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الطبقة الوسطى الجزائریة أوضاع  

یرا كان لھا تأث )الخ...، سیاسیةاقتصادیة، اجتماعیة(یشھد المجتمع الجزائري تحوالت عدیدة 

على البناء االجتماعي الطبقي واضح المعالم، وقد حاولت الدراسة في شقھا النظري تسلیط 

طبقة الوسطى الضوء على ھذه التأثیرات في مختلف الحقب الزمنیة ، مركزین على ال

تحتل موقعا بیانیا داخل البناء الطبقي ، حیث تم توضیح  ھاأن موضوع الدراسة خاصة و

الجزائري خالل السبعینیات والثمانینات إلى تي شھدھا المجتمع كیف أدت التحوالت ال

ظھور ھذه الطبقة ، واتساع قاعدتھا ، وتحسن أوضاعھا ، لنشھد تغیرات في فترة 

التسعینات إلى وقتنا الحالي ، إذ تشھد نوعا من التفكك الذي خلق أوضاعا متناقضة بین 

واالجتماعي  االقتصاديولة في المیدان مختلف شرائحھا ، فھذه الفترة شھدت تراجع دور الد

صورة كاملة ألوضاع ھذه الطبقة خاصة في الفترة  اءطوإلعإلى تدھور أوضاعھا، أدى 

الحالیة ، كان من الضروري الوقوف على المؤشرات الكمیة والكیفیة التي ترصد ھذه 

معطیات الواقع  التي جمعتھا الباحثة والتي تعكس االمبریقیةاألوضاع واالعتماد على المادة 

الواقع المعاش  وتفسیرھا ، وفقالذي صرحت بھ عینة الدراسة ، والتي ستحاول تحلیلھا 

والنظري ، المنھجي  واألطروحات النظریة والدراسات السابقة التي اعتمدت علیھا البناء

.إضافة إلى المؤشرات اإلحصائیة المتوصل إلیھا  

قي من الفرضیة األولى وذلك من خالل معرفة كما سنحاول من خالل ذلك التحقق األمبری  

األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة التي تعیشھا الطبقة الوسطى ، وھل تحسنت ھذه 

األوضاع أم تراجعت ، وارتباط ذلك بالتحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري خالل فترة 

.الدراسة  
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:األوضاع االقتصادیة للطبقة الوسطى -1  

فھ وقیاسھ ، بل ددات الطبقیة للتمایز الطبقي وتصنیقتصادیة أحد أھم المحتعد الظروف اال 

) . الطبقي ( في كثیر من األحیان السبب الرئیسي الذي یقضى إلى خلق التمایز االجتماعي 

في تحلیالتھا النظریة ) أو الحدیثة الكالسیكیة ( وھو مؤشر أساسي تبنتھ معظم النظریات 

عند تحلیلھ للطبقة االجتماعیة بانھا انعكاس لمستویات "یرى نتزسبوالفمثال لمفھوم الطبقة 

لذلك حاولنا الوقوف عند .  المستوى االقتصاديأبرزھا  مختلفة  للتكوین االجتماعي

األوضاع االقتصادیة لھذه الطبقة من خالل الكمیة و الكیفیة التي تحصلت الدراسة علیھا 

ھا ممثلة ومعبرة عن األوضاع االقتصادیة تعتبر -والتي حاولت إسقاطھا على مؤشرات 

في السكن وامتالك السیارة باعتبار  حصرناھاعنھ والتوفیر والملكیة التي  الرضاو  الدخل

.ھذه األخیر أحد الرموز التي توصف بھا الطبقة الوسطى   

انفتاح ،وفالتحوالت األخیرة التي یشھدھا المجتمع الجزائري على رأسھا عولمة االقتصاد  

شرائحھا وأثرت على أوضاعھا كرست ضغط على الطبقة الوسطى بمختلف  ...سواقاأل

والتحلیالت اإلحصائیة  االمبریقیة االقتصادیة وھذا ما ستوضحھ فیما یلي استنادا إلى المادة  
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یوضح الدخل الفردي والتوقیر   - )08(الجدول رقم   

 -80000.00 ] >100000.00 المجموع
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 المداخیل

 
 التوفیر من الدخل

 یوفر التكرار 7 12 8 10 10 47

23.5 
% 

5 %  5 %  4 %  6 %  3.5 %  النسبة 

 ال یوفر ت 48 78 12 08 07 153

76.5 
% 

3.5 %  4 %  6 %  39 %  24 %  % 

 المجموع ت 55 90 20 18 17 200

100 
% 

8.5 %  9%  10 %  45 %  27.5 %  % 

 

یتحدد الوضع "  زبارسنیعد الدخل أحد أھم المؤشرات المحددة لألوضاع  الطبقیة إذ یقول 

، واألوضاع االقتصادیة كونھ یعكس  ⁾ 1⁽" الطبقي للفرد بناءا على ما یحصل علیھ من دخل 

 -ب حیاتھم ، وقد أعطى فیبر مفھوم مستوى معیشة األفراد ، ومستوى إنفاقھم ، وأسلو

دورا في تشكیل الموقف الطبقي ، فالطبقة ال تتحدد فقط من خالل الملكیة  -أسلوب الحیاة 

. ⁾  2⁽ اإلنتاجیة ، ولكنھا تحدد أیضا وبشكل متزاید من خالل أنماط االستھالك وأسالیب الحیاة

یتراوح دخلھا )  45(ة والمتمثلة في وتدل الشواھد الكمیة والكیفیة لھذا المؤشر بأن أعلى نسب

التي ) % 27.5( دینار جزائري ، تلیھا مباشرة نسبة  ]60000.00  -4000.00 ]بین 

 مقارنة،دینار جزائري ، وھو دخل ضعیف  ]40000 -20000 ]یتراوح دخلھا بین 

 الجزائر في ظروف المعیشة والغالء الفاحش إذ یشیر االقتصادیون إلى أن الدخل الفرديب

                                                             
 ⁽     :₃₀₇ p ,cit ,OP  ,people  and  polititics   ,power   :Mills  Wright 1 ⁾ 
216مرجع سابق ، ص أسس علم االجتماع ، : محمود عودة : ⁾  2 ⁾ 
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، وشراء المواد األولیة التي تضمن األمن الغذائي ،  اإلیجارال یكفي عملیا لسد نفقات 

لألجور التي مست بعض فئات عینة الدراسة  فبالرغم من الزیادة المعتبرة في الحد األدنى

إذ یؤكد تقریر المجلس االقتصادي واالجتماعي أنھ بین سنة  (....مثل األطباء ، األساتذة 

مرات ، وبالتالي ارتفع بمعدل  3ارتفع األجر الوطني األدنى المضمون بـ  2008 - 2000

ضى ، ولم تف، إال أن ھذه الزیادة ال تكفي لمواجھة متطلبات الحیاة  )% 98 سنوي قدره 

ة الدراسة ألن زیادة نیجتماعي االقتصادي لمعظم أفراد عإلى تحسن ملموس للوضع اال

قدرة الشرائیة نتیجة ارتفاع األسعار في مختلف تدھور في ال رافقھامعدالت الدخل 

وإذا ركزنا فقط على مؤشر األكل مثال ، .....) أكل ، نقل ، كھرباء وغاز ( القطاعات 

 17.4، الخضر بـ  % 17.6 الزراعیة بـ إلى انھ ارتفعت المنتجات  :⁾ 1⁽تشیر اإلحصائیات

 7.4البطاطس  % 12.1 ي البذور والشا،  % 9.8، السكر   % 22.4 ، لحوم المواشي%

  الخ.... % 8.5، الفواكھ  %

دوالر حسب جریدة  940.4بـ  2008ویقدر متوسط دخل الفرد الجزائري لعام 

⁾  2⁽االكونومست  

في الدخل وحدھا ، ال تعبر على ظروف اقتصادیة جیدة ، ذلك أن الدخل وعلیھ فإن الزیادة 

تصادي للدولة ككل ، وللمواطنین ، إذ أنھ االق لالزدھارالوطني اإلجمالي لیس شرطا حاسما 

من الضروري ھنا، أن نذكر بأن الفعالیة االقتصادیة ، تقاس بالرفاه االجتماعي للمواطنین ، 

ذات الصلة بالسكن ، وترقیة الخدمات وتطویر المنظومة التربویة ، وتناسب وحل مشاكلھم 

قتصادیة ، تقاس أیضا بوفرة الحیاة الیومیة كمل أن القوة اال ضرورةالدخل الفردي مع 

اإلنتاج ولیست باالعتماد الكلي على النفط ومشتقاتھ الذي تخضع أسعاره للتقلبات في األسواق 

یعیة بالدرجة األولى العتمادھا ة تعد دولة روفي السیاسة الدولیة خاصة وأن الدولة الجزائری

لتالي تضعھا في خانة فحسب ، والتي تشكل أھم مصدر للدخل، وبا ا لمحروقاتتصدیرعلى 

ماعیة خالل السنوات المقبلة ، كم حدث في ما قبل في الدول المؤھلة ألن تعیش ھزات اجت
                                                             

2009أفریل  26، األحد  2424في ھذا العام ، صحیفة الوسیط ، مملكة البحرین ، العدد  6.1ارتفاع التضخم في الجزائر إلى : ⁾  1 ⁾ 
5529العدد  2009/  01/  19الجزائریین الواقع والتوقعات ، الخبر االثنین : أزراحیاث : ⁾  2 ⁾ 
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 )%98(ع النفطيالریحیث كانت البنیة االقتصادیة قبل تلك الفترة تعتمد على (  1986أزمة 

ا تقلص صاحبھوالتي  أسعار النفط في السوق الدولیة  انھارت، عندما  )من قیمة الصادرات

في مما أدى إلى عجز شبھ كامل  ،العام اإلنفاقفي الموارد المالیة وازدیاد في مستوى 

في معدالت البطالة، وتقھقر الدخل ، وارتفاع معدل التضخم ،  ارتفاعالجھاز اإلنتاجي ، و

، تحریر األسعار ، وما تبع ذلك واتساع فجوة  % 50بـ ) الدینار( وانخفاض قیمة العملة 

⁾  1⁽ )بین الشرائح والفئات االجتماعیة المختلفة  التفاوت  

فھو في الواقع ال ) الطبقة الدنیا ( إن ھذا الدخل الذي ربما تعتبره باقي الشرائح العامة كافي 

األكل حاجة عند  یقفاصة و أن مستوى طموحھا الالشریحة ،خیغطي متطلبات ھذه 

دینار  65000خلي بـ  دیقدر" ⁾  2⁽والشرب فقط ، وفي ھذا الصدد یصرح أحد المبحوثین 

أبناء ، ھذا المبلغ بالكاد یوفر لنا مطالب األكل واللبس ویغطي مصاریف  6وأنا أب لـ 

خاصة  -في كثیر من األحیان،ووأن نوعیة األكل لیست بالمستوى المطلوب  ،الدراسة

یقارن ھو رجل اعمال ، یسترسل في الكالم و لي ضطر إلى التدین من صدیقا-المناسبات 

دینار ، كان یكفي لتغطیة  35000.00سنوات كان دخلي  5ذالك بوقت سابق ، فقبل 

حاضر دائما ، كما أنني أستطیع التوفیر خاصة مصاریف البیت واألكل مستواه جید، فاللحم 

عدم كفایة الدخل المتحصل علیھ ھذا القول یعكس " فیھا مناسبات  في األشھر التي ال یكون

وذلك  ،الدراسة التوفیر منھ لألسرة ، وعدم إمكانیة أغلب عینة العامة لتغطیة المصاریف

 و بسبب زیادة تكالیف المعیشة وانخفاض قدرتھا الشرائیة ، كما سبقھذا )  % 76.5(بنسبة 

، إذ نجد أكثر من ثلث عتبة  العینة أن أشرنا أعاله ، رغم تعدد مصادر الدخل لدى أفراد

( وفي ھذا اإلطار ) ة في خصائص العین) 8(ر الجدول رقم ظأن( الدراسة زوجاتھم یعملن 

یثیر المحللین االقتصادیین أن ادخار العائالت في الجزائر شھد تراجع ) التوفیر من الدخل 

نتیجة  تدھور القدرة الشرائیة ، وارتفاع نسبة التضخم ، وظھور سیاسات  2005بعد سنة 

                                                             
 ⁽ 1 164 - 160ص -، ص 1999الجتماع نقدي ، دیوان المطبوعات الجامعیة نحو علم ا: العیاشي عنصر : ⁾ 
بالمستشفى الجامعي باتنة  11.00على الساعة  2009سبتمبر  06أجریت یوم األحد )1(مقابلة  رقم : ⁾  2 ⁾ 
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السكن التساھمي، والشراء ( في السكن  اقتصادیة جدیدة یستثمر فیھا الفرد المدخرات

⁾ 1⁽ )الخ ...بالتقسیط   

 % 10الدخل وھي تمثل التي تصرح بإمكانیة التوفیر من ) %23.5(أما النسبة المقدرة بـ   

والتي یعمل أغلبھا خارج مجال عملھا  )دینار  6000 (ة الدراسة التي یفوق دخلھامن عین

األطباء واألساتذة ، ألن نظام عملھا یسمح لھا الرسمي وھي تخص فئة محدودة تتمثل في 

لتفاوت الملموس بین دخل بذلك ، وحتى الناحیة القانونیة تزكى لھا ذلك ، وھذا ما یفسر لنا ا

وإمكانیة التوفیر ، وھذا یعكس ) الشریحة العلیا من الطبقة الوسطى ( ة الدراسة أفراد عین

.ومستواھا المعیشي األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة لھذه الطبقة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.137،ص06،2008،مجلة،عدد"تقدیر دالة االدخار في الجزائر":محمد شیخي: ⁾  1 ⁾ 
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،عن الدخل  رضىیوضح ال )9(الجدول   

%النسبة  ضي عن الدخلالر التكرار   

21 %  نعم 42 

 
 
 

%79 
 
 

18.5 %   17  
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6 - 8   
 
 
 
 

 ال

25 %  
 

50 8 - 10  

19.4 %  
     

48 10 - 12  

10 %  20 12 - 14  

11.5 %  23  14 < 

100 % جموعالم 200   

   

أفضل ، وفقا لما تقره   اجتماعیةیتطلع غالبیة أفراد المجتمع الجزائري إلى معیشة ورفاھیة 

وفي ھذا السیاق تعبر أغلبیة فئات . مقتضیات السوق ومتطلبات الحیاة المتزایدة كما ونوعا 

معدالت األجور في مختلف القطاعات مقارنة مع المجتمع الجزائري عن عدم رضاھا على 

انین السوق وضعف القدرة الشرائیة وتراجعھا ، حیث تشیر تقاریر التنمیة أن متوسط دخل قو

دوالرات في  09دوالر سنویا أي بمعدل  2000- 1500الفرد الجزائري األدنى بحدود 

 الیوم 

ھذه )  خاصة االقتصادیة( تحسین ظروف المعیشة ببط ترأفراد المجتمع عن دخلھم م ىفرض

ف على رفع األجور بشكل یتناسب ویتجاوب مع متطلبات الحیاة العصریة األخیرة التي تتوق

.لما یضمن العیش الكریم  
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غیر ) % 79(جد أن أعلى نسبة والمقدرة بـ في الشواھد الكمیة للجدول أعاله ی و المتمعن

ة ینتمون إلى الشریحة العلیا للطبقة ل المتحصل علیھ رغم أن أفراد العینراضیة عن الدخ

مادیا والتي یقدر متوسط دخلھا بـ  تعد من ناحیة السلم االجتماعي مكتفیةوالتي  ,الوسطى

بتكالیف المعیشة وأعباء  -كما سبقت اإلشارة   -ومقارنة  دینار إلى أنھ )دج  40000.00(

ھذه الفئات التي لھا  یةخصوص إلى ذلك ضیفلتي تزداد یوم عن یوم ،الحیاة االجتماعیة ا

األكل ، النقل ، الكھرباء  (والثقافیة فھي إلى جانب التكالیف الضروریة ممیزاتھا االجتماعیة 

واالستفادة من   ,الجدیدتحتاج إلى تكالیف أخرى مثل اقتناء الكتب لمواكبة ، )، اإلیجار 

ضرورة سفرھا ومشاركتھا في مختلف األبحاث والفعالیات الى  إضافة، الخ ... االنترانت

یر والتقدمي في البالد باعتبارھا حاملة للواء التغینظرا لدورھا التنموالعلمیة   

           یتقاضاه   ً إن الدخل الذي ⁾ 1⁽یصرح المبحوث وھو طبیب مختص اإلطاروفي ھذا 

وھو بالكاد یغطي المصاریف الضروریة لألسرة من أكل ، وملبس ،  )دج 8000.00 ( 

االشتغال بعد عملھ الرسمي في عیادة ونفقات خاصة بالنقل والكھرباء والغاز مما أدى بھ إلى 

في اقتناء الكتب والمجالت العلمیة والخروج على  ةمثلتباقي المصاریف الم تغطیة خاصة ل

ین إلى الخارج للمشاركة في ملتقیات دولیة لرفع الكفاءة العلمیة ، تمرة في السنة أو سناألقل 

 علما أن مصاریف ھذه الملتقیات على عبئ الفرد الشخص وعلى مسؤولیتھ .

 ىدینار قد تكف  300  000.00وعن سؤالھ عن الدخل الذي یراه مناسب فقد صرح بأن 

تھاد من أجل الفوز بمنصب ومكانة مصاریفھ العملیة الفعلیة ، فوفق طموحاتھ فھو درس واج

إضافة إلى ,الخ ...وفر لھ مستوى معیشي مرتاح سكن معقول ، سیارة ، أكل جید ، السفرت

، وھذا طبعا لن یكون بمبلغ  )جراحة القلب  (ح عیادة خاصة حسب تخصصھ أملھ في فت

   سنة من الدراسة و الجدً  25ذلك بعد دینار ، فھو یرى أنھ یستحق  80000.00

                                                             
. بعیادة ابن سینا باتنة  14.00على الساعة  09سبتمبر  10الخمیس  یوم )6(المقابلة رقم  : ⁾  1 ⁾ 
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وعلیھ فإن تراجع القدرة الشرائیة لھذه الفئة سیؤدي ال محالة إلى نزول ھذه الشرائح إلى 

، رغم استمرار الفوارق بینھا ، والتي تبقى كمیة ، الطبقة السفلى من حیث طاقة االستھالك 

.ولیست نوعیة كما كانت علیھ   

ة  مناسب لطموحھا ومكانتھا االجتماعیة ، على ینأما إذا تطرقنا إلى الدخل الذي تراه ھذه الع

رأس المال  -فھو " بیار بوردیومن رأس مال رمزي حسب ما یرى اعتبار ما تتمیز بھ 

) طبیعي، اقتصادي ، ثقافي ، اجتماعي ( كیة أو نوع من رأس المال مثل أي مل -الرمزي 

یدرك من قبل فعالیة تسمح لھم مقوالت إدراكھم بمعرفتھا ، واإلقرار بھا ، ومنحھا قیمة، 

⁾ 1⁽" السمعة برمة إال عیحیث ال توجد ھذه القبالمجتمعات العربیة واإلسالمیة ،مثل الشرف   

المال الرمزي ، مع ما یحولھ من فائدة وسلطة إال في العالقة  لرأسوطبقا لذلك فإنھ ال وجود 

⁾ 2⁽ -بین ملكیات متمیزة وممیزة مثل الجسد واللغة والملبس والتأثیث التي یحوزھا الفاعلون   

بأن الدخل الذي  )%24 (و) % 25 (وفي ھذا اإلطار تصرح أغلبیة مفردات الدراسة بنسبة

  - 10000 ]و ]10000  - 80000 ] یتراوح بین الذي تراه مناسبا إلشباع احتیاجاتھا ھو 

یستھان بھا  في حین نجد نسبة ال) جزائري  ردینا 100000(  أي بمتوسط  ]12000

رى فیھ الدخل والذي ت ،دینار 14000.00إلى دخل یفوق طمح ت) %11.5(والمقدرة بـ 

ھي أحد ممیزاتھا عن  وطموحاتھا ویوفر لھا المكانة االجتماعیة التي ھاحتیاجاتالذي یغطي ا

. بقیة الطبقات والتي تعبر عن مستواھا العلمي والثقافي واالجتماعي  

وھذا یثبت االتجاه االستھالكي لھذه الطبقة ، إذ أنھا تتطلع إلى مستوى معیشي مشابھ لذلك 

  .الذي تعیشھ الطبقة العلیا

 

 

                                                             
 ⁽ 1 136ص  1996بیار بوردیو ، أسباب علمیة ، ترجمة أنور معین ، طرابلس ، الدار الجماھیریة  للطبع والنشر ، : ⁾ 
 ⁽ 2 64المرجع نفسھ ص :⁾ 
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یوضح ملكیة السكن وطبیعتھ  )10(الجدول رقم   

ملكیة       نعم ال المجموع
 السكن ونوعھ

 طبیعة المسكن 
 شقة منزل أرضي منزل بطابق علوي المجموع

 ملك ت 12 19 47 78 / 78

39%  / 39%  23.5%  9.5%  6%  % 

 إیجار ت / / / / 68 68

34%  34%  / / / / % 

31% سكن  ت 31 / / 31 / 

%15.5 تساھمي  / 15.5%  / / 15.5

% 

% 

 سكن وظیفي ت / / / / 23 23

11.5%  11.5

% 

/ / / / % 

 المجموع ت 43 19 47 109 91 200

100%  45.5

% 

53.5%  23.5%  9.5%     % 

 

وھو مطلب  ،االجتماعیة االقتصادیة للطبقات األوضاعیعد السكن أحد المتغیرات التي تعكس 

مازلو " األساسیة في سلم  اتعنھ ألنھ یقع في مستوى الحاج ستغناءالاأساسي ال یمكن 

Maslow  " حاجات فسیولوجیة ،  -1: الشھیر بترتیب حاجات الفرد إلى أربع درجات ھي
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⁾  1⁽تالحاجة إلى تحقیق الذا -4 اآلخرینالحاجة إلى القبول من  -3الحاجات إلى األمن   -2

، من خاللھ یتمكن الفرد من ممارسة -من سلم الحاجات–فھو یدخل في الترتیب الثاني    

.تشكیل نسق عالئقي یحقق االستقرار االجتماعي واألمن داخل األسرةحیاتھ االجتماعیة ، و  

ة ینوھي تعبر عن نصف الع )%53.5(وتشیر الشواھد الكمیة لھذا الغرض وبنسبة تقدر بـ 

 )%39 (بنسبة  بأنھا تحوز وتملك سكن ، إال أن طبیعة ھذا السكن تتنوع بین ملكیة مطلقة

التحوالت  أقرتھ ،فھو نوع جدیدالسكن التساھمي  یمثل وھو )%15.5 (وملكیة جزئیة بنسبة

التي یشھدھا المجتمع والذي یعتمد على  التسدید بالتقسیط الشھري  جتماعیةالوا قتصادیةالا

ونظام القروض البنكیة ، وال یكون السكن ملكیة تامة إال بعد مرور سنوات ویتم تسدید جمیع 

في التسدید یؤثر اجتماعیا على توزیع ، ھذا النظام  األقساط المعبرة عن ثمن الملك 

ة الدراسة التي ینالشھریة لھذه النسبة ، أما عن نوعیة السكن المملوك فتصرح عالمصاریف 

منزل ملكیة األولى تشیر إلى   ،)؟% 21.5 (و )% 23.5 (نسب متقاربةبتمتلك السكن 

 - ھا لیس ملكا كلي داخل عمارة وغالبیت ملكیة شققعصري بطابق علوي ، والثانیة تشیر إلى 

محدودة وبالتالي ال تتوافر ھذه الشقة التي تكون عادة ذات مساحة  -كما سبق اإلشارة أعاله 

على مالمح الحیاة االجتماعیة المرضیة ، وبالتالي عدم توافر الحد األدنى من االستقرار 

  حباط أما نسبةلألسرة ، مما یجعل الوضع النفسي  واالجتماعي ألفراد ھذه الطبقة یتمیز باإل

).األسرةعادة ما یكون ارث لرب (فھي تملك منزل أرضي تقلیدي قدیم )% 9.5 (  

ھذه االختالفات تنعكس عن الوضعیة االجتماعیة لألفراد ھذه الطبقة مما یؤدي تباین  

.، بل للطبقة الوسطى في حد ذاتھااألوضاع االقتصادیة لھذه الشریحة   

ة، فھي ینوھي تقارب نصف الع%  45.5یعبر على نسبة  أما باقي مجتمع الدراسة والذي 

في مجال العمل، وتعدد مصادر دخل  قدیمتھاأأنھا ال تملك سكن خاص بھا، رغم تصرح ب

،وغالئھا،ال تزال تتخبط في مشكلة ،إال أنھا ولصعوبة ظروف المعیشة)عمل الزوجة(بعضھا

                                                             
 ⁽ :11-12 pp  .1977   paris Borctas personnalité la de culturel  fondement  le: ) Ralph ( nlinto 1 ⁾ 
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ن في سكن وظیفي تابع فھي تقط )% 11.5 (، أما نسبة)% 34 (اإلیجار، وذلك بنسبة

⁾  1⁽وفي ھذا الصدد یقول أحد المبحوثین،للوظیفة التي تشتغل بھا بعض فئات مجتمع الدراسة  

دینار ، وأنني  38000.00في حدود  يأبناء ، ودخل 07سنة وأنا في المھنة ، لدي  20 " 

في  مرات مكان علیھ 3أتخبط في مشكلة اإلیجار الذي ازداد سعره في الفترة األخیرة 

ضطرار في كل مرة إلى السابقة ، ما  یتجر عنھ من أزمات اجتماعیة مثل االالسنوات القلیلة 

طلب من المالك ، أو رفع اإلیجار في كل سنة ، والجدید ھو الدفع المسبق لسنة تغیر السكن ب

االقتصادیة ویرھقني ، فالدخل الذي أتقاضاه بالكاد  يالخ ، وھذا یؤثر على أوضاع.. كاملة 

- معلمة  - یكفي مطالب األوالد خاصة وأنھم یدرسون جمیعا ورغم أن زوجتي تعمل أیضا 

إلى أن تكالیف الحیاة الباھظة ، لم تسمح لنا بشراء سكن ، ونحن ننتظر الیوم تخرج ولدینا 

... من الجامعة لنحاول شراء سكن تساھمي ، إذ نراه الحل الوحید لحل مشكلة السكن   

ھل فعال أنا أنتمي إلى الطبقة الوسطى ، وبالتحدید إلى الشریحة العلیا ل ھذا المبحوث وتساء

اإلیجار ، الدخل المحدود ، (، فھو یرى أنھ ینتمي إلى الطبقة الدنیا ، فأوضاعھ االقتصادیة 

ال تؤمن لألسف مستوى معیشي  وى التعلیمي والوظیفةفالمست ،تنبأ ذلك )..مستوى المعیشة 

نخبة معینة ، وشریحة ذات مكانة اجتماعیة معینة أو یدفعك إلى  إلىجید یشعرك بانتمائك 

"اإلبداع والتنمیة   

إضافة إلى ما سبق ، فمن  األسباب التي تؤدي إلى عدم القدرة على شراء السكن وملكیتھ 

 ھو الفجوة الكبیرة التي تزداد ،دھا المجتمع الجزائريیشھالتحوالت والتي أفرزتھا مجموع 

كمیة ،  األخیرة قفزةتشھد في السنوات   ومعدالت أسعار العقار، والتي لبین معدالت الدخ

ي أحد الدراسات یعانى منھا العالم ككل ففوھي نفس المشكلة التي . وزیادة مذھلة في األسعار 

مشكلة اإلسكان في الوالیات المتحدة مھددة بسبب " على الطبقة الوسطى األمریكیة تشیر إلى 

الذي ال یسمح بتكوین فائض یسمح باالنتقال إلى منزل یناسب انخفاض مستوى الدخل 

وھو ما أدى ببعض العائالت  ،اآلنالسائدة  اإلقراضمستوى الدخل ، نظرا لصعوبة شروط 

                                                             
بمكتب أحد الجرائد الیومیة  10.00على الساعة  2009سبتمبر  14یوم االثنین :  )02(مقابلة رقم : ⁾  1 ⁾ 
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إلى فقدان منازلھا أو على  وشك فقدانھا نتیجة عدم قدرتھا على الوفاء بالسداد ، ونتیجة 

     ⁾   1⁽" عقاراتللفجوة بین معدالت الدخل ومعدالت أسعار ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 1 44لد المج 235ص  2009، جانفي  175مجلة السیاسة الدولیة ، العدد  ،"الطبقة الوسطى األمریكیة ، معضالت متراكمة " :رنا أبو عمرة :⁾ 
⁾ 



211 
 

ملكیة السیارة وطریقة شرائھا :  )11(الجدول رقم   

ملكیة السیارة  ال نعم المجموع

سدید  أخري وطریقة شرائھا

 فوري

 بالتقسیط

 التكرار 79 43 76 02 200

 121   

100 %  1 %  38 %  21.5 

% 

39.5 %  النسبة المئویة 

 60.5%    

 

ل أعاله عن ملكیة السیارة وطریقة تسدید ثمنھا إذ أصبح امتالك السیارة الیوم أحد یعبر الجدو

غنى عنھا لتحقیق حد أدنى من الراحة الالضروریات الملحة في الحیاة الیومیة ، فھي وسیلة 

وتعطي للحیاة معنى فھي لم تعد من الكمالیات ألن  ،والرفاھیة التي تسمح بتجدید قوة العمل

وترامي أطرافھا یستوجب بالضرورة الحصول على سیارة لقضاء مطالب الحیاة كبر المدینة 

المعاصرة كما أن السیاسة االقتصادیة للسوق تبنت إستراتیجیة تجاریة جعلتھا تحتل مرتبة 

ھامة في سلم الحاجة ، إضافة إلى أنھا أحد أدوات التمایز االجتماعیة خاصة لھذه الطبقة ، 

في تحدیده لنوع الحاجات التي تشكل ھاجس (⁾  1⁽ة بولكعبات وھذا ما توصلت إلیھ دراس

لدى الطبقة الوسطى في الجزائر إذ توصل إلى أن الحاجات الضاغطة التي ینوون إشباعھا 

  )شراء السكن -3تأثیث السكن  -2السیارة  -1عندما تتاح لھم أول فرصة ھي على التوالي 

تملك سیارة وھو ما %  60.5وتعبر الشواھد الكمیة للجدول أعاله أن أعلى نسبة والمقدرة بـ 

د ما سبقت اإلشارة إلیھ أعاله وإدراك ضرورتھا في حیاتھم ، أما عن طریقة اقتنائھا كیؤ
                                                             

203، مرجع سابق ص  وضع الطبقة الوسطى في الجزائر: إدریس بولكعیبات : ⁾  1 ⁾ 
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تجمیع المبلغ على  أنھا أشترتھا بالتسدید الفوري  ، الذي تطلب منھا)%  38 (ح نسبةفتصر

ملكیتھا لھذه السیارة كانت في فترة زمنیة سابقة  و انیر من المطالب من جھة،حساب الكث

 أما نسبة ،تتسم بنوع من الرخاء في مستوى المعیشة وكانت إمكانیة التوفیر واالدخار ممكنة

ممن یملكون السیارة فطریقة تسدیدھم لثمنھا یتم بالتقسیط وعن طریق القروض )%  21.5 (

سیاسة  إطاراقتصادیة أفرزتھا التحوالت االقتصادیة التي تدخل في البنكیة ، وھي سیاسة 

الحاجات الضروریة ألفراد ومحاولة تحقیق الرخاء االجتماعي وتوفیر أدنى  حتافاالن

.المجتمع  

ة ، یم المصاریف الشھریة ألفراد العینإلى أن ھذه الطریقة تشكل ضغط من ناحیة تنظ

الخ.....ریة الیومیة مثل األكل وسیؤثر ذلك على بقیة  الحاجات الضرو  

. الورثةفھي تشیر إلى أن ملكیتھا للسیارة كانت عن طریق )%  1 (أما نسبة  

تصرح بأنھا ال تملك سیارة ھذا لیس ألنھا ال )%  39.5 (أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ 

رة ترغب في ذلك ، بل لعجزھا عن امتالكھا لضعف الدخل ومحدودیتھ ؟، وارتفاع القد

الشرائیة ، فھي تؤمن بضرورة امتالك السیارة التي تحل العدید من المشاكل خاصة وأن 

وذلك الزوجة تعمل مع الرجل مما یضطر إلى إیجاد حلول لألوالد خاصة إذا كانوا صغار

تنقلھم إلى دور الحضانة ، أو جمعیات أو إلى األقارب ، وھذا یتطلب وسیلة نقل  بضرورة

. لربح الوقت   
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االقتصادیة  الوضعیة بعض المؤشرات التي تطبع استعراضفي الختام نشیر إلى أنھ حاولنا 

عنھا ، وكذا فرص االدخار ، فضال عن ملكیة  والرضاللطبقة الوسطى مثل مستوى األجور 

خفي ھذه وال ی( األساسیة للمستوى االقتصاديالسكن والسیارة التي تعتبر من المؤشرات 

جموعھا عالمات رئیسیة تشیر إلى المكانة االجتماعیة واالقتصادیة المؤشرات تشكل في م

ة یة معینومھن اجتماعیةلألفراد والجماعات وتستعملھا جل الدراسات لتصنیف فئة أو شریحة 

فمجتمعنا الیوم ⁾  1⁽  )ضمن الشرائح الوسطى التي تعتبر مصدر تشكیل النخب االجتماعیة

ل ، وھذا  ینعكس على األوضاع االقتصادیة لھذه الفئة ، یشھد تفاوتا كبیر بین مستویات الدخ

ھذه الطبقة ، بحیث ینظم ھذا التفاوت إلى المستوى التعلیمي ألفراد  عزىففي السابق كان ی

األعلى تعلیما إلى فئة األعلى دخال ، إال أنھ في إطار التحوالت التي یشھدھا المجتمع ، إذ ا 

فاوت في الدخل نتیجة منطقیة الرتفاع تكالیف المعیشة ما ثبتنا متغیر التعلیم ، أصبح الت

عن وضروریاتھا التي تشمل الطعام والتعلیم والنقل والسكن ، ھذا األخیر مثال الذي یعبر 

ة الدراسة ولعالقتھ المباشرة بمستوى دخل الفرد ، االستقرار االجتماعي والنفسي لعین

أو حتى إیجار سكن الئق امتالك سكن ، فانخفاض ھذا األخیر لن یسمح بتكوین فائض یسمح ب

.، وھذا سیعكس جلیا الوضع االقتصادي لھذه الطبقة  لھذه العینة  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

324، ص 2005، مكتبة مدبولي  النخب االجتماعیة حالة الجزائر ومصر: العروسي الزبیر -أحمد زاید : ⁾  1 ⁾ 
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:األوضاع االجتماعیة للطبقة الوسطى -2   

 أیضااالجتماعیة مرآة عاكسة للظروف االقتصادیة التي یعیشھا األفراد ، وھي  تعد الظروف

 نمط حیاة مختلف الطبقات و أسلوب معیشتھا أحد محددات التمایز الطبقي وھي تجسد

أوضاع أي طبقة أو نحصرھا في الجانب  نا عنتحدثاذ لذلك ال یمكن  ،االجتماعیة ووتیرتھا

بل یجب التطرق إلى الظروف االجتماعیة ، والتي تختلف من طبقة إلى أخرى ،  ،االقتصادي

حث السابق فإن الظروف بل تتباین داخل الطبقة الواحدة وكما سبقت اإلشارة في المب

االقتصادیة للمجتمع البحث شھدت تراجع ، وعدم رضا وھذا ما سینعكس حتما عن الظروف 

ما سنحاول تحلیلھ في ھذا المبحث من خالل مجموعة من االجتماعیة التي تعیشھا ، وھذا 

تتكامل فیما بینھا لتقیس وتوصف ھذه الظروف والتي تم حصرھا في نوعیة المؤشرات 

عنھ ، جانب الخدمات االجتماعیة المتمثل في العالج  الرضاوى المعیشي ، ومدى المست

  ة الدراسة ، ومدى إمكانیة التنزه واالصطیاف الحي الذي تعیش فیھ عینوالدراسة نوع 
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یوضح نوع المستوى المعیشي ومدى الرضا عنھ   ) 12 (جدول رقم   

دون  المجموع
 المتوسط

معیشةمستوى ال جید متوسط  
 
 

 
الرضا عن الظروف 

 االجتماعیة 

 راضي ت 35 07 / 42

21 %  / 03.5  %  17.5 %  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 %  

  ضعیف الدخل ت / 45 / 45
 
 
 
 
 

غیر 
 راضي

22.5 %  / 22.5%  / % 

تراجع القدرة  ت 08 50 / 58
 الشرائیة

29 %  / 25 %  4 %  % 
كن غیر الس ت / 10 / 10

 مناسب
5 %  / 5%  / % 

 كثرة الدیون ت / 10 08 18

9 %  4 %  5%  / % 

ضعف الدخل  ت / 21 06 27
تراجع + 

القدرة 
 الشرائیة

13.5 %  3 %  10.5 %  / 
% 

 المجموع ت 43 143 14 200

100 %  7 %  71.5 %  21.5 %  % 

یة ، مكانة االجتماعیة ، ویحاول الجدول یعكس المستوى المعیشي للفرد أوضاعھ االجتماع 

حیث تشیر الشواھد الكمیة . أعاله التعریف بالمستوى المعیشي الحقیقي لشرائح الدراسة 
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بأن مستواھم المعیشي متوسط وأنھم بالكاد یكفون % 71.5بأعلى نسبة والمقدرة بـ 

كل واللباس والتعلیم ، التزاماتھم األسریة ، وذلك بتلبیة الحاجات األساسیة المتمثلة في األ

وبالتالي حصر حدود تفكیرھا في كیفیة تلبیة حاجیات أسرتھا ، خاصة وأنھا تشھد تدنى في 

األوضاع االقتصادیة نتیجة محدودیة الدخل وضعفھ وتراجع القدرة الشرائیة ، ھذا ما 

ه الطبقة وبالتالي انشغال ھذ ،الرسميخارج القطاع  سیترتب علیھ التفكیر في العمل اإلضافي

على قیم ھؤالء وتبنیھ كمعیار حاسم " الدخل " أكثر بالجانب المادي أي سیطرة معیار الثروة 

في تصنیف مختلف الجماعات االجتماعیة ، وھذا سیجعل ھذه الفئة تفقد بعض الرموز التي 

تعتز بھا ، بوصفھا تحتل مكانة اجتماعیة داخل السلم الطبقي ، خاصة فیما یخص أسلوب 

من الطبقة الدنیا التي یتمیز الخ ، وھذا یجعلھا تقترب ....األبناء واالھتمام بدراستھم  تربیة

أما نسبة التالیة  ،كل شيء وإھمالتوفیر لقمة العیش ،  في كیفیةأفرادھا بسیطرة التفكیر 

خص الفئة التي یفوق ، وھي تتصرح بأن مستواھا المعیشي جید)%  21.5 (والمقدرة بـ

  .والفئة التي لھا التزامات محدودة وظروف اقتصادیة جیدة 80000.00  ≥دخلھا 

فھي التي تمثل الفئة ذات المستوى دون المتوسط وھي نسبة لھا داللتھا رغم )%  7 (أما نسبة

ورمزي  ية الوسطى التي تتمیز برأسمال ثقافصغرھا ألننا نتكلم عن الشریحة العلیا للطبق

.ى معیشي على األقل متوسطواقتصادي من المفروض بكفل لھا مستو  

أكدتھ المؤشرات ا وھذا ما یؤدي حتما إلى تضمرھا وعدم رضاھا عن ھذه األوضاع وھذا م

عن عدم رضاھا عن أوضاعھا االجتماعیة )%  79 (نسبةبفیھا األغلبیة  الكمیة التي تعبر

ماعیة زادت نتیجة  التحوالت االقتصادیة التي یعیشھا المجتمع والتي كانت لھا انعكاسات اجت

من أفراد المجتمع ، مع  ةمن حدة االستقطاب االجتماعي وتدھور أحوال المعیشة لفئات واسع

تضاعف البطالة وتراجع القدرة الشرائیة وزیادة نسبة الفقر وترجع ھذه النسبة أسباب عدم 

إلى تراجع القدرة الشرائیة لھذه  )%  29 (رضاھا عن ھذه الظروف بالدرجة األولى  بنسبة

) % 22.5 (الفئة بعد االرتفاع الكبیر في أسعار مختلف السلع والخدمات تلیھا مباشرة نسبة

تكالیف العائلة كما سبق التوضیح في الظروف  التي ترى أن دخلھا ضعیف ال یغطي
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إلى كثرة  )% 9 (ترجع نسبة حین ، في )% 13.5 (نسبةبأو السببین معا  ،االقتصادیة

 الدراسة  سابق أن نسبتھ ال بأس بھا  من عینةفي المبحث ال شارةاإلالدیون ذلك أنھ كما سبق 

استفادة من السكن التساھمي أو شراء السیارة بالتقسیط ، وھذا سیدخلھا في دائرة الدیون التي 

من جھة  ةاحتھا الدولات الملحة من جھة وللفرصة التي أتنتیجة للرغبة في إشباع ھذه الحاج

رئیس اسات االقتصادیة المتبعة في ظل مخطط یثانیة والتي تتمثل في الس

).2009-2005(الجمھوریة  

%)  21 (أما النسبة المتبقیة والتي تعبر عن رضاھا عن أوضاعھا االجتماعیة والمقدرة بـ

بمستوى اجتماعي جید  فھي نسبة ضئیلة مقارنة مع النسب السابقة وھي تضم الفئة التي تتمتع

وجزء منھا یفوق دخلھ ،ست لھم التزامات أسریة ة األفراد الذین لیوھي تشمل عین

دینار كما أنھا عرفت كیف تستغل فترة الرخاء التي عاشتھا في فترة  800000.00

سكن الئق ، سیارة فخمة ، رصید في " الثمانینات التي مكنتھا من تكوین نفسھا اقتصادیا 

قة تشھد تراجع كمي في وعلیھ یمكن القول أن ھذه الطب ،غطت على ھذه الفترة...." البنك 

التي عرفت توسع لھذه  80و  70ھذه الفترة وظروف اجتماعیة متراجعة مقارنة بفترة 

.القاعدة   
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و مع من یعیش حي الذي یعیش فیھ مجتمع الدراسة یوضح نوع ال )13(الجدول رقم   

 نوع الحي شعبي متوسط راقي المجموع

  

 مع من تعیش 

 مستقال ت / 79 19 98

49 %  9.5 %  39.5 %  / % 

 العائلة ت 42 60 / 102

51 %  / 30  %  21%  % 

 المجموع ت 42 139 19 200

100 %  9.5 %  69.5 %  21 %  % 

 

عادت ازدواجیة حضریة على مستوى البنیة اإلیكولوجیة والعمرانیة  فھي تشھد المدینة  

األحیاء تعكس الحالة ھذه  ،تضم أحیاء شعبیة وأخرى راقیة وثالثھ تجمع بین االثنین

االجتماعیة لسكانھا  ومستواھم المعیشي ، أسالیب حیاتھم ، ویحاول الجدول أعاله التعریف 

%  69.5 (باألحیاء األكثر تعبیرا على انتماء الطبقة الوسطى وتشیر أعلى نسبة والمقدرة بـ

یة التسعینیات بأنھا تقطن في أحیاء متوسطة وھي األحیاء المستحدثة في الثمانینات وبدا) 

تتمیز بطابع معماري لیس عصري ولیس تقلیدي ، تتوافر على مساحات متوسطة ذات كثافة 

سكانیة متوسطة وھي عادة ما تستقطب الفئات الجدیدة الصاعدة في السلم االجتماعي خاصة 

وھي تقریبا تمثل ثلث مجتمع الدراسة تصرح )%  21 (شرائح الطبقة الوسطى ، أما نسبة

بعیدة ، تتمیز بعدد من وھي أحیاء نشأت في فترات تاریخیة " طن في أحیاء شعبیة بأنھا تق

ارتفاع الكثافة السكانیة ، ارتفاع : الخصائص والسمات الحضریة منھا على سبیل المثال 

، انخفاض مستویات الدخول ، تدھور الظروف السكنیة بشكل عام ، الخصوبة معدالت
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یر وتنوع وسائل النقل والموصالت والنمو المتزاید وسیطرة نمط اإلنتاج السلعي الصغ

األحیاء بالتدھور الواضح في مستوى  تتمیز ھذهوالسریع للسكن الفقیر والعشوائي ، وكذلك 

⁾ 1⁽" الخدمات الحضریة   

 مرضیة لھذه النسبة ، وتعبر عن ترديھذه السمات تعكس حیاة اجتماعیة غیر مقبولة و

وھي التي تعبر عن سكنھا في أحیاء راقیة وھي )%  9.5 (أوضاعھا االجتماعیة أما نسبة

بانخفاض الكثافة السكانیة وارتفاع مستویات " حیث تتمیز تتصف بعكس األحیاء السابقة 

الدخل ، وتوافر الخدمات والمرافق الحضریة ، فضال عن التخطیط الھندسي الواضح 

شیر إلیھا في كل مرة ذات ئة التي نوھي الف⁾  2⁽"  لشوارعھا ومیادینھا ، ومساكنھا المختلفة 

.المستوى المعیشي الجید واألوضاع االقتصادیة المرتاحة   

إذا تطرقنا إلى استقاللیة العیشة لھذه الطبقة فنجد نسبة ال بأس بھا والتي تمثل نصف أما 

تعیش مع العائلة الكبیرة بسبب أوضاعھا االقتصادیة %  51مجتمع الدراسة بنسبة 

لمتوسطة وسبق أن أشرنا إلى ھي األكثر تمركزا في األحیاء الشعبیة واواالجتماعیة و

ونفسیا ، ت ھاتھ األحیاء ، وھذا بالتأكید سیعكس حیاة صعبة غیر مستقرة اجتماعیا موصفا

 د من طموح ودور ھذه الطبقة التي تمثل نخبة المجتمع ، أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـوسیح

ر نوویة مما یسمح لھا بتأمین تربیة أفضل مستقلة ، في أسعیش فھي تصرح بأنھا ت )% 49 (

ألبنائھا ، ومستوى معیشي جید وھذا حتما سیعكس أوضاعھا االجتماعیة ، كما أن ھذه الفئة 

ة إلى أن استقاللیة المعیشة ، تعبر عن أحد األحیاء الراقیة والمتوسطة إضاف ھي التي تقطن

.قة بالذات وتسعى إلى تحقیقھا القیم الثقافیة التي تمیز ھذه الطب  

 

 

 
                                                             

284ص  2005، القاھرة ،  علم الجتماع الریفي والحضري: محمود عودة ، سعید ناصف : ⁾  1 ⁾ 
.285المرجع نفسھ ، ص : ⁾  2 ⁾ 
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.یوضح مكان عالج مجتمع الدراسة)14(: الجدول رقم  

 

 

بارھا مؤشر ھام للداللة على ة الدراسة باعتأعاله الرعایة الصحیة ألفراد عین یمثل الجدول

من  ) %50 (الحالة االجتماعیة، حیث تشیر الدالالت الكمیة بأن أكبر نسبة و المتمثلة في

بل ھي تعالج في القطاع تستفید من خدمات العالج الخاصة بالدولة  مجتمع الدراسة بأنھا ال

یروقراطیة الب الخاص نظرا لصعوبة االستفادة في عالج القطاع العام الذي تسیطر علیھ

رغم أن الدولة ال تزال تتبنى منھج مجانیة " ) مدیر(1الحاالت التامة فعلى حد قول أحد

، فإذا توجھت إلى إحدى المستشفیات للعالج و القیام العالج، إال أن الواقع یحول دون ذلك

یر و التحلیالت الالزمة یقولون لك أن التحلیل المطلوب غیر موجود و األشعة غبالفحوصات 

متوفرة ، أو اآلالت معطلة، أو األدویة لم تصل بعد،مما یضطرك إلى التوجھ إلى القطاع 

شراء + األشعة + التحالیل(الخاص ، و الذي تكون فتورتھ مثقلة قد تصل إلى بعض األحیان 

"إلى أكثر من ثلث الدخل ) الدواء   

على السواء حسب حالة مع الدراسة تعالج في القطاعین تمن مج)  % 30 (كما نجد أن نسبة

فھي تصرح بأنھا تعالج في القطاع ) %20 (المرض ، وحسب مصاریف كل شھر أما نسبة

العام وھي الفئة التي تتوافر مؤسساتھا على الخدمة الصحیة وھي تصرح بأنھ ال یمكن لھا 

.تغطیة المصاریف العالجیة وفق الدخل المتحصل علیھ   

 جھة العالج التكرار % المجموع

60 20%  القطاع العام 40 

100 50% القطاع  100 

 الخاص

60 30%  60 1+2  

200 100%  المجموع 200 
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لیة لیست في جھة العالج وإنما ما بعد ذلك أي شراء ة الدراسة على أن اإلشكاوتجمع عین 

أفراد تصبح  06دھا أكثر من تكون أفرایوأن األسرة التي جدا  االدواء الذي أصبح ثمنھ باھض

في كثیر من األحیان عاجزة على تغطیة ھذا الجانب ، ضف إلى ذلك أن نظام التعویض یأخذ 

لنظام التعویض ولذلك فإن الخدمة  فترة طویلة نوعا والكثیر من األدویة غیر خاضعة

الصحیة تعكس زوایا ھامة في الظروف االجتماعیة للفرد التي تعكس تقدمھ ورقیھ ، إذ یعتبر 

⁾  1⁽"الرعایة الصحیة وزیادة إنتاج المجتمع " الباحثین   

وما یمكن استخالصھ أن التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري خاصة اقتصاد السوق ، 

یجیا عن االھتمام بالمصلحة العامة والتخلي عن خدمة الفرد نظرا لتبنیھا مبدأ تحقیق تبتعد تدر

أكبر قدر ممكن من الربح المادي بمعنى تحقیق المصلحة الخاصة والفردیة ألرباب العمل ، 

  .إضافة إلى فتح االستثمار حتى في مجال الصحة التي أصبح یتاجر بھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 - 14ص  -ص  1967، اإلسكندریة  دور الصحة العامة في التنمیة االجتماعیة: أحمد فؤاد السرمي : ⁾  1 ⁾ 
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ع القطاع الذي یتمدرس فیھ أبناء الطبقة الوسطىیوضح نو)15(الجدول رقم   

   

 

 

التي  یوضح الجدول أعاله جھة دراسة مجتمع الدراسة والذي یعكس السیاسة التربویة

أن أبنائھا %  90تنتھجھا الدولة الجزائریة حیث تصرح أغلبیة مفردات الدراسة بنسبة 

خاص وإذا + فقط ممن یدرسون في قطاع عام %  10یدرسون في مدارس عام ، وأن نسبة 

ة فھي لیست المدارس األكادیمیة بل مدارس تكوینیة لذي تقصده العینحللنا القطاع الخاص ا

لرفع المستوى لطلبة المدارس األكادیمیة أو تقدیم تكوینات مھنیة في  تقدم دروس خصوصیة

مجموعة من التخصصات وبالتأكید ھي مدارس معتمدة من طرف الدولة وھذا یؤكد على أن 

نسب ضئیلة وأن سیاسة مجانیة بالقطاع الوحید في مجتمعنا الذي لم یصلھ االستثمار إلى 

التي تنص  ھواري بومدینللرئیس الراحل  76أمریة  ساریة المفعول منذالتعلیم  ال تزال  

الفرعیة التي تطرح ھي مصاریف شراء الكتب  اإلشكالیةعلى إلزامیة ومجانیة التعلیم إال أن 

أنھ في ظل التحوالت العامة التي التي كانت في الفترة السابقة مجانیة أو بمبلغ رمزي ، إال 

،  ثمنھ كتاب المدرسي یتاجر بھ ، وبالتالي زیادةشھدھا المجتمع وفتح االقتصاد الحر أصبح ال

ر من أكث" مما أدى إلى إثقال كاھل األسرة الجزائریة خاصة إذا كان عدد المتمدرسین كبیر 

ت مجال التعلیم ، إذ تكاد تصبح إجباریة ، ، ھذا باإلضافة إلى ظاھرة أخرى اجتاح" فردین 

%النسبة   جھة الدراسة التكرار 

90 %  القطاع العام 180 

القطاع  0 0

 الخاص

10 % خاص+ عام  20   

100 %  المجموع 200 
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كرا حتى في المرحلة االبتدائیة ، وإذا وھي ظاھرة الدروس الخصوصیة التي أصبحت تبدأ مب

تكلمنا عن فاتورتھا ، فال دعي للنقاش حیث تصل في بعض األحیان إلى نصف الدخل خاصة 

إن ظاھرة الدروس " ⁾  1⁽في المرحلة الثانویة ، وفي ھدا الصدد تصرح أحد المبحوثات 

عنھا ، فاألساتذة یمكن االستغناء  ال الخصوصیة أصبحت أحد المتطلبات الضروریة ، التي

لألسف داخل األقسام ال یبذلون جھدھم ، بل یطلبون من التالمیذ الحضور إلى الدروس 

، فأنا لدیا أربعة أبناء اثنان منھم في المرحلة الثانویة أحضر دوامھمالخصوصیة بعد انتھاء 

ار ، دین 5.000في الشھر إلى البیت في أكثر من مادة ، ثمن المادة الواحدة  نلھم مدرسی

تبي ، وباقي دینار في الشھر وھو ثلثي مر 300000حیث یصل مصروف ھذه الدروس إلى 

"ي ، فكیف للفرد واحد یشتغل أن یغطي ھذه المصاریف المصاریف تغطیھا زوج  
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یوضح تنزه مجتمع الدراسة خالل العطلة الصیفیة )16(الجدول رقم     

 التنزه و مكانھ التكرار %

28.5%  ال 57 

51%   

 

71.5 

102  

 

143 

  داخل الوطن

 

 نعم
13%  خارج الوطن 26 

7.5%  15 1+2  

100%  المجموع 20 

 

ذا امن العطلة الصیفیة واستمتاعھ بھا و مامجتمع البحث  استفادة الى یشیر الجدول أعاله

% ) 71.5( نسبة والمقدرة ب   أعلىاالقتصادیة تسمح بذلك حیث تصرح  ظروفھكانت 

لھا خاصة بالنسبة لھذه  األولویات أھممن احد  األخیرةوان ھذه تتنزه في العطلة  ابأنھ

لدیھا عن بقیت الشرائح وأنھ ال نقاش في ذلك فبعد سنة الشریحة فھي تمثل احد االمتیازات 

من التعب والمشاكل یجب أن تقابلھا راحة على األقل لمدة أسبوع ، أما أین یقضیھا ھؤالء 

یقضونھا داخل الوطن وفقا المیزانیة الخاصة ، وبذلك وأن أغلبھم  )% 51 (فاألغلبیة نسبة

یشاركون في رحاالت الخدمات االجتماعیة أو الوكاالت السیاحیة نظرا لما توفره من 

و      )% 13.5 (یتسنى لھم القیام بذلك أما نسبةامتیازات خاصة في مجال اإلنفاق وبالتالي 

ضي عطلتھا خارج الوطن أو بالداخل والخارج معا فھي التي تصرح بأنھا تق )% 7.5 (

تشمل الفئة ذات المستوى المعیشي الجید التي سبق ، وأن أشرنا إلیھا مسبقا ، وھي مرتاح 

تعبر عن عدم  إذ وھي نسبة لھا داللتھا )%  28.5 (اقتصادیا واجتماعیا أما النسبة المتبقیة

الى عدم كفایتھم من ناحیة المادیة نتیجة  ولىاألاستفاد تھم من العطلة ویعود ذلك بالدرجة 

االقتصادیة  أوضاعھمتدھور القدرة الشرائیة كما سبق واشرنا وكثرة المطالب نتیجة تدھور 

   .واالجتماعیة 


