة في المجتمع الحضرم أدل إلى اتساع
عبلقات األبناء كزاد في التزاماتيـ سكاء مع األفراد أك المؤسسات ،كلكـ مع كؿ ذلؾ فاف ىذه
العبلقة اليخمك منيا نكع مف أنكاع الصراع بيف جيمي اآلباء كاألبناء ،كلكف يجب أف اليصؿ إلى
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الدرجة التي تؤثر عمى تماسؾ العائمة تأثي ار سمبيا الف ذلؾ سيحد مف قدرة األسرة عمى تحقيؽ
أىدافياالمنشكدة،بؿ ربما يككف سببا مف أسباب تفكؾ األسرة.
ثالثا :العالقة بين االبناء والبنات في األسرة الحضرية :
لقد كانت العبلقة بيف االبناء كالبنات في العائمة التقميدية عبلقة يغمب عميو الطابع التسمطي اذ اف
االبناء كانكا متسمطيف عمى البنات كبخاصة االبناء الكبار حيث اف دكر االبف الكبير شبيو
بدكراالب في ذلؾ النمط مف العائمة كعندما كانت العبلقة بيذا الشكؿ ام عبلقة قائمة عمى التسمط
فانيا كانت ضعيفة كليس ىناؾ اختبلط كبير بيف االبناء كالبنات في العائمة الكاحدة ام بيف االخكة
كاالخكات ،فاالبناء كانكا يختمطكف بعضيـ ببعض كيمعبكف سكية كالبنات اكاالخكات يختمطف
بعضيف ببعض فيما بينيف ،فاالختبلط في تمؾ العائمة كاف بيف االبناء كاالب مف جية،كالبنات
كاالـ مف جية اخرل (ع.الكردم،ـ س:ص)311
كنجد اف ىناؾ عكامؿ عديدة كانت سببا في ضعؼ االختبلط كاضمحبلؿ العبلقة بيف اإلخكة
كاألخكات
في العائمة التقميدية كمنيا أف األبناء غير مياليف إلى االختبلط كالمعب مع األخكات ألف ذلؾ
اليجمب ليـ السمعة العالية فيـ يميمكف لبلختبلط بالذككر كليس باإلناث كذلؾ لسبب كجكد الفصؿ
الجنسي بيف األبناء كالبنات فاالبف كاف يأنؼ اك يمتنع عف االختبلط باخيو النو كاف يفضؿ
االختبلط باالخك اك االصدقاء مف نفس الجنس لذا كانت العبلقة ضعيفة بيف االبناء كالبنات
(ـ.المسمماني،ص)62
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يضاؼ الى كؿ ذلؾ اف التعميـ كاف حك ار عمى االبناء دكف البنات ،فالبنت التحصؿ عمى نصيبيا
مف التعميـ في المجتمعات التقميدية القديمة السيما في المجتمع العربي القديـ بسبب العادات
كالتقاليد كالقيـ القديمة،بينما كاف االبناء يتعممكف في المدارس كالسيمااذا كانت أسرىـ غنية كميسكرة
(ع.الكردم،ـ س:ص)377
ككما ذكرنا في الصفحات السابقة اعطى االسبلـ لممرأة حقكقا كاممة كساكاىا باخييا الرجؿ مف
حيث الحقكؽ كالكاجبات ،ككما ىك معمكـ فاف التحسف في االحكاؿ االجتماعية كصكال الى عبلقة
ديمقراطية مبنية عمى اسس انسانية قد اعطى فرصة لممراة في تكسيع شبكة عبلقاتيا في نطاؽ
العبلقات العامة اك المجتمع ،اك في نطاؽ العبلقات الخاصة باالفراد ،كفي ظؿ ىذه االكضاع لـ
يعد االخ قاد ار عمى فرض ارادتو عمى اختو كحممياعمى القياـ باعماؿ اك كاجبات ليست راغبة فييا
اذ اف البنت اخذت تحصؿ عمى الثقافة كالتعميـ ،كىنا تساكت البنت مع االبف في التحصيؿ
العممي.
كما شاركت البنت بعد انياء دراستيا بالعمؿ الكظيفي خارج البيت كتمتعت باالستقبللية االقتصادية
عف اخييا كابييا مما كاف لذلؾ االثر الفعاؿ في استقبللية القرار الذم تتخذه البنت اك المراة في
العائمة ،مماكاف ليا االثر الكبير في تعميؽ العبلقة بيف االخ كاختو

(ع.فلاير

بيجت،ص)79

كاف الدراسة الميدانية التي قاـ بياالمجمس االعمى لمشباب في البحريف كالمكسكمة (احتياجات الجيؿ
الجديد في البحريف) تذىب الى نفس مااتيناعمى ذكره ،اذ اكدت مد ىتسامح االخ مع اختو
كاعطائيا المجاؿ البداء رأييا كاتخاذ الق اررات الخاصة بيا في العائمة الحضرية مقارنة معا لعائمة
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التقميدية ،ككذلؾ فإف تسامح اإلخكة مع أخكاتيـ أخذ يزداد عند أبناءالجيؿ الجديد،أبناء الجيؿ
الراىف

(حنفي قدرم:1997،ص)58

كالسيما بعد أف خرجت مف البيت إلى المدرسة بعد الزامية التعميـ خاصة ،إذ أف دخكؿ البنت
المدرسة ،كصكال إلى إكماؿ دراستيا في األكاديميات كالجامعات ىيأ ليا اختيار أصدقائيا مف كبل
الجنسيف عمى العكس مما كاف عميو الحاؿ في السابؽ إذ أف عبلقة البنت بالعالـ الخارجي لـ تكف
تتعدل حدكد اإلطار العائمي كما أف تفكقيا الدراسي كتبكؤىا المراكز العممية التي كانت حك ار عمى
الرجؿ جعؿ مف البنت مصدر فخر لمعائمة كلـ تعد المراة ذلؾ العبء الثقيؿ عمى العائمة كؿ ىذا
الذم ذكرناه ادل الى اتساع شبكة العبلقات الخارجية لمبنت.
كعمى الرغـ مف اتساع شبكة العبلقات االجتماعية لمبنت الذم يعد مؤش ار يدؿ عمى قكة العبلقة بيف
االبناء كالبنات ككذلؾ يعكس االجكاء الديمقراطية في ظؿ العائمة الحضرية اال اف ىذه العبلقة
التخمك مف المشاكؿ كالمنغصات ،كذلؾ بسبب اختبلؼ الظركؼ كالمعطيات التي يمر بيا كؿ مف
االبناء كالبنات كاختبلؼ الميف كالخبرات كالتجارب كالميك كاالتجاىات ،ىذا كمو بسبب تنكع
الثقافات كالبيئات كالمعطيات المحيطية باالبناء كالبنات عمى الرغـ مف ككنيـ يعيشكف في بيت
كاحد.
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العالقات القرابية لألسرة الحضرية
إف العبلقة القرابية ىي " مجمكعة ركابط اجتماعية يعترؼ بيا المجتمع ،تربط اشخاصان معينيف
كتقكـ عمى رابطة النسب ،كتمثؿ أحد العناصرالميمة في النسؽ العائمي العالمي ،إذ تشارؾ فيو
جميع المجتمعات البشرية التي عرفتيااالنسانية (شكرم،عمياء:1988،ص)59
كنجد أف الركابط القرابية تقسـ إلى ثبلثة أنماط أساسية ىي:
الرباط البيكلكجي ،كيعني العبلقة الدمكية القائمة بيف االباء كاالبناء كاالجداد رباط الزكاجالرباط الذم يعترؼ بو اجتماعيا الذم يتاتى عف طريؽ التبني

()Kessing ;271

كباالعتماد عمى قاعدة النسب يمكف اف نحدد العبلقة القرابية التي تربط الشخص بعائمتو ،فانحدار
اإلبف مف نسب أبيو يسمى النسب األبكم ،كانحدار اإلبف مف نسب أمو يسمى النسب األمكم،
كانحدار اإلبف مف نسب أبيو كأمو في آف كاحد يطمؽ عميو النسب المشترؾ .كال سيما في ظؿ
العائمة التقميدية حيث تككف العبلقات القرابية قكية كمتماسكة مبنية عمى انحدار النسب إذا كاف
جميع أفراد العائمة الممتدة يعيشكف في بيت كاحد ككؿ فرد مف أفراد العائمة كاف يعرؼ أقربائو مف
يقدـ المساعدات كيدافع عنيـ كيقؼ إلى جانبيـ سكاء أكانكا عمى
جانب أبيو كجانب أمو ،ككاف ٌ
خطأ أـ عمى

صكاب)(Burges,p68

 .بؿ إف الجماعات القرابية كانت تحبذ السكف في منطقة جغرافية

كاحدة أف تككف البيكت مبلصقة كمجاكرة بعضيا لمبعض اآلخر كىذا ساعد عمى التكاتؼ كالتعاكف
فيما بينيما النجاز أعماليا
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ككانت العبلقة القرابية لمعائمة الحضرية في النصؼ االكؿ مف القرف العشريف  -كمااسمفنا – قكية
كمتماسكة كمبنية عمى انحدار النسب اذ كانت العبلقات القرابية بيف االب كعائمتو االصمية كبيف
االـ كعائمتيا االصمية تتقدـ عمى العبلقة العائمية الداخمية التي تربط الزكج بزكجتو اك تربط الزكج
بابنائو اك تربط الزكجة بابنائيا اك بناتيا )

ع.الكردم،ـ س:ص)74

كلكننا في النصؼ الثاني مف القرف العشريف نجد اف العبلقات القرابية قداضمحمت السباب كثيرة
منيا البعد الجغرافي لمسكف بيف سكف العائمة النككية كسكف اقربائيا ،مع عامؿ تحكؿ العائمة
التاريخي مف عائمة ممتدة الى عائمة نككية ام اف االقارب يعيشكف في نفس البيت الذم تعيش فيو
العائمة النككية ،بينما االف تعيش العائمة النككية في بيت مستقؿ بعيدا عف بيت اكبيكت االقارب،
كاف الضعؼ الذم تعرضت لو العبلقات القرابية كاضمحبلليا ادل الى اف تصبح العائمة النككية
مستقمة اقتصاديا كاجتماعيا عف األقارب
كيمكف أف نتناكؿ فحص العبلقات القرابية لمعائمة الحضرية بناءا عمى تقسيـ العبلقة القرابية في
ثبلثة محاكر ىي:
اكال :العبلقة بيف الزكج اكاالب كعائمتو االصمية
ثانيا :العبلقةبيف الزكجة اكاالـ كعائمتيااالصمية
ثالثا :مقكمات العبلقةبيف العائمة النككية كاالقارب
أوال  :العالقة بين الزوج أو األب وعائمتو األصمية:
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نبلحظ في الكقت الحاضر بأف العبلقة التي تربط الزكج بعائمتو األصمية قد أصبحت عبلقة
ضعيفة كحمٌت محمٌيا العبلقة التي تربط الزكج بزكجتو ،إذ أف ىذه العبلقة أصبحت أقكل مف عبلقة
الزكج بعائمتو األصمية أك الممتدة كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
أ -البعد المكاني بيف سكف الزكج كعائمتو النككية كبيف سكف األقارب
ب -صبلدة كتماسؾ العبلقة االجتماعية بيف الزكج كزكجتو بسبب المساكاة بيف المكانة االجتماعية
لممرأة كالمكانة االجتماعية لمرجؿ ،كىذه المساكاة قد عززت العبلقة االنسانية بيف الزكج كزكجتو
( )1بينما كانت في السابؽ عبلقة الزكج بزكجتو عبلقة يغمب عمييا الطابع التسمطي كمبنية عمى
الرجؿ يتمتع بالحقكؽ كالسمطة ،مف جانب آخر نجد عبلقتو بأىمو أقكل مف عبلقتو
أساس ٌ
أف ٌ
بزكجتو
ج -التشابو في الخبرة كالتجارب بيف الزكج كالزكجة ساعد عمى صبلدة العبلقة التي تربط بينيما
د -التشابو في المستكيات الثقافية كالعممية بؿ ربما في الميف التي يزاكليا الزكجاف ،كما كأف عمؿ
الزكجة خارج البيت ككسب مكارد العيش جعؿ الزكج يقكـ بمساعدة زكجتو بأداء بعض األعماؿ
المنزلية
كنرل أف العبلقة بيف الزكج كعائمتو األصمية قد تعرضت إلى الضعؼ كاإلضمحبلؿ كذلؾ ألسباب
عديدة منيا:
أ -اختبلؼ الخبرة كالتجارب كالمستكيات الثقافية كالعممية كالميكؿ كاالتجاىات كالرغبات
كالطمكحات بيف الزكج كأفراد عائمتو األصمية)(O’Donelle ,1983 :p39
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ب -عزكؼ الزكج عف تقديـ المساعدات المالية كغير المالية إلى أفراد عائمتو األصمية كعزكؼ
األخيرة عف تقديـ المساعدات المالية كغير المالية إلى اإلبف المتزكج
ج -اختبلؼ المينة كالمستكل الثقافي لمزكج عف الميف كالمستكيات الثقافية التي يتمتع بيا أفراد
عائمتو األصمية
د -قمة الزيارات أك انعداميا بيف الزكج كعائمتو األصمية كذلؾ لمتباعد المكاني في السكف كتعقد
الحياة كزيادة مطاليبيا  .كما أف األقارب ناد ار ما يزكركف العائمة النككية ،فالزيارات تنحصر في
مناسبات المسرات كالمآتـ
كعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ،فإف دارسي العائمة يؤكدكف أف عبلقات العائمة النككية العربية مع
قكية بينما العبلقات مع
األقارب مف الدرجة األكلى ،أم أسر التكجيو خاصةالكالديف ىي عبلقات ٌ
األقارب اآلخريف قد أصابيا الضعؼ()Young,p117
كنتيجة لذلؾ تميؿ ( الخكلي) إلى اإلشارة لمعائمة النككية العربية بمصطمح ( العائمة النككية
غيرالمنعزلة)
أما ما يخص االعتقاد الذم يرل أنو في حالة كجكد مشكمة في العائمة اإلنجابية أك عند األقارب
،فإف المشكمة التح ٌؿ مف قبؿ العائمة مما دفع الدكلة إلى التدخؿ في شؤكف العائمة فقامت الدكلة
باستحداث مؤسسات ترعى حاجات العائمة كاألقارب كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بمشاريع الرعاية أك
الخدمات االجتماعية التي ىي عبارة عف مساعدات تقدميا الدكلة لؤلسر بعد ضعؼ كمع ككننا
نرل أف ىذا الكاقع أكثر انطباقا ككضكحا في المجتمعات االكربية أك الدكؿ الصناعية المتقدمة
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ضيؽ جدا في المجتمع العربي ،كذلؾ بسبب المكركث
،فإف ىذه الظاىرة ال نجدىا إال عمى نطاؽ ٌ
االجتماعي كالقيـ كالعادات كالتقاليد
التي جاء ت القيـ الدينية معززة ليا فيما يخص العبلقة االنسانية بيف اآلباء كاألبناء

(سناء

الخكلي:1974،ص. )207
كدعكتو المستمرة أف يحظى اآلباء عند األبناء بأسمى مكانة فيما يتعمؽ باالحتراـ كالحب كالحناف
سنيـ  .كنؤكد مجددا أف ىذه
طكؿ حياتيـ ،يضاؼ إلى ذلؾ تأكيد الرعاية الخاصة في كبر ٌ
الظاىرة ماىي إال انعكاس لقيـ دينية كثقافية ميمة في حياة اإلنساف العربي.
كمف خبلؿ ما تـ عرضو ،فاف المتكقع اف تككف الركابط بيف األبناء ككالدييـ ركابط قكية،
كىذايصدؽ بشكؿ خاص عمى العبلقة بيف األبناء ككالدتيـ
ثانيا :العالقة بين الزوجة أو األم وعائمتيا األصمية:
بسبب عكامؿ التحضر كالتصنيع كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية ،تعرضت العبلقة القرابية التي
تربط الزكجة أك األـ بعائمتيا األصمية إلى الضعؼ مثمما تعرضت العبلقة بيف الزكج أك األب
كعائمتو األصمية الى الضعؼ الذم اشرنا اليو مسبقا  .كفي ظؿ ىذه االكضاع اصبحت عبلقة
الزكجة بزكجيا تتقدـ عمى العبلقة بيف الزكجة كاميا ،بينما في عصر ما قبؿ التصنيع كالتحضر
كالتنمية الشاممة كانت العبلقة التي تربط الزكجة باميا عبلقة اقكل مف العبلقة التي تربط الزكجة
بزكجيا ( ، ( Fletcher,1976 :p23عمما باف ضعؼ لعبلقة التي تربط الزكجة باميا ترجع الى عدة
عكامؿ اىميا ماياتي:
67

أ -اختبلؼ المستكيات الثقافية كالعممية بيف البنت كاالـ  ،فالبنت قد تككف مثقفة كعمى مستكل
عاؿ مف التحصيؿ العممي بينما االـ قد تككف أمية اك تق أر كتكتب فقط ،كىذا التفاكت في المستكل
الثقافي بيف االـ كالبنت كاف سببا في ضعؼ العبلقة بينيما )(Young,p121
ب -اختبلؼ الميف التي تزاكليا كؿ مف البنت المتزكجة كاميا ،فالبنت المتزكجة قد تمارس دكر
المكظفة اك المعممة اك الخبيرة فضبل عف دكر ربة البيت ام انيا تحتؿ كتمارس دكريف اجتماعييف
متكامميف في آف كاحد بينما تمارس االـ مينة ربة البيت فقط ام انيا تحتؿ دك ار اجتماعيا كاحدا
كىذه الحالة ادت الى ضعؼ العبلقة بينيما.
ج -تباعد المسافة بيف سكف البنت المتزكجة كسكف اميا كىذا التباعد يجعؿ مكضكع الزيارات
كتقديـ المساعدات كاليدايا ام ار صعبا ،ليذا تعرضت العبلقة االنسانية بيف البنت المتزكجة كاميا
الى الضعؼ كالتداعي.
د -تكسع عبلقات كاتصاالت البنت المتزكجة في المجتمع المحمي كالمؤسسات البنيكية بسبب
عمميا كثقافتيا كمستكاىا االجتماعي ،بينما حافظت عبلقة االـ بالمجتمع المحمي اك العائمة عمى
حالتيا السابقة فعبلقة االـ انحصرت فقط بافراد عائمتيا اك جيرانيا كلـ تمتد الى اكساط كاسعة مف
المجتمع مما جعؿ حياتيا محدكدة كرتيبة كىذا اثر تاثي ار سمبيا في مجرل العبلقة التي تربط البنت
المتزكجةباالـ ()Rosser,F,1981 :p41
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في ذات الكقت الذم ضعفت فيو العبلقة االجتماعية بيف البنت المتزكجة كاميا كاىميا ،كاصبحت
العبلقة التي تربط البنت المتزكجة بزكجيا كعائمتيا النككية عبلقة متينة كمتماسكة كذلؾ لبلسباب
االتية:
أ -سكف الزكجيف في بيت كاحد مع االبناء كالبنات مما خمؽ كحدة اجتماعية متماسكة يمكف اف
تؤدم دك ار كبي ار في جمب انتباه الزكجة الى ىذه الكحدة كاالبتعاد عف محيط االىؿ كاالقارب ،اذ اف
العائمة النككية اصبحت المحكر االساس الذم يجمب انتباه الزكجة بينما االقارب اك العائمة
االصمية اخذت تحتؿ مكانة ثانكية في فكر كاحاسيس البنت المتزكجة .
ب -مشاركة الزكجيف لنفس الخبرات كالتجارب كالمشكبلت كالتحديات كالتعاكف فيما بينيما لمكاجية
االخطار كالتحديات التي ىي مشتركة بيف

االثنيف( فلاير،ـ س:ص)81

ج -المساكاة في لمكانة االجتماعية بيف الزكج كالزكجة بسبب تعمؽ العبلقة الزكجية بينيما ،اف
مكانة االـ ىي اعمى مف مكانة البنت المتزكجة مما جعؿ البنت تشعر بانيا ال تتمتع بنفس المنزلة
االجتماعية التي تتمتع بيا اميا ،مما يعرض العبلقة التي تربط الطرفيف الى الرسمية كالتصنع
كالتكمؼ كالسيما اف الشخصيف ( البنت المتزكجة كاميا) يعيشاف في بيتيف مستقميف
ثالثا  :مقومات العالقة بين األسرة النووية واالقارب:
ترتكز مقكمات العبلقة بيف العائمة النككية كاالقارب عمى ثبلث عناصر اساسية ىي المساعدات
كاليدايا كتبادؿ الزيارات( ـ.الخشاب:1973،ص . )23فيذه العناصر الثبلثة كانت فاعمة في تعميؽ
العبلقات القرابية في عصر ماقبؿ التصنيع ام في النصؼ االكؿ مف القرف العشريف ليس في
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العراؽ فحسب ،كانما في جميع البمداف النامية كمنيا البمداف لعربية .كلكف خبلؿ مدة التحكؿ
االجتماعي كالتنمية الشاممة كالتحضر كالتصنيع ،ضعفت عناصر كمقكمات العبلقة بيف العائمة
النككية كاالقارب ،كىناؾ الكثير مف الدراسات التي تشير الى ىذه الظاىرة ليس في العراؽ فحسب
كانما في البمداف العربية كالبمداف الصناعية المتقدمة  .ففي دراسة لمعائمة كالقرابة في شرؽ مدينة
لندف كالتي قاـ بيا العالماف ( مايكميكنؾ) ك ( بيتركلمكت)  ،ىناؾ اشارات كاضحة الى اف
مقكمات العبلقة بيف العائمة النككية كاالقارب في مدينة ( كرينج) شرؽ مدينة لندف كانت مكجكدة
كقكية كتعزز العبلقات التي تربط العائمة النككية باالقارب

( )Young ,p136

فالمساعدات التي تقدميا العائمة النككية لبلقارب عمى شكؿ امكاؿ كمساعدات في اداء الشؤكف
المنزلية اك تربية االطفاؿ كانت مكجكدة ،كاالقارب كانكا يساعدكف العائمة النككية في تربية ابنائيا
كاتخاذ الق اررات التي تتعمؽ بمستقبميا اك منحيا مساعدات مالية في حالة الحاجة اك العكز ،فضبل
عف اليدايا التي كاف الطرفاف يتبادالنو في المناسبات،كذلؾ الزيارات المستمرة بيف العائمة النككية
كاالقارب
اما دراسة البناء االسرم كالقرابي لمدكتكر ( احساف محمد الحسف) التي اجراىا في مدينة بغداد عاـ
(، )1988فتشير الى اف العبلقات القرابية في مدينة بغداد قد تعرضت الى الضعؼ كالتداعي
كذلؾ لعدة اسباب منيا :انشطار االسرة العراقية بعد زكاج االبناء كالبنات كاستقبلليـ مف حيث
السكف ،كعيشيـ في مساكف بعيدة عف مساكف االقارب ،اال اف ىذه المساكف لـ تكف في منطقة
كاحدة كما الحاؿ عميو في دراسة لندف،بؿ كانت في اماكف متفرقة .
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كاستقبللية السكف بيف االقارب كاألسر النككية ،ادل الى ضعؼ العبلقات بيف الطرفيف،فضبل عف
اختبلؼ ظركؼ كمعطيات األسر النككية عف ظركؼ كمعطيات االقارب ،مما سبب كجكد حكاجز
اجتماعية كنفسية بيف األسر النككية كاالقارب .
-3العالقات اإلجتماعية الجوارية:
التجاكر السكني في المجتمع الحضرم ىك إقامة السكاف بعضيـ قرب بعض ،كىؤالء السكاف غالبا
ما يتعاشركف كيتزاكركف كيتعاكنكف فيما بينيـ (

)Lédrut,Raymond,1968 :p106

في شتى المجاالت،

كمف ذلؾ الحاجة إلى استعارة اعدادات لكجبات غذائية أك أعشاب  ،أك الحاجة إلى مف يرعى
طفبل أك كديعة لفترة كجيزة ،كىـ يشترككف معا في األفراح كاألحزاف في السراء كالضراء إلى غير
ذلؾ.كما تعتبر المحافظة عمى العبلقة الطيبة مع الجيراف كزيارتيـ كمعاكنتيـ في مختمؼ
المجاالت كالمناسبات كاجب مقدس لدل الشعكب العربية كاإلسبلمية ،كقد أعتبر مف المكبقات أف
يعتدم جار عمى حرمة جارىف كلكف كاقع اليكـ بدأت تختفي ىذه المعاني النبيمة مف قامكس
العبلقات بيف الجيراف  ،حتى أف العبلقة بيف أبناء الجيراف أصبحت محدكدة جدا نظ ار لمخطر الذم
يتيدد األطفاؿ في الشكارع ،كرغبة األكالد في المككث داخؿ المنزؿ لتكفر كسائؿ الترفيو كالفيديك
كالتمفاز كالكمبيكتر ,كسائؿ الرياضة كمذاكرة

الدركس .

-4العالقات االجتماعية في األسرة الجزائرية:
--1-4العالقة بين الزوج و الزوجة:
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ك تقكـ عمى أساس الحقكؽ ك الكاجبات المتبادلة بيف الزكجيف ،فما ىك حؽ لمزكجة يعتبر كاجب
عمى الزكج ك العكس صحيح ،ك في األسرة الجزائرية نجد مف كاجبات المرأة رعاية األطفاؿ ك
تربيتيـ حتى زكاج البنت ك بمكغ الذكر ك اتجاىو إلى عالـ الرجاؿ ،إضافة إلى ذلؾ يمقى عمى
عاتقيا مسؤكلية كؿ األشغاؿ المنزلية ،أما الزكج فإنو ك تحت تأثير العكامؿ السابقة (القرابة ،النظاـ
األبكم…) يحاكؿ إظيار السمطة المطمقة عمى زكجتو عف طريؽ إبراز رجكلتو أماميا ك
االستخفاؼ بآرائيا ك عدـ مشاكرتيا في أغمب األحياف ك ال سيما عند تكاجده إلى جانبيا في كسط
أفراد العائمة الكبيرة ،ألنو يرل في ذلؾ الكسيمة الكفيمة بضماف ك تقكية رجكلتو ك كرامتو ،ك ىكذا
تصبح الزكجة تحت طاعة الزكج بحيث تقبؿ سمككياتو ميما كانت ،ك ىذا ما يؤدم إلى حدكث
ىكة في العبلقة الزكجية بحيث تبقى النظرة التقميدية إلى الزكجة ،التي تصبح في ظؿ ىذه
ٌ
الظركؼ تشعر بالسمبية ك عدـ الثقة بالنفس ك ىك ما قد يجعميا تضع ىدفيا األكؿ بعد الزكاج ىك
خدمة زكجيا ك أبنائيا ،كىك ما تربي المرأة ابنتيا عميو منذ مراحؿ طفكلتيا األكلى ،دكف النظر إلى
حقيا في العدالة مع زكجيا في مختمؼ جكانب الحياة المادية

كالمعنكية كما حددىا الديف

الحنيؼ).فإف القكامة الرجكلية كالييمنة الذككرية 1ال تعني في أم حػاؿ مػف األحكاؿ تسمط الزكج
عمى الزكجة ،أك عدـ المساكاة في المسؤكليات المشتركة ،بؿ أف الشرع ساكل بيف الزكجيف فيما
يمكف فيو التسكية ك فاضؿ بينيما فيما ال يمكف التسكية فيو ،كفقا لمفركؽ البيكلكجية ك الطبيعية ك
التي منيا تكميؼ الرجؿ بكجكب النفقة عمى المرأة الذم يعتبر حقا ليا ميما يكف فإف ضماف

1

 الهٌمنة الذكورٌة عند بٌار بوردٌو  pièrre BOURDIEUهً خاصٌة كونٌة متجذرة فً الوعً األفراد وهً تعلن عن نفسها كنظام طبٌعً ثابت ،لكنهافً األصل بناء اجتماعً تارٌخً ثقافً زوتعد اإلختالفات الفٌزٌولوجٌة الخارجٌة بٌن الجنسٌن المنطلق الذي ٌشٌر عن الهٌمنة الذكورٌة وٌخفً جذورها
التارٌخٌة.لهذا فالهٌمنة الذكورٌة عنف رمزي ٌمارس على الرجال والنساء على حد سواء .كما أن النساء داخل اقتصاد الممتلكات الرمزٌة ٌعتبرن هبات
للتبادل وقنوات التواصلبٌن القبائل وطرٌقة ٌكسب بها الرجال الشرف والسلطة ،وعلى هذا األساس ٌسقط الرجال فً بحثهم عن اإلعتراف بفحولتهن فً
صراعات.وأخٌرا تقوم مجموعة من المؤسسات اإلجتماعٌة بإعادة إنتاج الهٌمنة الذكورٌة.

72

استمرار ك استقرار النسؽ األسرم يقكـ أساسا عمى طبيعة العبلقة الزكجية أم (أف طبيعة البناء
األسرم تتحدد أساسا في نمكذج طبيعة العبلقات ك التفاعبلت بيف الزكجيف باإلضافة إلى
أطفاليما)
-2-4عالقة األب باألبناء:
ك ىي عبلقة مبنية عمى احتراـ ك طاعة االبف لؤلب ،فيرل االبف أنو مف حؽ األب إلزاـ ك فرض
قيـ ك سمككيات عمى األبناء باعتباره صاحب القكة ك المالؾ في األسرة ك تبقى عبلقتو التبعية ىذه
ك تستمر منذ صغره إلى غاية رشده ،أيف يبقى خاضعا ألبيو في مختمؼ الجكانب المادية ك
االجتماعية لذلؾ نجد أف الطفؿ الذكر يمعب دك ار ىاما في استم اررية القيـ األبكية ،حيث يحدد
تكارث ىذه القيـ داخؿ األسرة ،فعبلقة األب باالبف تأخذ نمكذج عبلقة عدـ تكافؤ ،حيث أنيا
عبلقة عمكدية في اتجاه كاحد فعمى االبف االحتراـ ك الطاعة ك قبكؿ كؿ األكامر الصادرة عف أبيو
دكف نقاش ،ميما كاف سنو ،أما عبلقة األب بالبنت فيي عبلقة جد متحفظة فإضافة إلى طاعة
األب ك االستجابة ألكامره فيي تتميز بالخجؿ ك الحشمة "…
--3-4عالقة األم باألبناء:
إف األـ تككف عبلقتيا العاطفية صمبة مع الذكر مقارنة باألنثى ك يتجمى ذلؾ مف خبلؿ التمييز
بينيما ،إذ تحاكؿ األـ إدخاؿ قيـ األبكية فيو بترسيخ فكرة الرجكلة-السمطة – القكة ،...مما يؤثر
عمى شخصيتو حيث يصبح ينافي كؿ جنس مخالؼ لو بدءا بأختو ك أمو ك زكجتو … ،ك ىي
نفس الفكرة التي أكدىا أغمب الباحثيف العرب في ىذا المجاؿ ك التي مفادىا أف الزكجة األـ داخؿ
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األسرة أصبحت تعيد إنتاج القيـ التقميدية األبكية ،فالمرأة ك رغـ مناداتيا بالحرية ك المساكاة مع
الرجؿ إال أنيا تعمؿ عمى زرع بذكر استمرار ىذا النظاـ بشكؿ غير كاعي ،أما عبلقتيا بالبنت
فيي مختمفة مف حيث المعاممة ك التربية ،ك ىنا ال تككف لمبنت نفس الفرصة مثميا مثؿ الذكر في
تحقيؽ شخصيتيا ،فالزكجة األـ تسعى إلى تمقيف ابنتيا قيـ ك عادات أسرية ،كشغؿ البيت…،
إضافة إلى تعكيدىا عمى صفة الحرمة ك الحشمة أماـ جنس الذكر ميما كاف سنو بداية بأخييا ك
كالدىا إلى غاية زكجيا في المستقبؿ
- 4-4عالقة األخوة و األخوات :تأخذ ىذه العبلقة ثبلث صيغ ىي
عالقة اإلخوة الذكور  :ك تتميز بالمرح ك المعب مع بعضيـ البعض في فترة الطفكلة ،لكف
تتغير تدريجيا مع كبر السف ،حيث تصبح يسكدىا الجدية ك االلتزاـ المتبادؿ ،ك عبلقة التعاكف في
مختمؼ المجاالت الزراعية االجتماعية… ك تزداد مسؤكلياتيـ عندما يتعمؽ األمر باألمكر األسرية
الخاصة ،كما يتمتع األخ األكبر بمكانة ىامة داخؿ األسرة بعد مكانة األب ،ك تمقى عمى كاىمو
مسؤكلية رعاية إخكتو ك أخكاتو األصغر منو حتى ك إف كاف متزكجا ك لو أبناء ،فيك المكمؼ ك
صاحب السمطة األسرية في غياب األب ك بالمقابؿ يحتفظ بعبلقة االحتراـ ك الطاعة ك التقدير
مف طرؼ إخكتو األصغر منو
عالقة األخوات اإلناث :ك تتسـ بالزمالة ك الصداقة ك إفشاء األسرار بينيف ،ك تقكـ عمى التعاكف
في القياـ بأشغاؿ البيت ،كما تقكـ عبلقة احتراـ بيف األخت الصغرل ك الكبرل كتسكد بينيف
عبلقة تضامف في الحفاظ عمى كرامتيف ك شرفيف الذم ىك جزء ىاـ مف شرؼ األسرة
عالقة األخ باألخت  :ك تأخذ تقريبا نفس عبلقة األب مع البنت ،خاصة مع كبر السف حيث تتميز
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بخكؼ ك حشمة األخت تجاه األخ ،ك تستمر ىذه الصفة حتى زكاجيا ك حتى بعد الزكاج
عالقة الحفيد و الحفيدة بالجد و الجدة  :ك ىي عبلقة بيف جيميف مختمفيف ،تتميز بتقدير ك
احتراـ ك طاعة األجداد ميما كانت آراءىـ ك أفكارىـ ،نظ ار لكبر سنيـ مف جية ،ك ألنيـ يعتبركف
رم از ركحيا قكيا لمثقافة األسرية مف جية أخرل ،كما تسكد كذلؾ عبلقة مرح ك ليك بيف ىذيف
الجيميف
الصعوبات والتحديات التي تواجو الكيان األسري:
تكاجو األسرة الجزائرية في مجتمعنا الراىف مشكبلت كتحديات عديدة،مف جراء تعقد الحياة
المعاصرة ،كمكاجية متطمبات كاحتياجات لـ تكف مكجكدة مف قبؿ.
كالكاقع االجتماعي أساسو البناء األسرم ،فاألسرة ىي الخمية االجتماعية األكلى التي يتككف مف
مجمكعيا المجتمع األكبر .كتقصير اآلباء تجاه األبناء مف شأنو تنمية أفراد غير منسجميف مع
اآلباء كغير متكافقيف مع بعضيـ  ،كقد يمتد الخبلؼ بيف األبناء أنفسيـ ليس ىناؾ أسرة تخمك مف
مشكبلت كمعكقات تكاجييا ،فبعض األسر تكاجو ىذه المشكبلت بتماسؾ كتكاثؼ كتضامف
كتبحث عف كسائؿ كسبؿ لمتغمب عمى تمؾ الصعكبات ،كعمى طرؼ آخر ىناؾ أسر يتصارع
أفرادىا كيتنازع أبناؤىا دكف احتراـ أك تقدير بؿ كصؿ إلى اإلقتتاؿ أحيانا كما حدث في غميزاف
عندما أقدـ شقيؽ عمى قتؿ شقيقو بدـ بارد أماـ كالدتيـ (عائمة بكخاتـ) كعندما أقدـ شاب عمى قتؿ
كالدتو  ،كىذا الخمؿ يرجعو المختصكف إلى التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في الكسط
الحضرم كضعؼ الضبط االجتماعي كاختبلؿ التكازف داخؿ النسيج األسرم.
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كما تتأثر العبلقات األسرية بعكامؿ مختمفة تككف ليا آثار ايجابية أك سمبية في الكسط

األسرم

،بؿ تككف ىذه العكامؿ سببا في إيجاد العديد مف التحديات ذات األثر الياـ في الحياة األسرية ،
كمنيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر:أ-حجـ األسرة .ب -الجنس .ج -المستكل االقتصادم .د-
المستكل الثقافي .ق -التحضر كالتمدف .ك-األعمار الزمنية ألفراد األسرة .ز – الكضع الميني
كالكظيفي.
أ -حجم األسرة:
المعركؼ أنو كمما زاد عدد أفراد األسرة زادت تعقيد العبلقات األسرية  ،كخاصة إذا كاف عدد
تكجو يستند إلى
الذككر يفكؽ عدد اإلناث تزداد المشاكؿ كتتعقٌد العبلقات األسرية  ،كىناؾ ٌ
دراسات عممية يرل أنو حاؿ زيادة عدد األفراد داخؿ األسرة الكاحدة ،يقؿ التكافؽ األسرم كتضعؼ
العبلقات األسرية بينما يزداد التكافؽ عندما يقؿ عدد األفراد داخؿ األسرة الكاحدة ،حيث يككف
الكئاـ كالتماسؾ أكثر مف التفكؾ.
ب -الجنس ودوره في العالقات األسرية:
في حاؿ تفكؽ عدد الذككر عمى عدد اإلناث أك العكس ،تختمؼ العبلقة األسرية داخؿ األسرة
الكاحدة،كمازاؿ في مجتمعنا سيطرة النزعة الذككرية عمى اإلناث  ،بقصد التنظيـ كالضبط ،كقد
تككف العكس فتتحكؿ إلى استبداد كتسمط كقير كتقييد لمحرية كىذا الكضع يؤدم إلى تفكؾ أسرم .
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ج -المستوى الثقافي لألسرة:
نبلحظ أف الكثير مف الشباب المراىؽ يميؿ الى الثقافة األجنبية متأث ار باألفبلـ كاألغاني كالمكضة
الغربية في المباس كنكع الحبلقة كغيرىا  ،تعتبر البيئة الثقافية عامبل ىاما في الحفاظ عمى
التماسؾ األسرم  ،فاألسرة الكاعية المتعممة يدرؾ أفرادىا الحقكؽ كالكاجبات  ،عكس األسرة الغير
مثقفة حيث تسكد الفكضى كتختفي قيـ التسامح  ،كتزداد الفرقة كالتشاحف .
د -التحضر والتمدن وأثره عمى األسرة:
مف المعركؼ أف مجتمع المدينة يختمؼ عف مجتمع القرية كالبادية مف حيث الركابط االجتماعية
كاألسرية  ،بؿ ىناؾ اختبلفا كتباينا بيف المدف ذاتيا ،حيث اف مجتمع المدينة مجتمع مفتكح تتكفر
فيو االمكانيات المادية كالثقافية كالحضارية كاالجتماعية ،مما يعقد العبلقات االجتماعية بيف أفراد
األسرة الكاحدة كبينيـ كبيف أفراد مجتمع المدينة .بمعنى أف التماسؾ األسرم في مجتمع المدينة
عادة ما يككف أقؿ في كمو كنكعو عف التماسؾ األسرم في مجتمع القرية.
ه -األعمار الزمنية ألفراد األسرة:
عندما يككف عدد األفراد في األسرة الكاحدة دكف العشريف مف مجمكع األفراد داخؿ األسرة فإف ىذه
السف تمثؿ دركة عدـ التكافؽ األسرم في العبلقات  ،حيث يككف األبناء مف الذككر كاالناث في
صراع نفسي نتيجة اإلضطرابات النفسية كالبيكلكجية كالجنسية كالعقمية  ،كتعارض الكثير مف
اشباع الحاجات في ىذا العمر ،مع عدـ تكفر ىذه الحاجات مع امكانيات األسرة ،كيحاكؿ اآلباء
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تكفير حاجيات أبنائيـ عمى حساب أنفسيـ كأحيانا يمجأكف الى اإلستدانة كاإلقتراض  ،كىذا ما
يضاعؼ معاناة األسرة ماديا كاجتماعيا.
و -الوضع الميني والوظيفي في األسرة:
تتنكع المكانة اإلجتماعية كالمستكل الثقافي في المجمكع العاـ لؤلسر في المجتمع الجزائرم
المعاصر ،كتتأثر العبلقات األسرية بالظركؼ االجتماعية كالثقافية أم البيئة االجتماعية كالثقافية ،
ككمما كانت البيئة االجتماعية كالثقافية مناسبة أدل ذلؾ الى تقارب كتماسؾ العبلقات بيف أفراد
األسرة ،كعادة عند استطبلع الرأم حكؿ الكضع الميني أك الكظيفي لرب األسرة أك األـ العممة
نجد عدـ رغبة البعض في مجتمعنا في ذكر المينة كالراتب الشيرم ألنيا مسائؿ شخصية كمف
الخصكصيات ،فيي في نظرىـ ال تمثؿ المستكل المناسب  ،كبالتالي يخجؿ مف ذكرىا أك يخشى
مف الحسد  ،كمثؿ ىذه المعتقدات كاألفكار ما زالت قائمة حتى عند المثقفيف  ،بؿ إف مثؿ ىذه
المعتقدات كاألفكار ما زالت مف سمات سمكؾ البعض في مجتمعنا،
إف المكانة اإلجتماعية كاألدكار التي يمثميا اآلباء كاألبناء في الحياة كأعباء المسؤكليات في العمؿ
كالكسط االجتماعي المميز لرب األسرة كبيف األقارب كالجيراف تؤثر بدكرىا عمى العبلقات األسرية
اما باإليجاب أك بالسمب(.الشربيني كعبد المجيد منصكر،ص)119
كىناؾ أسباب ساىمت في ضعؼ العبلقات اإلجتماعية األسرية أبرزىا:
 ضعؼ الركابط األسرية نتيجة التفكؾ األسرم الناجـ عف اليجر أك الطبلؽ أك تعدد الزكجاتأك كفاة أحد الزكجيف(مسعكد كساؿ،ص)45
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 ترؾ ميمة تربية األكالد كالتكجيو كالرعاية الى الخدـ كالمربيات التمرد عمى نظاـ األسرة كالرغبة في التحرر مف التبعية ،كالرغبة في تحقيؽ الذات كاالستقبلؿالعاطفي  ،كقد تصؿ أحيانا الى اليركب مف األسرة  ،كضعؼ المردكد الدراسي ،كالتمرد،
كاستعماؿ العنؼ مع الزمبلء كأحيانا مع األساتذة.
 صراع األجياؿ الذم يتكاجد مع كاقع التبايف في المكاقؼ ككجيات النظر ،كقد يشتد الصراعلدرجة تفكؾ العبلقات
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مخطط توضيحي لمراحل عممية تغير البناء اإلجتماعي لألسرة الجزائرية

التغٌر اإلجتماعً

العالقة

األسرة

مجاالته

البنٌة والحجم

األدوار والوظائف

العالقات

مظاهره

تقلص حجم األسرة
من ممتدة إلى نووٌة
وزواجٌة ومتعددة

تقلص وظائف األسرة من
تنشئة،رعاٌة،إشباع
عاطفً،تناسل،تكفل مادي

ضعف العالقات
األسرٌة،القرابٌة
والجوارٌة

الخالصة :التغٌر اإلجتماعً هو حتمٌة اجتماعٌة تمس جمٌع المجاالت اإلجتماعٌة والحٌاتٌة ومن أبرز هذه
المؤسسات هً األسرة التً تعتبر محور ومركز عملٌة التغٌٌر
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خاتمة:
تتأثر العبلقات األسرية في مساراتيا المتعددة بالتغيرات الحاصمة عمى مستكل تككيف األسرة كبنيتيا
الداخمية في عبلقة الزكج مع زكجيو ،في عبلقة األب مع أكالده ،في عبلقة األـ مع بناتيا ،في
عبلقة األسرة الكاحدة مع أقاربيا كجيرانيا.
كما تناكلنا في ىذا الفصؿ العبلقات اإلجتماعية األسرية بالتحميؿ ،كلقد تبيف أنيا بنية معقدة ،فيي
تخضع لطبيعة التنشئة اإلجتماعية ،التي تعتبر بمثابة إعادة اإلنتاج اإلجتماعي لؤلدكار
اإلجتماعية ،كتخضع كذلؾ لنظاـ الذم يكزع القكة كالنفكذ،كبالتالي يمايز العبلقات اإلجتماعية بيف
مختمؼ األطراؼ داخؿ األسرة.
إف تحكؿ الثقافة اإلجتماعية التقميدية في المجتمع الجزائرم،جعؿ مف العبلقة بيف الرجؿ كالمراة
كبيف األميات األكالد تتميز باإلزدكاجية،أم تكجد عناصر تقميدية كأخرل حديثة.
إف خركج المرأة لمعمؿ كاستقبلليا المالي مكنيا مف المشاركة في القرار ز
كما أصبحت العبلقات بيف اآلباء كاألبناء أكثر ليكنة إذ أصبح الشباب يتمتع بحرية أكبر في
اختيار أصدقائو نكفي نكع التعميـ كالميف  ،كأصبح لو رأم ،كاألخذ كالرد في اختيار شريكة
حياتو،كفي السكف مع األىؿ أك اإلنفصاؿ عنيـ.
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الفصؿ الرابع
كاقع األسرة في مدينة غميزاف بيف التقميد كالتحضر

الباب األكؿ
منيجية الدراسة كاجراءاتيا

الباب الثاني
دينامية التحضر كتغير شبكة العبلقات األسرية في مدينة غميزاف

الفصؿ الرابع

الباب األكؿ
منيجية الدراسة كاجراءاتيا

الباب األول :منيجية الدراسة واجراءاتيا
مدخل:
في ىذا الفصؿ نتناكؿ نتائج البحث الميداني في مدينة غميزاف.
-1قبؿ أف ندخؿ في تحميؿ ىذه النتائج ،نقدـ بنكع مف التفصيؿ اإلطار المنيجي كتقنيات البحث
الميداني كىذا ىك محتكل الباب األكؿ ليذا الفصؿ.
 -2أما الباب الثاني،سندخؿ في عمؽ التحكالت التي تعرفيا حاليا األسرة الغميزانية كذلؾ في
تفاعميا مع دينامية التحضر كالتغيرات السكسيكثقافية التي تعرفيا المدينة.
تعتبر الدراسة الميدانية ىي المحؾ الحقيقي لتأكيد النظريات كالتكجيات حكؿ عممية التغير
اإلجتماعي في الكسط الحضرم عمى اعتبار أف ظاىرة التغير مبلزمة تماما لظاىرة التحضر
باعتبارىا ظاىرة اجتماعية حيكية،كلذلؾ اعتبر العديد مف الباحثيف أف األسرة ىي المعيار األساسي
لعممية التغير التي تمس عمؽ األسرة في بنيتيا كتركيبتيا ،كفي كظيفتيا كتفاعبلتيا الداخمية بيف
أف ار األسرة الكاحدة كبيف األقارب كالجيراف مف ناحية أخرل ،كليذه اإلعتبارات كغيرىا تكجيت
لدراسة ىذا المكضكع في نطاقمجالي كجغرافي حتى نتمكف مف معاينة كمعايشة ظاىرة التغير ،
انطبلقا مف السؤاؿ المحكرم،ىؿ تأثرت األسرة في مدينة غميزاف بالتغيرات أـ استطاعت الحفاظ
عمى قيميا التقميدية؟
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كاف كانت األعراؼ كالتقاليد مف أىـ الضكابط كسمات التشريعات الغير مكتكبة في المجتمعات
التقميدية،فقد تبيف أنيا مف أىـ الضكابط كذلكبيف أىؿ الحضر كمف القكانيف الممتدة كالراسخة في
البناء اإلجتماعي لممجتمع الحديث.
كعمى أساس معطيات البحث في مدينة غميزاف ،فقد اتضح أف ركاسب العادات كالتقاليد تمعب
الدكر الكبير في إعادة إنتاج مظاىر الكحدة القديمة القائمة عمى أساس الزيارات كاإللتقاء في
مختمؼ المناسبات ،كتؤدم كظائؼ اجتماعية ىامة غايتيا المحافظة عمى تماسؾ األسرة النككية
كأقاربيا كتعميؽ ركابطيا كالعمؿ عمى استم ارريتيا كاضفاء الكحدة عمى عصبيتيا كقد جرت العادة
اإلجتماعية أف يمتقي أفراد األقارب في المناسبات  ،كاف كانت بعضيا تقاليد دينية  ،إال أنيا ذات
مضاميف اجتماعية كامنة،حيث أنيا شكؿ اجتماعي ألقصى الحدكد،تعمؿ كاستراتيجية لخدمة
األسرة النككية،حيث تكسبيااىمية اتجاه الغرباء كفي الكقت نفسيتعكس مكضعيا كأسرة دات دعائـ
قكية يحقؽ ليا الحاجة المعنكية األساسية كىي:الييبة ،المكانة كالقكة في الكسط الذم تعيش فيو
عندما يمتؼ حكليا األقارب ،كىي بذلؾ تعد عامؿ أعادة أنتاج كحدة األسرة القرابية كتضامنيا
كتماسكيا كىذا ما يؤكد لنا أف آثار التغير اإلجتماعي مف المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضرم
لـ يًثر إال عمى البنية الخارجية لممجتمع .
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أوال:مجاالت الدراسة:
المجال المكاني :اخترت مدينة غميزاف مجاال لمدراسة بحكـ اإلرتباط الزماني كالمكاني كالتاريخي
،كبحكـ الرغبة العممية في اكتشاؼ نكعية العبلقات القرابية كالجكارية التي تربط سكاف المدينة،
كبسبب نقص الدراسة السكسيكلكجية لممدينة رغـ أىميتيا كمكانتيا التاريخية ،حيث شيدت تكسعا
عمرانيا كبي ار كنزكحا سكانيا ىائبل خاصة أثناء العشرية( ،)2000-1990كما استفادت المنطقة مف
عدة مشاريع تنمكية كحضرية ىامة أبرزىا المركز الجامعي كالمنطقة الصناعية.
غميزان في سطور :تقع غميزاف عمى الخط الكطني رقـ  04الرابط بيف العاصمة ككىراف،مما أىميا
أف تككف ىمزة كصؿ بيف الغرب كالكسط فيي بذلؾ تحتؿ مكقعا استراتيجيا ممتاز كأىمية اقتصادية
كتجارية تمتد عمى رقعة جغرافية مساحتيا  4851,21كمـ،2معظميا أراضي فبلحية خصبة ،كبذلؾ
تعتبر منطقة منطقة فبلحية.
حسب التعداد السكاني لسنة  1998تـ احصاء 110866ف،كشيدت المدينة زيادة كبيرة خبلؿ
السنكات األخيرة فحسب اإلحصائيات لتعداد  2008لمسكاف قدر ب 127,153ف،ككصمت إلى
غاية 133,501ف،سنة ،2009ككصمت إلى 164,885ف،سنة.2013
الحضيرة السكنية:عدد البنايات  19120لسنة2009
عدد السكنات  28308لسنة 2009
عدد السكنات المرتبطة بالكيرباء  20892لسنة 2009
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الحضيرة السكنية بغليزان 2009
عدد البناٌات
عدد السكنات
ع.س .المرتبطة بالكهرباء

المجالي الزمني :امتدت ىذه الدراسة طيمة 8أشير نظ ار ألىمية المكضكع مف جية ،كالصعكبات
التي كاجيتني أثناء الدراسة مف أبرزىا عدـ التجاكب مع نكعية األسئمة حيث يعتبرىا بعض
المبحكثيف خصكصيات كأسرار.نقص المراجع العممية كدراسات سكسيكلكجية عف مدينة
غميزاف،رفض بعض المسؤكليف استقبالنا كاإلجابة عف أسئمتنا كعدـ تزكيدنا باإلحصائيات،
محدكدية الفترة الزمنية المخصصة لمدراسة.
المجال البشري :جميع األسر التي يتشكؿ منيا مجتمع المدينة  ،كعمى اختبلؼ مستكيات المعيشة
كالفئات كالصفات اإلجتماعية ،كالستيعاب ىذه األسر اخترنا أسمكب العينة حيث اقتصرت الدراسة
الميدانية عمى عينة مف تمؾ األسر التي بمغ عددىا  120أسرة مكزعة عمى عدة أحياء في المدينة.
المقاربة العامة لمدراسة :يقصد بالمنيج تمؾ الطرؽ كاألساليب التي نستعيف بيا فركع العمـ المختمفة
في عممية جمع البيانات كاكتساب المعرفة مف الميداف كلكؿ ظاىرة أك مشكمة بعض الخصائص
التي تفرض عمى الباحث منيجا معينا لدراستيا ،كيمكف لمباحث أف يستخدـ عدة مناىج كطرؽ
متكاممة تعينو في تحقيؽ ىدفو(ع.ـ.حسف:1979 ،ص.)2
ىذه الدراسة تتناسب مع طبيعة المكضكع الذم يجمع بيف عدة ثنائيات اك ما يعرؼ بالمنيج
المقارف ،كما قمنا باستخداـ المقاربات التالية:
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المقاربة التاريخية  :لربط الماضي بالحاضر الذم يعتمد عمى النقد كالتحميؿ كالتأكد مف صحة
المعمكمات أثناء جمعيا،كمؿ يساعدنا عمى فيـ األحداث المتعاقبة كتجاكز الصعكبات.
المسح اإلجتماعي :في سبيؿ جمع المعمكمات عف أسر العينة كىك جمع المعمكمات كالحقائؽ عف
جماعة مف الناس في بيئة معينة مف حيث ظركؼ معيشتيـ ،كالنشاطات التي يمارسكنيا.
المقاربة الوصفية  :حتى نتمكف مف كضع تصكر يسمح لنا بالكقكؼ عمى حقيقة التحكالت التي
مست أألسرة الغميزانية في بنيتيا ككظائفيا كعبلقاتيا ،كيمكننا أيضا مف جمع البيانات كالمعمكمات
لبمكغ أىداؼ الدراسة .
ثالثا-األدوات المستخدمة في جمع البيانات  :إف لكؿ دراسة ىدؼ أك غرض يجعمو ذات قيمة
عممية  ،كاليدؼ مف الدراسة يفيـ عادة عمى أنو السبب الذم مف أجمو قاـ الباحث بإعداد ىذه
الرسالة كالبحث العممي ىك الذم يسعى دائما إلى تحقيؽ أىدافو ذات قيمة كداللة
عممية(ـ،شفيؽ:1988،ص.)55
نقكـ بعدة خطكات قبؿ الشركع في عممية البحث الميداني،كلعؿ أىـ خطكة ىي القياـ بعممية
استطبلعية كاجراء مقاببلت حرة.
الخطكة الساسية ىي استخداـ تقنيات ميدانية تتناسب مع طبيعة المكضكع كأىميتو اإلجتماعية
كامكانية القياـ بيذه التقنية المتمثمة في إجراء مقاببلت كتكزيع استمارات بعد المسح الميداني.
إجراء التحقيؽ الميداني كاإلتصاؿ بعدة عائبلت كأسر لمحصكؿ عمى حقائؽ مف ميداف البحث.
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تتكقؼ القيمة المكضكعية إلى حد كبير لنتائج البحث عمى طبيعة التقنية أك األداة المستخدمة في
جمع البيانات كسنقكـ باستخداـ :المبلحظة المباشرة،المقابمة،اإلستمارة.
المالحظة المباشرة :اعتمدنا عمى استخداـ المبلحظة خبلؿ الدراسة الميدانية بيف سكاف األحياء
المعنية بالدراسة إلستخبلص آراء كتصكرات حكؿ المكضكع.
المقابمة:اقتصرت ىذه الكسيمة عمى عينة محدكدة تتككف مف  10أفراد ينتمكف إلى عائبلت لكضع
تصكر عاـ حكؿ المكضكع حكؿ األسرة كالتغير في شبكة العبلقات في مدينة غميزاف.
اإلستمارة:تعتبر الكسيمة األنسب كاألكثر شيكعا كاستعماال لجمع المعمكمات (

د.مكريس

أنجرس:2010،ص)204إذ يصمح استعماليا لدل المتعمميف أك غير المتعمميف كما تمكننا مف اإلستعانة
بمتعاكنيف  ،كإلنجاز ىذه اإلستمارة قمنا بتصميـ استمارة كاحدة تتككف مف 50سؤاال.
تدكرفي مجمميا حكؿ تساؤالت الدراسة مكزعة عمى  5مجمكعات:
المجموعة األولى:جمع البيانات األكلية المتعمقة بأسر العينة.
المجموعة الثانية:تتناكؿ الكضع اإلقتصادم كالميني ألسر العينة .
المجموعة الثالثة:تتناكؿ بيانات حكؿ العبلقات الغجتماعية الداخمية .
المجموعة الرابعة :تتناكؿ بيانات حكؿ طبيعة العبلقات اإلجتماعية القرابية .
المجموعة الخامسة:تتناكؿ بيانات حكؿ طبيعة العبلقات اإلجتماعية الجكارية.
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رابعا-عينة الدراسة:
اختيار العينة (حجميا،كحدتيا،مجاليا الجغرافي) حتى نتمكف مف جمع البيانات حكؿ المكضكع في
إطاره الزماني كالمكاني تـ استخداـ أسمكب العينة العشكائية لككنيا تفي بيذا الغرض  ،حيث أف
أفراد العينة تتكفر فييـ المقاييس كالمعايير المناسبة لمفيكـ األسرة.
كقد تـ تحديد أفراد العينة المتمثمة في السر المتكاجدة في أحياء رئيسية في المدينة.
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خاتمة:
كاف كانت األعراؼ كالتقاليد مف أىـ الضكابط كسمات التشريعات غير المكتكبة في المجتمعات
التقميدية ،فقد تبيف أنيا مف أىـ الضكابط كذلؾ بيف اىؿ الحضر كمف القكانيف الراسخة في البناء
اإلجتماعي لممجتمع الحديث.
كعمى أساس المعطيات البحثية في مدينة غميزاف ،فقد اتضح أف ركاسب العادات كالتقاليد تمعب
الدكر الكبير في إعادة إنتاج مظاىر الكحدة القديمة القائمة عمى أساس الزيارات كاإللتقاء في
مختمؼ المناسبات كتؤدم كظائؼ اجتماعية ىامة غايتيا البمحافظة عمى تماسؾ األسرة النككية
كأقاربيا كتعميؽ ركابطيا كالعمؿ عمى اسمت ارريتيا كاضفاء المزيد مف الكحدة عمى عصبيتيا  ،كقد
جرت العادة اإلجتماعية كالزالت أف يمتقي أفراد األقارب في المناسبات المختمفة ،كاف كانت بعضيا
تقاليد دينية ،إال أنيا ذات مضاميف اجتماعية ،تعمؿ كاستراتيجية لخدمة األسرة النككية ،حيث
تكسبيا أىمية اتجاه الغرباء  ،كفي الكقت نفسو تعكس مكضعيا كأسرة ذات دعائـ قكية يحقؽ ليا
الحاجة المعنكية األساسية كىي:الييبة كالمكانة كالقكة في الكسط الذم تعيش فيو عندما يمتؼ
حكليا األقارب  ،كىي تعد بذلؾ عامؿ إعادة إنتاج كحدة األسرة القرابية كتضامنيا كتماسكيا.كىذا
ما يمخص لنا أف آثار التغير اإلجتماعي كاإلنتقاؿ مف المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضرم لـ
يؤثر إال عمى البنية الخارجية لممجتمع ،كبذلؾ ما تزاؿ مدينة غميزاف محافظة عمى عاداتيا
كتقاليدىا رغـ ما تشيده مف تحكالت في جميع المجاالت
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الفصل الرابع

الباب الثاني
دينامية التحضر وتغير شبكة العالقات األسرية في مدينة غميزان

الباب الثاني:دينامية التحضر وتغير شبكة العالقات األسرية في مدينة غميزان
مدخل:
نتناكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ التحكالت األسرية في مدينة غميزاف ،ثـ نستعرض أىـ التغيرات
األسرية الداخمية كالخارجية في المدينة.
لقد سمح لنا مكضكع الباب األكؿ تكضيح المنيجية التي اعتمدنا عمييا في إجراء ىذه الدراسة
كاألدكات المستخدمة التي تنكعت بيف المبلحظة كالمقابمة كاإلستمارة.
كما تناكلنا في ىذا الفصؿ العبلقات اإلجتماعية األسرية بالتحميؿ  ،كلقد تبيف أنيا بنية معقدة ،
فيي تخضع لطبيعة التنشئة اإلجتماعية كالتنظيـ العائمي لممدينة بسبب اإلتنماء كاإلمتداد الريفي
،التي تعتبر بمثابة إعادة الغنتاج اإلجتماعي لؤلدكار اإلجتماعية ف كالقكة كالعبلقات بيف ممثمي
ىذه األدكار ،كتخضع كذلؾ لنظاـ السمطة الذم يكزع النفكذ كبالتالي يميز العبلقات اإلجتماعية
بيف مختمؼ األطراؼ داخؿ األسرة.
إف تحكؿ الثقافة اإلجتماعية التقميدية في المجتمع المحمي  ،جعؿ مف العبلقات بيف الرجؿ كالمرأة
كبيف اآلباء كاألبناء تتميز باإلنتقائية أم تكجد فييا عناصر تقميدية كأخرل حديثة.
مكا أصبحت العبلقات بيف اآلباء كاألبناء أكثر ليكنة إذ أصبح الشباب يتمتع بحرية أكبر في
اختيار أصدقائو  ،كفي اختيار شريكة حياتو،كأصبح يتقاسـ السمطة مع األب اعتمادا عمى مبدأ
التراتبية العائمية،كما قمنا في ىذا الفصؿ بتحميؿ خصائص العينة ،كتفسير نتائج البحث الميداني
عمى مجمكعة مف األسر في مدينة غميزاف مف أجؿ الكصكؿ بيذه الدراسة إلى النتائج المرجكة،

92

كتأكيد فرضية ىذه الدراسة ثـ التعرؼ عمى بعض البيانات األكلية لممبحكثيف التي تشمؿ عمى-:
تكزيع المبحكثيف حسب السف
 تكزيع المبحكثيف حسب الحالة المدنية تكزيع المبحكثيف حسب المستكل التعميمي تكزيع المبحكثيف حسب عدد األطفاؿ.إف ىذه البيانات األكلية كالمختمفة تفيد في معرفة بعض المؤشرات اليامة مف الجكانب اإلجتماعية
كاإلقتصادية كالثقافية لممبحكثيف كتصرفاتيـ كاتجاىاتيـ كشبكة عبلقاتيـ.
دراسة خصائص مجتمع البحث :يتناكؿ ىذا المحكر عرض مجمؿ الخصائص العامة التي تميز
مجتمع البحث فيي تعتبر بمثابة اإلطار المرجعي لمدراسة الميدانية فتقدـ لمباحث صكرة كاقعية عف
مجتمع البحث كىذا ما يساىـ في تفسير كتحميؿ البيانات ،كقد بينت نتائج البيانات العامة جممة
مف الحقائؽ حكؿ خصائص أفراد العينة  ،كتـ تكميميا في الجداكؿ اآلتية:
نوع العينة وموقعيا اإلجتماعي والميني والتعميمي :
مدخل:
دراسة مجاالت البحث كتحديد الفئات كمراتب المبحكثيف كمستكياتيـ اإلجتماعية كالمينية كرتبيـ
الثقافية كمستكاىـ اإلقتصادم كمعمكمات أساسية أكلية ينطمؽ رمنيا البحث اليادؼ كالمكضكعي،
فاألسرة كمؤسسة اجتماعية تتشكؿ منيا كحدات متكاممة نرسـ مف خبلليا معالـ الدراسة.
وتحميل معطيات الدراسة الميدانية يتضمن أيضا تحميل الفرضيات
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عرض

دراسة خصائص مجتمع البحث :نكع العينة كمكقعيا اإلجتماعي كالميني كالتعميمي
جدكؿ رقـ ::01يكضح سف المبحكثيف
السف

التكرار

النسبة

أقؿ مف 35سنة

17

%14

 40-36سنة

46

%38

 45-41سنة

32

%27

 50-46سنة

15

%13

 50فما فكؽ

10

%8

المجمكع

120

%100

سنة اقل من 35
 40-36سنة
 45-41سنة
 50-46سنة
 50فما فوق

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف سف المبحكثيف (أرباب أسر العينة) أف الفئة العالية مابيف -36
 45بنسبة ،% 65عمى اعتبار أف ىذه الفئة ىي التي تمثؿ المجتمع الغميزاني خصكصا
كالجزائرم عمكما ،تمييا الفئة أقؿ مف  35بنسبة  ،%14ثـ تمييا الفئة مابيف  50-46بنسبة %13
 ،كالفئة األقؿ ىي  50سنة فما فكؽ ،مما يؤكد أف السف لو دكر كبير في االستقرار األسرم.
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جدكؿ رقـ  : 02يكضح الحالة األسرية لرب األسرة ( الزكج المبحكث)
الحالة العائمية

التكرار

النسبة

متزكج

41 1

95

%

مطمؽ

04

03

%

أرممة

02

02

%

المجمكع

120

100

%

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف غالبية المبحكثيف متزكجكف  114بنسبة  %94كىذا يتناسب
مع الحالة المدنية ألرباب أسر العينة حتى يتسنى لنا تحميؿ جكانب العبلقات األسرية ،أما كضعية
المطمؽ كىي قميمة  04بنسبة  ،% 03أما كضعية األرممة فيي تقتصر عمى حالتيف فقط %02
كلكنيا تمثؿ فئة مف المجتمع.
جدكؿ رقـ  : 03يكضح عدد أفراد أسرة المبحكث
عدد أفراد األسرة
أفراد اقؿ مف

03

النسبة

التكرار
72

22.5

%

مف 06-04

51

42.5

%

مف09-07

28

.5

% 23

مف 10فما فكؽ

41

.5

% 11

المجمكع

201

% 100
95

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف معدؿ عدد أفراد األسرة يتراكح مابيف

06 -04أفراد 51بنسبة

 ،% 42.5تمييا الفئة مابيف09 -07 -عددىا  28بنسبة  ،%23.5بالتساكم مع فئة أقؿ مف 03
أفراد في األسرة الكاحدة 27بنسبة ،%22.5تمييا الفئة مف  10فما فكؽ  14بنسبة  ،%11.5كىذا
يؤكد عمى التكجو نحك سياسة تنظيـ النسؿ كتحديد النسؿ.
جدكؿ رقـ  : 04يكضح المستكل التعميمي لمزكج المبحكث كالزكجة
المستكل التعميمي

النسبة

التك اررات
الزكج

الزكجة

الزكج

الزكجة

% 17

بدكف مستكل

51

20

% 13

%

ابتدائي

71

62

% 14

متكسط

38

29

% 31.5

% 24

ثانكم

92

32

% 24

% 27

جامعي

21

13

% 17 .5

% 10

المجمكع

120

120

%100

%100

22

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ المستكل التعميمي لمعينة المبحكثة الذم يكضح بجبلء ارتفاع المستكل
التعميمي كالثقافي لؤلسر المتحضرة ك التي بمغت  100بالنسبة لمزكج كالزكجة عمى حد سكاء بنسبة
تجاكزت  ،% 80أما الفئة الغير متعممة فيي قميمة جدا
بنسبة.%13ك 20بالنسبة لمزكجة بنسبة .% 17
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15بالنسبة لمزكج المبحكث

* عرض وتحميل نتائج الفرضية األولى:عوامل ومظاىر التغير اإلجتماعي في الجزائر من خالل
األسرة
جدكؿ رقـ 05يكضح الكضعية المينية لمزكج المبحكث
الكضعية المينية

التكرار

النسبة

مكظؼ عمكمي

49

41

%

مينة حرة

27

23

%

متقاعد

10

8

بدكف كظيفة

11

مينة أخرل

23

9

المجمكع

120

100

%0
% 09
%1
%

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ الكضعية المينية لؤلزكاج المبحكثيف كيأتي في المقدمة المكظفيف
العمكمييف  49بنسبة ،% 41يمييا أصحاب الميف الحرة

 27بنسبة  ،%23ثـ يأتي أصحاب

الميف الغير رسمية  23بنسبة  ،%19كما يمثؿ المتقاعدكف  10بنسبة  ،% 08أما األزكاج
الذيف ال يمارسكف أية كظيفة يمثمكف  11بنسبة .%09
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جدكؿ رقـ  : 06يكضح ماإذا كاف الدخؿ كاؼ لتكفير حاجيات أسرة المبحكث
النسبة

مدخكؿ األسرة

التكرار

نعـ الدخؿ كاؼ

24

ال غير كاؼ

78

%65

المجمكع

120

%100

80
70

%35

60
50
ال غٌر كاف
نعم

40
30
20
10
0

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف أغمبية العينة المبحكثة تعتبر أف دخميا غير كاؼ لتكفير
حاجيات األسرة  78بنسبة  ،%65بالمقابؿ يرل اآلخركف أف دخميـ غير كاؼ لتكفير حاجياتيـ
كعددىـ 42بنسبة  ،%35كىذا يدؿ عمى ضعؼ القدرة الشرائية.
جدكؿ رقـ  : 07يكضح ما إذا كاف الزكج المبحكث مرتاح في عممو الحالي
الكضعية المينية

التكرار

نعـ مرتاح

84

النسبة
40

%

ال غير مرتاح

72

60

%

المجمكع

120

100

%
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نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف أغمبية المبحكثيف غير مرتاحيف في عمميـ الحالي

 72بنسبة

،%60بينما يعبر  48مبحكثا بنسبة  ،%40ىذه الكضعية المينية مرتبطة بالقدرة الشرائية طبيعة
المينة.
جدكؿ رقـ  :08يكضح عمؿ زكجة المبحكث
النسبة

عمؿ الزكجة

التكرار

داخؿ البيت

40

33

خارج البيت

16

1

%5

التعمؿ

19

6

%1

المجمكع

120

100

%

%

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف أغمب زكجات المبحكثيف يمارسف عمبل مينيا خارج البيت
بنسبة ،% 51تمييا زكجات يمارسف عمبل مينيا

61

40بنسبة  ،%33مما يؤكد عمى دخكؿ المرأة

عالـ الشغؿ لعدة اعتبارات مادية،اقتصادية،اجتماعية ،ثقافية.أما الفئة القميمة مف النساء المكاتي ال
تعممف  19بنسبة .%16
جدكؿ رقـ  :09يكضح عدد الساعات التي تقضييا الزكجة في العمؿ خارج البيت
عدد ساعات عمؿ الزكجة

التكرار

النسبة

اقؿ مف 05

91

16

%

10-5

85

71

%

99

أكثر مف 10

16

المجمكع

120

%

13

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ عدد ساعات العمؿ التي تقضييا زكجة المبحكث في العمؿ خارج البيت حيث
أف معظـ الزكجات العامبلت يقضيف معدؿ  08ساعات خارج البيت عددىف  85بنسبة ،% 71
تمييا العامبلت االتي يقضيف

19بنسبة %16خارج البيت ،تمييا

 05ساعات أك أقؿ عددىف

العامبلت البلتي يقضيف أكثر مف  10ساعات خارج البيت كعددىف 16بنسبة .%13
جدكؿ رقـ : 10يكضح تأثير عمؿ المرأة عمى كاجباتيا المنزلية
تأثير عمؿ المرأة عمى كاجباتيا المنزلية

التكرار

النسبة

نعـ

47

%39

ال

73

%61

المجمكع

120

%100

يكضح ىذا الجدكؿ التفاكت في الحكـ عمى عمؿ المرأة كتأثيره عمى كاجباتيا المنزلية  ،حيث يؤكد
عدد مف المبحكثيف  47بنسبة  ،% 39بينما يرل آخركف كعددىـ  73بنسبة  ،%61أف خركج
المرأة لو تأثير عمى استقرار البيت رغـ ما تقدمو المرأة مف خدمات داخؿ البيت كخارجو.
جدكؿ رقـ  : 11يكضح األشخاص الذيف يسكنكف مع أسرة المبحكث
األشخاص الذيف يسكنكف مع

النسبة

التكرار

األسرة
100

08

كالد الزكج

10

كالدة الزكج

17

كالدة الزكجة

60

كالد الزكجة

50

% 04

أقارب

40

% 03

ال احد

87

المجمكع

120

14

%
%

05

66

%

%

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ عدد األشخاص الذيف يسكنكف مع أسر المبحكثيف  ،أغمبية األسر تفضؿ
االنفصاؿ عف األقارب كالعيش بدكنيـ كعددىـ  78بنسبة  ،%66بينما ىناؾ أسر صغيرة الحجـ
تعيش مع أحد أقاربيا ،كالدة الزكج  17بنسبة ،%14كالد الزكج  10بنسبة  ،% 08كالدة الزكجة
 06بنسبة ،%05نفس النسبة مع كالد الزكجة ،باإلضافة إلى أقارب آخريف  04بنسبة.%03
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جدكؿ رقـ : 12يكضح نكع ك نمط السكف الذم يممكو المبحكث
%

النسبة

نكع كنمط السكف

التكرار

شقة

44

% 37

فيبل

21

% 17

سكف اجتماعي

37

منزؿ العائمة

81

% 15

المجمكع

120

% 100

% 31

شقة
فٌال
سكن اجتماعً
منزل العائلة

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ نكع كنمط السكنات التي يمتمكيا األزكاج المبحكثيف تأتي في المقدمة
أصحاب الشقؽ كعددىـ

 44بنسبة  ،%37يمييا أصحاب السكنات االجتماعية كعددىـ

37

بنسبة،%31يمييا أصحاب الفيبلت كعددىـ  21بنسبة  ،%17كىناؾ أسر تسكف في منازؿ العائمة
كتنتمي غالبا إلى األسرة الممتدة كعددىـ 18بنسبة .% 15
جدكؿ رقـ  : 13يكضح عدد غرؼ منزؿ المبحكث
النسبة%

عدد غرؼ المنزؿ

التكرار

غرفة كاحدة

12

%10

غرفتيف

72

22.5%

ثبلثة غرؼ

54

37.5%
102

أربع غرؼ

62

% 22

أكثر مف  4غرؼ

10

%08

المجمكع

120

%100

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف معدؿ الغرؼ التي تعيش فييا األسر الصغيرة ىي

 03غرؼ

عددىا  45بنسبة  ،%37.5ثـ األسر التي تعيش في  04غرؼ كعددىا  26بنسبة  ،% 22ثـ
تمييا األسر التي تعيش في غرفتيف كعددىا  27بنسبة ،%22.5تمييا األسر التي تعيش في غرفة
كاحدة كعددىا

12بنسبة  ،%10كىناؾ أسر تعيش في أكثر مف

 04غرؼ كعددىـ

10بنسبة.%08
جدكؿ رقـ  : 14يكضح ما إذا كاف عدد الغرؼ مناسب لعدد األفراد
ىؿ عدد الغرؼ يتناسب مع عدد أفراد األسرة؟ التكرار

النسبة%

نعـ مناسب

46

%38

ال غير مناسب

74

%62

المجمكع

120

%100

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف معظـ األسر يؤكدكف أف عدد الغرؼ ال يتناسب مع عدد أفراد
األسرة حيث نرل أف ىناؾ تناسب بيف عدد الغرؼ كعدد أفراد األسر فيي في نظر

 74مبحكث

كرب أسرة بنسبة  %62التتناسب إطبلقا  ،بينما يرل  46مبحكث بنسبة  % 38أف ىناؾ تناسب
بيف عدد الغرؼ كعدد أفراد األسر.
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جدكؿ رقـ  : 15يكضح ما إذا كاف البيت مزكد بأجيزة الكتركنية
النسبة%

ىؿ البيت مزكد بأجيزة الكتركنية؟

التكرار

نعـ مزكد

89

% 47

ال غير مزكد

31

% 62

المجمكع

120

%100

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ االستخداـ الكاسع لؤلجيزة االلكتركنية كااللكترك منزلية في األسر
المبحكثة كالحضرية كعددىـ

89بنسبة ،%75بينما تنعدـ ىذه التجييزات في بعض األسر

المبحكثة كعددىا  31بنسبة ، % 26كىذه الظاىرة ترتبط أيضا بالكضع االقتصادم لؤلسر.
جدكؿ رقـ  : 16يكضح عممية ترميمات داخؿ المسكف
ىؿ قمت بترميمات داخؿ المسكف؟

التكرار

ال

38

%32

الشرفة

92

%24

المطبخ

63

% 03

الغرؼ

71

% 41

120

%100

نعـ

المجمكع

النسبة%

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أغمبية المبحكثيف قامكا بترميمات عمى مساكنيـ كعددىـ

 77بنسبة

%68في عدة أماكف داخؿ البيت ،يقابمو عدد 38مبحكث لـ يقـ بترميـ البيت بنسبة .%32
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جدكؿ رقـ  :17يكضح مدل رضا المبحكث عف المسكف
النسبة%

الرضا عف المسكف

التكرار

نعـ راض

70

%58

ال غير راض

50

%42

المجمكع

120

%100

نبلحظ مف خبلؿ أرقاـ ىذا الجدكؿ أف معظـ األزكاج المبحكثيف راضيف عف المسكف كعددىـ
70بنسبة ، %58نجد بالمقابؿ أف عدد  50بنسبة  %42غير راضيف عف مساكنيـ.
جدكؿ رقـ : 18يكضح نكع األسرة
نكع األسرة

التكرار

النسبة%

األسرة الكبيرة

48

%39

األسرة الصغيرة

72

%61

المجمكع

120

100
80
األسرة الصغٌرة
األسرة الكبٌرة

100 %

يكضح ىذا الجدكؿ نكع األسر حسب عينة التي قمنا بيا حيث نجد أف األسر الكبيرة الممتدة
عددىا  39بنسبة  %32.5تمثؿ األقمية  ،بينما نجد أف األسر الصغيرة النككية عددىا
81بنسبة %67.5تمثؿ األغمبية  ،كىك النمط الذم ينطبؽ عمى األسر الحضرية كمظير مف
مظاىر التغير األسرم.
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60
40
20
0

جدكؿ رقـ :19يكضح تفضيؿ العيش ضمف األسرة الصغيرة أـ الكبيرة
ىؿ تفضؿ العيش ضمف األسرة الصغيرة أـ

التكرار

النسبة التكرار

النسبة

الكبيرة؟
األسرة الكبيرة

األسرة الصغيرة

التعاكف ك التضامف

41

48 % 12

حماية الكياف العائمي

61

% 13

رعاية الكالديف

18

% 15

االستقبللية في القرار

26

72 % 22

االستقرار كالحرية

42

% 20

التحكـ في تربية األكالد

22

% 18

120

120 %100

المجمكع

39%

61%

100%

يكضح ىذا الجدكؿ األسباب التي أدت إلى تفضيؿ المبحكثيف العيش ضمف األسر الكبيرة أك
األسر الصغيرة  ،حيث يكضح ىذا الجدكؿ أف تفضيؿ العيش ضمف األسر الصغيرة تمثؿ األغمبية
كعددىا  72بنسبة  ،%61بينما يفضؿ األقمية العيش ضمف األسر الكبيرة كعددىا
بنسبة.%39كىذا أيضا مظير مف مظاىر األسرة الحضرية كالتغير األسرم.
*عرض وتحميل الفرضية الثانية

:تأثير عوامل ومظاىر التغير اإلجتماعي عمى العالقات

اإلجتماعية األسرية
جدكؿ رقـ  : 20يكضح مدل تدخؿ األىؿ في شؤكف األسرة
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48

التكرار

تدخؿ األىؿ في شؤكف

%

النسبة

األسرة
نعـ

91

% 16

ال

36

%52.5

أحيانا

83

%31.5

المجمكع

120

% 100

ىذا الجدكؿ يؤكد أف األسر الحضرية الصغيرة تتجو نحك االستقبللية في القرار كترفض تدخؿ
األقارب في شؤكنيا الداخمية كتمثؿ  63بنسبة  ،%52.5بينما ىناؾ أسر صغيرة ال ترل مانعا في
التشاكر مع األقارب في قضايا أسرية57بنسبة.%47.5
جدكؿ رقـ : 21يكضح كيفية التصرؼ عند مكاجية مشكمة
كيفية التصرؼ

التكرار

النسبة %

نتعاكف عمى حميا

70

58

%

نتجاىميا

92

24

%

نتبادؿ االتياـ

21

18

%

المجمكع

120

100%

أرقاـ ىذا الجدكؿ تكضح كيفية تصرؼ األسرة الحضرية عند مكاجية أم مشكمة ،حيث أف التعاكف
كالتضامف في مكاجية المشاكؿ ىي السمة الغالبة كعددىـ
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 70بنسبة ،%58بينما يفضؿ البعض

تجاىؿ المشكمة كعددىـ 29بنسبة ،%24بينما يتبادؿ آلخركف كىـ األقمية االتيامات كعددىـ 21
بنسبة. %18
جدكؿ :22يكضح نكع العبلقة بيف المبحكث كزكجتو
التكرار

ىؿ لديؾ صمة قرابة مع

%

النسبة

زكجتؾ؟
نعـ

46

38

%

ال

74

62

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ عبلقة القرابة العائمية بيف المبحكث كزكجتو حيث تؤكد األرقاـ أف

 46منيـ

بنسبة % 38لدييـ صمة قرابة مع أزكاجيـ  ،بينما يؤكد  74منيـ بنسبة  % 62ليس لدييـ صمة
قرابة مع الزكجات كىذا مظير آخر مف مظاىر التغير االجتماعي األسرم
جدكؿ ::23يكضح كسيمة التعرؼ عمى الزكجة
كيؼ تعرفت عمى زكجتؾ؟

التكرار

النسبة

بكاسطة األقارب

33

27.5

%

عبلقة العمؿ

18

15

%

بكاسطة الجيراف

17

14

%

عبلقة شخصية

52

43.5

%
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المجمكع

% 100

120

يكضح ىذا الجدكؿ كيفية التعرؼ عمى الزكجات  ،اما بكاسطة األقارب كعددىـ
 ،%27.5كاما بكاسطة عبلقة العمؿ عددىـ

 33بنسبة

 18بنسبة  ،%15كاما عف طريؽ عبلقة الجكار

كعددىـ  17بنسبة  ،%14كاما عف طريؽ عبلقة تعارؼ شخصية

 52بنسبة  ،%43.5كىذه

العبلقة األخيرة ىي مظير مف مظاىر التحضر كالتغير األسرم.
جدكؿ  : 24يكضح الطرؼ المتكفؿ باقتناء لكازـ البيت
%

مف يقكـ باقتناء لكازـ البيت؟

التكرار

النسبة

الزكج

43

8.5

%2

الزكجة

82

3.5

%2

نتعاكف معا

58

48

المجمكع

120

%
% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طبيعة العبلقة بيف الزكجيف في اقتناء لكازـ البيت حيث أصبح األمر ال
يقتصر فقط عمى الرجؿ بؿ أصبح لمزكجة دكر ىاـ في المشاركة كالتعاكف حيث تشير األرقاـ أف
الزكجيف يتعاكناف معا عمى اقتناء لكازـ البيت حسب العينة نجد أف عددىـ 58بنسبة، %48
ثـ يأتي دكر الزكج في اقتناء لكازـ البيت كعددىـ

 34بنسبة  ،% 28.5يميو الزكجة بعدد 28

بنسبة  %23.5باعتبارىا شريكا أساسيا كىذا أيضا مظير مف مظاىر التغير األسرم.
جدكؿ رقـ  : 25يكضح مساعدة الزكج لزكجتو في أمكر المنزؿ
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مساعدة الزكج لزكجتو في أمكر

التكرار

%

النسبة

المنزؿ
نعـ

43

% 28

ال

74

9

%3

أحيانا

39

3

%3

المجمكع

120

% 100

يكضح لنا ىذا الجدكؿ ميزة أخرل كمظير مف مظاىر التغير األسرم كيتمثؿ في مشاركة الزكج
لزكجتو في أمكر المنزؿ رغـ أف المؤشرات كاإلحصائيات تميؿ إلى اعتقاد األزكاج أف أمكر المنزؿ
ىي مف كاجبات الزكجة كعددىـ

 47بنسبة

 ،% 39بينما ىناؾ أزكاج يساعدكف أحيانا

كعددىـ 39بنسبة ،%33أما المؤيديف فعددىـ  34بنسبة.% 28
جدكؿ رقـ  26يكضح مساىمة الزكجة في مصركؼ البيت
مساىمة الزكجة في مصركؼ

التكرار

النسبة

%

البيت
نعـ

33

27.5

%

ال

42

35

%

أحيانا

45

37.5

%

المجمكع

120

% 100
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ىذا الجدكؿ يكضح مدل مساىمة الزكجة العاممة طبعا في مصركؼ البيت كىذا أيضا يعتبر
مظير مف مظاىر التغير األسرم كسبب جكىرم لعمؿ المرأة  ،حيث أف أغمبية الزكجات العامبلت
يساىمف في مصركؼ البيت كعدد العينة  78بنسبة  %65بصكرة دائمة ،ك 42عينة بنسبة %35
ال يساىمف في مصركؼ البيت.
جدكؿ رقـ  :27يكضح مسؤكلية مراجعة الدركس لؤلبناء في البيت
مف يقكـ بمراجعة الدركس

التكرار

النسبة

%

لؤلبناء؟
الزكج

83

31

%

الزكجة

65

47

%

اإلخكة

62

22

%

المجمكع

120

% 100

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف الزكجات ىف مف يتحممف مسؤكلية مراجعة الدركس ألبنائيـ في البيت
كىذا يدؿ عمى دكر المرأة المحكرم كثقافتيا كىك أيضا مظير مف مظاىر التحضر كالتغير األسرم
في المدينة كعددىف  56بنسبة ،%47يمييا الزكج  38بنسبة  ،% 31ثـ اإلخكة  26بنسبة .%22
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جدكؿ رقـ  :28يكضح استئذاف الزكجة عند خركجيا مف المنزؿ
استئذاف الزكجة عند

التكرار

%

النسبة

خركجيا مف المنزؿ
نعـ

25

43.5

%

ال

45

37.5

%

أحيانا

23

9

المجمكع

120

%1
% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طبيعة العبلقة الزكجية المبنية عمى التعاكف كالثقة كاالحتراـ أثناء خركج المرأة
مف المنزؿ متكجية إلى العمؿ بدكف استئذاف كعددىف  45بنسبة  % 37.5ألف المرأة انتقمت في
ىذه الكضعية مف زكجة إلى مكظفة رسمية ممتزمة بحقكؽ ككاجبات كتكقيت زمني  ،كىذه صكرة
أخرل مف مظاىر التحضر كالتغير األسرم  ،كىناؾ زكجات تفضؿ استشارة زكجيا أثناء خركجيا
كعددىف  52بنسبة  ،% 43.5كىنؾ عينة أحرل تستشير زكجيا أحيانا كعددىف
.%19
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 23بنسبة

جدكؿ رقـ : 29يكضح كيفية خركج الزكجة العاممة مف البيت
كيفية خركج الزكجة مف البيت التكرار

النسبة %

محتشمة

62

% 22

متحجبة

42

35

%

عادم

30

25

%

بالنقاب (العجار)

22

المجمكع

120

18

%

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طريقة خركج الزكجة مف المنزؿ حيث أف معظـ الزكجات ترتدم الحجاب
كعددىف  42بنسبة  ،% 35بينما تخرج زكجات في لباس محتشـ كعددىف

 26بنسبة ،%22

كىناؾ زكجات ترتدم لباس عادم كعددىف  30بنسبة ،%25بينما تفضؿ زكجات كضع النقاب
كعددىف  22بنسبة  %18ىذه الكضعية تؤكد احتراـ المرأة لتقاليد كأعراؼ المجتمع .
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جدكؿ رقـ  : 30يكضح طبيعة العبلقة بيف الزكج ك الزكجة
طبيعة

النسبة

التكرار

50

العبلقة

45
40

بيف

35

الزكجيف
23

%

حميمية 82
تفاىـ

72

22.5

%

تكتر

21

17.5

%

تعاكف

44

37

%

تعاون واحترام
توتر

30
25

تفاهم
حمٌمٌة

20
15
10
5

كاحتراـ
المجمكع 120

0

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طبيعة العبلقة بيف الزكج كالزكجة التي ترتكز عمى عدة دعائـ أبرزىا  ،عبلقة
تعاكف كاحتراـ كعددىـ  44بنسبة  ،%37تمييا عبلقة تفاىـ كعددىـ  27بنسبة  ،%22.5تمييا
عبلقة حميمية كعددىـ  28بنسبة  %23كؿ ىذه العبلقات تساىـ في تقكية الركابط الزكجية ،
كىناؾ فئة مف العينات تسكدىا عبلقة تكتر كعددىـ
الضغكطات النفسية كاالقتصادية عمى الزكجيف.
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 21بنسبة  %17.5بسبب الصعكبات ك

جدكؿ رقـ  : 31يكضح طبيعة العبلقة مع األبناء
طبيعة

النسبة

التكرار

45
40

العبلقة

35

مع األبناء

30

%2

حميمية

31

6

تفاىـ

29

24

%

تكتر

17

14

%

تعاكف

34

36

%

تعاون واحترام
توتر
تفاهم

25
20

حمٌمٌة
15
10
5
0

كاحتراـ
المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طبيعة العبلقة مع األبناء تتناسب تماما مع العبلقة بيف الزكج كالزكجة ،
عبلقة تعاكف كاحتراـ كعددىـ  43بنسبة  ،%36تمييا عبلقة حميمية كعددىـ  31بنسبة ،%26
تمييا عبلقة تفاىـ كعددىـ  29بنسبة  ،%24كىناؾ فئة مف العينات تسكدىا عبلقة تكتر كعددىـ
 17بنسبة  % 14كىذه النسبة تعتبر مؤشر عمى ظاىرة االنحراؼ في أكساط الشباب كىذا أيضا
مظير مف مظاىر التحضر كالتغير األسرم .
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جدكؿ رقـ  :.32يكضح اجتماع أفراد األسرة حكؿ مائدة الغذاء
اجتماع أفراد األسرة

التكرار

النسبة

نعـ يجتمعكف

32

27

%

ال يجتمعكف

47

39

%

أحيانا

41

34

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ عدد األسر التي تجتمع مع أفرادىا كعددىا

 32بنسبة  ،% 27كىناؾ أسر

تجتمع فيما بينيا أحيانا كعددىا  41بنسبة ،% 34بينما ىناؾ أسر ال تجتمع بيف أفرادىا كعددىا
كبير  47بنسبة

%39بسبب االنشغاالت كاالرتباطات المينية كالتربكية كاالنشغاؿ أيضا

بالتكنكلكجية اإلعبلمية ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي.
جدكؿ رقـ  : 33يتعمؽ بتخصيص كقتا لبلستماع إلى انشغاالت األبناء
ىؿ تخصص كقتا لبلستماع إلى

التكرار

التكرار

النسبة النسبة

انشغاالت أبنائؾ؟
نعـ

االىتماـ

68

20

%57 % 17

كالرعاية
صعكبة مرحمة

% 18

22

المراىقة
116

ال

كاجب أبكم

62

ضيؽ الكقت

71

االنشغاؿ في

15

% 22
52

%43 % 14
% 12

العمؿ
الثقة في الزكجة 20
المجمكع

% 17
120

120

%100 % 100

يكضح ىذا الجدكؿ مدل اىتماـ األسر بانشغاالت أبنائيا  ،حيث نجد أف ىناؾ أسر تخصص
كقتا لبلستماع إلى انشغاالت أبنائيا كبناتيا كعددىـ  68بنسبة  ،%57بينما ىناؾ أسر ليس ليا
كقت تخصصو ألبنائيا كعددىـ  52بنسبة .%43
جدكؿ رقـ  : 34يكضح طريقة فرض سمطة الزكج عمى زكجتو كأكالده
طريقة فرض سمطة رب األسرة

التكرار

النسبة

الحكار كالتفاىـ

51

42

%

العقاب كالضرب

26

22

%

االحتراـ

43

36

%

المجمكع

120

% 100
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يكضح ىذا الجدكؿ الطريقة التي يمارسيا رب األسرة لفرض سمطتو عمى زكجتو كأكالده تأتي في
المقدمة طريقة الحكار كالتفاىـ كعددىا  51بنسبة  ،%42تمييا طريقة أك أسمكب االحتراـ كعددىا
 43بنسبة ،%36ثـ يأتي أسمكب العقاب كالضرب كعددىـ  26بنسبة .%22
جدكؿ رقـ  : 35يكضح نكع األشخاص الذيف يزكركف األسرة
نكع األشخاص الذيف يزكركف األسرة

التكرار

النسبة

األقارب

45

45

%

األصدقاء ك الجيراف

74

39

%

ال احد

91

16

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ نكع األشخاص الذيف يزكركف األسرة  ،في مقدمتيا األقارب كعددىـ  54بنسبة
 ،%45يميو األصدقاء كالجيراف كعددىـ

 47بنسبة  ،%39كىناؾ أسر ال يزكرىا إال القميؿ

كعددىـ 19بنسبة .%16
جدكؿ رقـ  : 36يكضح ما إذا كاف المبحكث يقكـ بزيارة أقاربو
زيارة أقارب الزكج التكرار

النسبة

دائما

83

31.5

%

أحيانا

62

22

%

ال

72

22.5

%
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يتصؿ بالياتؼ

92

المجمكع

120

24

%
% 100

يكضح ىذا الجدكؿ عبلقة المبحكث كأسرتو مع أقاربو حيث تحرص بعض األسر كعددىا
38بنسبة %31.5عمى عبلقات دائمة مع أقاربيا ،بينما تقكـ بعض األسر بزيارة أقاربيا أحيانا
كعددىا  26بنسبة  ،%22بينما يكتفي البعض عمى االتصاؿ بالياتؼ كعددىـ  29بنسبة % 24
كما أف ىناؾ أسر ال تحرص عمى زيارة أقاربيا 27بنسبة .% 24
جدكؿ رقـ  : 37يكضح مساعدة الزكج المبحكث لعائمتو ماديا
مدل مساعدة الزكج لعائمتو ماديا

التكرار

النسبة

نعـ

50

42

%

ال

92

24

%

أحيانا

41

34

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ عف األزكاج الذيف يساعدكف أقاربيـ ماديا بصكرة دائمة كعددىـ
 ،%42كىناؾ أزكاج يساعدكف أقاربو أحيانا كعددىـ

 41بنسبة  ، % 34بينما ىناؾ أزكاج ال

يساعدكف أقاربيـ كعددىـ  29بنسبة .% 24
جدكؿ رقـ  :38يكضح مساعدة زكجة المبحكث عائمة زكجيا ماديا
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50بنسبة

مدل مساعدة الزكجة لعائمة زكجيا

النسبة

التكرار

ماديا
نعـ

25

21

%

ال

45

45

%

أحيانا

41

34

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ عف الزكجات العامبلت البلتي تساعد عائمة زكجيا ماديا بصفة دائمة
كعددىف  25بنسبة  ،%21كىناؾ زكجات تساعد عائمة زكجيا أحيانا كعددىف  41بنسبة ،%34
بينما تمتنع زكجات كعددىف  54بنسبة .%45
الجدكؿ رقـ :39يكضح ماإذا كانت الزكجة تساعد عائمتيا ماديا
مدل مساعدة الزكجة لعائمتيا ماديا

التكرار

النسبة

نعـ

85

48

%

ال

52

21

%

أحيانا

73

31

%

المجمكع

120

% 100
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يكضح ىذا الجدكؿ عف مساعدة الزكجات لعائمتيا ماديا بصكرة دائمة كعددىف 58بنسبة ،% 48
كىناؾ زكجات تساعد أىميا بصكرة غير دائمة كعددىف  37بنسبة  ،% 31بينما ىناؾ زكجات ال
تساعد أىميا كعددىف  25بنسبة .%21
جدكؿ رقـ  : 40يكضح استشارة األقارب في األمكر اليامة
استشارة األقارب في األمكر اليامة

التكرار

النسبة

نعـ

25

43

%

ال

31

26

%

ليس بالضركرة

73

31

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ مستكل العبلقة مع األقارب في مجاؿ التشاكر حكؿ قضايا ىامة تخص شؤكف
األسرة الصغيرة حيث يرل البعض أف ىناؾ ضركرة اجتماعية قرابية الستشارة األقارب كعددىـ 52
بنسبة  ،%43بينما يرل بعضيـ أنو ليس ضركريا استشارة األقارب كعددىـ  37بنسبة ،%31
بينما ىناؾ أسر ترفض االستشارة كعددىـ  31بنسبة .%26
جدكؿ رقـ  : 41يكضح مدل كجكد صمة قرابة مع الجيراف
مدل كجكد صمة قرابة مع الجيراف

التكرار

النسبة

نعـ

33

27.5

%

ال

78

72.5

%

121

المجمكع

% 100

120

نبلحظ مف خبلؿ أرقاـ ىذا الجدكؿ طبيعة عبلقة القرابة بيف األسر كأقاربيا ،ىناؾ أسر كتمثؿ
 87بنسبة  ،%72.5كىناؾ أسر

الغالبية المطمقة ليس لدييـ صمة قرابة مع الجيراف كعددىـ
كتمثؿ األقمية كعددىـ  33بنسبة.% 27.5

جدكؿ رقـ  :42يكضح مدل تناسب اإلقامة في الحي مع طمكحات المبحكث
مدل تناسب اإلقامة في الحي مع

التكرار

النسبة

طمكحات المبحكث
نعـ تتناسب

46

% 53

ال تتناسب

65

%

المجمكع

120

47

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طبيعة عبلقات الجكار كالفكارؽ الثقافية كالمينية بيف األسر جعمت بعض
األسر تعبر عف عدـ تناسب اإلقامة في الحي مع طمكحات المبحكث كعددىـ  56بنسبة ،%47
بينما ترل معظـ األسر أف ىناؾ تناسب ظركؼ اإلقامة في الحي مع طمكحات المبحكث كعددىـ
64بنسبة .%53
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جدكؿ رقـ :43يكضح القياـ بزيارات متبادلة مع الجيراف
مدل القياـ بزيارات متبادلة

النسبة

التكرار

مع الجيراف
نعـ

44

37

%

ال

92

24

%

أحيانا

74

39

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ العبلقة بيف األسر المبحكثة كالجيراف  ،ىناؾ أسر تقكـ بزيارة متبادلة مع
جيرانيا كعددىـ  44بنسبة  ،% 37بينما تقكـ أسر بزيارات متبادلة في المناسبات كعددىـ
بنسبة  ،%39بينما تنعدـ الزيارة المتبادلة ألسر كعددىا  29بنسبة .% 24
جدكؿ رقـ : 44يكضح مدل كجكد خدمات متبادلة مع الجيراف
مدل كجكد خدمات متبادلة مع

التكرار

النسبة

الجيراف
نعـ

93

%

32.5

ال

82

23.5

%

أحيانا

35

44

%

المجمكع

120

% 100
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47

يكضح ىذا الجدكؿ العبلقة بيف األسر كجيرانيا في مجاؿ تبادؿ الخدمات دائمة حيث تؤكد بعض
األسر عف كجكد ىذه العبلقة كعددىـ 39بنسبة  ،%32.5كىناؾ أسر تكجد بينيا
عبلقات كعددىا  53بنسبة  ،%44بينما ال تكجد خدمات متبادلة كعددىـ  28بنسبة % 23.5
جدكؿ رقـ : 45يكضح نكع العبلقة مع الجيراف
نكع العبلقة مع الجيراف

التكرار

النسبة

تعاكف

42

35

%

احتراـ

49

41

%

عدـ تفاىـ

92

24

%

المجمكع

120

تعاون
احترام
عدم تفاهم

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طبيعة العبلقة االجتماعية القرابية التي ترتكز عمى مبدأ االحتراـ كعددىـ 49
بنسبة  ،%41كعمى مبدأ التعاكف كعددىـ  42بنسبة  ،%35بينما ىناؾ عدـ تكافؽ كعدـ تفاىـ
كعددىـ 29بنسبة.% 24
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جدكؿ رقـ  : 46يكضح السماح ألبناء الزكج المبحكث بالمعب مع أبناء الجيراف
ىؿ تسمح ألبنائؾ المعب مع أبناء التكرار

النسبة

الجيراف؟

النسبة

نعـ

لبلندماج في

38

63

32

%

المجتمع
التركيح عف

%53
21

25

%

النفس
ال

االنحراؼ

28

التكتر مع

29

57

23
24

%

%47

%

الجيراف
المجمكع

120

120

% 100

%100

يكضح ىذا الجدكؿ العبلقة بيف أبناء الجيراف أف ىناؾ مف األسر مف يرفض السماح ألبنائو المعب
مع أبناء الجيراف كعددىـ  57بنسبة  ،%47بينما تسمح بعض األسر ألبنائيا بالمعب كعددىـ 63
بنسبة% 53
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جدكؿ رقـ : 47يكضح مدل الشعكر باألماف مع الجيراف
مدل الشعكر

النسبة

التكرار

باألماف
نعـ

81

67.5

%

ال

39

32.5

%

المجمكع

120

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ طبيعة عبلقة الجكار في جكانبيا النفسية كاألخبلقية حيث يشعر عدد كبير
مف األسر باألماف مع جيرانيا كيمثمكف  81بنسبة  ،%67.5بينما يعبر آخركف عف عدـ شعكرىـ
باألماف كعددىـ  39بنسبة.% 32.5
جدكؿ رقـ  : 48يكضح قضاء أكقات الفراغ
قضاء أكقات

النسبة

التكرار

الفراغ
مع جيراني

38

%

32

مع أصدقائي

37

31

%

مع أفراد عائمتي

45

37

%

المجمكع

120

% 100
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مع جٌرانً
مع أصدقائً
مع أفراد عائلتً

يكضح ىذا الجدكؿ عبلقة نكعية أخرل تتمثؿ في كيفية قضاء كقت الفراغ كىذا أيضا مظير مف
مظاىر التحضر كالتغير االجتماعي لؤلسرة  ،ىناؾ أسر تفصؿ قضاء أكقات الفراغ كأكقات العطؿ
مع أفراد عائمتيا كعددىـ  45بنسبة ،% 37بينما يفضؿ آخركف التسامر مع الجيراف كعددىـ 38
بنسبة  ،%32كما ىناؾ أسر تقضي أكقات فراغيا مع أصدقاء العائمة كعددىـ  37بنسبة .%31
جدكؿ رقـ :49يكضح فكرة تأسيس جمعية الحي
فكرة تأسيس جمعية الحي

التكرار

نعـ

51

النسبة
42.5

ال

40

33.5

ال ييمني األمر

29

24

المجمكع

120

%
%
%

% 100

يكضح ىذا الجدكؿ رغبة بعض أفراد األسر المبحكثة قبكؿ فكرة تأسيس جمعية الحي كعددىـ 51
بنسبة  ،%42.5بينما يرفض البعض ىذه الفكرة كعددىـ  40بنسبة ،%33.5بينما يعتقد البعض
أف األمر ال ييميـ كعددىـ  29بنسبة .%24ىذا الجانب يدؿ عمى السيركرة المتذبذبة لمحداثة،إف
الرغبة في التعايش كتقاسـ اليمكـ كالمشاكؿ مع جيراف الحي يدؿ عمى تبمكر ككعي التجمع
الجمعكم كىك جانب مف المكاطنة تتشكؿ في مجتمع حضرم في مرحمة انتقاؿ كتؤسس لعبلقات
اجتماعية كاسعة ،مكا أشار إليو فارديناند طكنيس(
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) Tonnies Ferdinand,1922 :p36

في دراستو لمفيكـ إرادة التنظيـ اإلجتماعي كالمجتمعي كما ىك مكضح في الجدكؿ:
volonté organiqueإرادة التنظيـ

قانكف كنظاـ الحؽ الطبيعي

طائفة أك تجمع بشرمComminauté
أسرة

الشبكة

رابطة الدـ

حياة عضكية

غريزة المحبة عند األـ كاألب كاألخ

الفطرة كالمتعة

تقاليد كسمكؾ كطقكس دينية

عادة

حركة نقؿ كتحكؿ العادات كالتقاليد كالطقكس

ذاكرة

volonté réfléchieإرادة التأمؿ كالتفكير

قانكف الحؽ العقمي

sociétéمجتمع
دراسة قيـ

تأمؿ كتبصر

المكسب كالربح

حساب كتأمؿ نظرم

ثقافة اجتماعية

معرفة

تجارة

األنانية كحب الذات

رأس ماؿ

سيطرة كتمكيف

إستنتاج عام:
تتأكد مظاىر التغير في العبلقات األسرية الخارجية مع األقارب كالجيراف مع المحظات األكلى
لقرار اإلنفصاؿ المجالي كاإلقتصادم عف العئمة الكبيرة  ،مع ضعؼ اإلتصاؿ القرابي بسبب
التباعد الجغرافي كاإلنشغالبقضايا كأحكاؿ األسرة النككية خاصة في مراحميا األكلى.
استمرار العبلقة القرابية خاصة مع الكالديف كاإلخكة في المسائؿ اليامة كالزكاج كالمصاىرة كالتجارة
،كتقديـ مساعدات مادية لمقارب خاصة في المناسبات كىذا األمر مرتبط بالقيـ الدينية كالثقافية،
هكامة عبلقات مع الجيراف حسب المستكل العممي كالثقافي كالميني كنكعية العبلقة الجكارية التي
تصؿ إلى درجة القداسة "الجار كصى عميو اهلل كالرسكؿ" ،طالجار قبؿ الدار".
 -4دالالت التحوالت األسرية في مدينة غميزان:
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يتأثر تشكيؿ العائمة باختبلؼ المجتمعات كالعصكر ،فيناؾ مف المجتمعات التي ال تزاؿ تحتفظ
بالتنظيـ القديـ الذم يمثمو نمكذج العائمة الممتدة التي تشمؿ األجداد كاألحفاد أحيانا كىناؾ مف
المجتمعات التي تأثرت بالتغيرات الحاصمة في الحياة كالذم يمثمو نمكذج األسرة النككية التي
تنحصر في نطاؼ األب كاألـ كعدد محدكد مف األكالد ،كىذا اإلختبلؼ في الشكؿ كالحجـ يؤدم
مف حيث الكظائؼ اإلجتماعية كاإلقتصادية كالدينية كالسياسية كالتشريعية كالقضائية كاألمنية،كما
ىك حاؿ األسرة قديما قبؿ أف تنتزع منيا مؤسسات الدكلة معظـ سمطاتيا.ما ييمنا مف ىذا أف
سكاف مدينة غميزاف الذيف ينحدركف مف بيئة ريفية يككنكف فيما بينيـ تجمعات عائمية بعضيا
تقميدم كقبمي ،كالقرابة ىي التي تربط الصمة بيف أفرادىا ا] أف القرابة ىي العامؿ األساسي  ،كلكف
الرابط اإلجتماعي القرابي بدأ يتبلشى مع ظيكر تكتبلت أخرل بعد انتشار التجمعات السكانية
الحديثة عمى اختبلؼ أنماطيا،كىنا بدأ يظير رابط اجتماعي جديد يتمثؿ في عبلقة الجكار بدأ
يأخذ أبعادا جديدة قد تككف بديمة عف الرابط القرابي في نطاؽ محدكد.
العالقات واألدوار داخل األسرة:
يقصد بالعبلقات األسرية تمؾ العبلقات التي تقكـ بيف أفراد األسرة الكاحدة في البيت الكاحد مف
أدكار كتفاعبلت كتفاىمات كأحاسيس بيف الزكج كالزكجة ،بيف األبناء  ،بيف األب كاألبناء ،بيف
األـ كاألبناء ،كأبرز ميزة تقكـ عمييا ىذه العبلقة ىي الييمنة الذككرية حيث الزاؿ الرجؿ يفرض
سمطتو عمى أفراد األسرة  ،التكزيع اليرمي لمسمطة عمى قاعدة الجنس كالسف حيث األفضمية
لؤلبناء الذككر عمى اإلناث كاألكلكية لئلبف األكبر ،لكف ىذه الكضعية بدأت تتغير في الكسط
الحضرم ،كفي األسر النككية شيئا فشيئا.
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تقكـ العبلقات األسرية عمى عدة مستكيات:
العالقة بين الزوج وزوجتو (:السؤاؿ )30مف خبلؿ الدراسة الميدانية طرحنا السؤاؿ رقـ ..عمى
المبحكثيف حكؿ طبيعة العبلقة بينيـ كبيف زكجاىيـ فكانت اإلجابة متعددة  ،فمنيـ مف يرل أف
العبلقة حميمية اساسا الحب كالمكدة بنسبة ،..بينما يرل البعض اآلخر أنيا عبلقة احتراـ بنسبة..
،بينما تقكـ بعض العبلقات عمى الييمنة كالتسمط بنسبة،..ىذه اآلراء تبرز مدل التغير في العبلقة
األسرية كالزكجية تحديدا التي تسير نحك الديمقراطية كاإلعتراؼ بقيمة اآلخر.
مساعدة الزوج لزوجتو في األمور المنزلية :قد يعتقد البعض مف الرجاؿ أف األمكر المنزلية ىي
مف كاجبات المرأة كحدىا كأف مشاركة الزكج في ىذه األعماؿ يحط مف قيمتو كيضعؼ رجكلتو
كينقص مف كرامتو كقدره  ،كلكف ىذه العقمية تغيرت في المدينة عند الكثيريف خصكصا في األسر
النككية نتيجة التحكالت االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية ،السياسية كالنفسية ،حيث أصبح الرجؿ
يخصص فترة مف كقتو لمشاركة الزكجة في شؤكف البيت كتربية األكالد  ،خصكصا اذا كانت
الزكجة تعمؿ خارج البيت .في مدينة غميزاف كحسب العينة المبحكبة مع أرباب األسر كجدنا أف
عدد كبير مف الرجاؿ ال يجد حرجا في مساعدة زكجتو بنسبة ،..بينما يرل آخركف أف أمكر المنزؿ
مف اختصاص الزكجة بنسبة، ..كىذا األمر مرتبط أيضا بالمستكل الثقافي كالعممي لمزكجيف ،
كتمتعيـ باالستقبللية  ،كتقاسميـ أعباء الحياة الزكجية المبنية عمى الشراكة .
أخذ الزوجة اإلذن من زوجيا عند خروجيا من المنزل (:السؤاؿ )32إختمفت األكضاع عما كانت
عميو سابقا حيث كانت المرأة تمزـ بيتيا كال تخرج اال لمضركرة كمع زكجيا أك أـ الزكجة أك أحد
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أفراد األسرة  ،أما اآلف فاألمكر تغيرت كثي ار كصارت المرأة تخرج مف البيت لساعات طكاؿ كدكف
اذف زكجيا برفقتو كأحيانا بمفردىا  ،كأحيانا تمكث خارج البيت أياما عديدة بحكـ منصبيا أك
كظيفتيا أك التزاماتيا  ،ىناؾ عينة مف الزكجات الزالت تأخذ االذف مف زكجيا عند خركجيا مف
المنزؿ  ،كبذلؾ نستنتج أف التغيرات التي فرضتيا المدينة جعمت الرجؿ يتنازؿ عف قكامتو
الرجكلية كالتكيؼ مع المتغيرات في سبيؿ المحافظة عمى النسيج األسرم.
كعمى اعتبار أف مسألة طاعة الزكجة لزكجيا كاستئذانو في الخركج أك القياـ بأمر يتعمؽ بالقيـ
كالشرؼ.
كيفية خروج الزوجة من المنزل :يعتبر المباس رمز مف رمكز اليكية الثقافية كالدينية كاالجتما عية
المتكارثة عبر األجياؿ ،كيرتبط المباس مف المعايير االجتماعية التي تحدد سمكؾ المرأة اك نظرة
المجتمع ،غير أف التغيرات االجتماعية كالثقافية التي شيدىا المجتمع الجزائرم  ،كما كاكبو مف
تحرر فكرم كاجتماعي خصكصا المرأة التي أصبحت شريكا لمرجؿ في كافة مرافؽ الحياة
االجتماعية  ،كبدأت تطرح مسألة المباس المحتشـ،
كيتضح مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمت بيا في مدينة غميزاف انتشار ظاىرة المباس المحتشـ
كخصكصا الحجاب نسبة ىامة مف النساء في الفضاء العمكمي حسب العينات كحسب المبلحظات
كالمشاىدات العامة،
كما الحظنا تناقص إرتداء النساء لمباس التقميدم المتمثؿ في الحايؾ
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عمل المرأة وتأثيره عمى العالقات األ سرية(:السؤاؿ )11يبلحظ أف غالبية األسر التي تككف
الزكجة فييا تعمؿ خارج المنزؿ كانكا يتحفظكف عمى األمر  ،كيعتبركنو خركجا عف األعراؼ ،
كمع تطكر حياة المدينة كصعكبة العيش أصبحت األسر كالمجتمع يرحب بالمرأة العاممة بؿ
كأصبح عمؿ المرأة شرط مف شركط الزكاج ،ألنو مصدر ىاـ لدخؿ األسرة ،كزاؿ التخكؼ عند
الكثيريف مف المبحكثيف (أرباب أسر العينة) مف تأثير العمؿ عمى تربية األكالدج أك القياـ بشؤكف
المنزؿ كرعاية األبناء  ،كاستقرار العبلقة الزكجية كالعبلقة بيف األـ كأكالدىا ،كالحقيقة أف خركج
المرأة الى العمؿ لو عدة دكافع منيا  - :رغبة المرأة في تحقيؽ استقبلليتيا الذاتية كالتخمص مف
ىيمنة الرجؿ.
 مساعدة أفراد أسرتيا كتحسيف مستكاىـ المعيشي ،كالقدرة عمى مكاجية الصعاب مشاركة الرجؿ أك الزكج في تسيير نفقات األسرة كاقتناء المصاريؼ ك تكفير متطمبات أفرادىا .ظروؼ الزواج:
يتجمى التحكؿ الذم ط أر عمى ظركؼ الزكاج استنادا إلى البحكث الميدانية ما يمي:
 المعرفة السابقة لمزوجة ( السؤاؿ رقـ  )22كاف في السابؽ الزكج ال يرل زكجتو اال في ليمةالزفاؼ  ،أما اآلف فقد تغير الكضع ،اذ أف العمؿ المشترؾ كاالختبلط في الدراسة بيف الجنسيف
كممارسة الرياضة كشبكة التكاصؿ االجتماعي  ،كاالنضماـ الى النكادم كالجمعيات كالنكادم
كعبلقات الجكار كغيرىا أتاح لمطرفيف الى التعرؼ كأحيانا االرتباط النفسي كالعاطفي كحتى
البيكلكجي قبؿ االقداـ عمى الزكاج .
132

حيث أكدت الدراسة أف عددا مف المبحكثيف كانكا يعرفكف زكجاتيـ قبؿ الزكاج بحكـ القرابة مف
جية كألسباب متعددة أخرل  ،في حيف أف ف عددامف المبحكثيف ال تكجد بينيـ كبيف زكجاتيـ أم
معرفة سابقة.
كيفية التعرؼ عمى الزوجة(السؤاؿ رقـ )21كلدل سؤاؿ عف كيفية التعرؼ تبيف لنا في أحياء مدينة
غميزاف أف عددا مف المبحكثيف تعرفكا عمى زكجاتيـ بحكـ الجكار  ،كبعضيـ بحكـ الزمالة في
العمؿ ،كالبعض بحكـ القرابة،ك منيـ بكاسطة األصدقاء كاألقارب كمنيـ عف طريؽ المكتكب.
صمة القرابةمع الزوجة (السؤاؿ رقـ  :)20بدأنا نمحظ أف زكاج األقارب بدأ ينحسر كيتقمص في
المدينة لعدة أسباب أىميا:
 التحكؿ مف القيـ الجماعية الى القيـ الفردية( الفردانية) ارتفاع المستكل الثقافي في أكساط الشباب تراجع ىيمنة اآلباء عمى أبنائيـ في مكضكع الزكاج إعتقاد بعض الناس أف زكاج األقارب يتريب عميو مشاكؿ كأمراض كراثية تتناقميا العائمة  ،معأف زكاج األقارب لو فكائد كايجابيات عديدة.
عامل السن بين الزوجين  :عادة ما يفضؿ الرجاؿ أثنا ء اختيار الزكجة عمى عامؿ السف فيك
شرط أساسي في االختيار كغالبا بؿ دائما تككف الزكجة أصغر سنا مف الزكج  ،أما عف مسألة
التأخر في سف الزكاج فقد أصبح ظاىرة بارزة في مجتمعنا الحضرم ٌ ،كلؾ لعدة أسباب أىميا:
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 صعكبة الحصكؿ عمى مصدر دخؿ كراتب في سف مبكر صعكبة تككيف أسرة بسبب التكاليؼ كااللتزامات رغبة الشبا ب في اتماـ دراساتيـ العميا في الجامعات كالمعاىد( شعاره ما زلت صغي ار) -ميؿ الشباب إلى الميك كالمتعة الجنسية خارج نطاؽ الزكاج
 صعكبة الحصكؿ عمى سكف فردم سكاء ممكية أك إيجارواقع تعدد الزواج في الوسط الحضري:
يقتصر التعدد في الكسط الحضرم عمى بعض الفئات مف األغنياء ،أك مف يحتاجكف الى الذرية
في حالة عقـ الزكجة أك عدـ قدرتيا عمى اإلنجاب ،كنبلحظ أف ظاىرة التعدد أخذت تختفي
كتتقمص خاصة في الفئات الكسطى كالفئات الشبانية ،ما عدل تكرر الزكاج في حاالت ناذرة.
حجم األسرة (:السؤاؿ )03مف الدراسة التي أجريت في مدينة غميزاف اتضح أف معظـ المبحكثيف
يميمكف إلى عممية تنظيـ النسؿ حيث اليتجاكز متكسط عدد األكالد ، 04كىذا الكاقع فرضتو عدة
متغيرات أبرزىا خركج المرأة الى العمؿ خارج البيت يفرض عمييا كاجبات كالتزامات أخرل غير
انجاب األطفاؿ ،التحضر ،محافظة المرأة عمى رشاقتيا  ،الصعكبات االقتصادية ،إضافة الى
ارتفاع المستكل الثقافي كالكعي لدل الزكجيف  ،كقد تبيف أف األغمبية المطمقة مف الزكجات تتناكؿ
حبكب منع الحمؿ.
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ظروؼ السكن (:السؤاؿ ) 13ىناؾ أنماط عديدة مف السكف في مدينة غميزاف  ،كالمبلحظ كمف
خبلؿ اتصاالتنا بجيات رسمية فاف السكنات االجتماعية الجماعية بكؿ أنماطيا أضحت في اتساع
مستمر كانتشرت في ربكع ا لمدينة كعمى أطرافيا بسبب التزاحـ السكاني كارتفاع الطمب عمى
السكف الذم يرتبط باإلنفصاؿ األسرم كتككيف أسر نككية جديدة ،.مع العمـ أف ىناؾ عدة أسر
مبحكثة ال زالت تسكف في المسكف العائمي ألسباب عديدة مف أبرزىا صعكبة الحصكؿ عمى سكف
فردم.كغبلء أسعار اإليجار كالكراء.
أما بالنسبة لعدد الغرؼ(السؤاؿ )14نجد أف أكثر األسر المبحكثة تحتكم مساكنيا عمى ثبلث غرؼ
في المتكسط

 ،تمييا غرفتيف  ،ثـ تمييا غرفة كاحدة

 مستوى تجييز المسكن (السؤاؿ  : )16أصبح المسكف مف حيث مستكل تجييزه كاستنادا الىاجابات المبحكثيف أصبح يعبر عف المستكل المعيشي لؤلسر كأضحى مظي ار مف مظاىر
التحضر ،حيث يتكفر السكف عمى أثاث رفيع الجكدة ،كأدكات كيركمنزلية  ،كجياز االعبلـ اآللي
مزكد بشبكة األنترنت .كصارت اليكائيات تغزك أسطح المنازؿ كالعمارات كحتى البيكت
القصديرية.
ممكية المسكن (:السؤاؿ )17المسكف ىك رمز اليكية الشخصية كاألسرية  ،كمعيار لبلستقبللية
كالكرامة  ،نجد أف أغمب المبحكثيف يممككف سكناتيـ رغـ تنكعيا كاختبلؼ نمطيا كحجميا  ،اال
أف ىذا ال يعني عدـ كجكد السكف بااليجار  ،فيناؾ العديد مف المبحكثيف حديثي العيد بالزكاج
يضطركف الى ايجار مسكف كأكؿ خطكة في طريؽ البحث عف ممكية عقارية ،كىذا التزاحـ
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السكني أدل الى ارتفاع تكاليؼ الكراء الذم كصؿ الى حد 10000دينار شيريا .بذلؾ يمكف القكؿ
أف ممكية السكف مف عدميا يتناسب مع المستكل االقتصادم لؤلسرة.
الرضا عن المسكن ( :السؤاؿ رقـ )19يرتبط الرضا عف المسكف مف عدمو مع عدة مؤشرات
رصدناىا مف خبلؿ إجابات المبحكثيف حيث تبيف أف عددا مف المبحكثيف راضيف عف المسكف ،
كأف غير راضيف كىذا راجع حسبيـ إلى:
موقع المسكن ومستوى الحي ( :اجتماعيا كثقافيا)الذم يكجد فيو المسكف(السؤاؿ  ،)46كضعية
المسكف مف حيث الممكية كاألثاث ،حجـ المسكف كعدد الغرؼ ،عبلقات الجكار كطبيعتيا (اختار
الجار قبؿ الدار) ،عبلقة القرابة مع الجيراف  ،تكفر المرافؽ الحيكية .
عالقات القرابة وثنائية اإلبتعاد والتقارب:
رغـ التغيرات التي مست األسرة في حجميا حيث تنكعت بيف الممتدة  ،النككية،المتسعة،الزكاجية،
كىذا التنكع كالتعدد أثر بشكؿ أك بآخر عمى طبيعة العبلقة بيف األقارب مف األصكؿ كالفركع كبما
يعكس التحكالت الغقتصادية كاإلجتماعية كالمينية كالثقافية كدرجة التحضر كالبعد المجالي بيف
اإلقارب مف خبلؿ الدراسة الميدانية (

السؤاؿ رقـ

 )39حكؿ استمرار العبلقة بيف األقارب كخصكصا

مع الكالديف بالدرجة الكلى فبل زالت العبلقة قكية كمستمرة ،لكنيا بدأت تضعؼ مع اإلخكة كأبناء
الخاؿ كأبناء العمكمة رغـ استمرارىا .
كمف خبلؿ
جماعات الجوار واإلجتماع البشري :
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يعرؼ األستاذ ريمكف الدريت

R.Ladrit

العبلقات الجكارية بأنيا"إقامة السكاف بعضيـ قرب

بعض ،كىؤالء السكاف غالبا ما يتعاشركف كيتزاكركف كيتعاكنكف فيما بينيـ" في شتى المجاالت كفي
جميع الظركؼ كاألحكاؿ ،كما تتشكؿ داخؿ المجتمع جماعات الجيرة ألف ىذه العبلقات تقكـ عمى
أساس الضركرة الحيكية بمعنى أف األسر ال تستطيع العيش منعزلة عف بعضيا البعض  ،فبلبد
ليا مف اإلتصاؿ باسر أخرل تجاكرىا كتشاركيا ( أ.الخشاب:1981،ص.)573
صمة القرابة مع الجيران  ( :السؤاؿ رقـ  )45حسب اجابات المبحكثيف أكد بعضيـ أف لدييـ صمة
قرابة مع جيرانيـ ألف السكف قرب األقارب يشعرىـ بالحماية كاألمف  ،كعدد معتبر يسكف قرب
األصدقاء مما يضمف ليـ قد ار مف الراحة كالتعاكف فيما بقيت قمة ال تربطيـ أية صمة مع جيرانيـ.
تبادل الزيارات والخدمات مع الجيران

(السؤ اليف ) 48-47خبلؿ الدراسة الميدانية اتضح لنا أف

ىناؾ عدد كبير مف المبحكثيف يتبادلكف الزيارات كالخدمات مع جيرانيـ بسبب العبلقة الطيبة
كاإلنسجاـ الفكرم كاإلجتماعي كالكازع الديني ( الجار كصى عميو ربي كرسكؿ اهلل) ،بينما نبلحظ
أف البعض منيـ اليتبادلكف الزيارة كال يتعاممكف مع جيرانيـ  ،بينما يفضؿ البعض الزيارة في
المناسبات كاألعياد .كجدير بالقكؿ أف عبلقات الجكار رغـ ما يعترضيا مف مشاكؿ كخبلفات اال
أنيا جيدة كمستمرة بيف األسر الحضرية بالرغـ مف تفاكتيا حسب المستكل اإلقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادم كالثق ػػافي
لؤلسر المتجاكرة.
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الجدكؿ رقـ  :01يمثؿ الحالة الزكاجية لسكاف مدينة غميزاف مف الجنسيف  ،حيث يتضح أف ىناؾ
تقارب بيف عدد المتزكجيف كعدد العزاب  ،كما يكضح الجدكؿ حاالت الطبلؽ  ،كعدد النساء
األرامؿ.

الجدكؿ رقـ  :02يمثؿ الحالة الزكاجية لفئة اإلناث بمدينة غميزاف خبلؿ نفس الفترة  ،كما يكضح
لنا أف الحالة السائدة في المجتمع ىي حالة المتزكجات ،مع ارتفاع نسبي لحاالت الطبلؽ ،دكف
إىماؿ فئة العازبات المرتفعة نسبيا
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الجدكؿ رقـ : 03يكضح الحالة الزكاجية لفئة الذككر بالمدينة كما يمفت اإلنتباه ىك التقارب الكبير
بيف عدد المتزكجيف كبيف عدد العزاب مف فئة الشباب ،كضعؼ في فئة المطمقيف بالمقارنة مع فئة
النساء.

الجدكؿ رقـ  : 04يكضح نسب امتبلؾ أجيزة منزلية لدل األسر بمدينة غميزاف ،كما ىك كاضح
أف غالبية األسر تممؾ عمى األقؿ جياز كمبيكتر ( )%81,6باإلضافة إلى شبكة االنترنت الضعيفة
نسبيا  ،كاألمر ينطبؽ أيضا عمى ضعؼ شبكة خط الياتؼ.
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الجدكؿ رقـ

 :05يمثؿ عدد السكاف أك التبلميذ المتمدرسيف أك القابميف لمتمدرس البالغيف

مف06الى14سنة مف نسبة السكاف مف األسر المتكاجدة ببمدية غميزاف ،كما تكضح األرقاـ أغمبية
األطفاؿ متمدرسيف لدل الفئتيف الذككر كاإلنات  ،فبالرغـ مف الجيكد المبذكلة تبقى نسبة
%محركميف مف حؽ التمدرس لظركؼ عديدة.
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07,6

الجدكؿ رقـ : 06يبيف نسبة المتمدرسيف مف األطفاؿ كالمراىقيف في المراحؿ الدراسية اإلبتدائي
كالمتكسط كالثانكم  ،كىنا نبلحظ تراجع في نسبة المتمدرسيف بنسبة

% 08,5بسبب التسرب

المدرسي.

الجدكؿ رقـ :07بكضح حجـ األسر أم المعدؿ أك متكسط األسر العادية كالزكاجية في جميع
الفئات،كفي جميع التجمعات السكانية الرئيسية التي يتركز فييا السكاف
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الجدكؿ رقـ: 08يكضح معدؿ النمك السنكم لعدد األسر لكبل الجنسيف الذككر كاإلناث ( المكليد)،.
كيتضح أيضا أف ىناؾ تكافؤ بيف معدؿ العمر لدل الذككر كاإلناث

الجدكؿ رقـ  :09يكضح التركيبة النسبية لمسكاف المقيميف مف األسر العادية كالجماعية البالغيف 6
سنكات فأكثر حسب المستكل التنعميمي لكبل الجنسيف  ،كالتي تبيف ضعؼ مستكل التحصيؿ
العممي خاصة الفئة بدكف تعميـ
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الجدكؿ رقـ  :10المستكل التعميمي كالثقافي لدل فئة الذككر تكضح أف ىناؾ نسبة كبيرة كىامة
مف األشخاص بدكف تعميـ ،بينما ىناؾ تطكر محدكد في المستكل الجامعي بالمقارنة مع الفئات
في المستكيات التعميمية الدنيا

الجدكؿ رقـ  : 11يكضح ىذا الجدكؿ ضعؼ المستكل التعميمي لدل فئة اإلناث كىذا يؤكد عمى
أف األسر الزالت متأثرة بركاسب التقاليد التي تفضؿ الذككر عمى اإلناث ،كلكف ىناؾ تحسف كبير
في مستكل الدراسات العميا لدل اإلناث
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الجدكؿ رقـ  :12يكضح نسبة النشاط كتكزيع السكاف المقيميف مف األسر البالغيف  15سنة فأكثر
حسب الحالة الفردية،كالمبلحظ أف ىناؾ نسبة كبيرة مف اإلناث الماكثات في البيت ،بالمقارنة مع
العامبلت خارج المنزؿ العائمي

المصدرAPC de Relizane :
الجدكؿ رقـ : 13يتضح أف أغمبية الذككر يمارسكف نشاطا مينيا  ،كىنا تظير فكرة السمطة
الذككرية كالقكامة المادية كاإلقتصادية لمرجاؿ مما يمكنيـ مف فرض سمطتيـ عمى الزكجات
الماكثات في البيت
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المصدرAPC de Relizane :
الجدكؿ رقـ  : 14يكضح تكزيع السكاف المقيميف في البمدية  ،كالتي تتمركز في التجمعات
الحضرية الرئيسية التي تأتي في مقدمتيا حي بف عدة بف عكدة (برمادية)  ،تمييا التجمعات
الحضرية الثانكية كاألحياء الجديدة  ،ثـ تأتي التجمعات الحضرية المبعثرة عمى األطراؼ
كاليكامش

المصدرAPC de Relizane :
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الجدكؿ رقـ : 15يكضح نسب امتبلؾ أجيزة منزلية لدل األسر التي تدؿ عمى تطكر مستكل
المعيشة
خاصة بعد خركج المرأة لمعمؿ كمساىمتيا في الدعـ اإلقتصادم لممنزؿ

المصدرAPC de Relizane :

الجدكؿ رقـ  :16يكضح نسبة األمية كنسب اإللماـ بالقراءة لدل البالغيف  10سنكات فأكثر حسب
الجنس مف الذككر كاإلناث  ،أف ىناؾ نسبة كبيرة كمذىمة لفئة األمية مف الجنسيف
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ا
كل المعطيات والتحميالت سمحت باإلجابة عمى سؤالنا :
ماىي أىـ عكامؿ التغير اإلجتماعي التي مست األسرة في بنيتيا ككظائفيا ،كما مدل تأثير ىذه
التحكالت كالتفاعبلت عمى شبكة العبلقات اإلجتماعية األسرية الداخمية القرابية كالجكارية؟
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مف خبلؿ الدراسة الميدانية حكؿ التغيرات التي مست األسرة الجزائرية عامة كمدينة غميزاف عمى
كجو التحديد في بنيتيا ككظائفيا تأكد لنا صدؽ فرضيتنا التي انطمقنا منيا لمقياـ بيذا
البحث،كيمكف تمخيص نتائج عممنا عمى النحك التالي:
 تحكؿ نمط األسرة مف أسرة مكسعة كممتدة إلى أسر صغيرة الحجـ كالعدد تحمؿ عدة أشكاؿأبرزىا األسرة النككية كالزكاجية.
 تغير كاضح في كظائؼ األسرة حيث تدخمت المؤسسات الرسمية في عدة كظائؼ أبرزىاالكظيفة التربكية،الصحية،التعميمية،الترفييية،اإلقتصادية،النفسية..
بركز دكر المراة في الحياة األسرية كفي مجاالت العمؿ خارج البيت.مف خبلؿ الدراسة الميدانية لمتحكالت كالتغيرات كتأثيرىا عمى شبكة العبلقات اإلجتماعية الداخمية
،القرابية كالجكارية تأكد لنا صدؽ الفرضية التي انطمقنا منيا لمكصكؿ إلى ىذه النتيجة كالتي يمكف
تمخيصيا عمى النحك التاليؾ
 تغير العبلقة بيف الزكج كالزكجة  ،كبيف الزكجيف كاألطفاؿ ،حيث أصبحت تتميز بالتفاىـكالحكار كتقمصت ىيمنة الرجؿ أك األب.
 حصكؿ المراة عمى قدر كبير مف الحرية كاإلستقبللية كمشاركتيالمرجؿ في العمؿ كالدخؿالشيرم.
 -انفصاؿ األسرة النككية عف األسرة الكبيرة مجاليا كاقتصاديا كاجتماعيا.
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 ضعؼ الركابط القرابية بسبب اإلنتقاؿ الجغرافي كاإلجتماعي كما أشرنا إليو سابقا  ،باإلضافةإلى تعقد الحياة كتفاقـ مشكبلتيا ،كالتطكر في المستكل المعيشي كالتعميمي كبذلؾ أصبحت
العبلقات القرابية في الكسط الحضرم أضيؽ مما كانت عميو في األسرة التقميدية  ،كمع ذلؾ ال
تزاؿ األسر النككية تحافظ عمى نسقيا القرابي ( سناء الخكلي:1974،ص.)61
• تختمؼ العبلقة الجكارية بيف األسر الحضرية في المدف كاألحياء كالمستكيات الثقافية ،فيناؾ
جيراف يتبادلكف الزيارات كالخدمات كاليدايا في المناسبات ك تصؿ بيـ العبلقة إلى درجة تأسيس
جمعية الحي لرعاية مصالحيـ كحماية بيئتيـ ،بينما ىناؾ جيراف يميمكف إلى العزلة .
إف ىذا التحكؿ يعكد إلى أسباب اقتصادية اجتماعية في األساس،حيث أصبحت صعكبة العيش
متطمبات الحياة المتزايدة  ،تفرض عمى الشباب أف يعيش مع زكجتو كحدىما في منزؿ بعيديف عف
عائمتيما ،مف أجؿ مكاجية المصاريؼ كاإلبتعاد عف التدخؿ في أمكرىا الخاصة ،ىذا التحكؿ
كغيره في بنية األسرة أدل بدكره إلى انعكاسات عمى كظائؼ األسرة كنشاطاتيا كمف بينيا كظيفة
التنشئة اإلجتماعية ،إذ نتج عف اإلنتقاؿ مف الريؼ إلى المدينة  ،كالحراؾ المادم كاإلجتماعي
تحكؿ جذرم في عبلقات األسرة كأدكارىا ،فعبلقتيا أصبحت محدكدة كرقابتيا صارت ضعيفة،حيث
انحسرت كتغيرت لمجابية متطمبات الحياة الصعبة منيا غياب الكالديف عف المنزؿ في نفس الكقت
مف أجؿ العمؿ كما يسببو مف اغتراب أسرم.
أكد غالبية المبحكثيف أف األسرة الحالية تختمؼ كثي ار عف األسرة القديمة في حجميا ككظائفيا
كقيميا،عمى الرغـ مف امتدادىا الثراثي(ممي افرقت كالدم رٌيحت مف المشاكؿ كاتينيت.)..
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• ضعؼ التكاصؿ القرابي أصبح سمة تميز الشباب المتزكج نظ ار لعدة أسباب أبرزىا  :العمؿ
،البعد المجالي ،الفردانية (G.SIMMEL,1999:p424) l’individualisationإف التكاصؿ القرابي كاإلرتباط
العاطفي يبقى إحدل الخصائص التي تميز مجتمعنا الجزائرم(الشي المي راني ندماف عميو ىك
الدم.)..
النيار المي اخرجت مف دار ك ٌ
• أما العبلقات الجكارية فيي تختمؼ باختبلؼ مستكل الحي كقاطنيو ،حيث يرل العديد مف الناس
أف الجار لـ يعد مثؿ سابؽ األحكاؿ يسأؿ عف جاره كيحفظ أس ارره،أصبح اآلف الجار يسرؽ جاره
كاليحترمو كيتشاجر معو (الجار كصى عميو الرسكؿ) كيقكؿ آخر(جارم ناس مبلح كلد
فاميميةكلكف مرتك كاعرة.).
• يخشى العديد مف المبحكثيف أف التغيرات التي حدثت داخؿ مجتمعنا تثير الكثير مف القمؽ عمى
تكاصؿ األجياؿ كالمحافظة عمى العادات كالتقاليد التي تميز النظاـ العائمي لممجتمع الجزائرم،
تؤدم في أحياف كثيرة إللى صراع كما ينجر عنو مف انسبلخ عف القيـ كالعادات ،انحرافات
سمككية ،التفكؾ األسرم ،الطبلؽ

كالخمع( ع.منصكر كالشربيني:2000،ص.)120

• كما تختمؼ العبلقة الجكارية بيف األسر الحضرية في المدف كاألحياء كالمستكيات الثقافية..
فيناؾ جيراف يتبادلكف الزيارات كالخدمات كاليدايا في المناسبات .

خاتمة:
تناكلنا في ىذا الفصؿ العبلقات اإلجتماعية األسرية بالتحميؿ ،كلقد تبيف أنيا بنية معقدة فيي
تخضع لطبيعة النتشئة اإلجتماعية  ،التي تعتبر بمثابة إعادة اإلنتاج اإلجتماعي لؤلدكار
اإلجتماعية.
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كاف لكؿ ىذه التغيرات أثر كبي ار عمى الحياة اليكمية لؤلسر الجزائرية مف جميع النكاحي لكف ىذه
التحكالت تبقى دائما تكاجو مقاكمة مف طرؼ دعاة اإلمتدادية أم المتمسكيف بالنمط القديـ لؤلسرة
الجزائرية،كذلؾ بالرغـ مف فرض المحيط الحضرم لعكامؿ حضرية جديدة عمى الكاقع

الجزائرم (رشيد

حميدكش:2009،ص.)09
إف محاكلة كصؼ مناخ العبلقات المركبة بيف افراد االسرة الجزائرية الحديثة كاساسا بيف الزكجيف
كاألبناء كاألقارب كالجيراف تسمح بكشؼ مجاالت التبلقي بيف القديـ كالحديث  ،كتكشؼ
مؤشراتالتحديث اإلجتماعي عمى كضع المرأة كتشكؿ العبلقات األسرية كعممية التنشئة اإلجتماعية.
إف النقاش الحقيقي داخؿ األسرة يؤشر عمى كجكد تكاصؿ بيف األزكاج كما بيف األجياؿ مبني عمى
ثنائية اإلبتعاد كالتقارب قصد تحقيؽ تكازف عائمي يرتكز عمى عبلقات قائمة عمى مبدأ التكزيع
المتبادؿ ألدكار كعمى مشاركة الزكجيف في اتخاذ الق اررات كتسيير شؤكف األسرة عمى قاعدة التمازج
بيف التغيير اإليجابي مع المحافظة عمى تقاليد كقيـ األسرة.
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خاتمة عامة

الخاتمة العامة:
تتكيجا ليذا العمؿ العممي المتكاضع نؤكد عمى أىمية الدراسة السكسيكلكجية لدينامية التفاعؿ
األسرم في البيئة الحضرية في مدينة غميزاف ذات الطابع الريفي حيث ينحدر قاطنييا مف عدة
بيئات ريفية تقميدية  ،كلذلؾ الحظنا أف ىناؾ صراع غير معمف بيف القيـ التقميدية المكركثة كالقيـ
الحضرية التي فرضتيا حركية كحتمية التغير اإلجتماعي عمى نطاؽ األسرة .
نتائج البحث:
يمثؿ ىذا البحث نقمة نكعية في البحث عف اليكية اإلجتماعية في مدينة غميزاف مف خبلؿ البحث
العممي كالميداني في تفاصيؿ الحياة اليكمية لؤلسرة الجزائرية حيث تاكدنا مف عدة حقائؽ عممية
حكؿ كاقع األسرةكالتحكالت التي تمر بيا مع بداية األلفية الثالثة كمع التطكر التكنكلكجي كاإلنفتاح
عمى الثقافات كالشعكب في العالـ كتكسع المشاريع الكبرل خصكصا في مجاؿ السكف كالتييئة
العمرانية كاإلتصاالت التي أدت إلى نشأة مدف حضرية جديدة كما كاكبتيا مف تغيرات سكييكثقافية
أبرزىا:انتشار نمط األسرة النككية كانتقاؿ معظـ ىذه األسر إلى السكف في سكنات ذات أنماط
عمكدية.
•خركج المرأة إلى الفضاء العاـ كمزاكلتيا لعدة كظائؼ كانت حك ار عمى الرجؿ كالشرطة كالنقؿ
كاإلستثمار كالنشاط الحرفي كممارسة الرياضة في القاعات لمجنسيف كغيرىا..
•إنفتاح شباب المدينة عمى الزكاج مف غير

األقاربéxogamie

بتشجيع مف الكالديف بسبب تغير

أساليب الحياة الحضرية كارتفاع المستكل العممي كالثقافي في أكساط الشباب.
•إقباؿ شباب المدينة عمى الزكاج مف المرأة المكظفة بعدما كاف األمر مرفكضا لدل األسر
التقميدية كالممتدة كالمنحدرة مف الكسط الريفي.
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•تمازج النمط التقميدم مع النمط الحضرم بسبب التقارب اإلجتماعي كالقرابي كالجغرافي بيف
الريؼ كالمدينة حيث ىناؾ  25قبيمة تحيط بمدينة غميزاف أبرزىا قبائؿ فميتة التي بايعت األمير
عبد القادر في 04فيفرم.1838
•إستمرار بعض العادات القديمة في األفراح كاألحزاف مثؿ حمؿ العركس كزيادة قبر الكلي الصالح
سيدم عابد في كسط المدينةكغقامة حفؿ الزفاؼ في قاعات الفراح مثؿ الخيمة الكبيرة
•مف القيـ التقميدية اإلجتماعية كالدينية ىي رعاية الكالديف أك أحدىما في مرحمة الشيخكخة رغـ

كجكد مركز لدار العجزة في كسط المدينة .
•

مف خبلؿ الدراسة اكتشفنا أف األسرة النككية ضعيفة مف حيث التكاصؿ القرابي نظ ار لئلنفصاؿ

المجالي عف األسرة الممتدة كارتباطات الزكجيف مينيا كاقتصاديا.
•ال زاؿ الرجؿ يحافظ عمى مكانتو اإلجتماعية داخؿ األسرة النككية رغـ تنازالتيفي جكانب عديدة
في عبلقتو مع زكجتو التي أصبحت أكثر ليكنة كتعايش كتفاىـ كفي عبلقتو مع أبنائو كبناتو

القائمة عمى الحب كالعطاء.
•لقد سمح لي ىذا البحث بمعرفة حقيقة المجتمع كاألسر التي أنتمي إلييا كاكتشاؼ عدة عدة أمكر
كنت أجيميا أك بتعبير أدؽ كنت أعجز عف تفسيرىا.
•لقد كانت ليذه التغيرات انعكاسات عمى بنية كحجـ األسرة الغميزانية كعمى منظكمة القيـ
اإلجتماعية كالعبلقات الداخمية  ،فعمى مستكل البنية كالحجـ صار مؤكدا بفضؿ اإلحصائيات
المتكفرة أف األسرة في غميزاف تتجو نحك النمط النككم كاف كاف ىذا الكاقع آلينفي استمرار أشكاؿ
األسرة المكسعة.
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•إف األسرة في المدينة اليكـ كاف تأثرت بعكامؿ التغير كالتحديث فإنيا التزاؿ تتمسؾ ببعض

عناصر ثقافتيا التقميدية.
-

كمف أبرز التحكالت التي مست األسرة الغميزانية في بنيتيا ككظائفيا كفي شبكة عبلقاتيا

الداخمية كالخارجية ما يمي:
 -1ال تزاؿ األسرة الممتدة مستمرة رغـ تنامي األسرة النككية بسبب قكة التنظيـ العائمي التقميدم.
 -2إستقبللية األسرة النككية مجاليا كاقتصاديا إال أنيا لـ تبمغ دكر الكبار في العائمة حيث يتـ
الرجكع إلييـ في األمكر الجكىرية مثبل:الخطكبة كالمصاىرة كالخبلفات الزكجية كتربية األكالد.
 -3ال يزاؿ ىناؾ تكاصؿ أسرم بيف أفراد األسرة كاألقارب كالمحافظة عمى القيـ التقميدية التي
ترتكز عمى العصبية القبمية كاإلنتماء لمعشيرة خاصة في المخناسبات الكبرل حتى في اإلنتخابات.
 -4مشاركة الزكجة في عممية اتخاذ القرار مع تغير في كمانتيا كدكرىا داخؿ المنزؿ كخارجو.
 -5تغير دكر األب كاألـ في األسرة الحديثة حيث أصبحا يتقاسماف عدة كظائؼ منيا تنشئة
األبناء كاعالتيـ ،المصاريؼ،التأثيث.
 -6ارتفاع نسبة التمدرس كالتعميـ خصكصا اإلناث مع تغير النظرة التقميدية لينز
 -7انحسار تعدد الزكجات الذم كاف سائدا في المجتمع كىذا األمر يتعمؽ بالخمفية البدكية كالنزعة
التسمطية الذككرية.
-8خركج المراة الغميزانية لمفضاء العاـ كمزاكلتيا لعدة كظائؼ كانت حك ار عمى الرجاؿ مثؿ
الشرطة كالقضاء كالسياقة كالحرؼ كالسياسة..
 -9بركز بكادر صراع أجياؿ بيف الجيؿ الرقمي المتحرر كالجيؿ التقميدم المحافظ عمى العادات
كالتقاليد كالحشمة كصعكبة التكاصؿ بيف الجيميف .
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 -10تراجع الزكاج الداخمي  endogamieكالعشائرم بشكؿ ممحكظ في األسر الغميزانية نظ ار لمكعي
الثقافي كالمستكل التعميمي لمشباب المقبميف عمى الزكاج  ،كالخكؼ مف شبح العنكسة .تزايدت حرية
الفرد في انتقاء شريؾ حياتو ،كشيكع أسمكب الزكاج الخارجي  éxogamieكذلؾ باختيار زكجة ال
تربطيما عبلقة الدـ

كالقرابة.

 -11تقاـ مراسيـ األعراس يكـ الخميس مف كؿ أسبكع بالنسبة لمرجاؿ كأصدقاء العريس كتسمى
"العامة"،كفي ليمة الخميس تقاـ"الدخمة"كال نيصرؼ الحضكر حتى تنطمؽ الزغاريد ،اما يكـ الجمعة
فيخصص إلحتفاالت النساء .
 -12انحسار التكاصؿ القرابي بيف األسرة النككية كاألسرة الممتدة بسسب البعد المجالي.
-13ال تزاؿ األسر في غميزاف تنسب إلى انتمائيا القبمي رغـ تراجعيا النسبي كتنسب األسرة غالبا
إلى انتماء الرجؿ كليس إلى انتماء المرأة كما ينسب اإلبف إلى أبيو كقبيمتو.
-14تراجع الزيارات بيف األقارب كاألصدقاء كاقتصارىا عممى المناسبات ألعتبارات عديدة منيا
انشغاؿ الزكجيف في الشغؿ ،ارتفاع المصاريؼ ،ضيؽ المسكف..
-15تعرض األسرة إلى تحديات داخمية كخارجية تيدد الرابط اإلجتماعي تتطمب فتح نقاش مجتمعي
جاد كتقكية شبكة العبلقات كالتمسؾ بالقيـ كالعادات .
-2محدودية الدراسة:
لـ تحض المكضكعات المرتبطة باألسرة باإلىتماـ الذم تستحقو  ،كيرجع ذلؾ في أحد جكانبو إلى
صعكبة القياـ بدراسات تتصؼ بالمكضكعية كتكظيؼ أدكات البحث العممي كتقنياتو .كما أف دراسة
األسشرة دراسة اجتماعية ليست بالسيكلة التي نتصكرىا  ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ تحتاج إلى
الكثير مف التركيز كالتحقيؽ العممي ألنو مف السيؿ كصؼ الحالة األسرية كلكف مف الصعكبة
بمكاف إثبات أك تأكيد ىذا الكصؼ بالتحميؿ العممي ،كربما كانت صعكبة الدراسة العممية
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لمكضكعات األسرة كما أشار إلى ذلؾ العالـ األلماني ركني ككنيغ ": René Konigراجع إلى ككننا
نعيش ضمف أسر نرتبط بيا  ،مما يصعب معو التخمص مف كجيات النظر الذاتية ،كدراسة
قضاياىا دراسة مكضكعية متحررة مف األحكاـ القيمية  ،فنحف يخيؿ إلينا أننا نعرؼ جيدا كؿ ما
يتصؿ بنا اتصاال دقيقا  ،ككؿ ما نعيش فيو مف النظـ  ،كمف المحتمؿ أيضا أف نتصكر أم نسؽ
أسرم آخر ال يتفؽ مع أسرنا البد أف يككف غريبا ،كعمى ىذا األساس نندفع إلى تفسير كاؿ ما
يتعمؽ باألسرة بحسب ما نراه حكلنا مف األمكر المعركفة لدينا ،كالتي يمارسيا المجتمع الذم نعيش
فيو كاليدكر في خمدنؿ أف ىناؾ نظما كبنيات أسرية تختمؼ باختبلؼ الجماعة البشرية كعاداتيا
كتقاليدىا كمعتقداتيا".
آفاؽ بحثنا:
حاكلنا مف خبلؿ ىذا البحث الغكص في أعماؽ الحياة األسرية بكؿ ما تحممو مف تعقيدات
كتفاعبلت داخمية بيف أفرادىا كخارجية مع القرابة كالجيراف ،كنحف نذكر أف التطرؽ إلى ىذا
المكضكع يحمؿ مخاطرة كبيرة كما أسمفنا الذكر ككنو يتعمؽ بثبلث محاكر صعبة كمعقدة :
أ-التغير األسرم الداخمي
ب -التغير األسرم القرابي
ج -التغير األسرم الجكارم
كاف األجدر ىك اإلكتفاء بمحكر كاحد كلكف الرغبة في اإلكتشاؼ كالتعرؼ عمى الكاقع األسرم
في المدينة كعدـ تقدير صعكبة الدراسة كمع ذلؾ يبقى ىذا المكضكع جدير بالدراسة بجكانبو
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المختمفةنذكر منيا عادات كمراسيـ الزكاج كاألعراس  ،عمؿ المرأة كالتماسؾ األسرم  ،التحكؿ
المجتمعي ،التحضر كالسكف في غميزاف ،المدينة الجديدة .

•

مف خبلؿ نتائج الدراسة كقفنا عمى كاقع العبلقات داخؿ األسرة في مدينة غميزاف كمعرفة

العبلقات الداخمية بيف الزكج كزكجتو التي تغيرت مف عبلقة ىيمنة إلى عبلقة تفاىـ كشراكة كبيف
األكالد التي تغيرت مف عبلقة تسمط إلى عبلقة حميمية  ،كعبلقة األسرة القرابية التي تغيرت مف
عبلقة تضانـ عضكم إلى عبلقة مناسبات  ،كعبلقة األسرة مع الجيراف التي تحكلت نـ عبلقة
جكارvoisinage

مكاني إلى عبلقة ترابط كاجتماع بشرييخضع لغرادة التنظيـ كما حاكلنا تكضيح

العبلقة الثنائية بيف جيؿ البناء كجيؿ اآلباء .
كبعد،فإننا في ختاـ ىذه الدراسة ،نأمؿ أف تككف قد قدمت إسياما في مجاؿ البحث العممي حكؿ
األسرة في مدينة غميزاف ،كاألمؿ أف تككف بداية نحك دراسات اخرل حكؿ المكضكع ألف التحكالت
التي مست األسرة الجزائرية عمكما كفي مدينة غميزاف تحديدا في بنيتيا ككظائفيا كشبكة عبلقاتيا
كارتباطيا بالكسط الحضرم ىي كثيرة كمتعددة كتحتاج إلى دراسات متخصصة ،كحكؿ جدلية
الصراع بيف التقاليد كالتحضر يقكؿ الباحث محمد سعيدم ":إف الممارسات اليكمية تكشؼ بكضكح
ىذه اإلزدكاجية التي قسمت كياف العائمة الكاحدة إلى كيانات مختمفة ،حيث أف كؿ كياف يعمؿ عمى
إبراز نمطو المفضؿ متست ار كراء شعارات مختمفة:
فالكياف األكؿ يدعي األصالة كالتراث كاليكية كاإلنتماء كفي اعتقاده ال يتحقؽ كؿ ذلؾ إال بالتمسؾ
القكم بالعادات كالتقاليد األصيمة كممارستيا ممارسة حقيقية.
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أما الكياف الثاني فإنو يدعي العصرنة كالحداثة كالتجديد ،في اعتقاده أف ىذه العادات كالتقاليد بالية
كقديمة  ،كلـ تعد تمبي متطمبات العصر الجديد ،كتعرقؿ الفرد كتقؼ حاجك از أماـ طمكحاتو.
كميما يكف مف أمر فمقد ظمت العائمة تعيش كتمارس كثي ار مف عاداتيا كتقاليدىا كما مارستيا
كعاشتيا في الماضي  ،كلـ تر فييا عائقا أماـ تقدميا كاستقرارىا  ،بؿ اعتبرتيا رم از لؤلصالة
كالتمسؾ كاإلنتماء  ،دكف اف تقؼ أماـ التغير كالحداثة التي تزيد القيـ المحمية ثراءا
سعيدم:1998،ص.)42-41
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استما رة البحث

س قٌ اإلعزَبسح.........:
اعٌ اىؾ..................:ٜ

عٞذ ٛاىَؾزشً ّ ّ٘ ،د أُ ّطشػ عيٞل ثعغ األعئيخ اىَزعيقخ ث٘اقع األعشح اىغضائشٝخ عٍَ٘ب
ٗفٍ ٜذْٝخ غيٞضاُ عيٗ ٚعٔ اىخظ٘ط٘اىزغٞشاد اىزٗ ٜقعذ داخو ٍؾٞؾ األعشح ٗ خبسعٖب ،
ٗرىل ث٘ػع عالٍخ(*) عي ٚاالعبثخ اىَْبعجخ ٗف ٜثعغ األؽٞبُ رغٞت عي ٚأعئيخ ؽغت
ٍعيٍ٘برل ٍٗب ٝزْبعت ٍع ٗػعٞزل اىعبئيٞخ ثنو طذق ٗطشاؽخ ٗ ،رأمذ أُ ٕزٓ اىَعيٍ٘بد عزجقٚ
عشٝخ ٗ،عزغبٌٕ ف ٜاصشاء اىجؾش اىعيَ.ٜ
أَال

 :بيا واث شخصيت عه رب األسرة َزَجتً َأَالدي:

 – 1اىغــــــــــــــــــِ..................... :
 -2عذد االٗالد ...................
ٍ-3غز٘اك اىزعي:َٜٞ

ثذُٗ ٍغز٘ٙ

اثزذائٜ

-4اىَغز٘ ٙاىزعي َٜٞىيضٗعخ :ثذُٗ ٍغز٘ٙ
عبٍعٜ

ٍز٘عؾ
ٍز٘عؾ

اثزذائٜ

صبّ٘ٛ

عبٍعٜ

صبّ٘ٛ

ثاويا*بياواث عه الُضع االقتصادي َالمٍىي:
ٍ-5بٕٗ ٜػعٞزل اىَْٖٞخ؟ٍ٘ :ظف
ٍْٖخ أخشٙ

ٍْٖخ ؽشح

ٕ-6و دخيل مبف ىز٘فٞش ؽبعٞبرنٌ؟:
-7

ٕو اّذ ٍشربػ ف ٜعَيل اىؾبىٜ؟:

ٍزقبعذ

ّعٌ

ثذُٗ ٗظٞفخ
ال

ال

ّعٌ

ٍ -8بٕ٘ عذد اىغبعبد اىز ٜرقؼٖٞب ف ٜاىعَو خبسط اىجٞذ؟:
ٕ-9و اىضٗعخ رَبسط عَال ٍْٖٞب؟ داخو اىجٞذ

خبسط اىجٞذ

الرعَو

ٍ -10بٕ٘ عذد اىغبعبد اىز ٜرقؼٖٞب اىضٗعخ ف ٜاىعَو خبسط اىجٞذ؟:
 - 11ف ٜسأٝلٕ ،و عَو اىضٗعخ خبسط اىجٞذ ٝؤد ٛاى ٚإَبه ٗاعجبرٖب اىَْضىٞخ ؟ ّعٌ
ال
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ٗاىذ اىضٗعخ
ٝ ٍِ-13غنِ ٍعنٌ ف ٜاىَْضه؟ ٗاىذ اىضٗط
ٍ-14بٕ٘ ّ٘ع اىَغنِ اىز ٛرَينٔ ؟ شقخ
عنِ اىعبئيخ
رقيٞذٛ
-15مٌ عذد غشف اىَغنِ دُٗ اىَطجخ ٗاىؾَبً؟ f1
.f4

أقبسة
فٞال

f2

ال أؽذ
ٍْضه
f3

ال

ٕ -16و عذد اىغشف ٍْبعت ألفشاد األعشح؟ّعٌ

ال

ٕ -17و اىجٞذ ٍض ّٗد ثأعٖضح إىنزشّٗٞخ ؟ ّعٌ
ٕ -18و اىَطجخ ٍ ّضٗد ثأعٖضح مٖشٗ ٍْضىٞخ ؟ ّعٌ

ال

ٕ -19و قَذ ثزعذٝالد ٗرشٍَٞبد داخو اىَغنِ ؟ ّعٌ
-20

ٕو أّزٌ ساػُ٘ ثٖزا اىَغنِ؟

ال
ال

ّعٌ

ارا مبّذ االعبثخ ال  .فيَبرا؟ ..........................................صبىضب * بياواث عه العالقاث االجتماعيت األسريت
ٕ- 21و ىذٝل طيخ قشاثخ ٍع صٗعزل ؟

ال

ّعٌ

عالقخ اىعَو

 - 22مٞف رعشفذ عي ٚصٗعزل ؟ ث٘اعطخ األقبسة
اخزٞبس شخظٜ
ث٘اعطخ اىغٞشاُ
ث٘اعطخ األطذقبء
ٍ - 23بٕ٘ ّ٘ع األعشح
أعشح طغٞشح (ّ٘ٗٝخ)
اىز ٜرْزَ ٜاىٖٞب ؟ أعشح مجٞشح ٍَزذح
ٕ - 24و رفؼو اىعٞش داخو األعشح اىنجٞشح(
ال
اىََزذح)؟ ّعٌ
ال

ٕ -25و رفؼو اىعٞش ػَِ األعشح اىظغٞشح ؟ ّعٌ

ىَبرا.؟
..............................
ٕ-26و ٝزذخو األٕو ف ٜشؤُٗ أعشرل ؟

ّعٌ
160

ال

أؽٞبّب

 -27مٞف رزظشفُ٘ عْذٍب ر٘اعٖنٌ ٍشنيخ؟ ّزعبُٗ عي ٚؽيٖب
ّزجبده االرٖبًٝ ٍِ -28زنفو ثبقزْبء ى٘اصٍبىجٞذ ؟

اىضٗط

ّزغبٕيٖب

ّزعبُٗ

اىضٗعخ

ٍعب
ٕ -29و رغبعذ صٗعزل ف ٜأٍ٘س اىَْضه؟ ّعٌ

ال

ٕ - 3 0و رغبعذك صٗعزل فٍ ٜظشٗف اىجٞذ؟ ّعٌ

أؽٞبّب
ال

ٝ ٍِ -31زؾَو ٍغؤٗىٞخ ٍشاععخ اىذسٗط ىألثْبء ف ٜاىجٞذ؟ اىضٗط

اىضٗعخ

ٕ -32و رأخز صٗعزل االرُ عْذ خشٗعٖب ٍِ اىَْضه ؟ ّعٌ
 - 33مٞف رخشط صٗعزل ٍِ اىجٞذ ؟ ٍؾزشَخ
اىعغبس)

ال

ٍزؾغجخ

-34مٞف رجذٗ اىعالقخ ثْٞل ٗث ِٞصٗعزل ؟ ؽََٞٞخ
رفبٌٕ

ر٘رش

اىعالقخ ثْٞل ٗث ِٞأٗالدك؟ ؽََٞٞخ

ثبىْقبة(

رعبُٗ ٗاؽزشاً
ر٘رش
 -35مٞف رجذٗ
رعبُٗ ٗاؽزشاً

ٕ-36و ٝغزَع أفشاد أعشرل ف ٜأٗقبد اىغزاء ؽ٘ه اىَبئذح ؟ ّعٌ
أؽٞبّب
ٕ --37و رخظض ٗقزب ىالعزَبع اى ٚاّشغبالد أثْبئل؟
ىَبرا؟.

أؽٞبّب

عبدٛ

رفبٌٕ

االخ٘ح

ال

ال
ّعٌ
..........................
ثب ىعقبة ٗ

 - 38مٞف رفشع عيطزل عي ٚصٗعزل ٗأٗالدك ؟ ثبىؾ٘اس ٗ اىزفبٌٕ
ثبالؽزشاً
اىؼشة
رابعا*بياواث عه العالقاث االجتماعيت القرابيت :
 ٌٕ ٍِ -39األشخبص اىزٝ ِٝقٍُ٘٘ ثضٝبسرنٌ ف ٜاىجٞذ اىعبئيٜ؟ أقبسة
ال أؽذ
أؽٞبّب

ٕ -40و رقً٘ ثضٝبسح عبئيزل ؟ دائَب
ثبىٖبرف
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ال

أطذقبء
أرظو

ٕو رقً٘ ثضٝبسح عبئيخ صٗعزل؟ دائَب
-41
ٕ -42و رغبعذ عبئيزل ٍبدٝب ؟

أؽٞبّب

ال

ال

أؽٞبّب

ّعٌ

ٕ-43و رغبعذ عبئيخ صٗعزل ٍبدٝب؟ ّعٌ
ٕو رغبعذ صٗعزل عبئيزٖب ٍبدٝب؟
ا
-44

ال

أرظو ثبىٖبرف
ا

أؽٞبّب

ّعٌ

ا

ال

ٕ -45و رفؼو اعزشبسح أقبسثل ف ٜاألٍ٘س اىٖبٍخ ؟ ّعٌ
ثبىؼشٗسح

أؽٞبّب
ىٞظ

ال

خامسا*بياواث عه العالقاث االجتماعيت الجُاريت
ال

ٕ-46و ر٘عذ طيخ قشاثخ ٍع عٞشاّل؟ ّعٌ

ٕ -47و اقب ٍزل فٕ ٜزا اىؾٝ ٜزْب عت ٍع ؽَ٘ؽبرل ؟ ّعٌ
ٕو رقً٘ ثضٝبساد ٍزجبدىخ ٍع عٞشاّل؟ ّعٌ
-48

ال

ال

ٕ-49و ر٘عذ خذٍبد ٍزجبدىخ ٍع عٞشاّل؟ ّعٌ
ٍب ّ٘ع عالقزل ٍع عٞشاّل؟ رعبُٗ
- 50

ف ٜاىَْبعجبد

ال
عذً رفبٌٕ

اؽزشاً

ٕ -51و رغَؼ ألثْبئل ثبىيعت ٍع أٗالد اىغٞشاُ ؟ ّعٌ
ىَبرا؟.........................................

ال

ٍ - 52ع ٍِ رقؼ ٜأ ٗقبد فشاغل ؟ ٍع أطذقبئٜ
-عٞشاّٜ

ٍع أفشاد عبئيزٜ

ٕ -53و فنشد ٍع عٞشاّل ف ٜرأعٞظ عَعٞخ ىيؾ ٜ؟ ّعٌ
 َْٜٖٝاألٍش
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ال

ٍع
ال

استـــمارة المقابلـت
ثٞبّبد عبٍخ ؽ٘ه اىَجؾ٘س:

سقٌ اىَقبثيخ.......
ربسٝخٖب..........
اىعْ٘اُ................

ٕ -1و رعزقذ أُ ٗاقع األعشح اىغضائشٝخ اىؾبىٞخ رخزيف عِ األعشح اىقذَٝخ ؟
ٍ -2بٕ ٜؽجٞعخاىعالقخ اىز ٜرشثطل ثأقبسثل؟
ٍ -3بٕ ٜؽجٞعخ اىعالقخ اىز ٜرشثطل ثغٞشاّل؟
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ٕ -4و رعزجش أُ اىزغّٞش اىز  ٛؽذس ألعشرل ٝزْبعت ٍع قَْٞب ٗصقبفزْب أً ٝزعبسع ؟
جدول تعريفي لعينة البحث:
الرقـ

تاريخ إجراء

الكظيفة

السف كالجنس عدد األكالد

المقابمة

نكع األسرة

01

2014/5/16

مكظؼ

 45ذكر

02

نككية مكسعة

02

2014/5/16

تاجر حر

 39ذكر

05

نككية مكسعة

03

2014/5/23

أستاذة

 29أنثى

02

نككية

04

2014/5/24

مكظؼ إدارم

 27ذ

02

نككية

05

2014/6/02

تاجر

 53ذ

07

نككية

06

2014/6/02

متصرؼ غدارم

 43ذ

03

نككية

07

2014/6/07

غير مكظؼ

 39ذ

04

ممتدة

08

2014/6/08

ربة بيت كأرممة

 45أنثى

06

نككية

09

2014/6/08

تاجر

 24ذ

02

نككية

10

2014/6/10

 23ذ

أستاذ

01

نككية

ممحؽ جداول اإلستمارة
عنكاف الجدكؿ

الرقـ

الصفحة

01

نكع العينة مف حيث السف

126

02

عدد أكالد العينة المبحكثة(الحالة األسرية)

127

03

المستكل التعميمي لمزكج المبحكث

128

04

التعرؼ عمى المستكل التعميمي لزكجة المبحكث

129

05

تكضيح الكضعية المينية لمزكج المبحكث

130

06

يكضح ما إذا كاف الدخؿ كاؼ لتكفير حاجيات أفراد األسرة

131

07

يكضح ما إذا كاف الزكج مرتاح في عممو

131
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08

يكضح ما إذا كانت الزكجة تمارس عمبل مينيا

132

09

التعرؼ عمى عدد الساعات التي تقضييا الزكجة خارج البيت

133

10

يكضح ما إذا كاف عمؿ الزكجة خارج البيت يؤثر عمى كاجباتيا المنزلية

134

11

يكضح األشخاص الذيف يسكنكف مع أسرة المبحكث

134

12

نكع كنمط السكف الذم يسكنو أك يممكو المبحكث

135

13

يكضح عدد غرؼ المنزؿ الذم يسكنو المبحكث

135

14

يكضح ما إذا كاف عدد الغرؼ مناسب ألفراد األسرة

136

15

يكضح ما إذا كاف منزؿ المبحكث مزكد بأجيزة إلكتركنية

137

16

يكضح ما إذا قاـ المبحكث بترميمات داخؿ المنزؿ

138

17

يكضح ما إذا كاف المبحكث راض عف مسكنو

139

18

يكضح نكع األسرة التي ينتمي إلييا المبحكث

139

19

يكضح نكع األسرة التي يفضميا المبحكث

140

20

يكضح ما إذا كاف أىؿ الكزجيف يتدخبلف فيالشؤكف الداخمية لؤلسرة

141

21

يكضح كيفية التصرؼ عند مكاجية أم مشكمة

141

22

يكضح ما إذا كاف ىناؾ صمة قرابة بيف الزكجيف

142

23

يكضح كيفية تعرؼ الزكج عمى زكجتو

143

24

يكضح كيفية اقتناء لكازـ البيت كمف ىك المسؤكؿ

143

25

يكضح إذا كاف الزكج يساعد زكجتو في أمكر المنزؿ

144

26

يكضحما إذا كانت الزكجة تساعد زكجيا في مصركؼ البيت

145

27

يكضح مف ىك المسؤكؿ عف مراجعة الدركس لؤلكالد

146

28

يكضح ما إذا كانت الزكجة تستأذف الزكج عند خركجيا مف المنزؿ

146

29

يكضح طريقة كىيئة الزكجة عند خركجيا مف البيت

147

30

يكضح طبيعة العبلقة بيف الزكج كالزكجة

148

31

يكضح طبيعة العبلقة بيف األبكيف كاألبناء

149

32

يكضح ما إذا كاف أفراد األسرة يجتمعكف حكؿ مائدة الغذاء

149

33

يكضح ما إذا كاف الزكجاف يخصصاف كقتالئلستماع إلى انشغاالت األبناء

150

34

يكضح طريقة الزكج في فرض سيطرتو عمى زكجتو كأبنائو

151

35

يكضح نكع األشخاص الذيف يزكركف بيت األسرة

151

36

يكضح إذا كاف الزكج المبحكث يقكـ بزيارة اقاربو

152

37

يكضحما إذا كاف الزكج يساعد عائمتو ماديا

153
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38

يكضح ما إذا كانت الزكجة تساعد تساعد عائمة زكجيا ماديا

153

39

يكضح ما إذا كانت الزكجة يساعد عائمتيا ماديا

154

40

يكضح ما إذا كاف الزكجيف يستشيراف في األمكر اليامة

154

41

يكضح ما إذا كانت ىناؾ صمة قرابة بيف الزكجيف كالجيراف

155

42

يكضح مدل تناسب إقامة المبحكث في الحي مع طمكحاتو

156

43

يكضح ما إذا كاف ىناؾ تبادؿ زيارات مع الجيراف

156

44

يكضح إذا كانت ىناؾ تبادؿ خدمات مع الجيراف

157

45

يكضح نكع عبلقة عائمة المبحكث مع الجيراف

157

46

يكضح إذا كاف المبحكث يسمح ألبنائو المعب مع أبناء الجيراف

158

47

يكضح مدل شعكر المبحكث باألماف مع الجيراف

158

48

يكضح كيفية قضاء األسرة ألكقات فراغيا

159

49

يكضح ما مدل رغبة الجيراف في تأسيس جمعية الحي

159

ممحؽ جداول الرسوم البيانية واألشكال
الرقـ

عنكاف الشكؿ أك الرسـ البياني

الصفحة

01

تمثيؿ بياني لسف المبحكثيف

126

02

أعمدة بيانية لتمثيؿ دخؿ األسرة المبحكثة

130

03

تمثيؿ بياني يكضح نكع كنمط السكف

134

04

تمثيؿ بياني بكاسطة العمدة يكضح نكع األسرة

138

05

تمثيؿ بياني يكضح نكع العبلقة بيف الزكجيف

146

06

تمثيؿ بياني يكضح طبيعة العبلقة مع األبناء

147

07

تمثيؿ بياني يكضح نكع العبلقة مع الجيراف

156

08

تمثيؿ بياني يكضح كيفية قضاء أكقات الفراغ

156

ممحؽ جداول الدراسة العامة لألسرة

166

جداكؿ اإلحصائيات

الرقـ

الصفحة

01

جدكؿ يبيف نماذج عف التغير مف المجتمع التقميدم إلى المجتمع الحديث

30

02

جدكؿ يبيف التكزيع الحضرم لؤلسر الجزائرية

46

03

شكؿ يمثؿ نمكذج ألسرة ممتدة أفقيا

62

04

شكؿ يمثؿ نمكذج ألسرة ممتدة عمكديا

62

05

شكؿ يمثؿ اإلرادة التنظيمية لدل تكنيز

Tonnies

153

جداول إحصائيات رسمية حول واقع األسر في مدينة غميزان
جداكؿ إحصائيات

الرقـ

الصفحة

01

تكزيع السكاف المقيميف مف األسر العادية كالجماعية

160

02

الحالة الزكاجية لئلناث

160

03

الحاة الزكاجية لمذككر

161

04

نسب امتبلؾ أجيزة منزلية لدل األسر العادية كالجماعية

161

05

السكاف القابميف لمتمدرس كالمقيميف مف األسر

162

06

تكزيع األسر العادية كالجماعية حسب بمدية الئلقامة

162

07

السكاف المقيميف مف األسر العادية كالجماعية حسب الجنس كمعدؿ النمك

163

08

التركيبة النسبية لمسكاف المقيميف مف السر حسب المستكل التعميمي كبمدية

163

اإلقامة
09

نسبة النشاط كتكزيع السكاف المقيميف مف السر حسب الحالة الفردية

164

10

تكزيع السكاف المقيميف مف السر حسب بمدية اإلقامة كالتشتت

164

11

نسب امتبلؾ أجيزة منزلية لدل األسر العادية حسب بمدية اإلقامة

165

12

نسبة األمية كنسبة اإللماـ بالقراءة لدل األسر

165

13

السكاف المقيميف حسب السف كالجنس كالبمدية

166

167

