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  :مقدمـة
  إن اختیــــار موضــــوع یكــــون جــــدیرا بالبحــــث أمــــر لــــیس ســــهال بــــالنظر إلــــى كثــــرة المواضــــیع 
التــي تنــال اهتمــام الباحــث و تشــغل تفكیــره، ســواء تلــك التــي یعایشــها أو التــي یطــالع علیهــا و یتــابع 

ـــــة غالبـــــا مـــــا یســـــتقر اختیـــــار     إثـــــارة الهتمامـــــه،حـــــول الموضـــــوع األكثـــــر  هأحـــــداثها لكـــــن فـــــي النهای
  ، إســـتقر إختیـــاري علـــى موضـــوع الفقـــر مواضـــیع عدیـــدةى هـــذا األســـاس و بعـــد أن تجـــاذبتني و علـــ

  لمــــا یمثلــــه مــــن مشــــكلة اجتماعیــــة عمیقــــة تســــتحق اهتمامــــا أكبــــر فــــي عالقتــــه بــــانحراف األحــــداث 
للفقـر الضوء على مختلف جوانبها خاصة في ظـل االنتشـار الواسـع  إللقاءعلم االجتماع  من طرف

ــــمة العالمیــــة البــــارزة  الــــذي لــــم تســــلم منــــه   حتــــى أكثــــر الــــدول غنــــى فــــي العــــالم، حیــــث أصــــبح السِّ
فــــي نهایــــة القــــرن العشــــرین و بدایــــة األلفیــــة الثالثــــة كنتیجــــة مالزمــــة القتصــــاد العولمــــة األمریكیــــة 
ــدول النامیــة علــى وجــه الخصــوص،    اإلجتیاحیــة و التــي أفــرزت تغیــرات هیكلیــة داخــل مجتمعــات ال

ا و وســعت الهــوة أكثــر بــین فقرائهــا و أغنیائهــا ممــا أدى إلــى ظهــور فئــات زادت مــن حــدة الفقــر فیهــ
محرومــة تعـــیش ظروفــا صـــعبة و ال تحصـــل علــى نصـــیب عــادل مـــن عملیـــات التنمیــة یكفـــي لســـد 
حاجاتهـــا األساســـیة بالقـــدر الـــذي یضـــمن لهـــا حیـــاة آمنـــة و مســـتقرة تتمتـــع فیهـــا بحقوقهـــا األساســـیة 

  و المالیــة تعتبــر المعــامالت الواقعیــة بــین األفــراد و هــي دائمــة  إنطالقــا مــن أن الجوانــب اإلقتصــادیة
و مستمرة حیث ال یتوقف طلب اإلشباع المادي من مأكل و مشـرب و ملـبس و خـدمات مختلفـة ال 
یمكن اإلستغناء عنها، كما أن لكل فرد حاجات و متطلبات و طموح في مستوى ما یسعى إلیـه مـن 

تواه المعیشــي و الــذي یتحــدد بدخلــه و بمــا یحصــل علیــه مــن إشــباع تبعــا لوضــعه اإلجتمــاعي و مســ
  مــــــــوارد و لهــــــــذا تنــــــــادي بعـــــــــض المجتمعــــــــات بالحــــــــد مــــــــن التفـــــــــاوت الكبیــــــــر بــــــــین المـــــــــداخیل 
  فــي المجتمــع الواحــد و تقریــب الفــروق بــین الطبقــات ألنهــا تــرى فیــه وســیلة لتخفیــف حــدة الضــغوط 

  .و التناقضات داخله
ـــى أن هـــذا  ـــاحثین إل ـــه إتســـاع و یـــذهب بعـــض الب ـــد واكب ـــي داخـــل المجتمـــع ق ـــاوت الطبق التف

هــــات الســــلوك و مــــا یـــــرتبط بهــــا مــــن قــــیم وجِّ   -األفـــــرادحیــــث أصــــبح . المســــافة بــــین الســــلوك و مُ
  .یتعرضــــون لضــــغوط الحیــــاة أیــــن تســـود الزیــــادة الكبیــــرة فــــي نطــــاق الحاجــــات -و مـــنهم األحــــداث

  لــــى دائــــرة تطلعــــاتهم و أصـــبحت الكمالیــــات فــــي مركـــز الضــــروریات و صــــارت تشــــكل ضـــغوطا ع
  .1التي اتسعت كثیرا في الوقت الحالي مقارنة باإلمكانیات المتاحة و المتوفرة لدیهم
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  مقدمـــة  

 ب 

ــانحراف األحــداث إعتمــادا علــى منطلقــات هــذه الدراســة حاولــت و قــد  كشــف عالقــة الفقــر ب
  علــى وجــه الخصــوص  نورتــیروبــرت مفــي هــذا الشــأن مــن خــالل آراء الوظیفیــة البنائیــة نظریــة ال

حالــة الـذي یعتبــر الفقــر خلــال فــي البنیــة اإلجتماعیــة و التــي یحملهــا مسـؤولیة اإلنحــراف أو وقــوع و 
تـم وضـع ثـالث فرضـیات  و اعتمادا على تلك المنطلقات فقـد. أي غیاب القیم لدى األفراداآلنومي 

أو  سواء المادیةحداث ألإشباع مختلف الحاجات الضروریة لبوصفیة تقول بدور الفقر في اإلخالل 
ــــــــــــدفع بهــــــــــــم نحــــــــــــو اإلنحــــــــــــراف ــــــــــــة ممــــــــــــا ی ــــــــــــذلك كــــــــــــان المــــــــــــنهج الوصــــــــــــفي. اإلجتماعی    و ب

مــة للموضــوع، و تمــت االســـتعانة ءَ الأكثــر المنــاهج مُ بمــا یتضــمنه مــن وصــف و تحلیــل و تفســـیر 
ــة و االســتمارة ،بمختلــف أدوات البحــث التــي یتیحهــا هــذا المــنهج، كالمالحظــة هــذه األخیــرة  .المقابل

ســتجماع المعطیــات الالزمــة حــول الموضــوع بعــد أن تــم ضــبطها و أحكامهــا التــي تــم مــن خاللهــا ا
  لتـــــأتي بعـــــد ذلـــــك مرحلـــــة تفریغهـــــا و تحلیلهـــــا، و الوصـــــول بعـــــد ذلـــــك إلـــــى النتـــــائج و االقتراحـــــات 

  . التي یمكنها عالج المشكلة
تنــاول التعریــف بإشــكالیة  فصــل تمهیــديو قــد جــاءت هــذه الدراســة فــي ســتة فصــول منهــا 

أســـباب اختیــار الموضـــوع، كمــا تــم فیـــه تحدیــد المـــدخل  و أهــدافها و كــذا ة الدراســـةالبحــث و أهمیــ
  . هةشابِ إلى بعض الدراسات السابقة و المُ  ، إضافةالنظري لهذه الدراسة و كذا مفاهیمها األساسیة

فقد ضم تعریف الفقر و تحدید معاییر قیاسه، و كذلك اتجاهات تفسیره و  الفصل الثانيأما 
ــــــثالفصــــــل العــــــن  ــــــاول انحــــــراف األحــــــداث مــــــن حیــــــث مفهومــــــه ثال ــــــد تن   أهــــــم مظــــــاهره، و  فق

  . و أیضا تحدیدا ألهم أسبابه
ـــعأمـــا  ـــد خصـــص الفصـــل الراب ـــي ا فق ـــه اســـتعراض لدراســـة الظـــاهرة ف ـــم فی ـــث ت   لجزائـــر، حی

التطـرق ألهـم جوانـب و أهم مراحل التنمیة بإیجاز و ما ترتب عنها من مشكالت كان أهمها الفقـر، 
ــــاول ظـــــــاهرة انحــــــــراف األحــــــــداث باألرقــــــــام و التحلیــــــــل للتعــــــــرف الظـــــــاهرة، ك   مــــــــا تــــــــم أیضــــــــا تنــــ

  علـــــى حجـــــم الظـــــاهرة و خصائصـــــها و اتجاهاتهـــــا و أســـــبابها فـــــي الجزائـــــر فـــــي محاولـــــة للوقـــــوف 
  .على دور الفقر فیها

   ه لإلطـــار المنهجـــي حیـــث تـــم فیـــه اســـتعراض الفـــروضادُ فـــرَ إِ فقـــد تـــم  الفصـــل الخـــامسمـــا أ
و األدوات، كمـــا تـــم فیـــه أیضـــا التعریـــف بمیـــدان الدراســـة مـــن خـــالل مجاالتـــه و المـــنهج المســـتخدم 

و األخیــر فقــد شــمل عــرض  الفصــل الســادسأمــا  ).العینــة( المكــاني، الزمــاني و البشــري: الثالثــة
 .البیانات و تحلیلها و كذا نتائج الدراسة إضافة إلى االقتراحات و التوصیات


