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يؤدي التحديـد المنهجـي وترتيـب تقنيـات أيـة دراسـة علميـة إلـى تـدعيم احتمـاالت  :تمهيد

الربط والتوثيق بين جوانب الدراسة وتنظيم عملية إنجاز خطوات البحث بصورة تسمح للباحـث 
مــن التوصــل إلــى تشــخيص دقيــق للظــاهرة المدروســة، وهــو مــا يــتم إنجــازه فــي العمــل الميــداني 

لــى دعــم الدراســة النظريــة ويثريهــا ويجســد األهــداف المــذكورة ســابقا فــي والــذي يســاعد كــذلك ع
  . اإلشكالية

ـــة فـــي المجتمـــع  ـــة االجتماعي ـــى دراســـة معوقـــات التنمي ـــراهن يهـــدف إل وبمـــا أن البحـــث ال
، فــإن التقصــي المباشــر لهــا )1( المحلــي الريفــي باعتبــاره نمــط المجتمــع الغالــب فــي واليــة بســكرة

يــة تعتمــد علــى أســس علميــة وموضــوعية تســتهدف جمــع المعلومــات يتطلــب إجــراء دراســة ميدان
والحقائق الموضوعية من الواقع االجتماعي عن مشـكلة البحـث واإلجابـة علـى التسـاؤالت التـي 
دارت حولها إشكالية الدراسة، لـذلك يتعـين علينـا القيـام بتصـميم بنـاء منهجـي دقيـق يأخـذ بعـين 

ئصـــها، حيـــث يـــتم وضـــع خطـــة الدراســـة الميدانيـــة االعتبـــار طبيعـــة الظـــاهرة المدروســـة وخصا
وٕاجراءاتهـــا واألدوات المســـتخدمة ومجاالتهـــا وكيفيـــة اختيـــار العينـــة وحجمهـــا وخصائصـــها ثـــم 

 .خطة التحليل اإلحصائي

  :اإلجراءات المنهجية 5-1 

توضــح الدراســة االســتراتيجية العامــة لهــذا البحــث علــى أنــه دراســة وصــفية للتعــرف علــى 
لكونـه الوصـفي بصـفة أساسـية علـى المـنهج االجتماعيـة، ومـن ثـم فهـي تعتمـد  معوقات التنميـة

ـــالي يجـــب األخـــذ بأســـاليب وتقنيـــات هـــذا المـــنهج فـــي كافـــة األنســـب لطبيعـــة الموضـــوع ، وبالت
  .الخطوات المنهجية للبحث الميداني

ــعمــنهج الال 5-1-1 المــنهج هــو مجموعــة مــن القواعــد واألنظمــة العامــة التــي يــتم  :متب
مـــن أجــــل الوصـــول إلــــى حقـــائق مقبولـــة حــــول الظـــواهر موضــــوع البـــاحثين، أي أنــــه وضـــعها 

الطريقـــة التـــي يســـتعين بهـــا الباحـــث فـــي حـــل مشـــكلة بحثـــه، وال شـــك أن مثـــل هـــذا الطريـــق أو 
لمــنهج يختلــف بــاختالف مشــكلة البحــث، ومــن العســير المفاضــلة بــين طريقــة وأخــرى إال بعــد ا

  . )2(ل طريقة منها تحديد كافة الظروف المالئمة لتطبيق ك

                                                           

الفالحيـة فيهـا فـي الملحـق  يغلين في القطاع الفالحي في بلديات والية بسكرة، وكذلك نسبة األراضأنظر إلى عدد المشت )(1
    )3( رقم
ة كليـة االقتصـاد والعلـوم اإلداريـ: األردن )القواعد والمراحل والتطبيقات (منهجية البحث العلميمحمد عبيدات وآخرون،  (2)
  35، ص1999، -معة األردنيةاالج -
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أمـــا المـــنهج الـــذي اتبعتـــه واعتمـــدت عليـــه هـــذه الدراســـة كمـــا ســـلف الـــذكر، فهـــو المـــنهج 
الوصــفي الــذي يعــد أســلوبا مــن أســاليب التحليــل المركــز علــى معلومــات كافيــة عــن ظــاهرة أو 
موضوع محدد خالل فترة أو فترات زمنيـة معلومـة، وذلـك مـن أجـل الحصـول علـى المعلومـات 

لبهــــا الدراســــة كخطــــوة أولــــى، ثــــم يــــتم تحليلهــــا بطريقــــة موضــــوعية ومــــا ينســــجم مــــع التــــي تتط
المعطيـــات الفعليـــة للظـــاهرة كخطـــوة ثانيـــة، والتـــي تـــؤدي إلـــى التعـــرف علـــى العوامـــل المكونـــة 

  .)1(وال يشترط هذا المنهج وضع فروض أو إجراء تجارب  والمؤثرة على الظاهرة كخطوة ثالثة
أهـدافها واإلجابـة علـى التسـاؤالت التـي أثيـرت فـي اإلشـكالية وتحاول هذه الدراسة تحقيق 

مــن خــالل المــنهج الوصــفي، حيــث تعتمــد الدراســة علــى وصــف واقــع التنميــة االجتماعيــة فــي 
المجتمع الريفي وتحليل المعوقات الداخلية والخارجية التي تعترضه، كما تعتمد على األسـلوب 

يهـــا فـــي الميــدان إلـــى أرقــام يمكـــن التعليـــق اإلحصــائي وذلـــك بترجمــة المعطيـــات المتحصــل عل
عليهــا وتحليلهــا وتفســيرها للوصــول إلــى النتــائج المرجــوة وٕامكانيــة اقتــراح الحلــول المناســبة لهــا، 

معوقــات التنميــة االجتماعيــة مــن خــالل دراســة ميدانيــة علــى مجتمــع  صوهــذا محاولــة لتشــخي
ات لتحقيــــق هــــذا الهــــدف تعتمــــد محلـــي بواليــــة بســــكرة، لــــذلك فإننــــا نســــتعين بعــــدة أســــاليب وأدو 

  . جميعها على أسلوب الوصف لمجتمع محلي
 :أدوات جمع البيانات -5-1-2

بناءا على المنهج المتبع في الدراسة، وفي ضوء متطلبات الدراسة مـن الناحيـة الميدانيـة 
ــــة مجموعــــة مــــن األدوات لجمــــع  ــــات الالزمــــة اســــتخدمت الباحث ــــى البيان وأهميــــة الحصــــول عل

ـــات، ح ـــات المـــراد الحصـــول البيان ـــة البيان ـــار األدوات لطبيعـــة الظـــاهرة ونوعي يـــث يخضـــع اختي
ويتوقف نجاح البحث في تحقيق أهدافـه علـى اختيـار األدوات المالئمـة للحصـول علـى  عليها،

  :د في هذا البحث على استخدام األدوات التاليةاعتمتم االالبيانات، لذلك 

ميـدان والحصـول علـى المعلومـات والبيانـات مـن أجـل النـزول إلـى ال :استمارة مقابلة -أ
التــي تخــص الموضــوع حرصــت الدراســة علــى أهميــة اســتخدام هــذه األداة وتطبيقهــا علــى عينــة 
الدراســـة مـــن أســـر المجتمـــع المحلـــي، وقـــد كـــان مـــن الضـــروري إتبـــاع أســـلوب المقابلـــة لغايـــات 

  :محددة
منطقـة، حيـث أتيحـت من خالل معـامالت الباحثـة مـع الكثيـر مـن أربـاب األسـر فـي ال -

أن أغلـبهم أميـون، وهـذا مــا  لهـا لهـا فرصـة العمـل فـي إحـدى مكاتـب الدراســات الفالحيـة، تبـين
                                                           

  47-46ص ص  مرجع سابق، ،ات وآخرونمحمد عبيد(1) 
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دفعنـــي إلتبـــاع أســـلوب المقابلـــة فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، ألن اســـتمارة االســـتبيان ال تـــالءم وهـــذه 
  . الخاصية لمجتمع البحث

اجههم، فالســكان المحليــون الكشــف عــن حقيقــة إحساســهم بالمشــكالت الواقعيــة التــي تــو  -
  .أكثر إدراكا بما يحيط بهم من قصور للتنمية في مجتمعهم المحلي

وقــد تــم تحديــد أســئلة االســتمارة بصــورة تــتالءم مــع طبيعــة الدراســة وأهــدافها وتســاؤالتها، 
وكذا نوعية الوقـت المتـاح لتطبيـق االسـتمارة والحصـول علـى البيانـات الالزمـة مـن المبحـوثين، 

أغلــب األســئلة لمفتوحــة وتصــنيفية وقلــيال منهــا كــان مفتوحــا نظــرا ألهميــة وصــلة  وقــد جــاءت
  . األسئلة بالمحاور وطبيعة التساؤالت المطروحة في اإلشكالية

أمــا البنــاء الــداخلي لالســتمارة فيحتــوي القضــايا األساســية التــي هــدفت الدراســة إليهــا منــذ 
  :البداية، وهي تشمل

   .)6إلى  1من (أسئلة  6: تضمنتبيانات عامة حول األسرة، و  -
  ).21إلى  7من (سؤاال  15: وتضمنت بيانات حول الخدمات االجتماعية، -
 22مـن ( سـؤاال 15: بيانات حول بعض العادات االجتماعية واالقتصادية، وتضمنت -

  ).36إلى 
  ).47إلى  37من ( سؤاال 13: وتضمنت بيانات حول المشاركة الشعبية، -

لمراجعـــة المكتبيـــة الســـتمارة البحـــث ودليـــل المقابلـــة بصـــورة مســـتمرة خـــالل كمـــا تمـــت عمليـــة ا
، 2004 فيفــري 28فيفــري إلــى  24، وطبقــت االســتمارة فــي الفتــرة مــابين عمليــة جمــع البيانــات

اسـتمارة و وقد استعنت في تطبيقها بإحدى الزميالت تخرجت مـن معهـد علـم االجتمـاع ببسـكرة، 
أمــــا ، حــــث ويســــجل األجوبــــة والمالحظــــات التــــي يحتاجهــــاالمقابلــــة يكــــون ملؤهــــا بحضــــور البا

ظــروف تطبيقهــا فقــد كانــت جيــدة، فقــد اســتقبلنا مــن طــرف األســر بكــرم الضــيافة المعهــود فــي 
المنـــاطق الريفيـــة، رغـــم التخـــوف فـــي بـــادىء األمـــر للجهـــل بـــأمور البحـــث العلمـــي والدراســـات 

ة العاميــة وتــرك الحريــة للمبحــوثين الميدانيــة وســرعان مــا اســتجابوا لنــا، وقــد كــان الحــوار باللغــ
لإلدالء بآرائهم في أوضاعهم المعيشية في المنطقـة والتـي أعانتنـا فـي فهـم الكثيـر مـن القضـايا 

  .المتعلقة بواقع التنمية االجتماعية في المنطقة والمعوقات التي تعترضها
لمسـئولين علـى ركزت الباحثة على ضرورة التعـرف علـى آراء العـاملين وا :دليل المقابلة -ب 

التخطــــيط للبــــرامج التنمويــــة وتنفيــــذها مــــن طــــرف الجماعــــات المحليــــة وطــــرح بعــــض األســــئلة 
المتعلقـــة بســـير العمليـــة التنمويـــة وركائزهـــا والعناصـــر التـــي تتضـــمنها، وقـــد جـــاء دليـــل المقابلـــة 
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بصورة مفتوحة لتعطي فرصة أكبر للتعبير عن اآلراء الرسمية والشخصية في ضـوء متطلبـات 
ميــة التــي تحتاجهــا المجتمعــات المحليــة واألفكــار والتصــورات العامــة حــول معوقــات التنميــة التن

  .االجتماعية في المجتمع المحلي
لقــد تــم اســتخدام أداة المقابلــة فــي بــادىء األمــر فيمــا يعــرف بالمقابلــة غيــر المقننــة التــي 

مرحلــــة البحــــث  تتســــم فيهــــا الباحثــــة بالمرونــــة التامــــة، أي دون إعــــداد مســــبق لهــــا، وهــــذا فــــي
ــدليل المقابلــة، أي اإلعــداد لمقابلــة  االســتطالعي للوقــوف علــى اآلراء التــي تفيــد فــي اإلعــداد ل
مقننة تتحدد فيها األسئلة من قبل بغية التأكد من صحة الحقائـق التـي يـتم جمعهـا مـن مختلـف 

ج المقـــابالت، وذلــــك مـــن خــــالل االتصــــال بـــبعض المســــئولين القــــائمين علـــى التخطــــيط للبــــرام
التنمويــــة وتنفيــــذها فــــي المجتمــــع المحلــــي، وكــــذلك األمــــر مــــع بعــــض المســــئولين فــــي مديريــــة 
التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية بسكرة باعتبارهـا فاعـل رئيسـي فـي التخطـيط للبـرامج التنمويـة 

  . المحلية
ولقــد ســاعدت مقابلــة الباحثــة مــع المســئولين فــي الحصــول علــى العديــد مــن المعلومــات 

مــن أنهــا اســتغرقت بعــض الوقــت والمجهـود لمــا تتطلبــه عمليــات اإلعــداد للمقــابالت مــن  بـالرغم
  .إجراءات إدارية متعددة

كمــا اســتخدمت المناقشــات الحــرة التــي تعتبــر مــن أهــم الوســائل الفعالــة فــي جمــع البيانــات مــن 
لك مـع المجتمعات البسيطة ذات الطابع التقليدي مـع بعـض المـوظفين فـي البلديـة والواليـة وكـذ

كمـا تمـت أيضـا مقـابالت غيـر رسـمية مـع السكان فـي المنطقتـين أثـاء تطبيـق اسـتمارة المقابلـة 
حيث وجهت لهم أسئلة تدور حول برامج التنمية المحلية وواقـع التنميـة االجتماعيـة  ،المواطنين

داخل المجتمع المحلي ومختلف الحاجات التي تنقص المـواطن واألسـباب التـي جعلـت التنميـة 
جتماعية في المجتمع المحلي ال تعرف التطـور فـي الكثيـر مـن المجـاالت الحيويـة المتصـلة اال

بـالمواطن ومــن خـالل اآلراء المتعــددة اســتطعنا أن نتعـرف كثيــرا علــى واقـع التنميــة االجتماعيــة 
  والمعوقات التي تعترضها في المجتمع المحلي الريفي

ي البحـــث يســـتعين مـــن خاللهـــا وهـــي طريقـــة فـــ :اإلحصـــائيات والســـجالت الرســـمية -ج
ــــي تصــــدر عــــن تعــــداد الســــكان  ــــات التــــي توفرهــــا الســــجالت واإلحصــــاءات الت الباحــــث بالبيان

الــخ، هــذه البيانــات تســمح بــالوقوف ...والمؤسســات الصــحية والتعليميــة واالقتصــادية والحكوميــة
 علــى مــا توصــلت إليــه المجتمعــات المحليــة مــن تطــور فــي مختلــف المجــاالت وتمــنح الباحــث
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، )1(.. فرصة التعامل مع مادة تم جمعهـا عـن وحـدات كبـرى فـي المجتمـع مثـل القريـة والمدينـة
وشـبه الجـاهزة  )∗(فرجوعنا إلى اإلحصائيات والوثائق الرسمية، أو ما يعرف بالبيانـات الجـاهزة 

كــان نظــرا ألهميتهــا فــي إثــراء الموضــوع، حيــث اســتخدمت هــذه األداة فــي جمــع البيانــات حــول 
المحلــي والتنميــة المحليــة، وقــد تحقــق ذلــك بــاإلطالع علــى مختلــف البيانــات المتصــلة  المجتمــع

، ...)صـــحة، ســـكن، تعلـــيم( بقطـــاع التنميـــة االجتماعيـــة عبـــر مختلـــف مجاالتهـــا الحيويـــة     
وهـذا اإلطــالع ســاعدنا علــى معرفـة جملــة مــن المعطيــات التـي تتعلــق بالعمليــة التنمويــة وكيفيــة 

  .القيام بها
يعتبـــر تحديـــد مجـــاالت البحـــث مـــن األمـــور األساســـية فـــي : مجـــاالت البحـــث -5-1-3

البحـــوث السوســـيولوجية مـــن حيـــث الدقـــة والتركيـــز فـــي معرفـــة نتـــائج المشـــكلة، ويقســـم مجـــال 
  : البحث عادة إلى ثالث مجاالت فرعية

ويقصــد بـه المجتمـع األصــلي للبحـث، وهـو المكــان أو : يالمجـال المكـاني أو الجغرافـ -أ
كموقــع جغرافــي إلجــراء " عــين الناقــة"التــي يجــري فيهــا البحــث، وقــد حــددت منطقــة  المنطقــة

وســط للمجتمعــات الريفيــة الســائدة فــي واليــة بســكرة مــن حيــث عــدد  جالدراســة باعتبارهــا نمــوذ
بلديــة المتواجــدة فــي  33مــن بــين  17الســكان، حيــث نجــد أن بلديــة عــين الناقــة تحتــل المرتبــة 

هــا تقــع فــي المنطقــة الوســطى للواليــة والتــي هــي بــين الشــرق والغــرب، ، كمــا أن)∗∗(واليــة بســكرة 
حيـث تسـمى هـذه المنطقـة بمنطقـة السـهول نتيجـة طابعهـا السـهلي والمسـاحة الفالحيـة المعتبــرة 

مــــن المســــاحة  % 28هـــــ وهــــي تمثــــل نســــبة  258.639تحتــــل مســــاحة تقــــدر ب(فــــي الواليــــة 
وتربتهــا الصــالحة للعديــد مــن ) ســد فــم الخــرزة( ة، والغنيــة بمياههــا الجوفيــ)الفالحيــة فــي الواليــة

، وكذلك األمر فإنه بالرغم من األهمية الفالحية للبلدية إال أنها ال تزال تعـاني مـن )2(الزراعات
قصور التنمية االجتماعية فيها مما قد يتسبب في تعطيل نجاح المشروعات التنمويـة الفالحيـة 

  .فيها

                                                           

  215-214، ص2003دار المعرفة الجامعية، : ، اإلسكندريةالبحث العلمي االجتماعيعلي عبد الرزاق جلبي،  (1)
قد استعملها للتحقـق مـن الغـرض القائـل بالعالقـة بـين  "دوركايم"هناك عدة مجاالت الستخدامات البيانات الجاهزة، ونجد  )∗(

   215، نفس المرجع ، ص"االنتحار"في مؤلفه الكبير  امل االجتماعياالنتحار والتك
  )5(و )4(أنظر جدول تعداد سكان بلديات والية بسكرة في قائمة المالحق، ملحق رقم  )∗∗(

 (2 )  Ministre délègue au développement rural, Les impacts des programmes d'investissements 

et de développement, novembre, 2003, p5 
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ا فـرض علينـا اختيـار هـذا المجـال كأحـد المجتمعـات إن طبيعة الدراسة وأهدافها ومنهجهـ
الريفيـــة المتواجـــدة عبـــر الواليـــة والمتباينـــة مـــن حيـــث البـــرامج التنمويـــة المنجـــزة فيهـــا واالهتمـــام 

حيـــث لـــوحظ أن المنـــاطق الريفيـــة ال تـــزال  بمجتمـــع محلـــي علـــى حســـاب مجتمـــع محلـــي آخـــر،
لدراســة علــى ضــرورة تمثيــل منــاطق محرومــة مــن فــرص التنميــة، ومــن ناحيــة أخــرى حرصــت ا

العينة لكافة أنواع المجتمعات المحلية في الوالية للتعرف على المشكالت الواقعيـة التـي تواجـه 
  . ساكنيها
كذلك فرضت علي سهولة انتقالي إلى مجتمع الدراسـة اختيـار المجـال المناسـب إلجـراء  

االسـتطالعي لتكـون بلديـة البحث وجمع البيانات الالزمـة عـن مجتمـع الدراسـة، وانتهـى البحـث 
  . عين الناقة مجاال للدراسة

وهو يمثل عينـة الدراسـة، ولقـد اعتمـدنا فـي بحثنـا هـذا علـى األسـر  :المجال البشري -ب
كوحدة للدراسة والتحليل، ونظرا ألن مشكلة الدراسة تتضـمن جوانـب متعـددة وأبعـادا كثيـرة فمـن 

جتمــع البحـــث يتضــمن منـــاطق عديــدة منهـــا خــالل إجـــراء دراســتنا االســـتطالعية تبــين لنـــا أن م
، هـــذه )∗(ومنـــاطق تشـــتت" الحرايـــة"فـــي بلديـــة عـــين الناقـــة والتجمـــع الثـــانوي  "المقـــر الرئيســـي"

األخيرة التي صعب علينا إدخالها ضمن مجتمع الدراسة نظرا لصعوبة االتصال باألسر فيهـا، 
ولمــا كــان . ع الثــانوي فقــطلـذلك اخترنــا ليكــون مجتمــع البحــث فــي نطــاق المقـر الرئيســي والتجمــ

من الصعوبة دراسة كل أفراد المجتمع األصلي لجأت الدراسـة إلـى عينـة مـأخوذة بطريقـة غيـر 
مــن أربــاب األســر فــي البلديــة والتجمــع " العينــة بالحصــة"عشــوائية، وقــد اعتمــدنا علــى طريقــة 

حصـــائية، الثـــانوي، وذلـــك بعـــد اإلطـــالع علـــى عـــدد األســـر فـــي البلديـــة مـــن خـــالل البيانـــات اإل
  :وكانت عملية سحب العينة وتحديدها كاآلتي

أســرة، بينمــا يوجــد فــي التجمــع الثــانوي  311يوجــد ببلديــة عــين الناقــة فــي المقــر الرئيســي 
وقد اعتمدنا علـى هـذا اإلحصـاء . )1( )1998(أسرة، وذلك حسب التعداد األخير للسكان 204

 يوجـد إحصـاء لعـدد األسـر فـي بلـديات ال 2003ألنه في اإلحصائيات التقريبية الجديـدة لسـنة 
مــن كــال المنطقتــين، إذ أن العينــة بالحصــة يــتم فيهــا اختيــار  % 20الواليــة، وقــد أخــذنا نســبة 

العدد المطلوب من كل شريحة بشكل يتالئم وظروف الباحث، بعـد ذلـك يقـوم الباحـث باختيـار 
                                                           

  هي عبارة عن تجمعات سكنية صغيرة وأخرى مبعثرة تكون تابعة للبلدية: مناطق التشتت )∗(
مؤسسـة الفنــون المطبعيـة والمكتبيــة، : ، الجزائـرالــدليل السـنوي لإلحصــائيات بســكرةمديريـة التخطـيط والتهيئــة العمرانيـة،  )(1

1998  
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، )1(من العـدد المخصـصأفراد العينة بشكل غير عشوائي وذلك علـى مـن يقـابلهم مـن أفـراد ضـ
  :    وكانت عملية تحديد حجم العينة كاآلتي

  .أسرة من المقر الرئيسي للبلدية 62أسرة، فأخذنا  62,2= 20/100*311 �
  ".الحراية"أسرة من التجمع الثانوي 41أسرة، فأخذنا  40,80= 20/100*204 �

  أسرة 103=41+62لذلك فإن حجم عينة البحث هو 
المجـال الزمنـي للدراسـة امتـدادا يتوافـق مـع الطبيعـة المنهجيـة  امتـد: المجـال الزمنـي -ج

شــهرا مقســمة بــين الدراســة النظريــة والميدانيــة، كمــا تخللتهــا  12للدراســة، وقــد اســتغرق حــوالي 
  : الدراسة االستطالعية، وقد تمت كما يلي

تحديــــد التوجــــه النظــــري للبحــــث فــــي ضــــوء الدراســــة االســــتطالعية التــــي تشــــكل رافــــدا  -
يا فـي الخطـة العلميــة للكثيـر مـن الدراســات ألنهـا تمهـد السـبيل أمــام الباحـث كـي يخطــو ضـرور 

، وكــــذلك اإللمــــام بــــالتراث 2003خطــــوات واثقــــة، وكانــــت فــــي شــــهري جــــوان وســــبتمبر لســــنة 
، ثــم مراجعــة الجانــب 2003السوسـيولوجي وكــل مــا يخـدم الدراســة نظريــا فـي فتــرة أفريــل، مـاي 

ـــم ٕاثرائـــه فـــي شـــهري أكتـــوبر ونـــوفمبرمـــع األســـتاذ المشـــرف و  النظـــري  أنـــه تواصـــلت، مـــع العل
     .البحثإنهاء مرحلة من مراجعته إلى آخر 

إعــداد خطــة الدراســة الميدانيــة وتصــميم أدوات جمــع البيانــات فــي صــورتها األوليــة و  - 
بعض أرباب األسـر الـذين تـم مقـابلتهم فـي مكتـب للدراسـات واالستشـارة  إجراء اختبار قبلي لها

ثرائهــا ، ثــم عرضــها علــى األســتاذ المشــرف وأســتاذ آخــر إل2003فــي شــهر ديســمبر  الحيــةالف
  .صياغتها في صورتها النهائيةولكي يتم 

ار عينـــة البحـــث وجمـــع البيانـــات مـــن يـــاالتصـــال األول بمجتمـــع البحـــث و اخت مرحلـــة -
ــــة والبلد المبحــــوثين وٕاجــــراء ــــي الوالي ــــف المســــئولين والعــــاملين ف ــــابالت مــــع مختل ــــة، وقــــد المق ي

  . 2004استغرقت شهري جانفي و فيفري 
تـــم تفريـــغ البيانـــات و جـــدولتها و تحليلهـــا فـــي ضـــوء  2004فـــي بدايـــة شـــهر مـــارس  -

ثـم أخيـرا تـأتي مرحلـة عـرض النتـائج فـي ضـوء المعطيـات المتحصـل عليهـا تساؤالت الدراسـة، 
ة بالنسـبة السـتمارة من خالل تطبيق اإلجراءات المنهجية، حيث تم تحليل البيانات بصورة كميـ

االستبيان، أما نتائج دليل المقابلة فقـد تـم تحليلهـا بصـورة كيفيـة نظـرا لطبيعـة البيانـات التـي تـم 
بطريقة علمية تسمح بالتوصـل إلـى إجابـات عـن التسـاؤالت التـي انطلـق  الحصول عليها، وهذا

                                                           

 96ص ، مرجع سابق، محمد عبيدات وآخرون )(1
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الوصــفية فــي  منهــا البحــث، وقــد تــم االســتعانة بمجموعــة مــن الطــرق و األســاليب اإلحصــائية
تفريــغ بيانــات اســتمارة المقابلــة تتماشــى و أهــداف الدراســة و طبيعتهــا و تســاؤالت التــي طرحــت 

  . في اإلشكالية
تطلــق علــى عــدد الحــاالت فــي مجموعــة أو فئــة معينــة باعتبارهــا تكــرارات  :التكــرارات -

، )سك (الرمز ، ورمزنـــا لهـــا بـــ)1(لظهـــور هـــذه الحـــاالت أو القـــيم أو األفـــراد داخـــل هـــذه العينـــة 
  ).%ن (كما يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية  ).سن (ومجموع التكرارات يرمز له بالرمز 

وهي المقاييس التي توضـح نزعـة البيانـات إلـى التجمـع أو  :مقاييس النزعة المركزية -
، وهــو تقــدير ثابــت )2(التركــز حــول فئــة معينــة، و هــي عديــدة اخترنــا منهــا المتوســط الحســابي

ر متحيــز لمركــز التجمــع، حيــث يشــمل القيمــة الوســطية لمجموعــة مــن القــيم، وهــو يتميــز وغيــ
، )سم (، ويرمـز لـه بـالرمز     )3(بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءة لسـهولة حسـابه وسـهولة فهـم معنـاه

  ن)/سس *سك = (م س : ويتم حسابه كما يلي
المجموعـــة،     يقصـــد بالتشـــتت التباعـــد أو االخـــتالف بـــين مفـــردات :مقـــاييس التشـــتت -

و هذا التشتت يكون صغيرا إذا كان االختالف بين قيم المفردات قليال، و يكـون التشـتت كبيـرا 
إذا كان االخـتالف بـين اإلجابـات كبيـرا، وقـد اخترنـا مـن مقـاييس التشـتت االنحـراف المعيـاري، 

ن أهــم وهــو الجــذر التربيعــي لمتوســط مربعــات انحرافــات القــيم عــن متوســطها الحســابي، وهــو مــ
، )4(مقاييس التشتت وأكثرها شـيوعا وأصـدقها تمثـيال للمجتمعـات اإلحصـائية والعينـات المختلفـة

  .            ويكون بهذا الشكل
  ن/ 2)سم -س س( مج      = ح س        
  

اســـتخالص  ، تـــأتي مرحلـــةمرحلـــة جمـــع البيانـــات وتبويبهـــا ثـــم تحليلهـــا وتفســـيرها وأخيـــرا وبعـــد
  .في اإلشكالية ن خاللها يتمكن من اإلجابة على التساؤالت المطروحةالنتائج والتي م

  :صعوبات الدراسة

                                                           

، 2000، -األزاريطـة-المكتبـة الجامعيـة: ة، اإلسـكندريمحاضرات في علم اإلحصاء النفسي واالجتمـاعيهالة منصـور،  (1)
  6ص
دار المعرفـــة : اإلســـكندرية ،)المعالجـــات اإلحصـــائية (اإلحصـــاء والقيـــاس فـــي البحـــث االجتمـــاعيغريـــب ســـيد أحمـــد،  )(2

   95، ص1998الجامعية، 
  141ق، صھالة منصور، مرجع ساب )(3

 67نفس المرجع، ص  4)(
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مــــن البــــديهي أن تعتــــرض أيــــة دراســــة ميدانيــــة مجموعــــة مــــن الصــــعوبات والتــــي يعــــاني منهــــا 
، وتكمــن صــعوبات هــذه البــاحثين والبحــث االجتمــاعي عمومــا وخاصــة فــي المجتمعــات الناميــة

  :الدراسة في ناحيتين
مجـــال الدراســـة ميـــدانيا، إذ ال توجـــد معـــايير تمكننـــا مـــن اختيـــار دقيـــق لمجتمـــع تحديـــد  -

محلي ريفي في الوالية دون اآلخر ويكون ممثال لجميع المجتمعات المحليـة فـي الواليـة 
  .ونموذج للمجتمع الريفي في المجتمع الجزائري ككل

الســجالت يجــد الباحــث صــعوبة فــي الحصــول علــى الوثــائق و الصــعوبات اإلداريــة، إذ  -
 تصـــف واقـــع البـــرامج التنمويـــة فـــي المجتمعـــات المحليـــة وســـيرها قـــديما أو حـــديثا، التـــي

اون بـــين المســـئولين والبـــاحثين، ممـــا يجعلـــه يرجـــع ذلـــك لعـــدم التعـــو  ،)هـــذا إن وجـــدت(
ــــي  ــــدلي بــــه المســــئولين أو العــــاملين ف ــــى بعــــض اإلحصــــاءات أو مــــا ي يعتمــــد فقــــط عل

  .اإلدارات العمومية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عرض وتحليل معطيات الدراسة الميدانية -5-2   

  :عرض وتحليل معطيات اإلحصاءات والتقارير الرسمية -5-2-1
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، يمــر )∗(كلـم 40تقـع بلديـة عــين الناقـة فـي شــرق واليـة بسـكرة وتبعــد عـن مقـر الواليــة ب 
، يحـدها شـماال بلديـة مشـونش وغربـا سـيدي عقبـة وجنوبـا الحـوش 83بها الطريـق الـوطني رقـم 

أنشــأت البلديــة حســب التقســيم اإلداري . شــرقا المزيرعــة وهــي بلديــة تابعــة لــدائرة ســيدي عقبــةو 
وتتميــز فــي وضــعها العمرانــي بالتبــاين حيــث يوجــد بهــا مســاكن ، )1( 1/1/1985بموجــب قــرار

تقليديــة ريفيــة وبنــاءات فوضــوية وبعــض البنــاءات الحديثــة المتمثلــة فــي الســكن الجمــاعي فــي 
علــى عائــدات أنبــوب الغـاز العــابر لتــراب البلديــة أمــا فـي مواردهــا مــد أساســا تعت .مـدخل البلديــة

فيمـــا يخـــص المـــداخيل فتعتبـــر البلديـــة فقيـــرة حيـــث أننـــا نســـجل نـــوعين مـــن المـــداخيل العقـــارات 
  . المنتجة وعائدات مياه الشرب

، حيــث يقــدر )∗∗(نســمة  11106يقــدر ســكان بلديــة عــين الناقــة حــوالي : توزيــع الســكان
، وهـــذا العـــدد مـــوزع حســـب المنـــاطق والتشـــتت 5221وعـــدد اإلنـــاث ب 5685ذكور بعـــدد الـــ

نســـمة، أمـــا منـــاطق  2275نســـمة، وفـــي المنـــاطق الثانويـــة  2354حيـــث يتواجـــد بمقـــر البلديـــة 
 0507,8نســمة، هــؤالء الســكان متواجــدون فــي مســاحة تقــدر ب  6477والرحــل ففيهــا  تالتشــت
 % 1,65ويشــكل بـــذلك مجمـــوع ســـكان البلديـــة  ،% 21,8، أي بكثافـــة ســـكانية تقـــدر ب 2كلــم

نســـــمة، أمـــــا عـــــدد األســـــر فيقـــــدر ب                          671.932مـــــن مجمـــــوع ســـــكان الواليـــــة البـــــالغ عـــــددهم 
  .أسرة، أي بنسبة من مجموع أسر والية بسكرة1469

25أمـــا بالنســـبة للحركـــة الطبيعيـــة للســـكان، فقـــدر عـــدد الـــوالدات الحيـــة 
أي بنســـبة ، )∗∗∗(

فـي . % 1,46أي بنسـبة حالة،  16، أما عدد الوفيات فقدر ب 16منها المسجلة  ،% 2,28
والزيــادة الطبيعيــة  9الطبيعــي  ضحــين لــم يســجل أي وفــاة لألطفــال أقــل مــن ســنة، ويقــدر الفــائ

0,82 %.   
عــامال، مــنهم  1719يقــدر عــدد عمــال بلديــة عــين الناقــة ب: توزيــع الســكان المشــتغلين

عـامال  26عـامال بالتجـارة و 77، فـي حـين يوجـد   % 83,47أي بنسبة  في الفالحة، 1435
   .عامال بالقطاع العمومي 181بالنقل العمومي و

                                                           

  )3(أنظر الخريطة المرفقة ضمن الملحق رقم ) ∗(
(1) Dridi logbi, projet de programme de vulgarisation agricole, rapport de fin de stage en 

vu de l'obtention du diplôme de conseille agricole, Algérie; centre de formation e de la 

vulgarisation agricole Ouargla 

  .، مديرية التخطيط والتهيئة العمرانيةوالية بسكرةالمصدر ، 2003حسب تقديرات  )∗∗(
  .الوالدات مسجلة تبعا لمكان اإلزدياد وليس البلدية األم )∗∗∗(
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بلديـــة عـــين الناقـــة معروفـــة بطابعهـــا الفالحـــي، وهـــي اآلن تعـــرف قفـــزة  :مجـــال الفالحـــة
ة ب معتبرة خاصة بعد ظهـور برنـامج الـدعم الفالحـي، حيـث تقـدر المسـاحة الفالحيـة اإلجماليـ

هــــ، أمـــا  25308هــــ والمســـاحة البـــور الرعويـــة  5416.12هــــ والمســـاحة المســـقية ب  50800
هــــ، فـــي حـــين نجـــد  1740والمســـاحة غيـــر المنتجـــة  هــــ 16979.41المســـاحة المنتجـــة فهـــي 

، أمــا عــدد 2286هـــ، وقــد قــدر عــدد إجمــالي الفالحــين   380الغابــات تحتــل مســاحة تقــدر ب 
784الفالحين أمر واقع 

مـوال  120فالح، أمـا عـدد المـوالين فقـدر ب  343نهم المملكين م )∗(
 6000رأس مــن األغنــام والمــاعز، فــي حــين قــدر عــدد البيــوت البالســتيكية ب  7000بحــوالي 

بيت، مع العلم أن أرض البلديـة صـالحة لكـل أنـواع المزروعـات وذلـك نتيجـة التجـارب العديـدة 
حــــي يعــــاني مــــن عــــدة مشــــاكل وأهمهــــا الكهربــــاء التــــي قــــام بهــــا الفالحــــين إال أن المجــــال الفال

الفالحيــة التــي لــم تصــل إلــى مراكــز فالحيــة بهــا نشــاط فالحــي معتبــر بــالرغم مــن أن الفالحــون 
مســـتعدون للمســـاهمة ماديـــا فـــي هـــذا الشـــأن، كـــذلك انعـــدام الطـــرق الفالحيـــة فـــي عـــدة منـــاطق 

اصــة عنــد هطــول تســببت فــي صــعوبات كثيــرة للفالحــين فــي إيصــال منتجــاتهم إلــى الســوق خ
  .األمطار

إال  ،نخلـة 30000ب تمتاز بلدية عين الناقة بثروة هائلة من النخيل المنتج القديم تقـدر 
أن هــذه الثــروة تعــرف حالــة انقــراض مســتمر بســبب نقــص ميــاه الــري علمــا أن الموجــود منهــا 

هــا نخلــة من 68575غيــر كــاف بســبب تباعــد الغابــات، أمــا مجمــوع النخيــل فــي البلديــة قــدر ب 
  .قنطار 16304نخلة، واإلنتاج يقدر ب  29000المنتجة 
حيـث  ،وباعتبار البلدية فالحية بالدرجة األولى لهذا يستوجب الحد األقصى مـن الميـاه  

مواردهــا المائيــة تتمثــل خاصــة فــي  أمــا .أن التربــة رمليــة طينيــة تحتــاج إلــى الكثيــر مــن المــاء
و مخصــــص للســــقي ومنهــــا مــــا هــــو األنقــــاب، منهــــا مــــا هــــو مخصــــص للشــــرب ومنهــــا مــــا هــــ

مخصــــص للــــوظيفتين معــــا أي للســــقي والشــــرب معــــا، حيــــث يوجــــد بــــالتجمع المركــــزي منقبــــين 
وفـــي التجمـــع الثـــانوي  ،وثـــالث مناقـــب للشـــرب والســـقي) حصـــب الجيـــر وفـــيض الســـلة(للشـــرب
يوجـد  .وبـاقي منـاطق التشـتت يوجـد بهـا مناقـب مختلطـة ،)منقب للشرب وآخر للسـقي(الحراية 

سـا، وفـي المـدة األخيـرة لـوحظ بـه /3م60بصـبيب  1988بئر إرتوازي وحيد أنجز سـنة ية بالبلد
ضعف مما أدى إلى اختالط الماء بالرمل وأصبح ال يلبي احتياجات المواطنين نتيجـة التوسـع 

                                                           

 عــين الناقــة رئــيس مصــلحة الفالحــة لبلديــة 38-18عــدد الفالحــين أمــر واقــع، أي الفالحــين حســب قــانون االستصــالح  )∗(
01/03/2004  
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السكاني المسـتمر، أمـا منـاطق التشـتت فتنعـدم بهـا شـبكة الميـاه بسـبب تباعـد السـكنات وتعتمـد 
  .  )1(ورة من طرف األهاليعلى اآلبار المحف

تعـــرف البلديـــة أزمـــة حـــادة فـــي مجـــال الســـكن، والســـبب يعـــود إلـــى قلـــة : مجـــال الســـكن
الحصـــــص الســـــكنية المتحصـــــل عليهـــــا، مـــــع العلـــــم أن طلبـــــات المـــــواطنين المحتـــــاجين كثيـــــرة 

ســـكنا  20والحصـــص الممنوحـــة ال تفـــي حاجيـــات البلديـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال بحـــوزة البلديـــة 
مـع العلـم أن البلديـة قـد اسـتفادت فـي السـنوات  ملف لطلب السـكن، 400حين قدم  للتوزيع في

سـكن ريفـي  65سـكن ريفـي جديـد و 45سـكن تطـوري و 50سكن اجتمـاعي و 80الماضية ب 
توسعي، أما بالنسبة للسكن التساهمي فمعظـم السـكان ال يقبلـون هـذا النـوع نتيجـة أنهـم بطـالين 

ار، كمــا أن الفالحــون يرغبــون فـي بنــاء مســاكن فــي أمــاكن أو أن دخـل الفــالح بطبيعتــه غيــر قـ
  .عملهم الفالحي، مع العلم أن معظم السكنات غير الئقة وأخرى متدهورة

ويبقـــى قطـــاع الســـكن يعـــاني كثيـــرا، حيـــث أن القطـــاع الخـــاص فـــي هـــذا المجـــال يعتبـــر 
لمرافـــــق معـــــدوما، وهـــــذا لعـــــدم قـــــدرة المـــــواطنين علـــــى البنـــــاء أو االتجـــــاه إلـــــى المـــــدن لـــــنقص ا

االجتماعيـــة وضـــروريات الحيـــاة فـــي البلديـــة بـــالرغم مـــن اســـتعداد المـــواطنين لشـــراء األراضـــي،  
  .ورغم ذلك فليس هناك إقبال على البناء

عائلــة  30يوجــد إلــى يومنــا هــذا بعــض العــائالت تفتقــر إلــى الكهربــاء وتقــدر بحــوالي كمــا 
ضـرة الجنوبيـة وحـي الشـهيد حـي الخ: موزعة على ثـالث منـاطق داخـل المحـيط العمرانـي وهـي

كمــا يوجــد مــن يســتفيد بالكهربــاء بطريقــة عشــوائية وقــد يشــكل . غرابــة بوزيــد وحــي ســيدي قايــدي
 60ذلــك خطــرا علــى حيــاتهم، وكــذلك تنعــدم اإلنــارة العموميــة فــي بعــض األحيــاء خاصــة حــي 

   .% 70,53 وقدرت نسبة التموين بالكهرباء ،مسكن الجديد
األحيـاء فقــد مسـت حيـا واحــدا، فـي حـين نجــد الطريـق الــوطني أمـا تعبيـد الطرقــات داخـل 

قد سبب أخطارا كبيرة على حياة المواطنين نتيجـة علـوه والتلـف الـذي لحـق بـه، لـذلك اسـتفادت 
البلدية من مشروع دراسة لهذا الطريق في إطار البرنـامج البلـدي التنميـة واألشـغال متقدمـة فـي 

  .)2(هذا الشأن

                                                           

  " 2003تقديرات و  1998الوضعية الفالحية لبلدية عين الناقة، تقرير "، )والية بسكرة( بلدية عين الناقة )1(
  

  "التقرير الشامل لمختلف القطاعات لبلدية عين الناقة"، )والية بسكرة( بلدية عين الناقة )(2
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لبلدية مركز صـحي واحـد محـدود النشـاط ويتمثـل فـي عالجـات عامـة يوجد با: المجال الصحي
بــه اثنــان أطبــاء عــامين أمــا األعــوان  وجراحــة أســنان بطبيــب واحــد وحمايــة األمومــة والطفولــة،

و هــذا المركــز الصــحي يفتقــر إلــى التجهيــزات الطبيــة و كــذا عــامال،  11الشــبه طبيــون فيوجــد 
  .لعدم وجود أطباء مناوبين خاصة أثناء اللي

ويوجـــد فـــي المنطقـــة صـــيدلية واحـــدة، ونظـــرا لغيـــاب األطبـــاء المتخصصـــين يلجـــأ الســـكان إلـــى 
بــالتجمع الثــانوي ومنــاطق كمــا توجــد بالبلديــة قاعــات عــالج موجــودة األخصــائيين عبــر الواليــة، 

  :التاليالنحو  لىو هي عالتشتت، 
  :ممرضين 02يوجد بها  :قاعة العالج بالحراية -
  .ممرض 01يوجد بها  :بيةقاعة العالج الذي -

ا، وبمـا أن الكثافـة قاعتي العالج بلمنيصف والمنصـورية توجـدان فـي حالـة غلـق نهائيـ -
السكانية في تزايد ولكـون المركـز الصـحي يتوسـط البلديـة ويقصـده المـواطنين مـن كـل الجهـات 
لــذلك يتطلــب ترقيــة هــذا المركــز إلــى مجمــع صــحي، حيــث توجــد بــه عــدة منشــآت بقيــت علــى 

، إذ لــيس مــن المعقــول أن يكــون هنــاك مجمــع صــحي واحــد لـــ )1( لهــا وخاصــة جنــاح الــوالدةحا
  . ساكن المتواجد بدائرة سيدي عقبة ويكون في مستوى الخدمات للمواطنين 48000

مدرسـتين بمقـر البلديـة وأربعـة فـي  هـاابتدائيـة من مدارس 6يوجد بالبلدية : التربية والتعليم
، تلميــذ 1700عــدد التالميــذ المتمدرســين حــوالي  ، وقــد بلــغماليــة واحــدةوٕاك نــاطق التابعــة لهــامال

 45إال أن هــذه المــدارس تعــاني مــن اإلكتضــاض الــذي يبلــغ فــي بعــض المواســم الدراســية مــن 
تلميــذ فــي القســم، باإلضــافة إلــى قــدم األثــاث المدرســي وانعــدام وســائل التدفئــة، كمــا أن  50إلــى

دد قليـــل مـــن التالميـــذ ممـــا ينـــتج عنـــه نظـــام تعـــدد بهـــا عـــ) منطقـــة تشـــتت(مدرســـتي لمنيصـــف 
الدراسـي وٕاعطـاء نتـائج سـلبية،  ىالمستويات في القسم الواحد، وهـذا يسـبب فـي ضـعف المسـتو 

تلميذ يأتي أغلـبهم مـن  300أما اإلكمالية الوحيدة التي توجد بمقر البلدية فيتمدرس بها حوالي 
  التقرير.مناطق بعيدة، ويعانون من مشكل التنقل واإلطعام

قسـم أي أن معـدل شـغل  35وعدد األقسـام  1437يقدر عدد تالميذ الطور األول والثاني
تلميــذا انتقــل مــنهم إلــى  221تلميــذا، وقــد بلــغ عــدد التالميــذ فــي السادســة أساســي  41الحجــرة 

تالميـذ، أمــا الطـور الثــاني فقـد بلــغ  8تلميـذا، فــي حـين بلــغ عـدد المتســربين  88السـنة الســابعة 
 17تلميــذ يــؤطرهم 34، أي معــدل شــغل الحجــرة 10تلميــذ وعــدد الحجــرات  343تالميــذ عــدد ال
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تلميــذ فــي الطــور الثالــث، وقــد قــدرت نســبة التســرب  342أســتاذا، عــدد المنتقلــين إلــى الثــانوي 
، فــي حــين 2397ســنة بلــغ عــددهم 12-6، مــع العلــم أن الســكان فــي ســن الدراســة  % 9,51

، وقـد قـدر السـكان فـي سـن الدراسـة مـا )% (59,35 2و1بلغت نسبة المتمدرسين فـي الطـور 
، هذا مـع % 9,29، أما المتمدرسين في الطور الثالث فهم بنسبة )873(سنة  15 - 13بين 

ونسبة التمـدرس  % 89,09العلم أن نسبة التمدرس في الوالية في الطور األول والثاني بلغت 
عليم الثانوي  والتقني  فهو متـوفر فـي ، أما فيما يخص الت % 87,05في الطور الثالث بلغت 

  . دائرة سيدي عقبة
التسـرب المدرسـي والبطالـة السـائدة فـي المنطقــة يوجـد عـدد كثيـر مـن الشـباب لــه  ةونتيجـ

رغبـة فـي التكـوين والحصـول علـى شـهادات تأهيليـة تمكنـه مـن كسـب رزقـه، وهـذا ال يتــأتى إال 
ديـــة مســـتعدة لتـــوفير المقـــر والمســـاهمة فـــي بفـــرع أو ملحـــق للتكـــوين المهنـــي، مـــع العلـــم أن البل

  .بعض التجهيزات
يوجد بمقر البلدية مسجد واحد بجدران هشـة وسـقف تقليـدي، وهـو قـديم النشـأة أعيـد بنـاء 
جــزء منــه فــي الســنوات الماضــية والجــزء اآلخــر مــازال يعــاني، كمــا يوجــد مســجد آخــر بــالتجمع 

ة، كمـــا توجـــد مقبـــرة وهـــي عبـــارة عـــن مكـــان الثـــانوي الحرايـــة مـــع الغيـــاب التـــام للمـــدارس القرآنيـــ
مرتفع غير صالح تماما وهو اآلن في حيز الترميم من طرف البلدية التـي خصصـت لهـا جـزء 

  . من ميزانيتها
نظــرا لكثــرة المنخــرطين بمركــز الــدفع للضــمان االجتمــاعي لســيدي : الحمايــة االجتماعيــة

ط ومعظمهـم كبـار السـن يتوجهـون منخـر  2000عقبة من بلدية عين الناقة والـذي يبلـغ عـددهم 
إلـــى مقـــر الـــدائرة لســـحب تعويضـــاتهم، ولتجنيـــبهم هـــذه المتاعـــب يســـتلزم فـــتح فـــرع للـــدفع علـــى 

إعاقــة  32ذو إعاقــة حركيــة و 32 فهنــاك المعــوقينأمــا  .مســتوى تــراب البلديــة، والمقــر متــوفر
أمـراض  ذوي 17مسـنين و 171متعـددي اإلعاقـة و 21صـريا وب 3إعاقة سـمعية و  6ذهنية و

  .مزمنة
رغــم كثافــة الســكان ورغــم وجــود عــدة مؤسســات فــي حاجــة إلــى الهــاتف  :مجــال االتصــال

الــذي أصــبح ضــرورة ملحــة لالتصــال، فــإن البلديــة مــا زالــت تفتقــر لهــذه الوســيلة الضــرورية إال 
علمــا أن البلديــة ســاهمت بقســط كبيــر فــي  - 2003أنهــا اســتفادت مــؤخرا، وهــذا فقــط فــي ســنة 

 أن هذه األشغال متوقفة اآلن ويجهـل األسـباب، كمـا أن الخطـط التـي قامـت بهـا إال -األشغال
  . مديرية البريد والمواصالت غير كافية وال تغطي عدد كبير من المواطنين
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أما فيما يخص المواصالت، فكـون البلديـة يعبرهـا طريـق وطنـي فـإن وسـائل النقـل تعتبـر 
  .نقل المدرسينسبيا متوفرة إال أنه هناك ضرورة لتوفير ال

واحــدة قاعــات للرياضــة والتربيــة البدنيــة  2ومركــز ثقــافي  يوجــد بالبلديــة: المجــال الثقــافي
  .)1(وال وجود لجمعيات رياضيةمنها بالتجمع الثانوي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :عرض بيانات المقابلة -5-2-2

 )∗(مركزيــةالبــرامج أو المشــاريع التنمويــة تكــون ممولــة مــن طــرف الدولــة، فهنــاك مشــاريع 
وأخــرى محليــة مــن حيــث التســيير ومركزيــة مــن حيــث الغــالف المــالي الــذي يخصــص للواليــة 

، )تكــون األغلفــة علــى مســتوى مركــزي وتســير علــى مســتوى محلــي( بكافــة مجتمعاتهــا المحليــة
                                                           

  مرجع سابق، التقرير الشامل لمختلف القطاعات لبلدية عين الناقة )(1

  الخ ...طرق مزدوجة، السكة الحديدية مشاريع مركزية مثل السدود، المصانع الطاقوية، المطارات،   )∗(
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، ...)قطــــاع الصــــحة، قطـــاع التعلــــيم، قطــــاع الســــكن،( ومشـــاريع قطاعيــــة حســــب كـــل قطــــاع 
  .ة وتشرف عليها مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بمقر الواليةتسيرها المديريات المعني

ثم يأتي المخطط البلدي للتنمية المحلية، ويكون علـى مسـتوى محلـي بغـالف مـالي يقـرر 
مــن طــرف مديريـــة التخطــيط والتهيئــة العمرانيـــة التــي تقســم المشـــاريع حســب البلــديات وحســـب 

حسـب حجـم الميزانيـة الوالئيـة، وكـذلك و  يات لفائـدتهااألولويات واالحتياجات التي تقترحهـا البلـد
حســب حجــم ميزانيــة ( )1(أو أكثــر  % 10ملزمــة باقتطــاع  )∗∗(هنــاك ميزانيــة خاصــة بالبلديــة 

للتسـيير، مـع أنـه  % 90من مواردها لنفقات التجهيز واالستثمار، فـي حـين تخصـص  )البلدية
ــــــز قاعــــــات ــــــل صــــــيانة وتجهي ــــــة مث ــــــاء إضــــــافية للبلدي ــــــاك أعب العــــــالج، عمــــــال المــــــدارس  هن

إن المشــــاريع التــــي تقــــوم بهــــا البلديــــة مــــن ميزانيتهــــا الخاصــــة تكــــون مشــــاريع  .)2(...االبتدائيــــة
 . )3(صغيرة وضيقة النطاق مثل تهيئة المدارس االبتدائية، المساجد، المقابر

تقتــرح المشــاريع مــن طــرف المجلــس الشــعبي البلــدي وبمشــاركة المصــالح التقنيــة للــدائرة، 
ذه األخيــرة هــي مصــلحة متابعــة ومراقبــة للجماعــات المحليــة بــين الواليــة والبلديــة، حيــث يــتم وهــ

اقتراح المشاريع في البلدية من طـرف رئـيس البلديـة فـي نهايـة كـل سـنة ويـتم اقتـراح احتياجـات 
البلديــة وٕاعـــداد بطاقــة تقنيـــة لكـــل مشــروع تنمـــوي تتطلبــه البلديـــة وذلـــك علــى أســـاس تقـــارير أو 

كـل اقتـراح لـه بطاقـة تقنيـة للمشـروع المقتـرح  .وى ونسبة الكثافـة والمنـاطق المحرومـةدراسة جد
نوعيـــــة المشـــــاريع الحاليـــــة فهـــــي  أمـــــا فيمـــــا يخـــــص. )∗(ينجزهــــا التقنيـــــون أو مكاتـــــب الدراســـــات

المؤسســــــات التعليميــــــة، الصــــــحية، الســــــكن، الصــــــرف الصــــــحي والميــــــاه الصــــــالحة للشــــــرب، 
  .)4(كز الثقافية ، المرا)التهيئة العمرانية(الطرق

                                                           

سنوية وتشكل كذلك أمرا بـاإلذن واإلدارة يمكـن البلديـة هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها ال: ميزانية البلدية )∗∗(
علـــى العقـــار، المنـــازل،  م، الرســـالتطهيـــرالرســـم علـــى (تتكـــون مـــن اإليـــرادات الجبائيـــة . مـــن حســـن ســـير المصـــالح العموميـــة

 البلديــة مثــلالمحــالت البلديــة التــي تقــوم بكرائهــا، الرســم علــى النشــاط المهنــي، المحــالت التجاريــة، المصــانع، إيــرادات أمــالك 
، مـوارد األمــالك ونـاتج االسـتغالل مثــل الميـاه، أراضـي البلديــة التـي يـتم شــراؤها، ...، إيجــار السـوق، )حقـوق أمـاكن التوقـف(

  .وكذلك اإليرادات الضريبية وهي أهم شيء تعتمد عليه البلدية
، قـرار وزاري مشـترك للتجهيـز واالسـتثمارنسبة االقتطاع من إيرادات التسـيير فـي ميزانيـات البلـديات : الجريدة الرسمية (1)

   2002، جانفي 7، العدد24/12/2001 :مؤرخ في

  10/06/2003مقابلة مع رئيس مكتب الميزانيات واألمالك البلدية، والية بسكرة، يوم  (2)
  21/01/2004مقابلة مع رئيس قسم المحاسبة لبلدية سيدي عقبة،  (3)

 

  .للمشروع دراسة اقتصادية واجتماعيةهناك البطاقة التقنية إعداد قبل  )∗(

 07/02/2004مقابلة مع مدير اإلدارة المحلية لوالية بسكرة، يوم  (4)
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أمـــا تمويـــل المشـــاريع فيكـــون مـــن طـــرف الواليـــة، مـــن طـــرف البلديـــة، صـــندوق األمـــوال 
، البنـاءات المدرسـية، إعانـة الواليـة والتـي تتحصـل Fccl) مابين الجماعات المحلية(المشتركة 

، برنــامج الســكن الريفــي، صــندوق )∗∗( عليهــا مــن بــاقي األمــوال المخصصــة للبــرامج التنمويــة
وتـــأتي هـــذه العمليــة كـــل عـــام، حيـــث . )1(يــة الجنـــوب، ويتحـــدد مبلـــغ المشــاريع بالمناقصـــاتتنم

يعطــى غــالف مـــالي مــن وزارة الماليـــة إلــى الســـيد الــوالي يحـــدد فيــه الشـــريحة الســنوية لحصـــر 
اقتراحـــات البلـــديات والتركيـــز علـــى الحاجـــات األساســـية مثـــل الميـــاه الصـــالحة للشـــرب، قنـــوات 

قاعــــات عــــالج وكــــاالت (مرافــــق العامــــة التــــي تمــــس المــــواطن مباشــــرة التطهيــــر، الطرقــــات، ال
، تــأتي فــي وقــت محــدد مــن الســنة ويعقــد اجتمــاع برئاســة الــوالي والمصــالح التقنيــة ...)بريديــة

تحــدد للبلــديات قيمــة االســتفادة تبعــث مراســلة بالمشــاريع المقبولــة ويقومــون ) المجلــس التنفيــذي(
) المشــــروع(ن ويبعــــث للمديريــــة ملــــف تقنــــي للعمليــــة بإعــــداد مناقصــــات فــــي جريــــدتين يــــوميتي

   .)2(مستوفي جميع الشروط ويقبل أقل عرض تقدمه مؤسسة إنجاز تحمل شهادة الكفاءة 
وهناك نوع آخر للعملية التنموية في المجتمعات المحلية له األهمية القصوى في إحـداث 

لقطاعيـة والتـي يكـون اإلعـداد لهـا التنموية االجتماعية فيها، بل يعتبر أهم نوع وهي المشاريع ا
لــيس مــن طــرف البلديــة بــل مــن طــرف المــديريات المعنيــة التــي تمــس جميــع القطاعــات، مثــل 
الطاقة، المناجم، الفالحة، الطرقـات الخـدمات، السـياحة، الشـباب والرياضـة، الثقافـة، الصـحة، 

بهــا مــديرين تنفيــذيين  الــخ، حيــث يقــوم...التعلــيم، الحمايــة االجتماعيــة الســكن، الشــؤون الدينيــة
  . )∗(وبتسيير من الوالي 

معطيـات حـول المشـاريع التـي تـم : في كل عام يحضـر مخطـط سـنوي فيـه ثـالث جوانـب
إنجازها أو التي هي في طور اإلنجاز فـي السـنة السـابقة، والوقـوف علـى التطـورات اآلنيـة، ثـم 

ى مســــتوى الواليــــة لــــه وكــــل قطــــاع علــــ. اإلعــــداد للمشــــاريع التــــي ســــتنجز فــــي الســــنة المواليــــة
احتياجاتـــه عبـــر مختلـــف بلـــديات الواليـــة وتمـــنح الواليـــة المشـــاريع القطاعيـــة حســـب األولويـــات 

كــــل واليــــة تقــــوم بالمشــــاريع . واالحتياجــــات والغــــالف المــــالي المخصــــص للمشــــاريع القطاعيــــة
                                                           

فـإن  أحيانا يعطـى للبلـديات مشـاريع معينـة وتقـدر قيمـة ذلـك المشـروع، ونتيجـة لـبعض العراقيـل أو سـوء تقـدير المشـروع )∗∗(
فيعاد المبلغ للوالية التي تعيد تقدير ما تبقـى مـن  في بإكمالهيي ال المشروع يصل إلى مستوى معين ويتوقف، ويبقى مبلغ مال

المشروع في برامج الحقة، وتجمع المبالغ المتبقية وتقدم كإعانات للبلديات التي تحتاج إلى دعم في بعض المشاريع في تلـك 
  11/02/2004قسم المحاسبة والحركة االقتصادية، يوم السنة، مقابلة مع رئيس 

  12/02/2004يوم ة مع األمين العام لبلدية عين الناقة، مقابل (1)
 08/02/2004يوم ) تنمية البلديات( مقابلة مع رئيس مكتب التنمية المحلية )(2
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ط وهــو مــا يســمى التخطــي(القطاعيــة الخاصــة بهــا، حيــث تبعــث باالقتراحــات إلــى وزارة الماليــة 
فكـل وزيـر يقـوم بإعـداد البـرامج التنمويـة مـع القطـاع الخـاص ) التخطيط األفقـي(، أما)العمودي

وحســـب الميزانيـــة التـــي يخصصـــها رئـــيس الدولـــة كـــل ســـنة تلغـــى بعـــض المشـــاريع وتقبـــل . بـــه
  .  البعض اآلخر األشد ضرورة وحسب ظروف المجتمع السائدة

ي جميــــع الواليــــات ويــــتم إعــــداد مشــــروع وبعـــد الموافقــــة المبدئيــــة للمشــــاريع، يتجمــــع ممثلـــ
ميزانية الدولة للتجهيز، يقدم لوزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة، ثـم المجلـس الشـعبي الـوطني 

وبعد ذلك توزع المشاريع حسب الواليات، والوالية تقسـم المشـاريع . ويصادق عليه رئيس الدولة
، )1(للمشـاريع التـي تقـوم بهـا البلـديات حسب القطاعـات ثـم تعـاد نفـس العمليـة اإلعـداد والتنفيـذ 

) عـدد السـكان المعنيـين، المنـازل المسـتفيدة مـن المشـروع ( حيث تحضر بطاقة تقنية للمشـروع
بحيث ال تتجاوز الغالف المحدد ثم تنجز مقررة التسجيل ورقم العملية واسم المشـروع الحقيقـي 

مــدير (ى المصـالح التقنيـة والماليـة ويحـدد تـرخيص للمشـروع وكلفتـه الحقيقيـة، تبعــث المقـررة إلـ
ســـواء (وبعــد انطــالق المشـــروع يقــدم المقــاولون وضـــعية األشــغال ) الضــرائب والمراقــب المـــالي

   .)2(ثم تعطى االعتمادات المالية حسب وضعية األشغال) بالمرحلة أو عند االنتهاء
لمحليـة، إال أن هـذه هذا بالنسبة لكيفية اإلعداد والتنفيذ للبرامج التنمويـة فـي المجتمعـات ا

العمليــة تواجــه أحيانــا بعــض العراقيــل مثــل الغــالف المــالي فــي حــد ذاتــه، الــذي ال يفــي بإنجــاز 
وقــــد علــــل المســـــئولون ذلــــك بــــالظروف الماليـــــة للدولــــة، وكـــــذلك معظــــم المشــــاريع الضـــــرورية 

المجتمعــــات المحليــــة ال تعتمــــد علــــى مواردهــــا الخاصــــة نتيجــــة نقــــص أو ســــوء اســــتغالل تلــــك 
كافـــة كمـــا أن المشـــاريع ال يســـتفيد منهـــا . ارد، فهـــي تعتمـــد دائمـــا علـــى التمويـــل المركـــزيالمـــو 

المنــــاطق علــــى الســــواء فقــــد يتــــدخل عامــــل الصــــالت الشخصــــية فــــي الحصــــول علــــى بعــــض 
 الخاصـة بالمشـاريع فيمـااألمور التقنيـة فـكـذلك  .المشاريع لمناطق معينة علـى حسـاب األخـرى

يحـــدث فيهـــا التقصـــير واإلهمـــال وســـوء تقـــدير الظـــروف قـــد ، فخـــص عمليـــة اإلعـــداد والتنفيـــذي
ــــة خاصــــة(المحيطــــة بالمشــــاريع  ــــاك  .)الظــــروف االجتماعي ــــي نقــــص كمــــا أن هن مؤسســــات ف
أنـــه مـــازال الطـــابع  باإلضـــافة  .ممـــا يحـــول دون اقتـــراح مشـــاريع معينـــة اإلنجـــاز المتخصصـــة

 .للقائدالعشائري له دور في الحصول على المشاريع وأيضا الصالت الشخصية 

 
                                                           

 08/02/2004 لوالية بسكرة، يوم س مكتب البرامج القطاعيةرئي مع مقابلة )(1

  08/02/2004يوم ) تنمية البلديات( مقابلة مع رئيس مكتب التنمية المحلية (2)
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  :تحليل معطيات استمارة المقابلة -5-2-3

تلعب خصائص العينة دورا هاما وأساسـيا فـي تحديـد ماهيـة : وصف خصائص العينة -
المشـــــكلة وتشـــــخيص واقعهـــــا واإلجابـــــة علـــــى تســـــاؤالتها، لـــــذلك فقـــــد حاولـــــت الدراســـــة معرفـــــة 

  . الدخل، مستوى المعيشةالجنس، المستوى التعليمي، قيمة : الخصائص التالية
  :)1س(توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس): 1(جدول رقم 

  

 )%ن (النسبة المئوية   )سك (التكرار   

 % 40,77  42  ذكر

 % 59,22  61  أنثى

 % 99,99  103  المجموع
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مــن خــالل الجــدول أعــاله يتبــين أن أفــراد العينــة فــي البلديــة هــم فــي معظمهــم مــن اإلنــاث 
مــــن مجمــــوع أفــــراد العينــــة، فــــي حــــين نجــــد الــــذكور يمثلــــون نســــبة  % 59,22ســــبة ويمثلــــون ن

وهـذا راجـع إلـى كـون اآلبـاء أو القـائمين علـى األسـر ال نجـدهم فـي بيـوتهم نظـرا  %   40,77
ومـع هـذا فنسـبة الـذكور هـي أيضـا معتبـرة . لظروف العمل التي تجعلهـم يتغيبـون طـوال الوقـت

تـتم فقـط بالـذهاب إلـى أمـاكن إقامـة األسـر بـل حتـى فـي أمـاكن ألن تطبيق استمارة المقابلة لـم 
، حيث أنه مجـال حيـوي لتوافـد المـواطنين )المقر اإلداري(عملهم، وتمت أيضا في مقر البلدية 

  .  وقضاء مصالحهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)2س( يبين مستوى التعليم ألفراد العينة) 2(جدول رقم 

  
  اآلباء  المستوى التعليمي

  )سك (التكرار 
لنسبة المئوية ا

  )%ن (
األمهات التكرار 

  )سك (
النسبة المئوية 

  )%ن (

  %  71,84  74 56,31  58  أمي

  % 3,88  04 09,70  10  يقرأ ويكتب

  % 12,62  13 15,53  16  ابتدائي

  % 05,82  06 07,76  08  متوسط

  % 05,82  06 10,67  11  ثانوي

  % 00  00  00  00  جامعي

 % 99,98  103 % 99,99  103  المجموع
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يبين التحليل اإلحصائي الـوارد فـي الجـدول أعـاله أن أكبـر نسـبة مـن أفـراد العينـة أميـون 

لــدى اإلنــاث، بينمــا هــو واضــح أن بــاقي  % 71,84لــدى الــذكور ونســبة   % 56,31بنســبة 
، فـــي حـــين نجـــد انعـــدام ) % 15,53و   0(االختيـــارات أخـــذت نســـب ضـــعيفة تتـــراوح بـــين 

لعينـة، وهـذا يبـرز تـدني المسـتويات التعليميـة خاصـة فـي الوسـط المستوى الجامعي لدى أفـراد ا
الريفــــي وقلــــة االهتمــــام بالجانــــب التعليمــــي الــــذي يعــــد عــــامال أساســــيا فــــي النهــــوض بالتنميــــة 
االجتماعية، كما تعتبر األمية من أكبـر عوائـق التنميـة وٕاحـدى المشـكالت الخطيـرة فـي عالمنـا 

امجهـــا وتمثـــل فـــي آن واحـــد ســـببا ونتيجـــة للتخلـــف المعاصـــر التـــي تعيـــق الجهـــود التنمويـــة وبر 
الجزائــــر جــــزء منــــه بكافــــة ( الحضــــاري، حيــــث ترتفــــع األميــــة بوجــــه عــــام فــــي العــــالم العربــــي 

، ممـــا يجعـــل منهـــا مشـــكلة مـــؤثرة فـــي بنيتـــه سياســـيا واجتماعيـــا واقتصـــاديا )مجتمعاتهـــا المحليـــة
لــى المشــاركة اإليجابيــة فــي ومعوقــا لتطــوره الحضــاري الــذي يطمــح لــه، فاألميــة تعــزل األمــي ع

  .كل نواحي الحياة االجتماعية ويهبط وعيه السياسي ويقل إنتاجه االقتصادي واالجتماعي
ومـع هــذا فـالجهود لمحــو األميــة لـم تقــض عليهـا مثــل مــا هـو الحــال فـي الــدول المتقدمــة، 

مويــل ولقــد ألقــت العديــد مــن الدراســات الضــوء علــى المشــكالت التــي تواجــه محــو األميــة مثــل ت
هـــذه البـــرامج وضـــعف المؤسســـات المســـئولة عنهـــا، باإلضـــافة إلـــى عوامـــل إنســـانية كالعـــادات 

  .   والتقاليد وعدم االكتراث واالنشغال في هموم الحياة
ولما كانت التنمية االجتماعية هـدفها اإلنسـان وفـي نفـس الوقـت هـو وسـيلتها أيضـا فإنهـا 

بتــت الكثيــر مــن الدراســات أن األمــي ال يعــرف تحتـاج إلــى كــوادر بشــرية مدربــة ومتعلمــة وقـد أث
حقوقــه وواجباتــه تجــاه مجتمعــه وتضــعف مشــاركته اجتماعيــا وسياســيا مــن أجــل تنميــة مجتمعــه 

  .)1(بل أنه سهل االنقياد 
  ):4وس 3س( يبين دخل أسر العينة) 3( جدول رقم

  
 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(معياري ال

                                                           

ص        ، 1998المكتـب الجـامعي الحـديث، : ، اإلسكندريةالرعاية االجتماعية واألمن االجتماعيمحمد سيد فهمي،  (1)
 298-297ص 
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    % 31,06  32  )3(دج  8000أقل من 
2,04  

  
   20.000إلى  8000من   0,13

  )2(دج 

44  42,71 %  

  % 26,21  27  )1(دج  20.000أكبر من 

    % 99,98  103  المجموع

  
توضح البيانات الرقمية في الجدول أعاله أن أسر العينـة ذوي دخـل متوسـط، حيـث نجـد 

، مـنهم مـن يملكـون )دج 20.000دج و 8000(تـراوح دخلهـا مـابين أن أكبر نسبة من األسر ي
أرضا فالحية يعتمدون عليها في أمور معيشتهم وتحقق لهم بعض العائد الذي يساعدهم علـى 
تحقيــق مســتوى متوســط للمعيشــة، ومــنهم مــن يعمــل فــي التجــارة، والــبعض اآلخــر فــي الوظيــف 

يشــكلون نســبة معتبــرة ) دج 8000(عــن  كمــا نجــد أيضــا أن نســبة الــذين يقــل دخلهــم. العمــومي
وهـــــم ممــــن ال يملكـــــون أرضــــا فالحيـــــة ويعملــــون كـــــأجراء لــــدى غيـــــرهم مـــــن  % 32تقــــدر ب 

الفالحين، كما أن عملهم ليس دائمـا ولكـن بحسـب الطلـب علـى العمـل الـذي يفـرض نفسـه مـن 
حــــين آلخــــر، كمــــا يوجــــد مــــن بــــين هــــؤالء ضــــعيفي الــــدخل ممــــن يعملــــون فــــي إطــــار الشــــبكة 

بينمــا نجــد أن أقــل نســبة تمثــل األســر ذات . دج 3000اعيــة والــذين ال يزيــد دخلهــم عــن االجتم
الـدخل المعتبــر وأحيانـا المرتفــع، وأصـحابهم مــن ذوي األمـالك الكبيــرة والـبعض اآلخــر يأخــذون 

، والبعض اآلخر يأخـذون منحـة الشـهيد )فرنسا في أغلب األحيان(التقاعد عن عملهم بالخارج 
  .أو المجاهدين

  ):5س( يبين عدد أفراد أسر العينة) 4(ول رقم جد

  التكرار  
  )سك (

  النسبة المئوية
  )%ن (

متوسط أفراد   س م*سك   سمركز الفئة م 
  األسر

1]،5[  35  33,98 %  3  101,94   
6,54  
  
 

 

5]،10[  55  53,39 % 7,5 400,42 

10]،15[  10  09,70 %  12,5 121,25 

15]،20[  03  02,91 % 17,5 50,92 

  645,73   % 99,98  103 جموعالم
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يالحـــظ مـــن خـــالل اإلحصـــائيات الـــواردة فـــي الجـــدول أعـــاله أن أكبـــر نســـبة ألفـــراد أســـر 
، أي أن عــدد أفــراد أســر العينــة يتــراوح  % 53,39بنســبة  ]10، [5العينــة تتمركــز فــي الفئــة 

، 6,54ي بلـغ أفراد، وهذا ما يؤكده متوسـط أعـداد أفـراد أسـر العينـة الـذ 10أفراد إلى  5مابين 
يالحظ أيضا أن هناك نسبة معتبرة من األسر التي يتراوح عـدد . أفراد في األسرة 7أي حوالي 

، كمــا نجـد نســبة ال يســتهان بهــا  % 33,98أفــراد، وهــي تمثـل نســبة  5إلـى  1أفرادهـا مــا بــين 
ه فـردا، هـذ 15و 10التي يتراوح عدد أبنـاء األسـرة فيهـا مـابين  % 09,70من األسر تقدر ب 

النســبة التــي تعكــس جانبــا يتميــز بــه الســكان ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة المجتمــع القــروي والقــيم 
  .المرتبطة باإلنجاب كرمز للتفاخر والعزوة

إلـى  15والجدير بالمالحظة أننا وجدنا أن هناك ثـالث أسـر يتـراوح أعـداد أفرادهـا مـابين 
أن لهــا داللــة سوســيولوجية  ، وٕان كانــت نســبة ضــعيفة إال% 02,91عشــرون فــردا، أي بنســبة 

تعكــس التمســك بعــادات وتقاليــد قديمــة قــد ال تعــين علــى تحقيــق المســتوى المعيشــي المطلــوب 
  .  الذي يدفع باألفراد إلى اإلنجاز واإلبداع

  
  
  
  

  ):6س( مدى كفاية الحاجات األساسية لألسرة) 5( جدول رقم

 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

  )%ن (
المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

   21,35  22  بصورة كافية
 

1,98 

 

  
 55,33  57  متوسطة 0,13

 23,30  24  غير كافية

   % 99,98  103  المجموع

من خالل إجابات أرباب األسر عن مدى كفاية الحاجـات األساسـية لألسـرة يـبن الجـدول 
قــــدار الــــدخل الــــذي مــــن األســــر تعــــيش متوســــطة الحــــال وهــــو يعكــــس م % 55,33أن أعــــاله 

ويأخــذ المتوســط الحســابي قيمــة ). 3(تتحصــل عليــه أســر العينــة والــذي تبــين فــي الجــدول رقــم 
، وهـــو بـــذلك يؤكـــد توســـط )2(أي أن متوســـط إجابـــات المبحـــوثين يتمركـــز عنـــد الدرجـــة  1,98
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الحالة المعيشية لدى أسر العينـة فـي المجتمـع المحلـي الريفـي والـدليل علـى ذلـك أن االنحـراف 
فـي حـين  0,13.لمعياري يعبر عن تشـتت ضـعيف إلجابـات المبحـوثين حـول المتوسـط بقيمـة ا

 21,35أمـا النسـبة . الفقـر الـذي يعـد مـن أكبـر عوائـق التنميـة االجتماعيـة%   23,30يعـيش 
فهي تمثل األسر التي تعيش حالة ميسورة، فهـم مـن الفالحـين الكبـار ذوي األمـالك والـذين  %

لــــدعم الفالحــــي التــــي حســــنت مــــن ظــــروف اإلنتــــاج الفالحــــي وظــــروف اســــتفادوا مــــن عمليــــة ا
  . المعيشة للفالحين
  ):7س( يوضح رأي األسر في مدى كفاية المرافق الصحية) 6(جدول رقم 

التكرار   
 )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط الحسابي 
  )م(

االنحراف 
  )ح(المعياري 

   % 00  00  )3(بصورة كافية 
 

1,15 

 

  
 % 15,53  16  )2(بأس  ال 0,20

 % 84,46  87  )1(غير كافية 

   % 99,99  103  المجموع

  
تصــرح بعــد  % 84,46توضــح البيانــات الرقميــة فــي الجــدول أعــاله أن أكبــر نســبة وهــي 

كفاية المرافق الصـحية والـذي تؤكـده البيانـات اإلحصـائية التـي ورد ذكرهـا فـي تحليـل معطيـات 
ة حول بلدية عين الناقة والخاصة بالخدمة الصحية، حيـث يوجـد اإلحصاءات والتقارير الرسمي

في البلدية مركزا صحيا يفتقد إلى أدنى شروط العناية الصـحية وأربعـة قاعـات ضـعيفة النشـاط 
مـــن يســتكفون بمــا هــو موجـــود وال  % 15,53كمــا توضــح نســبة . منهــا اثنــان عــديمتا النشـــاط

هــو كفايــة الخــدمات الصــحية فلــم يحــض بــأي يعلقــون علــى األمــر،  أمــا عــن الــرأي المعــاكس و 
نسبة، هـذا يـدل علـى تأكيـد الـرأي حـول سـوء الخـدمات الصـحية ومـا يزيـد مـن داللتـه المتوسـط 

التـي ) 1(وهو قريب إلى الدرجة  1,15الحسابي الذي تمركزت حوله إجابات المبحوثين بقيمة 
مما يـدل علـى أن  0,20ر تمركز حولها رأي المبحوثين، كما نلمح تشتت ضعيف للعينة بمقدا
  .المبحوثين ال يختلفون حول رأيهم في الخدمات الصحية في البلدية

تعتمــد رفاهيــة البلــدان وانتعاشــها االقتصــادي وتقــدمها علــى مــدى تمتــع شــعوبها بالصــحة 
التــي يتوقــف عليهــا إنتاجهــا وكفاءتهــا فــي شــتى الميــادين، ومــن أهــم األدوار المنوطــة للحكومــة 
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تقديم الخدمات الصحية بمختلـف أبعادهـا العالجيـة والوقائيـة والتوعيـة، وأن  في أي مجتمع هو
الرقـي بمسـتوى أداء الخدمـة الصـحية ألفـراد المجتمـع يعتبـر أحـد المؤشـرات الهامـة الدالـة علــى 

  .)1(مدى تقدم أو تحضر المجتمع

  ):8س(يبين أسباب عدم كفاية الخدمة الصحية) 7(جدول رقم 
  

 )سك (التكرار   

  
سبة المئوية الن

  )%ن (

نقص في األطباء واألعوان 
  )3(شبه الطبيين   

103  100 % 

تنقصه التجهيزات الطبية 
  )2(الضرورية     

98  95,14 % 

ال يفي بالحد األدنى من 
  )1(الخدمات الضرورية 

38  36,89 % 

     

 تشــير إحصــائيات المبحــوثين فــي الجــدول أعــاله أن أســباب عــدم كفايــة الخدمــة الصــحية
، تليهـا % 100يعود إلى نقص في األطباء والعاملين فـي السـلك الطبـي ويؤكـدون ذلـك بنسـبة 

التــي ترجــع األســباب إلــى نقــص األجهــزة الطبيــة الضــرورية، وهــذان عــامالن  % 95,14نســبة 
بينمــا كانــت إجابــات المبحــوثين حــول . أساســيان لضــمان ســير الخدمــة الصــحية بأحســن صــورة

، إذ يـرون أن المركـز  % 36,89ورية فـي المركـز الصـحي بنسـبة مدى كفاية الخدمات الضر 
وغيـاب خدمـة مصـلحة     الصحي ال يتوفر على اإلسعافات األولية خاصة فـي الفتـرة الليليـة 

األمومــة والطفولــة، ويــودون أن تحســن خدمــة مــا هــو موجــود علــى األقــل مــن إســعافات أوليــة 
       . ومالحظة طبية ومركز حماية األمومة والطفولة

يبــــين مــــدى تــــوفر خــــدمات اإلســــعافات الصــــحية فــــي الحـــــاالت ) 8(جــــدول رقــــم 

  ):9س(الحرجة

  
االنحراف المتوسط النسبة المئوية التكرار   

                                                           

، علــم االجتمــاع الريفــي المعاصــر واالتجاهــات الحديثــة فــي دراســات التنميــة الريفيــة، محمــد عــالء الــدين عبــد القــادر (1)
   231-230صص 2003، رف، اإلسكندرية، منشأة المعا
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 )سك (

  
 )%ن (

  
  )ح(المعياري   )م(الحسابي 

استعمال سيارة 
  )3(اإلسعاف  

00  00   
 

1,65 

 

  
0,17 

التنقل الشخصي  
)2(  

67  65,04 

 34,95  36  )1(مساعدة الغير 

   % 99,99  103  المجموع

مــن خــالل الجــدول أعــاله يتبــين أن أغلــب أســر العينــة تســتعمل التنقــل الشخصــي بنســبة 
أي أن إجابـات المبحـوثين تركـزت  1,65، وهذا يوضحه المتوسط الحسابي بقيمة  % 65,04

ــــد الدرجــــة  ، ويتمثــــل التنقــــل الشخصــــي فــــي بعــــض 0,17وبتشــــتت ضــــعيف يقــــدر ب ) 2(عن
حــاالت أن أســر العينــة يمتلكــون وســيلة نقــل خاصــة أغلبهــا فالحيــة وحــاالت أخــرى يقومــون ال

بكـــراء وســـيلة التنقـــل، أمـــا فيمـــا يخـــص اســـتعمال ســـيارة اإلســـعاف فلـــم تحـــض بـــأي نســـبة مـــن 
كمـــا يتبـــين مـــن . اإلجابـــات ويؤكـــدون الغيـــاب التـــام لهـــذه الوســـيلة الضـــرورية للحـــاالت الحرجـــة

مــن المبحــوثين أدلــوا بأنــه فــي حــاالت عــدم  % 34,95رة تقــدر بالجــدول أن هنــاك نســبة معتبــ
فــإنهم يحضــون بمســاعدة الغيــر فــي ذلــك، ) وخاصــة فــي الليــل(اســتطاعة تــوفير وســيلة التنقــل 

فـي " دوركـايم"ويؤكد هذا التضامن العضوي الذي تتميز به المجتمعـات التقليديـة كمـا أدلـى بـه 
  ".تقسيم العمل" كتابه 

  
  ):10س(نوعية السكن في مجتمع البحث يبين) 9(جدول رقم 

  

 )سك (التكرار   

  
 )%ن (النسبة المئوية 

 

  %    90,29  93  فردي

  %   09,70  10  جماعي

 %    99,99  103  المجموع

تشــير اإلحصــاءات الــواردة فــي الجــدول أعــاله أن أغلــب ســكان مجتمــع البحــث يعيشــون 
ن يســكنون فــي مســاكن جماعيــة ، فــي حــين يبلــغ عــدد الــذي% 90,29فــي ســكن فــردي بنســبة 
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مفـردات مـن العينـة وطبقنـا اسـتمارة  10حيـث أخـذنا ) وهـي نسـبة قصـدية ( %  09,70نسـبة 
المقابلة على األسر التي تقطـن السـكن الجمـاعي، إذ أن المنطقـة ال يتـوفر بهـا عـدد كبيـر مـن 

مـن أسـر  % 40,77المساكن الجماعية بل يوجد قليل منها عند مـدخل البلديـة، كمـا أن نسـبة 
يعيشــون كلهــم فــي مســاكن فرديــة ألنهــا قريــة ) الحرايــة(العينــة المتواجــدون فــي التجمــع الثــانوي 

فــي إطــار برنــامج التنميــة الريفيــة " هــواري بومــدينال"نموذجيــة بنيــت فــي عهــد الــرئيس الراحــل 
  . الذي تضمنه المخطط الرباعي الثاني ولم يحدث فيها أي تغيير عمراني يذكر

  ):11س( يبين حالة المساكن في مجتمع البحث) 10(جدول رقم 

  

 )سك (التكرار   

  
النســبة المئويــة 

  )%ن (

  %  32,03  33  )3(قديم  

 % 18,44  19  )2(جديد    

 % 49,51  51  )1(بين بين 

  %  99,98  103  المجموع

  
  

أن أغلب المسـاكن متوسـطة الحـال  )10(في الجدول رقميالحظ من خالل اإلحصائيات 
وهـــو مـــا تؤكـــده المالحظـــة الميدانيـــة أثنـــاء تطبيـــق اســـتمارة المقابلـــة، إذ أن  % 49,51بنســـبة 

المسـاكن القديمـة التـي تتميـز بـنقص فـي  % 32,03أغلب المساكن بسيطة، بينما تمثـل نسـبة 
وتبقــى . التهيئـة والتـي مـر عليهـا زمـن طويـل دون تجديــد ومنهـا مـا هـو مبنـي بـالطوب التقليـدي

بة المســاكن الحديثــة والتــي أدلــى أصــحابها بحداثــة بنائهــا والــبعض تمثــل نســ % 18,44نســبة 
اآلخر خاصة فـي التجمـع الثـانوي الـذين أعـادوا تجديـد مسـاكنهم التـي حصـلوا عليهـا فـي إطـار 

  .التنمية الريفية كما سبق الذكر
   ):12س( يبين عدد الغرف في المساكن )11( جدول رقم

  

 )سك (التكرار   عدد الغرف

  
وية النسبة المئ

  )%ن (
المتوسط 
  )م(الحسابي 

1  9  08,73  %    
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2  48  46,60 %   
2,81 

3  24  23,30 % 

4  9  08,73  % 

5  6  05,82 %  
6  2  10,94 %  
7  5  04,85 % 

   %  99,97  103  المجموع

  
مــن خــالل تبــاين النســب تبعــا لالختيــارات المدرجــة فــي الجــدول أعــاله، نالحــظ أن أكبــر 

بمـا فيهـا غرفــة ( شـير إلـى أن أغلــب مسـاكن األسـر يوجـد بهــا غرفتـانت % 46,60نسـبة وهـي 
التـي تشـير إلـى أن هنـاك أيضـا نسـبة معتبـرة مـن المسـاكن  % 23,60، تليها نسبة )االستقبال

فهــو يتــراوح بــين ( 2,81التــي يوجــد بهــا ثــالث غــرف، ويؤكــد ذلــك المتوســط الحســابي بمقــدار 
 % 08,73مـن المسـاكن بـه غرفـة واحـدة بنسـبة  ، كما يالحظ أن هناك عـددا)3و 2الدرجتين 

وأغلبهم ممـن يسـكنون السـكن الجمـاعي، والـذين اضـطرتهم الظـروف للسـكن بهـا، إذ مـنهم مـن 
المعـروف بفيضـاناته أثنـاء هطـول األمطـار،  "بـراز"وادي فيضـاناتتضـررت منـازلهم مـن جـراء 

يرة تمثــــل نســــبة ومـــنهم مــــن اضــــطرتهم الظــــروف الماديــــة لــــذلك، أمــــا بــــاقي النســــب فهــــي صــــغ
المســاكن التــي يوجــد بهــا مــن أربعــة غــرف إلــى ســبعة، وهــم مــن ميســوري الحــال ومــن يســكنون 

مـن المعـروف أن التقاليـد الريفيـة تتطلـب ف المساكن القديمة التي تتميز بكثرة عدد الغـرف فيهـا،
   .أن يكون المسكن به حجرات كثيرة

خالله أن متوسط أفراد األسـر هـو  الذي تبين من) 4(وعليه فإنه بمالحظة الجدول رقم  
  .أفراد فإن العديد من األسر تعاني من ضيق المساكن 7

  
  ):13س(في مجتمع البحث  يبين حالة تجهيزات المساكن) 12(جدول رقم 

  

التكرار   
 )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

   % 16,50  17  )3(جيدة 
2,02  
 

  
  % 69,90  72  )2(ال بأس  0,13

 % 13,59  14  )1(سيئة 
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   % 99,99  103  المجموع

نســتنتج مــن البيانــات اإلحصــائية أعــاله أن معظــم تجهيــزات المســاكن مــن كهربــاء ومــاء 
، وكمـا يبينـه  % 69,90وصرف صحي ال بأس بها وهـو مـا أدلـى بـه أصـحاب العينـة بنسـبة 

، )2(أي عنـد الدرجــة  2,02إجابـات المبحـوثين بقيمـة  المتوسـط الحسـابي الـذي تجمعـت حولــه
، فــي حــين 0,13والــدليل علــى ذلــك أن االنحــراف المعيــاري يعبــر عــن تشــتت ضــعيف يقــدر ب

أن تجهيـــزات مســـاكنها جيـــدة وهـــي تقـــع فـــي أمـــاكن ســـهلت لهـــا مهمـــة  % 16,50تـــرى نســـبة 
ون مـــن نقـــص مـــن األســـر ممـــن يعـــان % 13,59إيصـــال تلـــك التجهيـــزات، بينمـــا تمثـــل نســـبة 

خاصـــة الميـــاه الصـــالحة للشـــرب، كمـــا توجـــد مســـاكن تتحصـــل علــــى  االتجهيـــزات أو انعـــدامه
تموينهـــا مـــن الكهربـــاء عـــن طريـــق إيصـــال أســـالك كهربائيـــة وهـــو مـــا يشـــكل خطـــرا علـــى حيـــاة 

  . األفراد
  

  

  

  

  ):14س(يبين نسبة التمدرس لدى أفراد أسر العينة) 13(جدول رقم 

  

 )%ن (لمئوية النسبة ا  )سك (التكرار   

  

  % 67,96  70  يوجد متمدرسين اآلن

 % 26,21  27  توقفوا عن الدراسة

 % 05,82  06  لم يدرسوا على اإلطالق

 %  99,99  103  المجموع

أن غالبيـــة أســـر العينـــة ) 13(نســـتنتج مـــن خـــالل البيانـــات اإلحصـــائية فـــي الجـــدول رقـــم 
ون بمـــــدى كفايـــــة أو نقـــــص وهـــــم بـــــذلك يتـــــأثر  % 67,96لـــــديهم متمدرســـــين ويشـــــكلون نســـــبة 

الخــدمات التعليميـــة التـــي لهـــا دور مهـــم فـــي تعزيــز مقومـــات التنميـــة االجتماعيـــة المحليـــة، فـــي 
نسبة الـذين توقفـوا عـن الدراسـة وهـي نسـبة تطـرح تسـاؤالت عـن مصـير  % 26,21حين تشكل 

الل هــؤالء المتــوقفين الــذين يشــكلون نســبة مهمــة كمــورد بشــري يجــب أن يعنــى باالهتمــام الســتغ
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ــا ممــن لــم  % 05,82كمــا تبــين مــن الجــدول أيضــا أن هنــاك نســبة . طاقاتــه  اســتغالال إيجابي
يتلقوا التعليم على اإلطالق، وهي وٕان كانت نسـبة قليلـة بالمقارنـة ببـاقي النسـب إال أنهـا تطـرح 

، والتـــي ال يجــب أن يتـــردد )مـــن أكبــر عوائــق التنميـــة االجتماعيــة(مشــكال خطيــرا وهـــو األميــة 
  ".عصر المعلوماتية"على اإلطالق في عصرنا الحالي  صداها
  

مــدى وجــود صــعوبات تعليميــة لــدى المتمدرســين مــن أفــراد أســرة ) 14(جــدول رقــم 

  ):15س(العينة

   
 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

  )%ن (

  % 64,28  45  نعم

 % 35,71  25  ال

  % 99,99  70  المجموع

  
  

عينـــــة أن هنـــــاك صـــــعوبات تعليميـــــة تواجـــــه يقـــــر أغلـــــب المبحـــــوثين مـــــن أربـــــاب أســـــر ال
، وهــي نســبة معتبــرة تعكــس أن هنــاك معانــاة لــدى األســر % 64,28المتمدرســين وذلــك بنســبة 

ممــــن ال يــــرون أن هنــــاك  % 35,71لتعلــــيم أبنــــائهم أو مواصــــلة تعلــــيمهم، بينمــــا نجــــد نســــبة 
  .صعوبة لدى متمدرسهم في الوقت الحالي

  
  ):16س(عليمية ألفراد أسر العينةيبين الصعوبات الت) 15(جدول رقم 

  

 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

  )%ن (
المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

صعوبات التنقل إلى المراكز 
  )3(التعليمية 

28  62,22 %   
  

2,62 

  

  
  

0,26  
 

تكاليف (صعوبات مادية 
  )2) (الدراسة

17  37,77 % 
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صعوبات في الفصل 
  )1(الدراسي 

00  00 %  

  

   % 99,99  45  المجموع

  

في سؤالنا عن الصعوبات التـي يتعـرض لهـا المتمدرسـين فـي مشـوارهم الدراسـي تبـين لنـا 
، وهـذا واضـح فـي  % 62,22أن أغلبها صعوبات تتعلق بالتنقل إلى المراكز التعليمية بنسـبة 

فـــي  0,26.ب وبـــانحراف معيـــاري قـــدر  2,62تمركـــز اإلجابـــات حـــول متوســـط حســـابي قيمتـــه 
ـــى  % 37,77حـــين شـــكلت نســـبة  الصـــعوبات الماديـــة والتـــي تمثلـــت فـــي مصـــاريف التنقـــل إل

المراكز التعليمية خاصة من األسر التي يتواجد بها أكثر من متمـدرس كمـا تشـكل المصـاريف 
أمــــا عــــن الصــــعوبات التــــي قــــد يتعــــرض لهــــا . المدرســــية عبئــــا خاصــــة لــــذوي الــــدخل المحــــدود

ــ م تحــض بــأي نســبة بــالرغم مــن أنــه مــن خــالل المناقشــات الحــرة مــع المتمــدرس فــي فصــله فل
مـن نقـص المدرسـين فـي بعـض بعض السكان والمـوظفين فـي البلديـة أن هنـاك فصـوال دراسـية 

  .المواد
إن التعلـــيم وتـــوفير الجـــو المناســـب لـــه يجعلـــه يلعـــب دورا أساســـيا فـــي زيـــادة انفتـــاح أفـــراد 

يعود القروي مستغرقا في شؤونه الخاصـة فقـط وٕانمـا  المجتمع المحلي على العالم الخارجي وال
مشاركا في شؤون مجتمعه المحلي ومتطلعا للمسائل القومية والعالمية، هذه األخيرة التي تـؤثر 
تأثيرا واضحا فـي مجتمعـه المحلـي المحـدود، ألنـه نتيجـة لـذلك االنفتـاح يحـدث التغيـر الحقيقـي 

الموجـودة فـي المجتمعـات الخارجيـة التـي تتناسـب  معبرا عن امتصـاص للقـيم والنمـاذج الثقافيـة
مع طبيعة المجتمع المنقولة إليه، وهذا يتوقف على درجة تعليم أفراد المجتمع الـذين سـيأخذون 

إن جــوهر . )1(مــا يناســب مجــتمعهم ويرفضــون كــل مــا مــن شــأنه إعاقــة نمــو المجتمــع وتقدمــه
أنــواع االســتثمار فــي العــالم المتخلــف التنميــة هــو العمليــة التعليميــة، حيــث يتمثــل فيهــا أفضــل 

ـــين الحضـــر  ـــه إذا وجهـــت بقـــدر غيـــر متكـــافىء ب وهـــو االســـتثمار فـــي المـــوارد البشـــرية، إال أن
  .والريف فيعود ذلك على حساب تنمية الريف

  
  ):17س(يبين مدى مواصلة التكوين لدى أفراد العينة) 16(جدول رقم 

                                                           

ص   ، 1996دار المعرفــة الجامعيــة، : ة، اإلســكندريعلــم االجتمــاع الريفــي والحضــريمحمــد الجــوهري وعليــاء شــكري،  )(1
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 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

 )%ن (

  

  % 54,63  53  نعم

 % 45,36  44  ال

  % 99,99  97  المجموع

يوضــح الجــدول أعــاله أن أغلــب أربــاب األســر يســمحون ألبنــائهم ويرغبــون فــي مواصــلة 
أبنائهم بعض المهارات الفنية التـي  بويرون في ذلك مجاال الكتسا % 54,63تكوينهم بنسبة 

كمــا نجــد أيضـا نســبة كبيــرة . متعيـنهم علــى إيجـاد وظيفــة أو امتهــان حرفـة تضــمن لهــم مسـتقبله
ممـن يرفضـون مواصـلة التكـوين المهنـي وهـذا يسـاهم فـي تـدني مسـتويات  % 45,36تقدر ب 

  . التعليم، ويرون لذلك أسبابا يوضحها الجدول الموالي
  
  
  
يبـــين أســـباب العـــزوف علـــى مواصـــلة التكـــوين لـــدى أفـــراد أســـر  )17(جـــدول رقـــم  

  ):18س(العينة

  

 )سك (التكرار   

  
بة المئوية النس
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

تفضيل العمل على مواصلة 
  )3(الدراسة 

10  22,72 %    
  

1,75  
 

 

  
  

0,22  
  
 

صعوبات التنقل إلى مراكز 
  )2(التكوين المهني 

13  29,54 % 

  % 47,72  21  )1(أسباب أخرى 

   % 99,98  44  المجموع
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ثين عن أسباب رفض مواصلة التكوين المهني لـدى أبنـاء أسـر من خالل إجابات المبحو 
تفضـــل العمـــل علـــى مواصـــلة الدراســـة ويرجعـــون ذلـــك إلـــى  % 22,72العينـــة تبـــين أن نســـبة 

ظــــروف المعيشــــة الصــــعبة ويفضــــلون أن يســــاعدهم أبنــــائهم فــــي العمــــل الفالحــــي، بينمــــا يــــرى 
المهنيـة فـإنهم  يصـعب علـيهم  آخرون أنه بعد تكوين أبنـائهم وحصـولهم علـى شـهادات الكفـاءة

الحصول على وظيفة نظرا لظروف العمل الصعبة التي يشهدها المجتمع، كما أنهم حتـى ولـو 
بينما يـرى . فكروا في العمل لحسابهم الخاص فإن الظروف المادية لن تسمح لهم بتحقيق ذلك
كـز التكـوين البعض اآلخر أن سبب رفض مواصلة التكوين المهني هو صعوبة التنقل إلـى مرا

ويفضــــلون أن يكــــون هنــــاك ملحــــق للتكــــوين المهنــــي فــــي بلــــديتهم   % 29,54المهنــــي بنســــبة 
ليتيســـر لهـــم األمـــر وخاصـــة بالنســـبة لإلنـــاث الـــذين إن رغبـــوا فـــي الســـماح لهـــن بـــالتكوين فمـــن 

 47,72أما أكبر نسبة تمركزت حولها إجابـات المبحـوثين فهـي . األفضل أن يكون في بلديتهم
،  والــبعض اآلخــر ال % 33,33أن القــرار يعــود للمتمــدرس فــي حــد ذاتــه بنســبة  التــي تــرى %

، أمــا البــاقي فمســتواهم الدراســي الــذي توقفــوا % 19,04يســمح للفتــاة بــالتكوين المهنــي بنســبة 
  .بااللتحاق بالتكوين المهني لهم  عنده ال يسمح

  

  

  :دى المبحوثينحول كيفية قضاء وقت الفراغ ل )19(تحليل جواب السؤال رقموصف و 

مــن خــالل الســؤال الــذي طرحنــاه علــى المبحــوثين مــن أســر العينــة حــول كيفيــة قضــائهم 
، إذ % 94,17وقــت الفــراغ، تبــين لنــا أن أغلــبهم يــذهب لــديهم الوقــت ســدى دون فائــدة بنســبة 

كمـــا أن المـــرأة لـــيس لهـــا حريـــة يخلـــدون إلـــى الراحـــة فـــي منـــازلهم أو يتـــرددون علـــى المقـــاهي، 
ويرون أن السبب في ذلك أن منطقتهم ال تتـوفر علـى أمـاكن  .لب وقتها في منزلهاالخروج وأغ

فالمركز الثقافي المتواجـد بالمنطقـة يفتقـد  ،يستطيع فيها الفرد قضاء وقت فراغه واالستفادة منه
بينمـا أدلـى ثالثـة أفـراد مـن العينـة . لإلمكانيات الضرورية للقيام بـدوره فـي نشـر الثقافـة والـوعي

 يتـــوفر لـــديهم وقـــت فـــراغ النشـــغالهم الـــدائم فـــي العمـــل الفالحـــي، وٕان تـــوفر لهـــم بعـــض بأنـــه ال
الرياضـــة  نولقـــد وجـــدنا اثنـــان فقـــط مـــن العينـــة يمارســـا. الوقـــت فـــإنهم يتـــرددون علـــى أرضـــهم

هذا ما يؤكد ما جـاء فـي الجانـب النظـري . ويقضيان أوقاتهم في مطالعة الكتب إن توفرت لهم
. الفـراغ هـو مـن المعوقـات االجتماعيـة لتحقيـق التنميـة االجتماعيـة وقـت لمن أن سـوء اسـتغال

يالحــظ أن الخــدمات الترفيهيــة رغــم أهميــة دورهــا كتنظيمــات طوعيــة يمكــن أن تــتم مــن خاللهــا 
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، إال أن غيابهـا يجعـل وقـت عناصر الحداثة في السلوك وطريقة الحياة وبخاصـة لـدى الشـباب
  .مجتمعالفراغ يستغل في غير فائدة الفرد وال

يبين مدى الصعوبات التي يتلقاها أفراد أسر العينة فيمـا يخـص النقـل ) 18(جدول رقم

  ):20 س( العمومي
 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

 )%ن (

  

 % 03,88  04  نعم

  % 96,11  99  ال

  % 99,99  103  المجموع

  
لمنـاطق المجـاورة تؤكد النسبة األكبر من المبحوثين أنه ال توجد صعوبة في التنقل إلـى ا

مقارنــة بمــا شــهدته المنــاطق الريفيــة فــي  % 96,11لقضــاء مصــالحهم بنســبة كبيــرة تقــدر ب 
السنوات السابقة ويرجعون ذلك إلى توفر النقل الخاص، بينما بعض المبحوثين يـرى أن هنـاك 

ويــــرون أن الصــــعوبات تكمــــن فــــي قلــــة وســــائل  % 03,88صــــعوبة بنســــبة ضــــئيلة تقــــدر ب 
  . عددها قليل مما  صعب تواجدها في كل األوقاتالمواصالت، ف

  :حول صعوبات التنقل إلى المناطق المجاورة )21(جواب السؤال رقموصف وتحليل 

ــــى تشــــير  ــــي التنقــــل إل ــــرون أن هنــــاك صــــعوبات ف ــــذين ي إجابــــات المبحــــوثين األربعــــة ال
واســـطة المنـــاطق المجـــاورة فيمـــا يخـــص النقـــل العمـــومي كونـــه غيـــر كـــاف، فهنـــاك فقـــط النقـــل ب

، وال يوجــــد ســــيارات أجــــرة، كمــــا أنهــــا غيــــر متــــوفرة فــــي كــــل )minibus(الحــــافالت الصــــغيرة 
األوقات، مما قد يعطل قضاء مصالحهم من جهـة، كمـا يشـكل تعطـيال للتالميـذ الـذين يتنقلـون 
إلــى المنطــق المجــاورة، والــذين يســتعينون غالبــا بوســائل النقــل التــي تمــر عبــر الطــرق الــوطني 

  . لبليدة من المناطق المجاورة مثل زريبة الواديالمار عبر ا
  

  ):22س(نوعية البرامج المشاهدة من طرف المبحوثينيبين ) 19(جدول رقم 

  

 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

 )%ن (
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  % 71,84  74  برامج دينية

 % 78,64  81  األخبار السياسية

  % 11,65  12  البرامج الثقافية

  % 13,59  14  البرامج الترفيهية

  % 99,99  103  المجموع

  
أعـــاله أن البــرامج الدينيـــة واألخبـــار السياســـية  تشــير النســـب المئويـــة العامــة فـــي الجـــدول

تمثــل البــرامج الدينيــة،  % 71,84تحتــل نســب عاليــة لــدى جمهــور البحــث، حيــث نجــد نســبة 
صــغيرة ، بينمــا بــاقي النســب فهــي % 78,64بينمــا تحتــل األخبــار السياســية أكبــر نســبة وهــي 

تمثل البرامج الثقافية والترفيهية، وقد أدلى الجمهور برغبته فـي تتبـع األخبـار السياسـية لمتابعـة 
األوضــاع التــي يشــهدها الــوطن مــن جهــة، وكــذلك األوضــاع فــي الــدول العربيــة خاصــة منهــا 

دون أمــا عــن تتــبعهم لألخبــار الثقافيــة والترفيهيــة فــإنهم ال يجــ. القضــيتين الفلســطينية والعراقيــة
  .  فيها ما يثير االنتباه، بل تجد صداها لدى أبنائهم وبناتهم

اإلعالم هـو أحـد الوسـائل الهامـة التـي يمكـن االسـتعانة بهـا فـي تغييـر أنمـاط السـلوك إن 
تحويله إلى نمط سـلوكي أكثـر حداثـة، حيـث يسـمح بتنميـة الـوعي المحلـي ويزيـد مـن التقليدي و 

لتراث والعادات والتقاليد والبعد عن الجانب السلبي منهـا الـذي واالهتمام با ءروح الوالء واالنتما
  .)1(يعوق عمليات التنمية

  
  ):23س(يبين مدى الصعوبة في التعامل مع اإلدارات العمومية) 20(جدول رقم 

  

 )سك (التكرار   

  
النسبة المئوية 

  )%ن (

  

  % 48,54  50  هناك صعوبة

 % 36,89  38  ال توجد صعوبة

                                                           

، )دراســـة فـــي علـــم االجتمـــاع البـــدوي (التـــوطين والتنميـــة فـــي المجتمعـــات الصـــحراويةعبـــد اهللا محمـــد عبـــد الـــرحمن،  (1)
 219، ص2003معرفة الجامعية، دار ال: اإلسكندرية
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  % 14,56  15  أخرى تذكر

 99,99  103  المجموع

  
تشير إجابات المبحوثين إلى أنه هناك صعوبة في التعامل مـع اإلدارات العموميـة وذلـك 

، تليها نسـبة معتبـرة مـن المبحـوثين مـن ال يجـد فـي التعامـل مـع  % 48,54بنسبة أكبر قدرها 
 % 14,56ب ، أمـا النســبة الباقيـة التــي تقــدر %  36,89اإلدارات العموميـة صــعوبة بنسـب 

  .ترى أن التعامل مع اإلدارية ال بأس به
  
  
  
  

ـــم جـــدول  ـــين ) 21(رق اإلدارات رأي المبحـــوثين فـــي أســـباب صـــعوبة تعـــاملهم مـــع يب

  ):24س( العمومية

  

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

والتأخر في  ةالالمباال
  )3(األداء 

60  58,25 %   
  

2,40  
 

  

  
  

0,15  
 

 % 24,27  25  )2(عدم وجود رقابة 

  % 17,47  18  )1(وجود رشوة 

   % 99,99  103  المجموع

  
مـــن خـــالل الجـــدول أعـــاله يتبـــين أن المبحـــوثين يرجعـــون صـــعوبة التعامـــل مـــع اإلدارات 
العموميـــــة إلـــــى الالمبـــــاالة والتـــــأخر فـــــي األداء، حيـــــث حضـــــيت بـــــأكبر نســـــبة مـــــن اختيـــــارات 

، ومــــا يزيــــد توضــــيح هــــذه النتيجــــة هــــو تمركــــز إجابــــات معظــــم % 28,25المبحــــوثين بنســــبة 
، أمـــا )3(و) 2(، وهـــي متوســـط إجابـــاتهم الـــذي يقـــع بـــين الدرجـــة 2,40المبحـــوثين حـــول قيمـــة 

، وهـــذا يعنـــي اتفـــاقهم علـــى أن 0,15تشـــتتهم عـــن هـــذا المتوســـط فهـــو ضـــعيف بقيمـــة مقـــدارها 
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يصــــعبه اإلهمــــال والتــــأخر فــــي قضــــاء مصــــالح المــــواطنين، التعامــــل مــــع اإلدارات العموميــــة 
كمــا . وبالتــالي عرقلــة جهــودهم وأحيانــا يشــعرهم ذلــك باإلحبــاط ويتخلــون عــن قضــاء مصــالحهم

  .أن التأخر في المعامالت اإلدارية يهدر الوقت ويشتت جهود المواطنين
ابــــة  تــــرى أن تلــــك الصــــعوبة ترجــــع إلــــى عــــدم وجــــود رق % 24,27بالمقابــــل نجــــد نســــبة 

تحاسب على التقصير الذي يحـدث فـي المصـالح اإلداريـة، وهنـاك مـن المبحـوثين مـن رأى أن 
وجود الرشوة كان السبب فـي عرقلـة أمـورهم اإلداريـة وتعطيـل مصـالحهم بنسـبة ال يسـتهان بهـا 

، هـــذه العـــادة االقتصـــادية واالجتماعيـــة الســـيئة التـــي تســـبب الكثيـــر مـــن  % 17,47قـــدرت ب 
وٕاحبــاط دافــع اإلنجــاز والمشــاركة لــدى المــواطنين، لــذلك فــاإلدارة لــم ترتــق إلــى ظــواهر الفســاد 

  .المستوى المطلوب الذي يتطلع إليه المواطنون
  

أســـر  لـــدىيبـــين مـــدى موافقـــة الرجـــل علـــى خـــروج المـــرأة للعمـــل ) 22(رقـــم جـــدول 

  ):25س(العينة

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

  % 50,48  52  أوافق

 % 49,51  51  قال أواف

  % 99,99  103  المجموع

  
عبر المبحوثـون مـن أسـر العينـة عـن رأيهـم فـي خـروج المـرأة عـن العمـل بالموافقـة بنسـبة 

، مع العلم أن هذه الموافقة غالبـا كانـت بـتحفظ، أي ال يسـمح لهـا بالعمـل فـي كـل  % 50,48
نســـبتين شــــديدتي بعـــدم الموافقـــة، والمالحـــظ أن ال %  49,51الميـــادين، كمـــا عبـــرت نســـبة 

هـذا يقودنـا إلـى  .التقارب، أي أن خروج المرأة للعمل لدى أسر العينة يقع بـين التأييـد والـرفض
الحــديث عــن أهميــة العنصــر البشــري فــي إحــداث التنميــة ودور المــرأة و أهميتــه فــي المســاهمة 

حشـد  في جهـود التنميـة، و خاصـة فـي الـدول الناميـة التـي تحتـاج إلـى تضـافر كافـة الجهـود و
و مــن الطبيعــي أن يكــون لقطــاع . كــل اإلمكانيــات الماديــة و البشــرية لتحقيــق التنميــة المنشــودة

المرأة دورا على جانب كبيـر مـن األهميـة فـي عمليـة التنميـة الشـاملة خاصـة بعـد تحريـر المـرأة 
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من سيطرة كثير من التقاليد الجامدة وحصولها على كافة الحقـوق، فضـال عـن أن المـرأة تمثـل 
  ).في غالب األحيان(صف المجتمع تقريبا من حيث القوة العدديةن

مـــن خـــالل التـــراث السوســـيولوجي نـــج النظريـــة التطوريـــة الوظيفيـــة تـــرى أن أحـــد مظـــاهر 
االخــتالل بــين المجتمعــات التقليديــة والمجتمعــات الحديثــة تكمــن فــي أن المــرأة اســتطاعت فــي 

فاعلـــة فـــي حـــين أنهـــا فـــي المجتمعـــات المجتمعـــات الحديثـــة أن تخـــرج للعمـــل وأن تصـــبح قـــوة 
تقـــوم باألنشـــطة المنزليـــة فقـــط، لـــذلك فعمليـــة التحـــديث تـــؤدي إلـــى أن تتحـــول  لالحديثــة مـــا تـــزا

المرأة مـن األنشـطة التقليديـة إلـى األنشـطة الحديثـة وذلـك بعـد أن تنـال قسـطا مـن التعلـيم، كمـا 
تعتبــر عبئــا علــى المجتمــع أثنــاء تعتبــر بحوثــا عديــدة نابعــة مــن هــذا االتجــاه أن المــرأة الريفيــة 
" Ruth Dixon" "روث ديكسـون"عملية التنميـة لعـدم مشـاركتها فـي النشـاط االقتصـادي، فنجـد 

يذهب إلى أن عدم مشاركة المرأة الريفية في األعمال اإلنتاجية يزيد من حجم األسـرة وخاصـة 
ــيهم اقتصــاديا ويــؤدي أن األســرة الريفيــة تميــل إلــى إنجــاب عــدد كبيــر مــن األوالد لالعتمــاد ع ل

  .)1(ذلك إلى زيادة الفقر داخل األسرة وبالتالي في المجتمع ككل
  :حول أسباب رفض خروج المرأة للعمل )26(تحليل جواب السؤال رقموصف و 

مــن أســر العينــة ممــن رفضــوا خــروج المــرأة للعمــل، أو مــن خــالل تحاورنــا مــع المبحــوثين 
المرأة، تبين أن أغلبهم يرفضون ذلك بسـبب التقاليـد  ممن أدلوا بأنه ال يسمح في أسرتهم بعمل

والعادات التي تحكم نمـط معيشـتهم، فهـم يـرون أن دور المـرأة يكـون فـي مجـال خدمـة أسـرتها، 
كمــا أن خروجهــا للعمــل فــي بيئــتهم يعرضــها لقلــة االحتــرام، ومــنهم مــن يــرفض ذلــك فــي الوقــت 

  .الحالي ويمكن أن يغير رأيه في ظروف أخرى
تمتع المرأة بمكانها الصحيح في المجتمع يحول دون وصول جزء هـام مـن قـوى إن عدم 

المجتمـــع وطاقاتـــه إلـــى الميـــدان اإلنتـــاجي والمشـــاركة اإليجابيـــة فـــي مختلـــف أنشـــطة المجتمـــع، 
وهــــي مــــن القــــيم واالتجاهــــات التقليديــــة التــــي تعيــــق تحقيــــق التنميــــة االجتماعيــــة واالقتصــــادية 

  .)2(ر من طاقات المجتمعواستفادة المجتمع من قدر كبي
  ):27س(يبين مدى ميل أرباب األسر نحو سلوك االدخار اإليجابي )23(جدول رقم  

  

                                                           

  255-254، ص ص1997، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم االجتماع الريفي والحضريمحمد الجوهري،  )1(
مرجـع ، دراسـات فـي علـم االجتمـاع الريفـي: ، فـي"بعض قضـايا التنميـة الريفيـة المتجـددة" محمود عبد الحميد حسـين، (2)

  320، صسابق
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التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

   % 27,18  28  )3(يدخر المال 

2,04 

  
 

  
  % 50,48  52  )2(يبقيه في حوزته  0,13

  % 22,33  23  )1(تذكر أخرى 

   % 99,99  103  المجموع

مــن خــالل الســؤال الخــاص بســلوك االدخــار لــدى أســر العينــة تبــين أن أغلــبهم يفضــلون  
ممـن يـدخرون أمـوالهم  % 27,18، بينما نجـد نسـبة % 50,48إبقاء المال في حوزتهم بنسبة 

فهــي  % 22,33التــي تمثــل  أو يفضــلون ادخارهــا لــدى المؤسســات البنكيــة، أمــا النســبة الباقيــة
ويالحظ أن غالبية المبحوثين يفضلون إبقاء المـال فـي . ممن أدلوا بأن ليس لديهم ما يدخرونه

، كما يعبر عن ذلـك أيضـا تشـتتهم 2,04حوزتهم، ويزيد المتوسط الحسابي توضيح ذلك بقيمة 
نقديـة بصـفة ، ويعللـون ذلـك أن أغلـبهم فالحـين وعملهـم يتطلـب سـيولة 0,13الضعيف بمقدار 

أمـــا النســـبة التـــي تفضـــل االدخـــار فـــي . دائمـــة ووضـــعهم ألمـــوالهم فـــي البنـــوك يعطـــل أعمـــالهم
  .  البنك، فمنهم الموظفون، ومنهم من يرى أن االدخار في البنوك عملية تضمن لهم أموالهم

  :حول أسباب رفض االدخار لدى المبحوثين )28(تحليل جواب السؤال رقموصف و 
ن الــذين أدلــو باحتفــاظهم بالمــال ورفضــهم إيــداعها للبنــوك عــن دوافعهــم بســؤالنا المبحــوثي

تبــين أن ظــروف العمــل الفالحــي تمــنعهم عــن ذلــك، و بشــرحنا لهــم عــن أهميــة االدخــار لــذلك، 
فــي التنميــة، أدلــوا بــأنهم فــي حالــة تــوفر فــائض مــالي ال يحتاجونــه فــي عملهــم فــإنهم بطبيعــة 

نظرهم طريقة ناجعة لهـم فـي المقـام األول ويحبـذون أن  الحال سيودعونها في البنوك ألنها في
  .يساهموا في التنمية التي تعود على الجميع بالفائدة

ــــم  ــــاب أســــر ) 24(جــــدول رق ــــدى أرب ــــين مــــدى التوجــــه نحــــو العمــــل الفالحــــي ل يب

  ):29س(العينة

  )سك (التكرار   
  

النسبة المئوية 
  )%ن (

  77,66 %  80  نعم

 % 22,33  23  ال

  % 99,99  103  المجموع
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يالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن أغلــب أربــاب أســر العينــة يمتهنــون العمــل الفالحــي 

وهــذا مــا تؤكــده اإلحصــائيات التــي ورد ذكرهــا فــي تحليــل بيانــات الســجالت  % 77,66بنســبة 
والوثائق، حيث أن العمل الفالحي يشكل النسبة األكبر من الطبقة الشغيلة فـي المنطقـة، وهـذا 

هميــة الفالحــة فــي المنطقــة واتخاذهــا المــورد الرئيســي للمعيشــة، وقــد تعــززت الفالحــة يزيــد مــن أ
. وكثــر ممتهنيهــا خاصــة بعــد ظهــور مشــروع الــدعم الفالحــي الــذي اســتفاد منــه ســكان المنطقــة

وهــــم يمثلــــون التجــــار  % 22,33كمــــا يالحــــظ فــــي الجــــدول أن المهــــن األخــــرى تحتــــل نســــبة 
  .ختلفةوالعاملين في مؤسسات المجتمع الم

  

يبــــين أســــباب اإلقبــــال عــــل العمــــل الفالحــــي لــــدى أربــــاب أســــر ) 25(رقــــم جــــدول 

  ):30س(العينة

  

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

  % 45  36  يملك أرضا

 % 23,75  19  مهنة العائلة

 % 42,50  34  لم يجد غيرها

 % 30  24  ال يجيد عمال آخرا

تحقق له عائدا أفضل 
  من مهنة أخرى

21  26,25 % 

  
من طرف المبحوثين، فإننا نجد أن هنـاك نسـبة كبيـرة  من خالل األجوبة التي تم تقديمها

، تليهـــا نســــبة  % 45ممـــن يعملـــون فــــي الفالحـــة نتيجــــة أنهـــم يملكـــون أرضــــا فالحيـــة بنســــبة 
ممــن أدلــو ا بــأنهم لــم يجــدوا غيرهــا، إذ أن المنطقــة فالحيــة بالدرجــة األولــى، كمــا  % 42,50

أمـا لكـون الفالحـة مهنـة العائلـة فقـد أخـذت . طيعون تـرك أراضـيهم مـن جهـة أخـرىأنهم ال يسـت
إذ أنهم ورثوا األرض وتعلموا ونشأوا على مهنة الفالحة من آبائهم، بالمقابـل  % 23,75نسبة 

 26,25ممـن ال يجيـد عمـال آخـر غيـر العمـل الفالحـي، كمـا اعتبـر نسـبة   % 30توجـد نسـبة 
  .الفالحي يحقق لهم عائدا أكثر من أي مهنة أخرىمن المبحوثين أن عملهم  %
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يبــــين أســــباب عــــدم امتهــــان العمــــل الفالحــــي لــــدى أربــــاب أســــر ) 26(جــــدول رقــــم 

  ):31س(العينة
  

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

  % 91,30  21  اليملك أرضا

 % 34,78  08  ال يريد العمل في الفالحة

 %  39,13  9  توفرت له فرصة العمل في مجال آخر

 % 13,04  03  العائد الفالحي قليل بالمقارنة بمهنة أخرى

لمعطيــات الجــدول أعــاله نتبــين أن معظــم الــذين ال يمارســون العمــل الفالحــي مــن قراءتنــا 
يــود ذلــك فــي حالــة توفرهــا مــن هم مــن، % 91,30بســبب عــدم امــتالكهم لــألرض بنســبة كــان 

 يريــدون العمــل فــي الفالحــة يشــكلون نســبة فــي حــين أن الــذين ال. وتــوفر اإلمكانيــات لخــدمتها
فهم ممن تـوفرت لهـم فرصـة  % 39,13، أما باقي المبحوثين الذين يشكلون نسبة % 34,78

فهـم  % 13,04العمل في مجال آخر غيـر الفالحـة، أمـا النسـبة القليليـة الباقيـة التـي تقـدر ب 
الفالحـي قليـل عائـد يـرون أن اليرون أن العائد الفالحي قليل بالمقارنة بمهنة أخـرى، وهـم ممـن 

  . ، ويودون الحصول على مهنة ذات دخل قاربالمقارنة بمهن أخرى
  

  ):32س(يبين مدى االستعانة بالتقنيات الحديثة للعمل الفالحي) 27(جدول رقم 

  

  )سك (التكرار   
  

النســــــبة المئويـــــــة 
 )%ن (

  

  % 14,56  15  أستعين

  % 15,53  16  ال أستعين

 % 61,25 49  أخرى تذكر

 % 99,99  80  المجموع
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أن هنــاك نســبة قليلــة مــن الفالحــين الــذين يســتعينون بالتقنيــات  )27( دول رقــميشــير الجــ
، وهــــم مــــن الفالحــــين الكبــــار الــــذين  % 14,56الحديثــــة للعمــــل الفالحــــي وتقــــدر نســــبتهم ب 

طلــب يمتلكــون أراضــي فالحيــة كبيــرة تحقــق لهــم إنتاجــا عاليــا، ولكــي يحــافظوا علــى إنتــاجهم يت
مــنهم األمــر االســتعانة بكــل مــا يجدونــه ضــروريا، ويــرون أنــه كلمــا اســتعانوا بتلــك التقنيــات فــإن 

أما من أجابوا بـالنفي، أي ال يسـتعينون بالتقنيـات، فيشـكلون . ذلك يحقق لهم عائدا أكبر وأوفر
فهــــم يــــرون أن هنــــاك أســــبابا  % 61,25فــــي حــــين أن أكبــــر نســــبة وهــــي . % 15,53نســــبة 

  ).  28(يستعينون بتلك التقنيات، والذي يوضحها الجدول رقم تجعلهم ال 
  

  

يبــــــين أســــــباب عــــــدم االســــــتعانة بالتقنيــــــات الحديثــــــة للعمــــــل ) 28(جــــــدول رقــــــم 

  ):33س(الفالحي

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

    % 00  00  )3(ال ترون لذلك أهمية 
  

1,56  
 

 

  
  

0,40  
  

نظرا ألن ذلك يتطلب تكاليف 
  )2(إضافية  

09  56,25 % 

  % 43,75  07  )1(أخرى تذكر 

   % 100  16  المجموع

  
خـــالل قراءتنـــا للجـــدول أعـــاله يتضـــح لنـــا أن أغلـــب جمهـــور البحـــث ممـــن يمتهنـــون مـــن 

ذلــك  ، ألن % 56,25العمــل الفالحــي ال يســتعينون بالتقنيــات الحديثــة للعمــل الفالحــي بنســبة 
مثـل اآلالت (يتطلب تكاليف إضافية، فقد تكون األرض صغيرة واقتناء هـذه التقنيـات أو كرائهـا

يوقـــع الفـــالح فـــي الخســـارة، وأحيانـــا توقعـــات اإلنتـــاج ال ...) الفالحيـــة كـــالجرارات والحاصـــدات
تسمح باقتناء تلك التقنيات، لـذلك يضـطر الفـالح الـذي ال تسـمح لـه ظروفـه الماديـة االسـتغناء 

 43,75كمـا أن نسـبة معتبـرة تقـدر ب . عنها، وهـو يـدرك أن ذلـك يـؤثر علـى مردوديـة اإلنتـاج
ترى أن االستعانة بالتقنيـات الفالحيـة الحديثـة يكـون حسـب الظـروف الماديـة وتواجـدها فـي  %
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، )مثـل المـواد الكيماويـة(السوق، وأيضا هناك منها ما يجهلون كيفية استعمالها واالستفادة منهـا
بينمـا عـن سـؤالنا لهـم إذا كـانوا . أحيانا يتم االستعانة بها وأحيانا يضطرون للتخلي عنهـالذلك ف

ال يــــرون لــــذلك أهميــــة فأجــــابوا جمــــيعهم بــــالنفي، فهــــم مــــدركون مــــا لتلــــك التقنيــــات مــــن فوائــــد 
وبما أن األغلبية من المبحـوثين قـد رأوا أن سـبب عـدم . وتسهيالت تحسن من مردودية اإلنتاج

عـــود ألنهـــا تتطلـــب تكـــاليف إضـــافية، وكـــذلك ألســـباب أخـــرى الســـابقة الـــذكر، فـــإن االســـتعانة ي
، وهــم )2(و) 1(، أي أنــه يتوســط الــدرجتين 1,56المتوســط الحســابي يبــرهن علــى ذلــك بقيمــة 

  . 0,40يبتعدون عن هذه القيمة بتشتت ضعيف مقداره 
وتســــويق الســــلع  إن التكنولوجيــــا الريفيــــة هــــي جملــــة المعرفــــة والمهــــارات الالزمــــة إلنتــــاج

لتغطية احتياجـات المـواطنين، وهـي مـن أهـم وسـائل تنفيـذ التنميـة االقتصـادية، وإلحـداث تنميـة 
زراعية تنعكس بدورها على التنمية االجتماعية في المناطق الريفية يتطلـب وجـود الحـد الكـافي 

علـم وتـدريب، ، والعمل الفالحي مثله مثل غيـره مـن المهـن يحتـاج إلـى ت)1( من هذه التكنولوجيا
ففــي كثيــر مــن دول العــالم يكــون المــزارع النــاجح خــريج مدرســة زراعيــة أو معهــد زراعــي لديــه 

  .  )2( فالحيةالقدرة والكفاءة على إدارة األعمال ال
  

  ):34س(يبين مدى تمسك أسر العينة باإلقامة في الريف) 29(رقمجدول 

  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

  60,19  %  62  نعم

  % 39,80  41  ال

 99,99 %  103  المجموع

  
يتبــين أن أغلــبهم يرغبــون فــي مــن خــالل األجوبــة التــي تــم تقــديمها مــن طــرف المبحــوثين 

، وذلــــك نظــــرا الرتبــــاطهم بأعمــــالهم ويرفضــــون % 60,19اإلقامــــة فــــي الريــــف، وذلــــك بنســــبة 

                                                           

  209-208، ص ص مرجع سابق، الدين عبد القادر محمد عالء  )(1
 36، ص1990دار النهضة العربية، : ، بيروتعلم االجتماع الريفيسامية محمد جابر،   )(2
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يــف، بينمــا ترغــب النســبة مغــادرة أمــاكن إقــامتهم ألنهــم نشــأوا فيهــا وتعــودوا علــى الحيــاة فــي الر 
، وهــي نســبة كبيــرة فــي مغــادرة الريــف إذا تــوفر لهــا فرصــة  % 39,80الباقيــة التــي تقــدر ب 

  . العمل واإلقامة في المدينة
  
  
  
  
  
  

  ):35س(يبين األسباب التي تؤدي إلى ترك اإلقامة في الريف) 30(رقم جدول 

  
التكرار   

  )سك (
  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(ي الحساب

االنحراف 
  )ح(المعياري 

توفر المرافق الضرورية في 
  )3(المدينة 

18  29,03 %    
  

1,90 

 

 

 

 

 

  
  

0,18  
  
  
 

العمل في المدينة أكثر استقرارا 
  )2(من الريف 

20  % 32,25  

ظروف العمل والمعيشة في 
  )1(الريف صعبة 

24  38,70 %  

   % 99,98  62  المجموع

  
عــن أســباب رغبــتهم فــي تــرك اإلقامــة فــي البلديــة نظــرا  عينــةعبــر المبحــوثين مــن أســر ال

، إذ أنهــــم غيــــر مــــرتبطين بالعمــــل  % 29,03لتــــوفر المرافــــق الضــــرورية فــــي المدينــــة بنســــبة 
الفالحــي وبعضــهم يجــد صــعوبات فــي نقــص المرافــق خاصــة منهــا التعليميــة ألبنــائهم بالدرجــة 

المرافــق فــي البلديــة غيــر متــوفرة وهــذا األولــى والصــحية بالدرجــة الثانيــة، كمــا يــرون أن أغلــب 
يسبب لهم متاعب االنتقال إلى المراكـز الحضـرية، إذ أن المرافـق التعليميـة والصـحية هـي مـن 

فـي حـين نجـد . أكثر األسباب التي تدفعهم لهجرة البلدية إذا توفرت لهم الفرصة المناسبة لـذلك
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رت لهــم فرصــة العمــل فــي ممــن يرغبــون فــي تــرك أمــاكن إقــامتهم إذا تــوف32,25 % نســبة 
المدينــة، وهــم مــن ذوي الــدخل المحــدود والــذين ال يعملــون بصــفة قــارة، ويــرون أن العمــل فــي 
المدينــة أكثــر ضــمانا واســتقرارا نظــرا لكثــرة النشــاطات وأنهــم ســتطيعون أن يتــدبروا قــوت يــومهم 

. عمـلبشتى الطرق عكس الريف الذي يكون العمل فيه حسب ظروف اإلنتـاج والطلـب علـى ال
أما أكبر نسبة عبرت عن سبب رغبـة المبحـوثين فـي تـرك إقـامتهم فـي الريـف كانـت بسـبب أن 

وهــم مــن ذوي الــدخول المنخفضــة  % 38,70ظــروف العمــل والحيــاة فــي الريــف صــعبة بنســبة 
اســتغاللها نظــرا الفتقــادهم عنصــر المــال،  نســواء أكــانوا فالحــين يملكــون أراضــي وال يســتطيعو 

أو مـــن ) ال يعملـــون بصـــفة دائمـــة( غيـــرهم بحســـب الطلـــب علـــى العمـــل أو ممـــن يعملـــون عنـــد
، وتتمركـز إجابـات المبحـوثين عنـد )فـي إطـار الشـبكة االجتماعيـة(يمتهنون مهـن غيـر فالحيـة 

والتي تعبر عن إجماعهم على أن ظروف العمل والحياة فـي بلـديتهم هـي السـبب  1,90القيمة 
  .0,18ول هذه الفكرة فهو ضعيف بمقدار الذي قد يدفعهم لمغادرتها، أما تشتتهم ح

مــن أهــم العوامــل تعويقــا لعمليــات النهــوض بــالمجتمع المحلــي الريفــي عــدم ارتبــاط النــاس 
، وقــد يكــون للهجــرة إيجابيــات تــنعكس علــى المجتمــع المحلــي إذا )النــزوح الريفــي( باإلقامــة فيــه

مهـاجر بقريتـه، األمـر الـذي كانت الهجرة من أجل االرتفاع بالمستوى االقتصادي مـع ارتبـاط ال
فــي تنميتهــا عــن طريــق رفــع المســتوى االقتصــادي ألســرته  -علــى األقــل-يجعلــه يســاهم ماديــا

  . )1( وأقاربه، فإن ذلك يعد بمثابة عامل مشجع على التنمية
  ):36س( يبين عادات التداوي لدى أفراد أسر العينة) 31(جدول رقم 

  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

الذهاب إلى الطبيب مباشرة 
)3(  

74  71,84 %    
  
  

2,48  
 

  

  
  
  

0,16 

التداوي باألعشاب الطبية أوال 
)2(  

05  % 04,85  

  % 23,30  24حسب الظروف المادية لألسرة 
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)1(   

   % 99,99  62  المجموع

  
مبحـــوثين يتبـــين أن أغلـــبهم يفضـــلون مـــن طـــرف ال مـــن خـــالل اإلجابـــات التـــي تحصـــلنا

، إذ أن هــذه  % 71,84الــذهاب إلــى الطبيــب مباشــرة دون اســتعمال األعشــاب الطبيــة بنســبة 
األســر تتخــوف مــن ناحيــة مــن اســتعمال األعشــاب ألنهــم غيــر متأكــدون  مــن نتائجهــا، وألنهــم 

فــالهم، مــن جانــب آخــر لــدى الكثيــر مــنهم األطفــال ويرفضــون رفضــا قاطعــا الرهــان بصــحة أط
ولقـد اجتمعـت إجابـات المبحـوثين عنـد . لذلك يلجئون مباشـرة للطبيـب تفاديـا ألي شـك أو خطـأ

والتــــي تعبــــر عــــن إجمــــاعهم حــــول رأي واحــــد  هــــو ) 3(أي تقريبــــا عنــــد الدرجــــة  2,40 قيمــــةال
الذهاب إلى الطبيب أوال كثقة في تطبيق عالج على أسس علمية يغنيها عن الوقوع في مـا ال 

 ةمــن جــراء التــداوي باألعشــاب الطبيــة دون العلــم بأســس تطبيقهــا وكيفيــة المعاجلــ يحمــد عقبــاه
ـــذي يؤكـــد رأيهـــم هـــو تشـــتتهم الضـــعيف بمقـــدار ةبهـــا معالجـــ تليهـــا نســـبة . 0,16صـــحيحة، وال

ممن يرون أن الظروف المادية تتحكم في قراراتهم، فإن توفر لديهم المال يـذهبون  % 23,30
عجـــــزوا ماليــــا يســـــتعملون بعــــض األعشـــــاب التــــي يثقـــــون فـــــي ، وٕان )∗(إلــــى الطبيـــــب مباشــــرة 

استعمالها، وٕان لم يروا نتيجة لها أو اشتد عليهم المرض يضطرون إلى التصرف بكـل الطـرق 
أمــا نســبة قليلــة مــن يســتعملون األعشــاب أوال ...). االســتدانة، بيــع بعــض األغــراض(الممكنــة 

ن باســتعمالهم األعشــاب يمكــن أن ، وحجــتهم أنهــم يــرون أ % 04,85بنســبة ضــئيلة تقــدر ب 
يشفوا دون اللجوء إلى الطبيب في كل الحـاالت، وٕان لـم تحقـق لهـم األعشـاب أي نتيجـة فـإنهم 

  .  يذهبون إلى الطبيب عندئذ
ــــوعي الصــــحي بــــين ســــكان الريــــف ومــــا يــــرتبط بــــه مــــن ســــلوك صــــحي ســــليم  معرفــــة ال

  ملية التنمية وممارسات صحيحة للمحافظة على صحة الفرد المحور الرئيسي لع
  ):37س(يبن رأي المبحوثين في مدى كفاية المشاريع في منطقتهم )32(جدول رقم

  

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

                                                           

المشكلة المادية ليست في الذھاب إلى الطبيب، فھن!اك أطب!اء ف!ي أن مبحوثين تبين لنا من خ�ل المناقشات الحرة مع ال  )∗(
المراكز الصحية يعملون مجانا وأحيان!ا ب!ثمن رم!زي، لك!ن المش!كلة ف!ي تكلف!ة ال!دواء العالي!ة الت!ي تمن!ع ا0ف!راد ف!ي بع!ض 

  .ا0حيان اللجوء إلى الطبيب
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  % 00  00  نعم

  % 13,59  14  نوعا ما

 % 86,40  89  ال

  % 99,99  103  المجموع

  
شــاريع بنســبة يــرى معظــم المبحــوثين مــن أســر العينــة أن منطقــتهم ينقصــها العديــد مــن الم

، ويــدركون بأنهــا منطقــة صــغيرة لكــن هــذا ال يمنــع مــن تــوفر الضــرورات األساســية % 86,40
كالمــدارس التعليميــة بمختلــف األطــوار، أو إيجــاد الحلــول المناســبة للتخفيــف مــن تــأثير نقصــها 
مثــل تــوفير حــافالت مدرســية لنقــل التالميــذ إلــى مدارســهم فــي حالــة عــدم توفرهــا، فقــد جــاء فــي 

يــــل البيانــــات اإلحصــــائية أن البلديــــة تفتقــــد إلــــى ثانويــــة، والتجمعــــات الســــكنية الثانويــــة بهــــا تحل
مـــدارس ابتدائيـــة فقـــط، أي أن جميـــع التالميـــذ الـــذين يصـــلون إلـــى المرحلـــة الثانويـــة يضـــطرون 
لالنتقــال إلــى المراكــز الحضــرية، وكــذلك األمــر بالنســبة للمركــز الصــحي الــذي يفتقــد إلــى أدنــى 

( حية، ممـــا يضـــطرهم األمـــر إلـــى الـــذهاب إلـــى المركـــز الصـــحي القريـــب مـــنهم الخـــدمات الصـــ
فــي المقابــل فإننــا أثنــاء مقابلــة بعــض المســئولين فــي مصــلحة . أو مقــر الواليــة) بســيدي عقبــة

إلنشــاء مراكــز واعتبــارات ماديــة  التخطــيط والتهيئــة العمرانيــة، أدلــو أن هنــاك مؤشــرات ســكانية 
عـن رضـاها النسـبي  % 13,59ولقـد عبـرت نسـبة . ن الخدماتتعليمية أو صحية أو غيرها م

أمــا إجابــات المبحــوثين حــول االختيــار األول . بمــا هــو موجــود مــن خــدمات وهــذا بــدون تعليــق
فهي معدومة، وعليه فـإن معظـم المبحـوثين يتفقـون حـول عـدم كفايـة الخـدمات االجتماعيـة فـي 

  . المنطقة
ـــم  ـــين رأي المبحـــوثين حـــول ) 33(جـــدول رق ـــة يب ـــة االجتماعي أســـباب قصـــور التنمي

  ):38س(المحلية

  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

    % 63,10  65  )3(تراخي المسئولين 
 

2,47 

 

  
 21,35 %  22  )2(قلة المشاركة الشعبية  0,16
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عدم وجود تعاون بين 
  )1(المسئولين والمواطنين 

16  15,53 %    

   %  99,98  103  المجموع

تـــرى أن قصـــور التنميـــة  بـــة مـــن جمهـــور البحـــثلتوضـــح البيانـــات أعـــاله أن النســـبة الغا
االجتماعيــة المحليــة يعــود إلــى تراخــي المســئولين فــي المطالبــة بمــا هــو ضــروري مــن مشــاريع 

ة تكــون ممولــة ، ويعللــون ذلــك أن المشــاريع التنمويــ% 63,10تنمويــة لصــالح المنطقــة بنســبة 
مــن طـــرف الدولـــة عبـــر هيئاتهـــا المختلفـــة فـــي الواليـــة، وأن المســـئولين المحليـــين وظيفـــتهم هـــي 
الســـعي إلبـــراز جوانـــب القصـــور فـــي التنميـــة و أنـــواع المشـــاريع التـــي تنقصـــهم و تعـــاني منهـــا 

، فــي  2,47منطقــتهم، ويعطينــا المتوســط الحســابي وصــفا لتجمــع آراء المبحــوثين عنــد القيمــة 
ممــا يفســر ضــعف تشــتت  إجابــات المبحــوثين حــول هــذا  0,16بلــغ االنحــراف المعيــاري  حــين

أن قصــــور التنميــــة  % 21,35بينمــــا يــــرى مجموعــــة مــــن البــــاحثين تقــــدر نســــبتهم ب . الــــرأي
االجتماعيــــة فــــي المنطقــــة ال يعــــود إلــــى المســــئولين فقــــط فيــــرون ضــــرورة مشــــاركة المــــواطنين 

قتراحات والتعبير عن حاجـاتهم الملحـة لـدى القـائمين أصحاب المصلحة الحقيقية في وضع اال
علــى المنطقــة بشــتى الوســائل المشــروعة، ولكــنهم يــدركون فــي نفــس الوقــت أن كالمهــم نظــري 
فقط، فالسكان في المنطقة ليس لديهم الوعي إلدراك معنى المشاركة وكيفية القيام بها، كمـا ال 

ح المشاركة، إذ أن كـل فـرد يفكـر فـي نفسـه يوجد قنوات اجتماعية تعمل بجدية لتغرس فيهم رو 
كما نجد أن هناك من اعتبر أنه حتى ولو أراد المواطنـون المشـاركة فـي تحقيـق التنمويـة . فقط

فـــإنهم لـــن يجـــدوا التعـــاون مـــن طـــرف ) مـــن خـــالل إنجـــاز مشـــاريع معينـــة(االجتماعيـــة المحليـــة 
  .  لمادية، سواء المعونة اإلدارية أو ا % 15,53الحكومة، وذلك بنسبة 

  ):39س(يبين مدى مشاركة المبحوثين في االنتخابات المحلية) 34(جدول رقم 

  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

  % 97,08  100  نعم

 % 02,91  03  ال

  % 99,99  103  المجموع
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تبــــرز قــــراءة الجــــدول رقــــم أن الغالبيــــة مــــن المبحــــوثين مــــن أســــر العينــــة يشــــاركون فــــي 
ـــا % 97,08محليـــة بنســـبة االنتخابـــات ال ـــات واجبـــا وطني ، وهـــي نســـبة كبيـــرة تـــرى أن االنتخاب

أفــراد مــن  3( % 02,91يجــب المشــاركة فيــه، بينمــا النســبة الباقيــة وهــي نســبة ضــئيلة تقــدر ب
ال يشــــاركون فــــي االنتخابــــات المحليــــة، فاثنــــان مــــنهم ) مبحــــوث هــــم عينــــة البحــــث 103بــــين 

  .  لم يستخرج لنفسه بطاقة الناخب مقاطعين بصفة دائمة لالنتخابات وواحد
  
   ):40س(لدى المبحوثين تيبين معايير المشاركة في االنتخابا )35(جدول رقم 

   

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

على أساس القرابة الدموية والعشائرية 
)4(  

25  25 %  

 % 9  9  )3(على أساس الكفاءة العلمية 

  % 22  22  )2(على أساس الكفاءة العملية 

 % 47 47  )1(أخرى تذكر

 % 100  100  المجموع

  
مــــن أســــر العينــــة أن انتخابهــــا يكــــون علــــى أســــاس القرابــــة الدمويــــة  % 25تــــرى نســــبة 

والعشـــائرية إذا كـــان مـــن بـــين المترشـــحين أحـــد أقربـــائهم أو ينتمـــي إلـــى عشـــيرتهم، فـــإن الصـــلة 
ا أن ذلــك يحفــظ مــاء وجههــم أمــام الدمويــة والعشــائرية تفــرض علــيهم أن يســاندوا مترشــحهم، كمــ

هــذه النســبة . ، فلـيس مــن المعقــول أن يسـاندوا غريبــا عــنهم ويتركـوا قــريبهمائالتغيـرهم مــن العــ
التي ال يستهان بها تبرز عن نقص الوعي وبقـاء مخلفـات تقليديـة باليـة تعيـق تحقيـق االختيـار 

تفضــل  % 22ة مقــدارها كمــا أن هنــاك نســبة معتبــر . الكفــؤ لمــن يتــولى أمــور المجتمــع المحلــي
أن يكــون االختيــار علــى أســاس الكفــاءة العمليــة للمترشــح التــي تشــهدها لــه خبرتــه الطويلــة فــي 

بينمـــا نجـــد نســـبة قليلـــة مـــن ترغـــب فـــي اختيـــار المترشـــح علـــى أســـاس الكفـــاءة . ميـــدان العمـــل
تشــــهد العلميــــة، وقــــد علــــل المبحــــوثين ذلــــك أثنــــاء المناقشــــات الحــــرة أن الخبــــرة العلميــــة قــــد ال 

 % 47بينمــا أكبــر نســبة وهــي . للمترشــح بكفاءتــه العمليــة ويفضــلون لــو اقترنــت الصــفتين معــا
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من المبحوثين ممن اختيارهم يكون حسب ما ذهبـت إليـه األغلبيـة، وعلـى أسـاس الحـزب الـذي 
  ).مجاملة للمترشح وليس ثقة فيه أي(يتبعه أغلب السكان والذي له شعبية في المنطقة

ؤة هي التي يكون لهـا القـدرة علـى التـأثير فـي الغيـر وتوجيـه جهـودهم نحـو القيادة الكفإن 
، وٕاذا كــان االختيـــار علــى أســـس غيـــر موضــوعية يكـــون ذلــك مـــن معوقـــات األهــداف المحـــددة

  .الخ...تحقيق التنمية بكل أشكالها االجتماعية والسياسية واالقتصادية
ة فــي التنميــة االجتماعيــة يبــين الطريقــة التــي تــدفع الســكان للمشــارك) 36(جــدول رقــم

  ):41س(المحلية

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

  36  )4(البد من توعية الناس 
  

34,95 %  

ال بد من تعاون الحكومة معهم 
)3(  

36  34,95 %  

تشجيع االستثمارات المحلية 
)2(  

50  48,54 %  

 % 33,98 35  )1(توفير فرص العمل 

  
مــن المبحــوثين تــرى أن الطريقــة المناســبة  النســبة الغالبــةيالحــظ مــن الجــدول أعــاله أن 

ـــة المحليـــة هـــي تشـــجيع االســـتثمارات المحليـــة بنســـبة  ـــدفع الســـكان للمشـــاركة فـــي التنمي التـــي ت
، فهـــم يـــرون أن أغلـــبهم فالحـــين وسيســـاعدهم تشـــجيع اســـتثمارات تناســـب طبيعـــة  % 48,54

. السـتثمارات أخـرى تفيـد المنطقـة مجتمعهم المحلي، كما يحبذون أيضا أن يكون هناك تشجيع
 كمــا أنهــم لــم يهملــوا بــاقي االختيــارات واعتبروهــا ضــرورية كمــا تشــير إلــى ذلــك نســبها المئويــة

 ، فيــرون أن انتشــار الــوعي ســيزيد مــن تبصــر النــاس بمــا يحتــاجون وكيــف يســتثمرونالمتقاربــة
ونتيجـة . أيضـا % 33,98بنسـبة  ، ويـرون أن يكـون للدولـة تعـاون فـي ذلـك%  33,98بنسـبة

لقلــة فـــرص العمـــل لـــدى الكثيـــر مـــنهم خاصـــة الشـــباب فـــإنهم رأوا ضـــرورة تـــوفير فـــرص العمـــل 
ن وذلـك بنسـبة كمجال آخر لمشاركة في التنميـة للـذين ال يـودون أو ال يقـدرون علـى االسـتثمار 

33,98 % .  
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ة فـي يبين مـدى االسـتعداد لـدى المبحـوثين فـي إقامـة مشـاريع تنمويـ )37(جدول رقم

  ):42س(المنطقة

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

  66,01  68  نعم

 33,98  35  ال

 99,99  103  المجموع

  
من خالل قراءتنا للجـدول أعـاله نتبـين أن أغلـب المبحـوثين مـن أسـر العينـة يرغبـون فـي 

وذلـك إقامة مشاريع فـي المنطقـة إن سـمحت لهـم الظـروف الماديـة أو حصـلوا عليهـا كإعانـات 
، إذ يــــرون أن ذلـــك قــــد يحســــن مـــن ظــــروفهم الماديــــة وبالتـــالي الرفــــع مــــن  % 66,01بنســـبة 

مستوى معيشتهم، ومـا قـد ينجـر عـن ذلـك مـن تغيـرات اجتماعيـة، ومـن ثـم قـد يسـاهمون تلقائيـا 
فـإنهم ال يرغبـون  % 33,98في الدفع بعجلة التنمية محليا، بينما النسبة الباقية والتـي تقـدر ب

مشــاريع فــي البلديــة ألن مــنهم مــن  ال يرغــب البقــاء فيهــا ، والــبعض اآلخــر ال يفكــر فــي إقامــة 
  .في إقامة مشروع ما بل يفضل الحصول على وظيفة لكي يضمن ألسرته دخال شهريا قارا

 ىنوعية المشاريع التي يطمح لهـا المبحـوثين للنهـوض بمسـتو  يبين) 38(جدول رقم 

  ):43س(ماعية المحليةمعيشتهم ومشاركتهم في التنمية االجت

  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

      % 66,17  45  )4(مشروع فالحي 
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   % 27,94  19  )3(مشروع تجاري 
3,60 

  
  % 05,88  04  )2(مشروع خدمات   0,38

 % 00 00  )1(أخرى تذكر

   % 99,99  68  المجموع

تبـــين لنـــا أن غالبيـــة ) 38(ل مالحظتنـــا إلجابـــات المبحـــوثين فـــي الجـــدول رقـــم مـــن خـــال
المبحــوثين الــذين يريــدون إقامــة مشــروع مــا فــي المنطقــة يفضــلون أن يكــون المشــروع فالحيــا، 

، كما يالحـظ أن أغلـب المبحـوثين تمركـزوا عنـد هـذه اإلجابـة بمتوسـط % 66,17وذلك بنسبة 
والتـــــي تمثـــــل الجـــــواب الـــــذي اتفـــــق عليـــــه أغلـــــب ) 4(أي عنـــــد الدرجـــــة  3,60حســـــابي قـــــدره 

، وهــذا يؤكــد مـا جــاء فــي الجــدول  0,38المبحـوثين، ويعبــر عــن ذلـك مقــدار تشــتتهم الضـعيف 
ــــب المبحــــوثين يمتهنــــون العمــــل الفالحــــي ويريــــدون توظيــــف أمــــوالهم أو مــــا قــــد  حيــــث أن أغل

ن يرغبون فـي إقامـة مم % 27,94تليها نسبة . يحصلون عليه من أموال في المجال الفالحي
مشــاريع تجاريــة وهــذا حســب ميــوالتهم أوال، ولكــون المنطقــة ينقصــها هــذا النــوع مــن المشــاريع 

بينمـا هنـاك نسـبة قليلـة مـن أفـراد العينـة مـن . فبالتالي يمكن لهم النجاح في مثل هذه المشـاريع
  .التيريدون االستثمار في مجال الخدمات وقد حصروا هذا المجال في النقل والمواص

  ):44س(يبين أسباب عدم القبول على التفكير في إقامة المشاريع) 39(جدول رقم 

  
النسبة المئوية   )سك (التكرار   

  )%ن (
المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ح(المعياري 

تذهب معظم الجهود في 
  )3(التعقيدات اإلدارية 

21  60 %    
  

2,47 

  
 

 

  
  

0,16  
 

يصعب الحصول على إعانة 
  )2(الدولة من طرف 

11  31,42 % 

عدم وجود دافع إلنجاز 
  )1(المشاريع في المنطقة 

03  8,57 %  

   % 99,99  35  المجموع

  
الذي طرحناه على المبحوثين، والذي تمحور حول األسـباب ) 44(من خالل السؤال رقم 

ألمــور التــي تمــنعهم مــن إقامــة مشــاريع فــي المنطقــة، تبــين أن معظــم إجابــاتهم ذهبــت إلــى أن ا
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اإلدارية التي تتطلبها المشـاريع تأخـذ وقتـا طـويال، باإلضـافة إلـى التعقيـدات اإلداريـة، كـل ذلـك 
يثبط من عزيمتهم، ويسـتدلون فـي ذلـك بـبعض األشـخاص الـذين يعرفـونهم والـذين أرادوا إنجـاز 

كمـا أن عمليـة اإلعـداد للمشـاريع فـي . مؤسسات مصغرة، ولم يتحصلوا عليها منـذ وقـت طويـل
ذاتهــا تتطلــب إجــراءات عديــدة وتأخــذ وقتــا طــويال تجعلهــم ال يحبــذون التفكيــر فــي إنجــاز  حــد

ـــد متوســـط حســـابي قـــدره . المشـــاريع ـــد  % 2,47ولقـــد اجتمعـــت إجابـــات المبحـــوثين عن أي عن
، والتـــي تعبـــر عـــن اتفـــاقهم حـــول هـــذا الســـبب، كمـــا يوضـــح ذلـــك تشـــتتهم الضـــعيف )3(الدرجـــة

تـــرى أن عـــدم اإلقبـــال علـــى عمليـــة  % 31,42تقـــدر ب  بينمـــا نســـبة أخـــرى.  0,16بمقـــدار 
إنجـاز المشـاريع فــي المنطقـة هـو صــعوبة الحصـول علـى إعانــة مـن طـرف الدولــة، فقـد يطمــح 
األشـــخاص إلـــى إنشـــاء مؤسســـات أو مشـــاريع كبيـــرة لصـــالحهم ولصـــالح منطقـــتهم، ولكـــن ذلـــك 

أمـا مـن عبـروا ). غيرهـاتسـهيالت إداريـة و (يتطلب أن تشاركهم الحكومة بتدعيم مادي ومعنوي 
  . % 8,57عن عدم رغبتهم في إنجاز المشاريع فهم يمثلون نسبة 

المبحــوثين فــي الطريقــة التــي يمكــن أن يشــاركوا بهــا فــي  رأي يبــين) 40(جــدول رقــم

  ):45س(تحقيق التنمية االجتماعية المحلية 

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

 70,58  48  )4(المشاركة بالمال 

 35,29  24  )3(المشاركة بالخبرة 

 86,76  59  )2(بالجهد العضلي 

 14,70 10  )1(في التخطيط 

  
بإطالعنا على الجدول أعاله ندرك أن هناك إقباال من طـرف المبحـوثين علـى المشـاركة 
في تنمية مجتمعهم المحلي كمـا تشـير إلـى ذلـك النسـب رغـم أن أغلـب األسـر مـن ذوي الـدخل 

مــن المبحــوثين يــودون المشــاركة بالمــال  % 70,58حيــث نجــد أن نســبة  المتوســط والمحــدود،
إذا أقيمـــت فـــي المنطقـــة مشـــاريع للصـــالح العـــام تكـــون بمســـاهمات ماليـــة مـــن طـــرف الســـكان 

 35,29ويسيرونها ذوي خبرة من مجتمعهم المحلي، كمـا أدلـى مجموعـة مـن المبحـوثين بنسـبة 
، بينمـا ررة فـي مجـال عملهـم إذا تطلـب األمـأنهم مستعدين بالمساهمة بما يمتلكـون مـن خبـ %

ـــات  % 86,76نجـــد أكبـــر نســـبة وهـــي  ممـــن يرغبـــون بالمشـــاركة بجهـــدهم العضـــلي فـــي عملي
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هــم مــن أدلــوا بــرغبتهم فــي المشــاركة فــي  % 14,70التشــييد واإلنجــاز، أمــا أصــغر نســبة وهــي 
ئـدة منسـجمة مـع التخطيط، إذ يرون أن ذلك أساس عملية إنجاز المشاريع، بحيث يكون لها فا

   .طبيعة المنطقة واحتياجاتها

  :حول المشاريع التي تنقص مجتمعه المحلي )46(تحليل جواب السؤال رقموصف و 

المشــــاريع التــــي تــــنقص البلديــــة بــــأنهم  تبــــين مــــن خــــالل مناقشــــتنا مــــع المبحــــوثين حــــول
، فيــايالحظــون أن معظــم المشــاريع تــنقص مجــتمعهم المحلــي وأنــه حتــى الموجــود منهــا لــيس كا

ـــة المواصـــالتفهنـــاك  ـــة وقل ـــ نقـــص فـــي االتصـــال مـــن خطـــوط هاتفي ـــة ال تفـــي والوكال ة البريدي
بمتطلبـــــات المـــــواطنين، كـــــذلك األمـــــر بالنســـــبة للخـــــدمات الصـــــحية، نقـــــص المـــــراق الخاصـــــة 
بالشــــباب، تهيئــــة الطــــرق والشــــوارع، فــــرع للتكــــوين المهنــــي، الكهربــــاء الفالحيــــة، تــــوفي الغــــاز 

. واد الغذائيــة، مقــر لألمــن فــي التجمــع الثــانوي، تــوفير مناصــب شــغلالطبيعــي، المســاكن، المــ
إنهم يتطلعون لتوفير كـل االحتياجـات التـي تضـمن المسـتوى الالئـق للمعيشـة، لكـنهم فـي نفـس 
الوقت يودون على األقل أن يكون هناك كفاية فيما هو أشد ضرورة كالمياه الصـالحة للشـرب، 

  .والصحة والكهرباء الفالحية
رأي المبحــوثين حــول األســباب التــي تعيــق ) 47(تحليــل جــواب الســؤال رقــمو وصــف   

  :التنمية االجتماعية في مجتمعهم المحلي
يرى المبحوثين من أسر العينة أن األسباب التي تعيق التنميـة االجتماعيـة فـي مجـتمعهم 

شـها، أو المحلي تكمن في تراخي السلطات المحلية وغير المحلية في االهتمام بالمنطقـة وتهمي
قلـــة حيلـــتهم فـــي جلـــب المشـــاريع إلـــى المنطقـــة، عـــدم المبـــاالة مـــن طـــرف أصـــحاب المصـــلحة 

وانعـــدام مشـــاركتهم اإليجابيـــة، التقصـــير وعـــدم تحمـــل المســـئوليات علـــى ) المـــواطنين(الحقيقيـــة 
أكمــل وجــه، والــذي يعــود إلــى نقــص الخبــرة وســوء التســيير، باإلضــافة إلــى تفضــيل المصــلحة 

صـلحة العامـة، وعـدم وجـود الثقـة والتعـاون بـين السـلطات والمـواطنين، كمـا الشخصية علـى الم
كمـــا يرجعـــون األســـباب إلـــى التخلـــف الـــذي يحـــول دون فهـــم . يقـــرون بـــنقص الـــوعي والمعرفـــة

المشــاكل المحيطــة ومحاولــة إيجــاد الحلــول لهــا، النــزوح الريفــي ونقــص الخــدمات فــي المنطقــة 
  .    شية صعبة تحبطهم وتضعف من عزيمتهمالذي يجعل المواطنين يعيشون ظروف معي
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  :نتائج الدراسة -5-3

  اإلجابة على تساؤالت الدراسة -5-3-1

كيــف ســاهمت مســيرة التنميــة الوطنيــة فــي قصــور  :األولتســاؤل الجــواب علــى ال - 

  التنمية االجتماعية في المجتمعات المحلية الريفية ؟

كـــت عـــدة اخـــتالالت هيكليـــة، رفضـــت بخـــروج الجزائـــر مـــن ســـيطرة اســـتعمارية طويلـــة تر 
السياســــة الليبراليــــة كمــــنهج لمســــيرتها التنمويــــة وتبنــــت المــــنهج االشــــتراكي، الــــذي يعتمــــد علــــى 

ديموقراطي، حيث ال تشارك فيـه المجـالس أسلوب التخطيط ومركزية القرارات، الذي كان غير 
  .الشعبية على المستويات المحلية وال النقابات في المؤسسات

، للرفــع )الصــناعة والزراعــة(فــي بدايــة االســتقالل األولويــة للقطاعــات المنتجــة  وقــد أولــت
مـــن مســـتوى اإلنتـــاج، وأثنـــاء المخططـــات الثالثيـــة أعطـــت اهتمامـــا للمجـــال الفالحـــي كضـــرورة 

وســرعان مــا غيــرت اتجاههــا للتصــنيع فــي المخططــين الربــاعي األول . لتحقيــق االكتفــاء الــذاتي
، وربطــه تقاعــدة صــناعية للدولــة والــذي أعطيــت لــه أكبــر االســتثماراوالثـاني كاســتراتيجية بنــاء 

ـــنفط والغـــاز لكـــن بـــوادر الفشـــل ظهـــرت فـــي ضـــعف المردوديـــة واألداء التـــي كلفـــت . بقطـــاع ال
  .الدولة، عجزا ماليا

أما الجانب الفالحـي ومناطقـه الريفيـة فقـد شـهد تطـورا ملحوظـا مـن خـالل سياسـة الثـورة  
  . ت في المناطق الغنية نسبياالزراعية، إال أنها تركز 

نمط اإلنفاق االسـتهالكي غيـر الرشـيد أما في المخططين الخماسيين األول والثاني فساد 
الــذي بــرز فــي بدايــة الثمانينــات، ثــم تفــاقم المشــكل بصــورة متســارعة منــذ األزمــة النفطيــة ســنة 

ل بـــدخول ، أدى ذلـــك إلـــى تقهقـــر الـــدخل الـــوطني، وارتفـــاع معـــدل التضـــخم والـــذي عجـــ1986
الجزائر مرحلة اقتصاد السوق، وواكب ذلك دخول الجزائر أزمة سياسية وأمنية كان لهل األثـر 

المديونيــة، وللخــروج مــن األزمــة كــان ثــم تســارعت حلقــة . علــى حــدوث اخــتالالت فــي المجتمــع
عليها اللجوء إلى االقتراض الذي بموجبه وجدت الدولة نفسها منساقة فـي تيـار العولمـة وقبـول 

انخفـض سـعر البتـرول وتراجعـت المـداخيل، باإلضـافة إلـى خـدمات  1997في سنة . روطهاش
ــدائم لميــزان المــدفوعات، أدى ذلــك  الــديون التــي تمــتص معظــم المــداخيل وبالتــالي انخفــاض ال

  .مظاهر اجتماعية عدة مثل انتشار البطالة والندرة في المواد االستهالكية وانتشار الفقر
نتج أهـــم األســـباب التـــي أدت إلـــى قصـــور التنميـــة االجتماعيـــة فـــي وعليـــه يمكننـــا أن نســـت

  :يلي المجتمعات المحلية، وخاصة الريفية إلى ما
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هنــــاك مبــــادرات للقطــــاع الفالحــــي وتحســــين اإلنتــــاج والــــري فــــي كــــل مرحلــــة إال أنــــه لــــم 
يصــاحبها تحــوالت عميقــة بالقــدر الــذي يواكــب التغيــرات االجتماعيــة ويلبــي المطالــب المتزايــدة 
للجمــاهير، أي أن تحــوالت النمــو االقتصـــادي لــم تكــن بــالموازاة مـــع تحقيــق النمــو االجتمـــاعي 

علـى الشـكل الخـارجي للتنميـة، وبصـورة خاصـة  تركـز فقـد  .الذي بـدوره يـدعم النمـو االقتصـادي
وخاصــــة فــــي المنــــاطق علــــى النشــــاطات االقتصــــادية ومســــتويات المعيشــــة وأنمــــاط االســــتهالك 

إلى جوهر التنمية أال وهو اإلنسان وبناء شخصـيته بشـكل متـوازن علـى  دون الوصولالحضرية، 
الصعيد الجسدي والروحـي أي تحقيـق احتياجـات اإلنسـان األساسـية علـى المسـتويات االقتصـادية 

  .والثقافية واالجتماعية دون أن تطغى ناحية على ناحية أخرى

ة المديونيـة، التـي تـؤثر االعتماد المفرط على مصدر تمويل واحد أوقع الدولـة فـي مصـيد
  .على مداخيل الدولة وبالتالي على تنمية المجتمعات المحلية بما فيها المناطق الريفية

وبالتــالي توجيــه . بانتهاجهــا الــنهج االشــتراكي فإنهــا اعتمــدت المركزيــة كأســلوب للتخطــيط
  .إدارة التنمية المحلية التي سببت بطء التنمية في المجتمعات المحلية

ن محـاوالت النمـو االقتصـادي لـم تكـن بـالموازاة مـع النمـو االجتمـاعي، فالعراقيـل كذلك فإ
والتعثرات التي يشهدها االقتصاد الوطني نتيجة عوامل خارجية من ناحيـة، وغيـاب اسـتراتيجية 

  .تنموية واضحة كان له األثر على التقصير في الجانب االجتماعي للتنمية الوطنية
  
  
  
  
  
  
  
  
هل معوقات التنمية االجتماعية في المجتمع المحلـى  :ساؤل الثانيالجواب على الت -

  ناتجة عن قصور برامج التنمية المحلية المخصصة للريف؟

من خالل نتائج المقابلة التي كانت مع بعض المسـئولين والقـائمين علـى التنميـة المحليـة 
ي عمليـة سـنوية تعتمـد تبين لنا أن عمليـة اإلعـداد للمشـاريع التنميـة فـي المجتمعـات المحليـة هـ
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علــى التمويــل الســنوي الــذي تخصصــه الدولــة للمجتمعــات المحليــة علــى اخــتالف تمايزهــا، كمــا 
كل سنة بعض المشـاريع هنـا  تنجزأنها ال تعتمد على تخطيط مسبق أو استراتيجية وطنية بل 

) وهنــــاك حســــب الغــــالف المــــالي، وهــــي مشــــاريع متعلقــــة فــــي أكثــــر األحيــــان بجوانــــب محــــددة
، ويعـزى ذلـك أن )المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتهيئة الطرقـات التعليم، حة،الص

الطلـــب عليهـــا متزايـــد بتزايـــد عـــدد الســـكان، كمـــا أن الغـــالف المـــالي ال يســـمح بـــالنظر فـــي كـــل 
االحتياجــات لــذلك يــتم التركيــز علــى األكثــر أهميــة، والتــي بــدورها لــم تصــل إلــى تحقيــق الكفايــة 

ا أن المساهمات المحلية للبلديات ضئيلة بسبب نقص العائدات المحلية وقلـة منها للسكان، كم
تعقــد لأمــا بالنســبة . )ألنهــا لقلــة النشــاطات فيهــاعائــدات بلديــة عــين ناقــة ضــعيفة (االســتثمارات

اإلجراءات وضعف معدالت األداء فيكمن في الـنقص فـي المؤسسـات المتخصصـة فـي إنجـاز 
داء يكمن في قلة اليد العاملة التي تسير المشـاريع، فهنـاك بعض المشاريع، كما أن ضعف األ

فـي بلديـة عـين الناقـة الـذي  أو المركـز الصـحي المغلقـة عدة هياكل مبنيـة مثـل قاعـات العـالج
ووجــود مدرســة مبنيــة وغيــر مســتغلة ألن موقعهــا المتطــرف ) تنقصــه القــوى البشــرية التــي تســيره

، وهــذا يــدل علــى قصــور ثــانوي جعلهــا غيــر مســتغلةفــي الطريــق الــذي يــربط البلديــة بــالتجمع ال
بينما هناك غياب تام لعملية تقويم المشـاريع الـذي يسـمح . البرامج التنموية من ناحية التخطيط

لنــا برؤيــة مــا تتحقــق وٕالــى أيــن نــذهب، فــذلك يجعــل األعمــال أكثــر فعاليــة ويســاعد علــى وضــع 
  .خطط للمستقبل

تنمويـة يعتبـر مـن أم المعوقـات التـي تحـول دون إن ضعف السياسات المسطرة للبرامج ال
  .   توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق التنمية االجتماعية في المجتمع المحلي

  
  
  
  
  
هــل هــي معوقــات تتعلــق بعوامــل داخليــة كامنــة فــي : علــى التســاؤل الثالــث جابــةاإل -

 المجتمعات المحلية الريفية ؟

تفريـغ بيانـات اسـتمارة المقابلـة، توصـلننا إلـى  من خالل النتائج التي تـم استخالصـها مـن
  :يلي ما
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أن أغلـــب األســـر فـــي البلديـــة مـــن ذوي الـــدخل المتوســـط أو المحـــدود، كمـــا أن معظمهـــم 
أميــون وال يتحصــلون علــى كفــايتهم مــن الحاجــات األساســية، يقطنــون فــي مســاكن أغلبهــا غيــر 

الكثيــر منهــا ينقصــها التجهيــزات  مهيئــة وضــيقة ال تتماشــى وعــدد أفــراد األســرة الكبيــر، كمــا أن
الضــــرورية خاصــــة ميــــاه الشــــرب والكهربــــاء، باإلضــــافة إلــــى ذلــــك فالبلديــــة تفتقــــر إلــــى معظــــم 

فهنـاك تـردي الخـدمات الصـحية التـي تعـد مؤشـرا هامـا . الخدمات المتصلة بحياة هـؤالء األسـر
ليميـة والتـي لرفاهية المجتمـع وعنصـرا مـن عناصـر تقدمـه، كـذلك هنـاك نقـص فـي المرافـق التع

تعــد عائقــا أمــام اســتثمار الجهــود البشــرية أفضــل اســتثمار، وغيــر ذلــك مــن الخــدمات المتعلقــة 
الحياة اليومية للسكان وبعملهم الفالحي الـذي يعتبـر المهنـة السـائدة فـي المنطقـة والـذي بـالرغم 

طقـة إال أن من برنامج الدعم الفالحي الذي استفاد منه الكثير من الفالحين بشهادة سكان المن
فـــالفالح ال يـــزال يعـــاني مـــن ذلـــك االســـتفادة لـــم تشـــمل جميـــع الفالحـــين لعوامـــل عديـــدة، ومـــع 

مشـــكالت عديـــدة تتصـــل بعملـــه مثـــل الكهربـــاء الريفيـــة، هـــذا الوضـــع الـــذي يـــنعكس علـــى ســـوء 
لقـــد أســـفرت النتـــائج عـــن اتجـــاه عـــام . أحـــوالهم االقتصـــادية وبالتـــالي ســـوء أحـــوالهم المعيشـــية

ي مستوى الخدمات في مجتمع البحث، لـذلك فمـن الطبيعـي أن يتصـاعد إحساسـهم عن تدنيعبر 
بهـــذا الـــنقص، لـــذلك فـــإن ضـــرورة تـــوفير الخـــدمات االجتماعيـــة فـــي المجتمـــع المحلـــي خاصـــة 
الريــف الــذي عــاني كثيــرا مــن نقــص الخــدمات فيــه تمثــل أساســا فــي تغييــر نــواحي الحيــاة فــي 

يــدعو إلـى إحســاس الفـرد بوالئــه لمجتمعـه أو ارتباطــه المجتمـع إنســانية كانـت أو ماديــة، والـذي 
به، كما تساعد األفراد واألسر على تحقيق أعلى درجات ممكنة من الرفاهيـة االجتماعيـة التـي 
تؤثر بدورها على حياة الفرد واألسرة والمجتمع ككل وتوفر الرغبة في التطـور، فتأهيـل وتكـوين 

ة لمجـــتمعهم وال يتـــأتى ذلـــك إال بتـــوفير الخـــدمات األفـــراد فـــي مقـــدرتهم الفكريـــة والجســـدية خدمـــ
  .لهم، وتحسين وتنمية مستويات الخدمات القائمة ةالضروري

كمــا أســفرت النتــائج الخاصــة بــبعض العــادات واألوضــاع االجتماعيــة واالقتصــادية عــن 
وجود بعض العادات القديمـة والسـيئة التـي قـد تتسـبب فـي إعاقـة التنميـة االجتماعيـة مثـل عـدم 

ماح لخروج المرأة من قبل الكثيرين مما، األمر الذي يمنـع االسـتفادة مـن طاقـات هائلـة فـي الس
المجتمــع، كــذلك األمــر بالنســبة للوقــت الضــائع الــذي ال يســتفاد منــه، كمــا يوجــد مــن ال يســمح 
للفتاة بمواصلة التعليم أو التكـوين خـارج المنطقـة، نقـص المـادة اإلعالميـة الهادفـة التـي تشـجع 

تســاب المعرفــة وتســاعد علــى نشــر الــوعي، باإلضــافة إلــى صــعوبات إداريــة وعــادات علــى اك
اقتصــادية ســيئة مثــل الرشــوة والالمبــاالة التــي تعرقــل جهــود المــواطنين، نقــص االدخــار، ســوء 
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األحوال االقتصادية خاصة فيما يتعلق بالعمل من قلة مناصب الشغل وقلـة التسـهيالت لـذلك، 
كلما سمحت الظـروف، وفـي هـذا أكـد أحـد المسـئولين فـي المنطقـة أن االستعداد للنزوح الريفي 

ومــع هــذا فهنــاك بعــض . مــن األســر قــد نزحــت فــي الســنوات الماضــية % 60حــوالي أثــر مــن 
العــــادات الجيــــدة التــــي أســــفرت عنهــــا النتــــائج مثــــل عــــادات التــــداوي والحفــــاظ علــــى الصــــحة، 

المشاركة في التنمية المحلية بالرغم مـن أن واالستعداد الستخدام التقنيات الحديثة في اإلنتاج و 
المنطقة تعاني قصورا واضحا في شتى المجـاالت كمـا بـين ذلـك تحليـل البيانـات والـذي يرجعـه 
مجتمـــع البحـــث إلـــى تقصـــير القيـــادات المحليـــة، وفـــي نفـــس الوقـــت يـــرون ضـــرورة المشـــاركة 

وعي وتــوفير فــرص الشــعبية، وهــم مســتعدون لــذلك بشــتى الطــرق، علــى أن يــتم ذلــك بنشــر الــ
  . العمل والتعاون بين الحكومة والمواطنين

وعليــه يمكننــا القــول أن نقــص الخــدمات االجتماعيــة وشــيوع بعــض العــادات االجتماعيــة 
واالقتصادية المعوقة، باإلضافة إلى سـوء األحـوال االقتصـادية مـع قلـة تـوفير قنـوات للمشـاركة 

ـــة هامـــة تعرقـــل االســـتثمار فـــي المـــوارد الشـــعبية وتوجيههـــا واالســـتفادة منهـــا تعـــد عومـــل  داخلي
مــن أساســيات تحقيــق التنميــة  البشــرية والماديــة فــي المجتمعــات المحليــة الريفيــة، والتــي تعتبــر

  .  االجتماعية فيها
  
  
  
  
  
  
  
  
  :البحث الراهن والدراسات السابقة -5-3-2

ع إلـى آخـر معوقات التنمية االجتماعية متعددة، كما تختلف فـي درجـة تأثيرهـا مـن مجتمـ
، لكــن ال أحــد ال فيــه وهــذا حســب درجــة تخلفــه وٕامكانياتــه المتاحــة وسياســات التنميــة المطبقــة

ينكــر أن األميــة مــن أكبــر العوائــق التنميــة االجتماعيــة فــي البلــدان الناميــة لمــا لهــا مــن صــلة 
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 بانخفــاض معــدالت التنميـــة فيهــا خاصـــة فــي المنـــاطق الريفيــة التـــي تنتشــر فيهـــا هــذه الظـــاهرة
  .نتيجة عوامل اجتماعية من جهة واقتصادية وتخطيطية من جهة أخرى بصورة ملحوظة

ـــة فـــي البحـــث عـــن معوقـــات  ـــاب دور علـــم االجتمـــاع فـــي المســـاهمة الميداني كمـــا أن غي
التنميـــة االجتماعيـــة ومـــن ثـــم محاولـــة تجاوزهـــا، يعتبـــر معوقـــا هامـــا يحـــول دون تحديـــد الرؤيـــة 

البلــدان الناميــة ويجعلهــا تعتمــد فــي ذلــك علــى النمــاذج  الواضــحة لمشــاكل التخلــف الســائدة فــي
الغربيـة التـي أثبتـت عـدم تطابقهـا مـع الواقـع االجتمـاعي لهـذه البلـدان وأوقعهـا فـي حلقـة مفرغــة 
من التبعية، كما أن غيـاب الرؤيـة السوسـيولوجية للواقـع التنمـوي فـي البلـدان الناميـة يـؤدي إلـى 

ت التـي تعتـرض تحقيـق التنميـة االجتماعيـة الشـاملة عدم الوصول إلى تشـخيص دقيـق للمعوقـا
  .للمجتمعات النامية بكافة مجتمعاتها المحلية

الخ، إنمـا ...إن معوقات التنمية سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية
هي معوقات تحول دون تحقيـق التنميـة الشـاملة للمجتمـع، وتمـس كافـة مجتمعاتـه المحليـة، إال 

قد تختلف طبيعتها ودرجة تأثيرها من مجتمـع محلـي إلـى آخـر، وهـذا حسـب طبيعـة تكـوين  أنه
البناء االجتماعي واالقتصادي السـائد فيـه، هـذا األمـر يتطلـب عنـد دراسـة معوقـات التنميـة فـي 
المجتمــع المحلــي مراعــاة الخصوصــية المحليــة لــه، وهــذا مــن أجــل الوقــوف علــى طبيعــة تلــك 

شخيصها في إطار المجتمع ككل، ألن التنميـة عمليـة متكاملـة يجـب أن المعوقات ثم محاولة ت
ال يقصـد بالتنميـة أنهـا عمليـة اقتصـادية بحتـة، فمشـكالت تأخذ بعين االعتبار كافة الجوانب، ف

أي مجتمع مترابطة متشابكة في جميع جوانبها ومن ثم فـال يجـوز إهمـال الجوانـب االجتماعيـة 
تركهــا خــارج التحليــل فــي البدايــة ثــم إدخالهــا كإضــافة هامشــية  ، كمــا ال يجــوزالــخ...والسياســية

إلعطــاء مظهــر شــمولي للتحليــل، فــال يجــوز إذن تصــور عمليــة التنميــة إال كعمليــة اقتصــادية 
  .اجتماعية سياسية على نحو شامل ومتكامل

 

  
  

  :للدراسة ائج العامةالنتـ -5-3-3  

ية التي تحقق طموحات المجتمـع لتحقيـق االجتماعية العملية والوسيلة والغاتعتبر التنمية 
، إال أن الريـف هـو أكثـر المنـاطق )حضـر، ريـف، صـحراء( التنمية الشاملة فـي كافـة قطاعاتـه

التــي تعــاني قصــور التنميــة االجتماعيــة فيهــا ويعتــرض ذلــك مجموعــة مــن المعوقــات الخــارجي 
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كافـــة المجتمعـــات فـــالمجتمع الجزائـــري يعـــاني مـــن أزمـــة اقتصـــادية انعكســـت علـــى . والداخليـــة
المحليــــة، هـــــذه األزمـــــة هــــي نتيجـــــة تضـــــافر عوامـــــل خارجيــــة كالعولمـــــة والمديونيـــــة والتبعيـــــة، 

تخطــيط واضــح يحــدد ســبل تحقيــق  باإلضــافة إلــى عوامــل داخليــة تتعلــق بغيــاب اســتراتيجية أو
كــم أن هنــاك عوامــل داخليــة لهــا األثــر الكبيــر فــي إعاقــة التنميــة علــى . تنميــة شــاملة ومتوازنــة

  .لمستوى المحليا
لقد تبين من خالل هذه الدراسة المتواضعة والتي تمت في إحدى المنـاطق الريفيـة بواليـة 

افر كــــل مــــن العوامــــل ضــــبســــكرة، أن معوقــــات التنميــــة االجتماعيــــة فــــي المنطقــــة تكمــــن فــــي ت
ـــة والداخليـــة ـــة فـــي قصـــور التنميـــة االجتماعيـــة فـــي . الخارجي لقـــد أثـــرت مســـيرة التنميـــة الوطني

ـــاطق الريفيـــةالمنط ـــاطق الحضـــرية علـــى حســـاب المن ، كـــذلك األزمـــة قـــة نتيجـــة االهتمـــام بالمن
االقتصادية التي ينتقل ثقلها إلى هذه المناطق من ناحية نقص توجيه وتمويل البـرامج التنمويـة 

كما أن البرامج المحليـة تعـاني نقـص التخطـيط الـذي يـوازن بـين الحاجيـات واإلمكانيـات، . فيها
عواما داخلية تمثلـت فـي انعـدام المشـاركة الشـعبية التـي تـنجم عـن نقـص الـوعي  باإلضافة إلى

مــن جهــة والظــروف الســيئة التــي يعيشــها المــواطن مــن جهــة وشــيوع بعــض العــادات المعرقلــة 
   .أخرى

، )∗(إن جهود التنمية في الريـف لـم يـأت ثمارهـا نظـرا لضـخامة درجـة التخلـف واإلهمـال
النفــوذ والقــوة التــي تمكــنهم مــن المطالبــة بنصــيبهم العــادل فــي وكــذلك افتقــاد ســكانها لعناصــر 

يمكن تكرار المرافق في كل قرية نظـرا لضـخامة  قد البرامج ومشروعات التنمية، مع العلم أنه 
العناصــــر األساســــية التــــي تضــــمن الحــــد المعقــــول مــــن  تكاليفهــــا، لكــــن مــــن الضــــروري تــــوفير

   .ضروريات الحياة العصرية
رجيــة حلقــة دائريــة تحــيط بالمعوقــات الداخليــة وتــرتبط معهــا ارتباطــا خاالمعوقــات ال تمثــل

وثيقا، ومع هذا فاالهتمام بالمعوقات الخارجية قـد يجعلنـا نـدور فـي حلقـة مفرغـة دون الوصـول 
ــــى أســــبابها ومعالجتهــــا، بينمــــا معالجــــة  ــــى تشخيصــــها تشخيصــــا دقيقــــا يســــمح بــــالوقوف عل إل

نامو المحـــرك الـــذي يجعلنــا نواجـــه المعوقـــات الخارجيـــة المعوقــات الداخليـــة ســـيكون بمثابــة الـــدي
  .ونضيق من دائرة تأثيرها

                                                           

 .ف في الدول الناميةيل واقع الر، إحصائيات دولية حو)6(أنظر الملحق رقم) ∗(
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إن هــــذا يفــــرض علينــــا ضــــرورة التنميــــة مــــن أســــفل، والتــــي تعتمــــد علــــى الجهــــد البشــــري 
، وهـذا وعملية مراجعة للثغـرات التـي تعـوق تحقيـق التنميـة الشـامل للمجتمـع واإلمكانيات الذاتية

  . ل المعوقات الخارجية التي يزداد تأثيرها يوما بعد يومفي ظكاستراتيجية تفرض نفسها 
مما سـبق، ومـن خـالل النتـائج التـي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة المتواضـعة يمكننـا إدراج 
بعض التوصيات أو المالحظات التي تفرض نفسها بغيـة تـذليل العقبـات التـي تعتـرض تحقيـق 

  :التنمية االجتماعية في مجتمعاتنا المحلية، وهي
ـــــة بعمـــــق، لمعرفـــــة  ـــــي المجتمعـــــات المحلي ـــــيم األوضـــــاع الســـــائدة ف ـــــة دراســـــة وتقي محاول

 والعمليــــة) بــــاحثين(اإلمكانيــــات المحليــــة البشــــرية والماديــــة، واالســــتعانة بــــذوي الخبــــرة العلميــــة 
، وهــذا يســمح بإعــداد خطــة للتنميــة االجتماعيــة فــي ، والمشــاركة الشــعبية)المســؤولين المحليــين(

  .بهاوالنهوض المناطق الريفية 
توفير الحد األدنى من الخدمات الضرورية للسكان في كافة المجتمعات المحليـة، مـع  -

، وهـذا كعامـل مشـجع توفير البدائل الممكنة في حالـة اسـتحالة تكـرار المرافـق فـي كـل المنـاطق
  .على المشاركة اإليجابية من قبل السكان

الجهـــل يقتـــل الـــوعي الوســـائل، ف الســـعي إلـــى القضـــاء علـــى األميـــة مـــن جـــذورها بكافـــة -
االجتمــاعي والسياســي قــتال ويظــل البــاب مفتوحــا لالســتغالل والرشــوة والفســاد دون حســيب أو 

ومــــن الواجــــب أن ال يفوتنــــا االهتمــــام بتعلــــيم الكبــــار بشــــتى  ،وجهــــل المــــرأة أشــــد بــــالءا .رقيــــب
ويمكــن  ،الصـغار إمـا فـي مراكــز ثقافيـة خاصـة أو فــي المـدارس بعـد انتهـاء فتــرة تعلـيم ،الطـرق

اســتخدام الجوامــع فيمــا بــين أوقــات الصــالة وكــذلك المــدارس المســائية وفــي األجــازات الصــيفية 
   .بطريقة تدعم الجهود التنموية والمكتبات العامة والمكتبات المتنقلة ومعالجة نظم التعليم

افعـة توفير وسائل االتصال واستغاللها بأفضل الطرق التي تساعد على نشر القـيم الد -
للتنميــة، وفــي نفــس الوقــت تشــير إلــى ضــرورة التخلــي علــى بعــض القــيم المنتشــرة والتــي تعرقــل 

 .قيام مبادرات تنموية

تصوري أن نجاح أو فشل عمليات التنمية في الريف يعتمد إلى حد كبير على ف وأخيرا
مشتركة  وٕان إدارة التنمية إدارة ،مدى استخدام أسلوب أفضل وأوفق في إدارة هذه العمليات

بين األهالي والحكومة يمكن أن تؤدي إلى نجاح الخطط التنموية مع ضرورة توافر بقية 
  .الظروف الموضوعية واإلمكانات األساسية الالزمة للتنمية
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استفادت من التراث السوسيولوجي فيما يتعلق بنظريات وتجدر اإلشارة أن هذه الدراسة   
على  اللدراسة، وقد تبين أن علماء االجتماع لم يختلفو التنمية واتخاذها إطارا مرجعيا موجها 

مستوى الفكر النظري فيما بينهم حول مفهوم التنمية كحقيقة البد منها وٕانما جاء اختالفهم 
حول تفسير طبيعة العوامل التي تؤدي إلى التنمية ومعوقاتها فمنهم من يركز على العوامل 

، )االتجاه الراديكالي(ركز على العوامل الخارجية ، ومنهم من ي)االتجاه التحديثي(الداخلية 
ولسنا هنا في موقف النقد بل االستنتاج، فمن خالل االتجاه العام للدراسة نظريا وميدانيا 

والت النظرية السوسيولوجية المعنية بقضايا واقع اكفاءة المحاتضح لنا أن االهتمام بمدى 
لقد . ضرورية ألي دراسة تجرى عن هذا الواقع التنمية والتخلف في الدول النامية يعد مقدمة

تبين لنا من خالل استعراض بعض ما جاء في التراث السوسيولوجي حول قضايا التنمية أن 
 ولقد أثبت الواقع أن النموهما النمو االقتصادي والتصنيع،  لالتجاهات التحديثيةثمة ركيزتان 

 شعوب ودول العالم الناميفي الظروف التي يعيشها خاصة االقتصادي عملة صعبة 
ألن تراكم رأس المال بالطريقة  )الجزائر واحدة من بين هذه الدول بكافة مجتمعاتها المحلية(

تكرر، فالدول األوروبية استعمرت كثيرا من الدول غير األوروبية، يالتي حدثت في أوروبا لن 
ن الضرورة أن تعتمد وجعلت منها مصدرا للمواد الخام واأليدي العاملة الرخيصة، لذلك م

الدول النامية على الجهد البشري والعمل الجماعي وتقلل من اعتمادها في التغير والتنمية من 
خارجية بسبب الشروط الديون تسبب التراكم رأس المال والذي لن يأتي إال من معونات 

يق األهداف ال يمكن تحقكما . التجارية غير المتكافئة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف

المتعلقة بالتقدم إال إذا وجد مفهوم سليم للتنمية ينطلق من تغيير الدعائم الداخلية الالزمة 
والخاصة بكل بلد ويشمل نمو القطاعات األساسية في مجموعها، مثل هذا اإلجراء ال يمكن 

صى فصله عن إجراء آخر ذي طابع اجتماعي ينطوي على رفع مستويات العمالة إلى الحد األق
وٕاعادة توزيع الدخول، وٕايجاد حلول شاملة للمشكالت الحيوية مثل الصحة والتغذية واإلسكان 
والتعليم، ويبدو جليا أن هذه األهداف ال يمكن تطبيقها بغير إسهام واع ديموقراطي من جانب 
الجماهير، وهذه العوامل األساسية في أي جهد قومي يستهدف تحقيق تنمية ديناميكية وفعالة 

 .، وبالتالي تحقيق التنمية االجتماعية التي تدعم النمو االقتصادي وتبقيهمستقلةو 

إن البحــث عــن نظريــة فــي التنميــة مســتمر حتــى يومنــا هــذا، ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن 
محاولة تطوير النظريات الكالسيكية والمحدثة التي لم توضع أصال من أجل التنميـة، لتناسـب 

نمويــة الشـمولية فــي أي منطقــة فـي العــالم، لــن يـؤدي إال إلــى تصــاعد األوضـاع والمتطلبــات الت
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ومشــاكله الراهنــة المجتمــع مــن الضــروري إجــراء دراســات نابعــة مــن واقــع ف ،أزمــة العلــم والمجتمــع
والتحفظ أمام هذا الكـم الهائـل مـن النظريـات الغربيـة ومشـروعات التنميـة النمطيـة والتـي لـم يـؤدي 

إال إلى مزيد من التخلف والتبعية، لذا فإعـادة النظـر فـي مسـألة التنميـة  تطبيقها في الدول النامية
فــي دول هــذا العــالم بغيــة التوصــل إلــى نمــاذج نظريــة قابلــة للتطبيــق تبتعــد عــن النمطيــة، وتكــون 
مالئمة للظروف الراهنة ومترجمة لالحتياجات الفعلية في ظل فكر جديد يخرج عن إطار التبعيـة 

  .والتقليد
ة الحاليــة فرضــت نفســها نتيجــة الوضــع الســائد فــي المجتمــع، حيــث أنــه بــالرغم إن الدراســ

من الجهود التنموية في المجتمع، إال أن هنـاك قطاعـات عريضـة مـن المجتمـع ال تـزال تعـاني 
أوضاعا ال تتماشى ومتطلبات التنمية الحقيقية، لكن مثل هذه الدراسة تحتاج إلى األخـذ بكافـة 

ا وكــذا كافــة مجاالتهــا، ألن الرؤيــة الشــاملة هــي التــي تحــدد بدقــة تلــك جوانــب التنميــة ومعوقاتهــ
مثل هذا األمـر يحتـاج إلـى جهـد . المعوقات المتداخلة وتسمح بإعداد الخطة الناجحة لتجاوزها

ـــات جمـــة ـــت هـــذه الدراســـة المتواضـــعة حصـــرها فـــي مجـــال الريـــف . ووقـــت وٕامكاني ـــذلك حاول ل
  .جهةمن اة من قصور التنمية االجتماعية نباعتباره أكثر المجتمعات المحلية معا

ح عــدة قضــايا يمكــن دراســتها، فمعوقــات التنميــة االجتماعيــة ال ر لــذلك فهــذه الدراســة تطــ
تشــمل المنــاطق الريفيــة فقــط، كمــا أن الوضــع السياســي فــي المجتمــع لــه دور كبيــر فــي إعاقــة 

االقتصــــادي دورا  التنميــــة االجتماعيــــة فــــي كافــــة المجتمعــــات المحليــــة، وأيضــــا يلعــــب الوضــــع
كـذلك  .حاسما في الجهود التنمويـة نظـرا للعالقـة الوطيـدة بـين التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية

تنميــة وطنيــة مســتقلة تعتمــد علــى  دون تحقيــقالمعوقــات التــي تحــول البحــث فــي طلــب األمــر تي
فيـــه قـــيم ، وهـــذا يتطلـــب وجـــود منـــاخ اجتمـــاعي يتـــوفر كافـــة المـــوارد الماديـــة والبشـــريةاســـتغالل 

  . دافعة نحو التغيير ويستبعد كل القيم التي تعيق الجهود التنموية
  

  خاتمة

إن أهم وظائف علم االجتماع هي دراسة مشكالت المجتمع بهدف الوصول إلـى أسـباب 
لهذا يرى علم االجتمـاع أن الـبالد . هذه المشكالت إلتاحة الفرصة إليجاد الحلول المناسبة لها

أحــوج مــن غيرهــا إلــى بــرامج التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية ذلــك ) لجزائــرمــن بينهــا ا(الناميــة 
أن التنمية ال تهتم بجانب واحد فقط، بل مـن الضـروري تكامـل كـل الجوانـب، لـذلك كانـت هـذه 
الدراســة المتواضــعة تهــدف إلــى محاولــة وصــف وتشــخيص المعوقــات التــي تحــول دون تحقيــق 
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ولقــد كانــت الدراســة فــي . وضــع إطــار مالئــم لتحقيقهــا التنميــة االجتماعيــة بغيــة الوصــول إلــى
إحدى المجتمعات المحلية كرؤية سوسيولوجية ترى بـأن التنميـة علـى المسـتوى القـومي تتطلـب 
تحقيــق التنميــة علــى المســتوى المحلــي، واســتغالل كافــة المــوارد البشــرية والماديــة المحليــة فــي 

ماديـة وحـدها ومـن مسـتوى مركـزي فقـط، ولـن ذلك، فليس من المعقول االعتماد على المـوارد ال
يتأتى ذلك بـدون اإلعـداد الجيـد للقـوى البشـرية وتحقيـق التنميـة االجتماعيـة وٕازالـة معوقاتهـا فـي 
المجتمعات المحلية ومراعاة الخصوصية المحلية لها ألنـه هنـاك العديـد مـن أنـواع المجتمعـات 

حــد المجتمعــات المحليــة الســائدة فــي المحليــة فــي المجتمــع، وقــد كانــت الدراســة فــي الريــف كأ
والية بسكرة وفي المجتمع الجزائري ككل، محاولة للوصول إلى إيجاد سبل الستغالل الطاقـات 
البشرية والمادية في المجتمع بطريقة تسـمح إيجـاد أنـواع أخـرى مـن المصـادر التـي تعـين علـى 

  .تحقيق التنمية االجتماعية الشاملة
  :ر بعض الشروط لذلك، مثلومن هذا المنطلق يجب توفي 
، مـع يجب األخذ بالجوانب االجتماعية بنفس األهمية التـي تؤخـذ بهـا الجوانـب الماديـة -

بوضـــع خطـــة لزيـــادة اإلنتـــاج ونشـــر  ضـــرورة اتســـاق النشـــاط مـــع الحاجـــات األساســـية للمجتمـــع
للمشـاركة د تـوفير الحـوافز اإليجابيـة لـدى األفـراالخدمات التي تؤهل القوى البشرية للعمل بغيـة 

 دورًا حيويــًا فــي دعــم المجتمــع المحلــييلعــب تطــور الخــدمات االجتماعيــة  إذ أنفــي التنميــة، 
يمكن تأمين االكتفاء الذاتي كخطوة أولى لتعميم آثار ذلـك علـى بفضلها التنمية من أسفل ألن 

   .البالد فيمجمل عمليات التنمية 
وتحقيـق ، بما في ذلك المرأة والشـبابالمشاركة الشعبية اإليجابية حجما ونوعا تشجيع  -

جهــود المــواطنين وتأكيــد اســتمرارها وتنميتهــا بــالتعليم والتــدريب  ةأكبــر قــدر مــن اســتثمار وتنميــ
  .والممارسة للقيام بدور أكبر فاعلية وٕايجابية

تميزهـــا عـــن التجـــارب التنمويـــة فـــي البلـــدان األخـــرى بمـــا يـــتالءم مـــع بتتحقـــق التنميـــة  -
تحقيقهـــا ب ، كمـــا يـــتم أيضـــااســـه الحضـــاري وطبيعـــة المـــوارد المتـــوفرة فيـــهســـمات المجتمـــع وأس

ــــدول بالللــــ يفــــك تبعيتهــــااالســــتقالل االقتصــــادي عبــــر السياســــات المتبعــــة بالشــــكل الــــذي  د بال
 .المتقدمة

حــدوث تغييــر جــوهري فــي طــرق التفكيــر الســائدة وأســلوب العمــل والســلوك واالتجاهــات  -  
ـــــة  امـــــالقيميـــــة الســـــائدة فـــــي المجتمـــــع، ك ـــــد مـــــن المنظمـــــات االجتماعي ـــــرا فـــــي عدي يقتضـــــي تغيي

: مـن عناصـر ثـالث أساسـية أولهـا يجب أن يكون هناك إرادة للتنمية التي تتكونو  ،واالقتصادية
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الوعي باألسـاليب : بضرورة القضاء على التخلف وثالثها: الوعي بقضية التنمية وأبعادها، وثانيها
  .التغيير واألدوات المصاحبة أو القناعة بضرورة

وأن المســاعدات الحكوميــة والتوســع فيهــا كمــا ونوعــا،  وفيرتــو ر الجهــود المتناســقة يتــوف -
تضــع فــي اعتبارهــا مســؤولية الخصوصــية االجتماعيــة والثقافيــة لكــل مجتمــع واألبعــاد الوظيفيــة 
التي تربطه بالمجتمع الكبيـر، فضـال عـن دور الحكومـة وسـلطات المجتمـع المحلـي فـي عمليـة 

  .يةالتنم
و أخيـــرا أخـــتم هـــذه الدراســـة المتواضـــعة بـــبعض الحكـــم التـــي أدلـــت بالعمـــل علـــى الســـعي 

  :لتحقيق التنمية

إن مشكلة أي شعب هي في جوهرها مشكلة حضـارية وال يمكـن لشـعب أن يفهـم مشـكلته  

مــا لــم يرتفــع بفكــره إلــى األحــداث اإلنســانية ومــا لــم يتعمــق فــي فهــم العوامــل التــي تبنــي  

  .هدمهاالحضارات أو ت

  مالك ابن نبي   

إن علــم اإلجتمــاع ال يســاوي أو يحتــاج إلــى ســاعة واحــدة مــن العنــاء إذا لــم يســاعد علــى حــل  

  إميل دوركايم                            .               المشكالت اإلجتماعية

إذا أعطيت سمكة لرجل فقير فقد عشيته ليلـة، وإذا علمتـه كيـف يصـطاد السـمكة فقـد  

  مثل صيني                                                   .كل ليلةعشيته  

   .ويل لشعب يأكل مما ال يزرع، ويلبس مما ال يخيط، ويشرب مما ال يصنع، يساس وال يسيس

  جبران خليل جبران                                                                  

   


