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الشكر و احلمد هلل وحده صاحب الفضل و سيد النعم على ما اعطاه لنا من صرب و قدرة على      
 اجناز ىذا العمل، فاحلمد هلل ريب العادلني على ىذه النعمة.

د العقيب االزىر ، الذي تفضل بإشرافو  و أتقدم بالشكر و التقدير اىل استاذي الفاضل ا.        
 ما ىوعلى ىذه األطروحة، و لكل ما قدمو يل من دعم و توجيو و إرشاد إلمتام ىذا العمل على 

 عليو فلو امسى عبارات التقدير و الثناء.

اليت كـانت سندي الـدائم، خـاصة الوالـدين العـزيزيـن أمـد اهلل يف  ألسريتتقدير كرب شكر و أو      
 عمرمها.

 :االمتنان إىل كما أتقدم بالشكر و     

  ىذا العمل ألمتزميالت الفضليات الالئي وقفن جبانيب. 

 األساتذة الكرام الذين تشرفت بتحكيمهم يل استمارة ادلقابلة. 

 األساتذة األفاضل الذين تفضلوا بقبول مناقشة ىذه األطروحة. 

  العملأشكر كل من ساىم من قريب أو بعيد يف إجناز ىذا. 
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 مقدمة:

و التسمسؿ بيف طبقاتو، أشكاؿ الترتيب أخر مف آو بأيمتاز كؿ مجتمع مف المجتمعات البشرية بشكؿ      

ف التحوالت االجتماعية أفرادىا. حيث أو في تمايز أو العائالت بعضيا عف بعض، أسر سواء في تمايز األ

سري، جاءت نتيجة التغير و االقتصادية التي مست المجتمعات بما فييا المجتمع الجزائري و حتى النظاـ اال

فراد الالئي يقيموف بيا مف دوار األأالمستمر الذي يمميو الواقع االجتماعي. و يرتبط ذلؾ بالتغير في الدائـ و 

 خرى.أمنية عمى تختمؼ كؿ مرحمة ز و خرى أمرحمة الى 

ثر أذلؾ اد لنمطيا التقميدي، حيث اىتزت و ىذا االخير غير في بناء االسرة ووظائفيا التي كانت امتدو        

مـ تقتصر أىمية دور المرأة في الحياة عمى عممية فو خارجو، أاطارىا المنزلي  ومس ىذا التأثير ،المرأةعمى 

تعدى الى المساىمة في بناء وتطوير المجتمع فيي مسؤولة شأنيا حفظ وبقاء واستمرار النوع البشري، بؿ 

والعمؿ المنتج ليس بجديد عمى المرأة الجزائرية  ،شأف الرجؿ في تنمية وتقدـ المجتمع اجتماعيا واقتصاديا

حيث كانت ومازالت تشاطر الرجؿ في العمؿ المنتج ومستوى الحياة الى جانب مسؤولياتيا في تربية ورعاية 

داخؿ بيتيا او  أىمية عمؿ المرأة المجتمع الحالي قد اعترؼ بضرورة ةف اء واألىؿ وادارة شؤوف المنزؿ.األبن

، ليس ألنيا تثبت الجدارة واالنضباط في مجاؿ عمميا، بؿ ألف مردود عمميا المادي أصبح بمثابة خارجو

كما أف فرص تعميميا وتكوينيا عامؿ امف لألسرة وألنو يرفع مف مستواىا المعيشي ويضمف ليا حياة عادية، 

ومف ىنا جاء االىتماـ بموضوع :  خاصة في مجاؿ التكويف الميني جعميا تندفع أكثر نحو العمؿ الخارجي.

 . الماكثة بالبيت لممرأةعالقتو بالدور االجتماعي الجديد التكويف الميني و 

 االطار التمييديقد تـ عرض ىذه الدراسة في ستة فصوؿ، حيث تمثؿ الفصؿ االوؿ المعنوف و          
ىذه الدراسة مع تحديد لممفاىيـ أىداؼ تحديد أسباب و و الفرضيات ع المقدمة و اشكاليتيا و ضو دراسة في لم
 .توضيح المدخؿ النظري المتبنىو  مف ثـ الدراسات السابقةو 

 ةر االجتماعيادو ثاني تـ الطرح النظري الخاص بالدراسة مف خالؿ التطرؽ إلى االوفي الفصؿ ال        

انواع االدوار ومف ثـ  نظرية الدور االجتماعي، و الذي تضمف بداية في المجتمع الحديث و التقميدي لممرأة
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المقاربات السوسيولوجية ، بعدىا تـ التطرؽ إلى ةر االجتماعيادو و االالمكانة العالقة بيف يمييا  االجتماعية، 

التطرؽ الى توزيع االدوار  ةالباحث تارتأكتمييد لمفصؿ الثالث و ، مكانة المرأة في المجتمعر و ادو المفسرة ال

 . االسرة فياالجتماعية 

و الذي لممرأة في المجتمع الجزائري  ةر االجتماعيادو اال المكانة وأما الفصؿ الثالث عرض فيو           
 ،  يمييا التغير االجتماعيالتقميدي في المجتمع الجزائري ةر االجتماعيادو المكانة واالمحددات تضمف بداية  

و  التقميدية و الحديثة محددات مكانة المرأة في االسرة الجزائريةو بعدىا  في المجتمع الجزائري و نسؽ القيـ
المرأة في  رادو أتغير  عوامؿافة إلى ، باإلضفي المجتمع الجزائري لممرأةاالدوار االجتماعية الجديدة مف ثـ 

 .المجتمع الجزائري الحديث

التكويػف المينػػي و االدوار الجديدة بينما كرس الفصؿ الرابع لعرض المتغير الثاني لمدراسة اال وىو         

لنظاـ ي التطور التاريخ، و لبموغ ذلؾ فقد ضـ العناصر التالية: تناوؿ االوؿ منيا لممرأة في المجتمع الجزائري

، اما العنصر تطور التكويف الميني في الجزائر ، اما العنصر الثاني فتجمى في في العالـ لمتكويف الميني

،  مستويات التكويف الميني في الجزائر، ويميو  انماط التكويف الميني في الجزائرىياكؿ و فتطرؽ الى  ثالثال

المرأة  الماكثة بالبيت و  اىمية ، و اخر عنصر نظرة المجتمع الجزائري لمتكويف الميني باإلضافة الى 

 و ىو لب موضوع الدراسة. التكويف الميني في المجتمع الجزائري

 مجاالت الدراسة فتـ التطرؽ الىالمنيجي لمدراسة الميدانية،  البناءاما الفصؿ الخامس فقد عرض فيو       
 أدوات جمع البيانات، كما تـ تحديد منيج الدراسةمجاؿ البحث، تمييا  عينة الدراسةلتحديد معالميا، ومف تـ 

في دراسة التكويف الميني و عالقتو بالدور االجتماعي الجديد  المستخدمة األساليب اإلحصائيةلموصوؿ الى 
 لممرأة الماكثة بالبيت.

الميدانية البيانات الدراسة مف خالؿ  و تحميؿ نتائج و لقد تضمف اخر فصؿ مف الدراسة عرض ومناقشة     

تي تـ التحصؿ عمييا مف مفردات العينة، و كذا تفسيرىا في ضوء الفرضيات المطروحة و االطار النظري لا

الدراسة. و في النياية  ألىداؼالمعتمد، ىذا وصوال الى استخالص النتائج و توضيح دالالتيا بالنسبة 

  البحث. الوصوؿ إلى النتائج العامة لمبحث ومنيا إلى خاتمة عامة لموضوع
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 االشكالية:أوال: 

فقد كانت عمى مر العصور و مازالت منتجة في عمميا سواء في البيت أو  محور االسرة  المرأةمثؿ ت    

في الجزائر بصفة كانت المرأة بصفة عامة و خارجو في مختمؼ المجاالت االقتصادية بشتى أنماطيا، فإف 

خاصة تتحمؿ كافة األعباء المنزلية مف عمميات التنظيؼ و الغسيؿ تحضير الطعاـ، تأميف مؤونة البيت، 

بنفس الوقت إلى جانب دورىا كأـ تحمؿ مسؤولية المنزؿ و رعايتيـ و فيي أيضا المسؤولة عف تربية األطفاؿ و 

كانت مياميا اإلنتاجية تفوؽ أحيانًا مياـ بؿ و  .المنزؿ جنبًا إلى جنب مع الرجؿزوجة تقوـ بعمميا خارج و 

الرجؿ، فقد نجد أف المرأة تؤدي األدوار الثالث الرئيسية الخاصة بيا كالدور اإلنجابي، الدور االجتماعي، 

تقوـ بيا المرأة  االلتزامات التيىذا األخير قد يتجسد لنا في مختمؼ المسؤوليات و الدور اإلنتاجي. و و 

المرأة، غير أف االلتزامات األسرية ميمة مشتركة بيف الرجؿ و و   لياتو الجزائرية، فيمكف اف تكوف ىذه المسؤ 

دور الثقافية قد جعمت دور المرأة في البيت و االجتماعية و األثار البيئية و الظروؼ الفسيولوجية الطبيعية و 

 توكيؿقد اعتبر تقسيـ دور الزوجيف في العائمة حسب اختالؼ الجنسيف و الرجؿ خارجو نموذج األسرة، و 

 .المرأة ىي األـ األيدولوجيةالذكر ميمة معيؿ األسرة و 

ألمد طويؿ نسقا مغمقا مف الجد الكبير لمعائمة إلى رب و األدوار بحكـ أنيا ظمت إذ انتقمت المراكز و       

ف كانت كؿ المؤشرات تدؿ لمنمط األسري الممتد، و  األسرة التي تحولت إلى الطابع النووي مع تواجد ممحوظ ا 

قد أصبح النمط النووي لألسرة ىو المييمف، مع عمى أنو آيؿ إلى الزواؿ أو يسير نحو التقمص عبر السنيف. و 

تعميـ الفتاة، و نماط أخرى لـ تكف معروفة مف قبؿ نتيجة ىذه التحوالت كما لعب خروج المرأة لمعمؿ، و بروز أ

بموغيا مستويات نافست فييا الذكور خاصة عمى مستوى التعميـ العالي، دورا بارزا في تشكيؿ النمط الجديد 

كؿ ىذه التغيرات مست حياة األسرة بأي و  تيا،تحديد أدوار المرأة فييا. إضافة إلى ىذا تغير مكانلألسرة، و 

 .األطفاؿالزوجة و خاصة الزوج و  ،حياتيـ الخاصةكذا العالقات االجتماعية بيف أفرادىا و و  ،شكؿ مف األشكاؿ
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معا مف جية و  عممياو لتعميميا حيث اظيرت الحاجة الممحة  تغييراتلعؿ المرأة ىي األكثر تأثرا بيذه الو     

في بعض  التي كانت والزالتالتقاليد العادات و مراعاة واجبات األسرة مف جية ثانية، فقد تعتبر القيـ و 

الدوافع ، نظرة عدـ ارتياح ميما كانت الظروؼ و او عمميا بالبيت المجتمعات الجزائرية تنظر إلى خروج المرأة

نظرا لمتغييرات التي و  .دورىا تجاه أفراد األسرةولياتيا و بسبب تقميص حجـ مسؤ التي جعمتيا تمجا الى ذلؾ، 

أمرا ضروريا لكي تستجيب لمتطمبات  المرأةكاف االىتماـ بتعميـ  مست المجتمع الجزائري مف جميع الجوانب

أـ لتكويف األجياؿ لكف عمييا التييؤ كذلؾ لمعب دورىا كزوجة و ألنيا تمثؿ نصؼ عدده و  ،حاجيات المجتمعو 

يسيؿ عمييـ االندماج السميـ في و  ،سميما لكي يستطيعوا مواجية تغيرات الحياةعدة تكوينا صحيحا و الصا

يؤدي أدوارىا و وظائفيا المنوطة بيا،  ففي المجتمع فال يستطيع أي عضو مف األسرة أف يحؿ مكانيا و 

مور الزراعية في الريؼ، لكف األـ باإلضافة الى أعماؿ المنزؿ أو بعض األالقديـ كانت تقوـ بدور الزوجة و 

بعد ما دخمت المرأة المدرسة لمتعمـ و اكتساب المعارؼ الفئات و مع التطور العممي الذي مس كافة المجاالت و 

ووصوليا ايضا إلى أعمى الدرجات العممية و تحصميا عمى شيادات دفعت بيا إلى الوعي بدورىا و المطالبة 

ي اتخاذ القرارات المتعمقة بشؤوف األسرة و تساىـ بقدر كبير في حيث أصبحت تشارؾ الزوج ف ،بحقوقيا

 التحكـ في شؤوف حياتيا و حياة اسرتيا.ىذا ما يمكنيا مف ابداء راييا و ، و ومستقبؿ ابنائيا التخطيط لمستقبميا

الوعي االجتماعي كوف تأثير وسائؿ االتصاؿ و التراكـ المعرفي و التطور التكنولوجي و فالتغير االجتماعي و 

تنحصر عمييا، مما مكنيا مف االعتماد عمى فتح لممرأة أدوار اجتماعية جديدة غير التي كانت تكتسبيا و و 

لـ تصبح عالة عمى الغير مف خالؿ أسرتيا  و نفسيا خاصة في تمبية الحاجات المادية سواء لنفسيا أو ألفراد 

قيمة فالمرأة تحتؿ بعمميا مكانة و  .الذي يعود عمييا بالماؿ الذي يعيميا او العمؿ في المنزؿ خروجيا لمعمؿ

األنشطة المجتمعية يضاعؼ مف الفعاليات و الثقافية نحو األحسف و في المجتمع اذ يغير أحواليا االجتماعية و 

. فالحاجة المادية ال تعود عمى المرأة في حد ذاتيا بؿ الى حاجة األسرة لالستفادة مف مياراتيا التي تقوـ بيا

تحويميا الى مادة خاـ )نقود( ليذا سمحت ليا ىذه الظروؼ باستغالؿ قدراتيا نحو الصالح العاـ، سواء كاف و 
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االجتماعي. ع مف مستواىا االقتصادي و الرفلممجتمع أو األسرة، فالمراد مف عمميا ىو تحقيؽ الرفاىية لألسرة و 

مداخيؿ التي تضمف ليا مكانة اجتماعية عالية و حيث أنيا اتجيت الى ميف ال تتعارض مع دورىا في البيت و 

ىذا ما أتاحو التكويف الميني مف خالؿ ما يقدمو مف التي تعتبر امتدادا طبيعيا ألدوارىا التقميدية. و مرتفعة، و 

أساسا إلى تزويد  و الذي ييدؼ. ميوليفكثة بالبيت وفؽ ما يتالءـ مع طبيعتيف و الما لممرأةخدمات 

نيف بميارات مينية أو حرفية أفضؿ، تؤدي إلى إعدادىـ ليكونوا عماال نصؼ ميرة، في شتى المجاالت متيمال

غيرىا، الكعؾ و صنع الحمويات و الطرز و طة و ابشكؿ كبير بما فييا مياديف الخيالماكثة بالبيت  المرأةالتي تيـ 

عمى تفعيؿ نشاطيا بشكؿ كبير وخاصة إذا منع الرجؿ زوجتو مف العمؿ الماكثة بالبيت  المرأةالتي تساعد و 

استغالؿ ذلؾ في العمؿ داخؿ كانت ترغب في ذلؾ، بإمكانيا أف تمارس نشاطا ما داخؿ بيتيا و خارج منزليا و 

االبداع فييا، الكسب وراء ذلؾ مما يزيد الرغبة في تعمـ حرؼ أخرى و بعض الفتيات و  البيت مف خالؿ تعميـ

تبادؿ  التعرؼ عمى حرؼ جديدة تدفع بيـ الىباإلضافة الى ذلؾ االحتكاؾ مع أخريات في ميف أخرى و 

 االبداع. لذا تـ طرح التساؤؿ الرئيس التالي9يفتح آفاؽ االزدىار و الخبرات و المنافع و 

الماكثة في البيت داخؿ االسرة و  لممرأةاىـ االدوار االجتماعية الجديدة التي اكسبيا التكويف الميني ىي  ما

  ؟خارجيا

 فرضيات الدراسة:ثانيا: 

(، فيي تخميف ذكي و تفسير محتمؿ 1) فالفرضيات عبارة عف حموؿ مقترحة لعالج أسباب مشكمة الدراسة    

بالمسببات كتفسير مؤقت لممشكمة، و الفرضيات تأخذ غالبا صيغة التعميمات او يتـ بواسطتو ربط األسباب 

                                                 

  1( محمد الصاوي محمد مبارؾ،- البحث العممي-أسسو وطريقة كتابتو-، المكتبة األكاديمية، مصر، 5881، ص54. 
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منظـ يظير العالقات التي يحاوؿ الباحث مف خالليا حؿ المشكمة المقترحات التي تصاغ بأسموب منسؽ و 

 ، و بالنسبة لدراستي ىذه فتوجييا فرضية عامة اشتقت منيا فرضيتيف جزئيتيف كما يمي9(1)

 امة:الفرضية الع

 داخؿ اسرتيا و خارجيا. دوار اجتماعية جديدةأبفعؿ التكويف الميني، تكتسب المرأة الماكثة في البيت  

 الفرضيات الجزئية:

 ىي تفكيؾ لمتغيري الفرضية العامة، و بالتالي يمكف صياغة الفرضيات الجزئية التالية9  

 الفرضية الجزئية االولى:

دوارا اجتماعية جديدة داخؿ أمتخصص، تكتسب المرأة الماكثة بالبيت يف ميني و بفعؿ استفادتيا مف تك   

 اسرتيا.

 ولتوضيح ىذه الفرضية الجزئية أعرض المؤشرات التالية9     

بفعؿ استفادتيا مف تكويف ميني متخصص، وما رافقو مف عمؿ ماجور اصبحت المرأة تشارؾ  -

 زوجيا في تحديد مجاالت صرؼ ميزانية االسرة.

تشارؾ  دتيا مف تكويف ميني متخصص، وما رافقو مف عمؿ ماجور اصبحت المرأةبفعؿ استفا -

 زوجيا في تحديد ضيوؼ االسرة.

تشارؾ  بفعؿ استفادتيا مف تكويف ميني متخصص، وما رافقو مف عمؿ ماجور اصبحت المرأة -

 زوجيا في تحديد و رسـ مشاريع االسرة المستقبمية )بناء مسكف او شراؤه، سيارة(.
                                                 

 دار الصفاء،، -أساليب البحث العممي، بيف النظرية و التطبيؽمناىج و  -،ربحي مصطفى عمياف و عثماف محمد غنيـ (1
 .85ص ،2000عماف، 
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بفعؿ استفادتيا مف تكويف ميني متخصص، وما رافقو مف عمؿ ماجور اصبحت المرأة تشارؾ  -

 رسـ مشاريع العطؿ و اماكف الترفيو.زوجيا في 

تشارؾ  بفعؿ استفادتيا مف تكويف ميني متخصص، وما رافقو مف عمؿ ماجور اصبحت المرأة -

 زوجيا في قرارات تربية االبناء و تمدرسيـ.

تشارؾ  مف تكويف ميني متخصص، وما رافقو مف عمؿ ماجور اصبحت المرأةبفعؿ استفادتيا  -

 مستقبؿ االبناء )الزواج.....الخ(.زوجيا في القرارات الخاصة ب

 الفرضية الجزئية الثانية:

 خارجدوارا اجتماعية جديدة أيف ميني متخصص، تكتسب المرأة الماكثة بالبيت و بفعؿ استفادتيا مف تك   

 يا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسرت

 و تطرح ىذه الفرضية المؤشرات التالية9

بفعؿ استفادتيا مف تكويف ميني متخصص تمكنت المرأة الماكثة في البيت مف ممارسة عمؿ  -

 ماجور خارجو.

مساعدة زوجيا بفعؿ استفادتيا مف تكويف ميني متخصص تمكنت المرأة الماكثة في البيت مف  -

 .عمى اعالة االسرة

بفعؿ ممارستيا لعمؿ ماجور خارج البيت اصبحت المرأة الماكثة بالبيت تقوـ بالتسوؽ و توفير  -

 حاجيات االسرة اليومية.

 خروج المرأة الماكثة في البيت بداعي العمؿ مكنيا مف متابعة و زيارة ابنائيا في المدرسة. -

الى الطبيب و متابعة وضعيـ  اخذ ابنائيا خروج المرأة الماكثة في البيت بداعي العمؿ مكنيا مف -

 الصحي.
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ثة في البيت بداعي العمؿ سمح ليا بإقامة عالقات اجتماعية خاصة بيا خارج خروج المرأة الماك -

 نطاؽ االسرة و القرابة.

  أسباب اختيار الموضوع: ثالثا:

أسباب  وتجمت فياالجتماعي لممرأة  وعالقتو بالدورىناؾ عدة أسباب الختيار موضوع التكويف الميني       

 في النقاط التالية9 وموضوعية نوجزىاذاتية 

تحدث في  والتكنولوجية التيالعممية  ومواكبة التطوراتسرة األ وخاصة فيفي المجتمع  المرأةأىمية  -

 الباحث.ات ىذا البحث وقدر  إلنجازلمفترة الزمنية المحددة  وكذا نظراالمجتمعات،  وغيره مفالمجتمع الجزائري 

مف  المرأةالتكويف الميني يساعد  وذلؾ الفالسوسيولوجي  وتميزه بالبعدارتباط الموضوع بالتخصص  -

في المجتمع لو اتجاىاتو  وفرد فاعؿ والمرأة عضوشيادة،  والحصوؿ عمىتكويف نفسيا في المجاؿ الحرفي 

 االجتماعية. وعمى الظاىرةالتي تؤثر عميو 

 والعمؿ وصوالالماكثة بالبيت بدءا مف االسرة التي تنتمي الييا إلى المجتمع  المرأةالمشاكؿ التي تواجييا  -

 إلى البحث عف المينة التي تبرز مكانتيا االجتماعية.

 .وألسرتيا ولممجتمع المرأة لنفسيامناقشة ما تقدمو  -

الكبير في مكونات النمو السكاني  دورىالتأكيد عمى مف خالؿ مكانتيا و اإبراز دور المرأة ماكثة بالبيت  -

 .واالجتماعي والتربوي
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 هداف الدراسة:رابعا: أ

الدراسة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ بما يتوافؽ مع اإلمكانيات و القدرات المتاحة في  وىاتتيدؼ    

   :ىذا المجاؿ، و تجمت في النقاط التالية

 .لممرأةالكشؼ عف العالقة بيف التكويف الميني و االدوار االجتماعية الجديدة  -

 المرأةو التكويف الميني ، أي اف  رأةلممة ددوار االجتماعية الجديالبحث في  طبيعة العالقة بيف اال -

 .حصمت عمى ىاتو االدوار الجديدة مف خالؿ التحاقيا بالتكويف الميني أـ ال

 و االدوار الحديثة. لممرأةالكشؼ عف العالقة بيف االدوار التقميدية -

واسرتيا خاصة فيما  المرأةمحاولة الكشؼ عف العالقات االجتماعية الجديدة سواء بيف الزوجيف او بيف – 

 الوظيفية. بأدوارىايتعمؽ 

 .الميني التكويفببالتحاقيا  لممرأةتشخيص ووصؼ و تحميؿ االدوار االجتماعية الجديدة  -

 تحديد المفاهيم: خامسا:

تعتبر عممية تحديد المفاىيـ مف الخطوات االساسية في البحث العممي لماليا مف دور في تحديد مسار       

البحث، فيي امر ضروري إلزالة اي لبس او غموض، فكثير مف المفاىيـ تعني الكثير مف المعاني، لذا 

 سنقدـ مجموعة مف التعاريؼ ثـ ندرج بعد ذلؾ تعريفا اجرائيا.

  :االجتماعي الدورتعريف  -1

 .(1)مادة ) د.و.ر ( الدور الطبقة مف الشيء المدار بعضو فوؽ بعض و ىو أيضا النوبة 

 

                                                 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة و -امعجـ مصطمحات التربية لفظا و اصطالح-( فاروؽ عبدو فمية، احمد عبد الفتاح زكي، 1

 . 554ص دس، النشر، القاىرة، 
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  يعرؼ عمماء االجتماع الدور بانو9 الجانب الدينامي لسموؾ الفرد و الذي يشتمؿ عمى منظومة مف

 (1).االفعاؿ المطابقة لوضعية اجتماعية معينة محددة

يشار في ىذا التعريؼ اف السموؾ االنساني نسؽ مف االدوار المتفاعمة و المتكاممة و التي تحقؽ عممية    

 التفاعؿ االجتماعي بيف افراد المجتمع و اعضائو .

   9او األطر السموكية التي تحقؽ ما ىو متوقع في مواقؼ  األنماط المرتبطةمجموعة مف  كما يعرؼ بانو

نوعا مف  ويمثؿ الدوراألدوار إمكانية التنبؤ بسموؾ الفرد في المواقؼ المختمفة.  وتترتب عمىمعينة، 

 (2).والثباتنسبيا باالستمرار  والتي تتسـ معيف،الممارسات السموكية المتميزة التي ترتبط بموقع اجتماعي 

 يقصد بالدور في ىذا التعريؼ انماط السموؾ المحددة اجتماعيا.     

  مف ابرز التعريفات الخاصة بتحديد الدور اذ يعرفو بانو9 ما يتوقعو المجتمع  البورتجورج ويعد تعريؼ

 مف الفرد الذي يحتؿ مكانا معينا داخؿ الجماعة.

يمارسيا في اطار مسمة مف االدوار االجتماعية التي ينتظـ في سجورج البورت فسموؾ الفرد حسب        

دور الطفؿ ودور الموظؼ .....الخ، و يختمؼ نسؽ ىذه االدوار حياتو االجتماعية كدور االب و دور االـ و 

 مف مجتمع الى اخر ومف ثقافة الى اخرى.

  في قولو9 فالطفؿ الي يولد ذكرا يمعب دور الولد، االبف، الشاب، الرجؿ،  لنتون رالفو ىذا ما يؤكده

العامؿ في مصنع، او الموظؼ في مكتب، الزوج و االخ، و االب، الجندي......الخ، و التي تولد انثى 

                                                 

  1( عمي اسعد وطفة، -عمـ االجتماع التربوي-، جامعة دمشؽ، سوريا، 1002، ص 46.
  2( احمد زكي بدوي،- معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية-، مكتبة لبناف، بيروت، 5867، ص 284.
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تمعب ادوار9 البنت، الفتاة، العروس، الزوجة، االـ، الممرضة او العاممة او البائعة، او 

 (1).الجدة......الخ

  تخضع  فاألدوار الحقوؽ،الدور عمى انو ما يساعد عمى تحديد معنى الواجبات و  جون مانو يعرؼ

لمجموعة مف المعايير المفروضة عمييا و ىي التي تحدد واجباتيا عمى انيا األفعاؿ التي يمكنيا اف تقرر 

 (2)مشروعية أداء االخريف ليا.

، و بالتالي تحدد في ىا التعريؼ الدور مرتبط بالمعايير و القيـ السائدة في المجتمع و ىي التي تحدده   

 افعاؿ االخريف تجاه الفرد او تجاه انفسيـ.

  اف ارتباط االفراد معا في جماعات يتـ مف خالؿ شبكة األدوار المتبادلة اذ تربطيـ عالقة الدور كما

 (3)د عمى عالقة بتوقعات االخر داخؿ الجماعة.بدورىـ، اذ اف حقوؽ أي فر 

 جسر او عنصر مشترؾ بيف البناء االجتماعي و الشخصية، و  اف الدور ىوبارسونز  وتتالك و يرى

داخؿ البناء االجتماعي، و اف معايير المجتمع ىي التي تحدد السموؾ المرتبط بيذا فالدور ىو السموؾ 

الواحد بطريقة موحدة الى حد ما، واف التغير في مكونات االدوار بالدور، واف االشخاص يؤدوف الدور 

 يتأثر بالتغير االجتماعي.

االدوار يجب اف تتكامؿ، و اف تتوزع كي تحقؽ االىداؼ، اما اذا  بارسونز تالكوتو يؤكد            

االدوار كمما محدود فسيحصؿ صراع بيف القادة و االعضاء، و يتـ التوافؽ في اداء حصرت في يد عدد 

  (4)ازداد نضج الفرد و قدرتو عمى التمييز و االدراؾ و عدـ مخالفة قيـ ومعايير المجتمع السائدة.

                                                 

  1( عبد اهلل رشداف، -عمـ اجتماع التربية-، دار الشروؽ لمنشر و التوزيع، االردف، 1007،ص 505-500.
  2( عبد اهلل محمد عبد الرحماف، -النظرية في عمـ االجتماع-، دار المعرفة، االسكندرية، 5886، ص 576.

3( السيد عمي شتا، -نظرية الدور و المنظور الظاىري لعمـ االجتماع-، مكتبة االشعاع، القاىرة، 5888، ص 08.
  

  4( نبيؿ عبد اليادي، -عمـ االجتماع التربوي-، دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع، االردف، 1006، ص 501-505.
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اي اف الفرد البد اف يخضع لقوانيف المجتمع و ذلؾ لتسيير افعالو و بالتالي يصبح فعاؿ في المجتمع،      

 .و توازف يحقؽ أىدافو و اىداؼ المجتمع المنتمي اليو بكؿ دقة

جماع عمى نظرية الدور ليس إلتعريفات الدور بصورة جعمت البعض يتصور اف ا وقد تعددت          

او ىو  الماكثة بالبيت لممرأةالسموؾ الظاىر عمى انو  مف تقديـ تعريؼ اجرائي لمدور االجتماعي اذ البد كافيا،

 المرأةتعممو تبر الجانب الذاتي الذي تيع كما المراكز بأوضاعالمعايير المتصمة  و، ياتوقعات الناس مف سموك

سواء في  العمؿفي و  أدائياتوظفو في ل ،مف العادات و التقاليد و القيـ التي تعتبر اسس المجتمع و ثقافتو

 في الموقؼ ولعب الدور اطار مياميا التقميدية او خارج ذلؾ مواكبة بذلؾ التطورات و التغيرات المجتمعية،

 اذ اف الدور يرتبط بالعناصر التالية9 .، عاممة، ماكثة بالبيتكدورىا كزوجة، اـ، اخت

 وضع الدور: - أ

اذ البد مف ارتباط الدور باألدوار األخرى وىذا ما ذىب اليو عمماء االجتماع ، اال اف اىتماـ كؿ مف     

بذلؾ دفع كؿ منيما باف يتناوؿ تمؾ الرابطة بصورة محددة تحت مفيوـ وضع  ترنر و جيمس زاندن

 الدور، حيث يرتبط بمركز واحد العديد مف األدوار المتصمة بو، و قد تكوف مع بعضيا مجموعة الدور.

ى واجبات باعتبارىا األفعاؿ التي ير المجموعة مف المعايير التي تحدد  ى الجماعةفاألدوار تفرض عم        

تظير كما اف تمؾ المعايير تحدد أيضا الحقوؽ التي  ليا، ءدااألاالخروف مشروعيتيا، ومف ثـ يقربوف 

 أداء االخريف ليا. وتصدر عمىمشروعيتيا 
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 أداء الدور: - ب

وؾ يمثمو الشخص اما أداء الدور فيو السم الى السموؾ المتوقع الذي يرتبط بالمركز الذي اف الدور يشير     

وذلؾ بالفعؿ،  وما يفعمونواذ اف ىناؾ ىوة ما بيف ما سوؼ يفعمو الناس العقمي لمشخص الذي يشغؿ الدور، 

 بأدوارىـ. والواجبات المرتبطةالى حد ما باختالؼ الناس في الكيفية التي يحقوف بيا الحقوؽ  يرتبط

 شغل الدور: - ت

شغؿ الدور الى اف الفاعميف يستخدموف اإلشارات لوضع أنفسيـ في دور االخر  ميد هربرت جورجعرؼ 

 (1)والتكيؼ مع مسارات سموكيـ بالطريقة التي تسيؿ تعاونيـ.

 المهني:تعريف التكوين -2

 والتي تعدلكممة " تدريب"  وىي مرادفة( FORMATIONاف كممة "تكويف" ىي ترجمة لمكممة الفرنسية )      

  (2)في نفس المعنى. والتي تستعمؿ( TRAININGترجمة لمكممة اإلنجميزية )

فقد عرفو فاخر عاقؿ في معجـ عمـ النفس9 "بأنو يدؿ عمى مجموعة العوامؿ الوراثية التي تحدد النمو         

 (3)السابقة التي تحدد سموكو". المقبؿ لمفرد، أو يدؿ عمى ىذه العوامؿ الوراثية مضافا إلييا مكتساباتو

إف ىذا التعريؼ رغـ تفسيره لمتكويف مف الناحية العضوية إال أنو يبيف لنا عناصر التكويف التي تعد   

 بمثابة مجموعة عوامؿ موروثة إلى جانب العوامؿ المكتسبة.

                                                 

.111( السيد علي شتا، مرجع سبق ذكره، ص 
1  

  2( بوفمجة غياث،- األسس النفسية لمتكويف و مناىجو-، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،5873، ص 40.
 ،5، طو العمـو اإلنسانية اآلدابالمدرسة العميا لألساتذة في  ، -مدخؿ الى عمـو التربية- ،عبد اهلل قني ،كماؿ عبد اهلل (3

  .35،31 9ص،1005-1004،بوزريعة
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في  عبدالرحمان عيسويوقد يؤخذ مفيوـ التكويف مأخذ مفيوـ التدريب في كثير مف األحياف. لذا فإف        

تعريفو يرى أف المقصود بالتدريب الميني نوع مف التعمـ واكتساب الميارات والخبرات والمعارؼ المختمفة 

 المتعمقة بمينة معينة.

و ىذا ما يقدـ لمموظؼ خاصة اثناء الفترات االولى مف عممو او اثناء ترقيتو مف رتبة الى رتبة      

كنولوجيات جديدة فب العمؿ، و ذلؾ ليصبح متمكف اكثر مف عممو. و ىذا ما اخرى و كذا اثناء استعما ت

بالتكويف الميني فيي تتعمـ طرؽ جديدة لصناعة الحمويات مثال، او كيفية  المرأةنجده اثناء التحاؽ 

، و ال لإلبداعاستعماؿ االت معينة تستخدـ في الخياطة التي ىي عبارة عمى انواع ومجاالت واسعة 

الماكثة بالبيت الممتحقة بياتو االنماط التكوينية مف  المرأةص الحالقة مف ذلؾ فالبد مف يخمو تخص

 االبداع في مينتيا و التدريب الجيد.

 و قدرات أي معارؼ والمنفذة لتنميةكافة الجيود المخططة  وىو تطويريقصد بالتكويف التدريب         

فعالية  يعظـ مفبما  وترشد سموكياتيـميارات العامميف بالمنظمة عمى اختالؼ مستوياتيـ وتخصصاتيـ 

 (1)تحقيؽ اىداؼ المنظمة. واسياميـ فيمف خالؿ تحقيؽ أىدافيـ الشخصية  وتحقيؽ ذواتيـأدائيـ 

ئح و المستويات في في التعريؼ السابؽ فالتكويف الميني يقدـ تدريب لمختمؼ الشرا رما ذكو ىذا        

 . بأنفسيـمختمؼ المجاالت المينية، مما يمكنيـ مف تنمية قدراتيـ و بالتالي تعزيز ثقتيـ 

في تعريفيما لمتكويف مذىبا ثالثا، إذ  Biznord & Lietardبيزنار وليتار وقد ذىب كؿ مف       

اعتبراه "مجموعة النشاطات التربوية التي تتجاوز معنى التكويف المبدئي، حيث يسمح لكؿ شخص أف 

يدعـ نفسو في كؿ المياديف عمى مستوى الميارات المكتسبة في الحياة العائمية أو المينية أو االجتماعية 

                                                 
، 5886، عماف، 55، ط ، دار المستقبؿ لمنشر و التوزيع-اساسيات اإلدارة الحديثة-( فايز الزعبي، محمد إبراىيـ عبيدات، 1

  .130ص 
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ر ممكف مف االستقالؿ الجسمي واالقتصادي واالجتماعي والفكري أو المدنية، وأف يكتسب أيضا أكبر قد

 والثقافي بقدر استطاعتو".

و ىذا ما يوضحو اكتساب المرة الماكثة بالبيت لشيادة مينية في تخصص معيف تمكنيا مف       

ؿ االقتصادي و ترقية مكانتيا االجتماعية و تطوير دورىا الالحصوؿ عمى عمؿ يسمح ليا باالستق

 جتماعي، و كذا تغيير سموكاتيا و تعامالتيا مف خالؿ ما تحصؿ عميو مف تدرج اجتماعي.اال

التربوي  والفيمسوؼ Raymand Vatierمع كل من ريمون فاتي  Biznordبيزنار ويتفؽ           

لتفرض عمى الطفؿ نماذج مف الرؤى والتفكير   الذي يرى "أنيا عممية تربوية تمثؿ مجيودا مستمرا دوركايم

والسموؾ، التي ال يمكنو أف يدركيا بصفة تمقائية، إال عف طريؽ المجتمع بكؿ عناصره والمحيط االجتماعي 

 الذي ينتمي إليو بصفة خاصة.

 .أي اف التكويف الميني ىو مجاؿ إلكتساب ميارات ومعارؼ معينة ال تكتسب تمقائيا اال بالتدريب      

نوع مف التعمـ و اكتساب الميارات و  : فيعرؼ التكويف عمى انو عبد الرحمان محمد عيسوياما       

 أيضاو ال يقتصر التدريب عمى العماؿ الجدد و لكنو  ،الخبرات و المعارؼ المختمفة المتعمقة بمينة معينة

يشمؿ تدريب المالحظيف و المشرفيف و قادة العماؿ حيث يتمقوف برامج تدريبية معينة تؤىميـ لموظائؼ 

كذلؾ  ،فالتدريب الميني ال يستفيد منو العماؿ فحسب و انما الرؤساء أيضا ،القيادية التي سوؼ يشغمونيا

تيـ اإلنتاجية او الماميـ بنوع جديد تدريب العماؿ الحالييف عندما تريد المؤسسة التي يعمموف بيا زيادة كفاي

 (1)او بطريقة جديدة مف طرؽ العمؿ. اآلالتمف 

مف وسائؿ التدريب او وسائؿ نقؿ  أكثرىو تطوير او تنمية سموؾ الفرد بوسيمة او  وأيضا التدريب      

 الخبرة في مجاؿ المعرفة او الميارة او االتجاىات بغرض تحقيؽ معيار أداء مرغوب فيو.
                                                 

  1( عبد الرحماف محمد عيسوي، -عمـ النفس و اإلنتاج-، دار المعرفة الجامعية، ط 05، إلسكندرية، 1002، ص 46.
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كما يعرؼ بانو تخطيط نشاط ييدؼ الى احداث تغييرات في المتدربيف مف ناحية مياراتيـ           

نتاجية أعماليـ بكفاءة  ألداءيجعميـ الئقيف  ومعموماتيـ ومعارفيـ وآرائيـ وسموكياتيـ واتجاىاتيـ بما وا 

 (1).عالية

شكؿ اىادؼ معرفية خاصة بالمتربص، و  و يحدث التغيير مف خالؿ الميارات المقدمة و التي تترجـ في    

التي تتجسد في الوصوؿ الى اتقاف حرفة معينة، بكؿ ما تحتويو مف وسائؿ ومستمزمات سواء كانت بسيطة او 

تكنولوجية، و بالتالي تحقيؽ اليدؼ العاـ لمتكويف الميني اال و ىو اعداد فرد منتج في كافة المجاالت يفيد 

 المجتمع و يستفيد. 

فيو نوع مف  ،عمى مستوى الخدمة المطموبة واالحتفاظ بوتجييز الفرد لمعمؿ المثمر  9ما يعرؼ بانوك      

 التوجيو الصادر مف انساف الى انساف اخر.

تيدؼ الى احداث  مجممو،" انو عممية منظمة مستمرة محورىا الفرد في وىواخر لمتكويف  وىناؾ تعريؼ      

 والعمؿ الذييتطمبيا الفرد  مستقبمية،احتياجات محددة حالية او  وذىنية لمقابمةوفنية تغييرات محددة سموكية 

 (2).والمجتمع الكبيريعمؿ فييا  والمنظمة التييؤديو 

العقمية و الفنية و االبداعية و كذا االنتاجية سواء  المرأةاي اف التكويف الميني يعمؿ عمى ابراز قدرات        

 عمى مستواىا الشخصي لمتغيير مف ذاتيا و اكتشاؼ نفسيا، او عمى المستوى االجتماعي واالقتصادي.

 وانما أصبحفالتكويف بمفيومو الحديث لـ يعد مجرد وسيمة لتمبية االحتياجات مف القوى العاممة فقط         

ومف ىنا  الحضاري،اسية لمفرد حيث بدونو ال يمتمؾ القدرة عمى التفاعؿ مع محيطو ضمف الحاجات األس

كما يتصؿ عضويا بالتنمية  ودعامة لممجتمعالتكويف احدى ركائز البناء المعقدة لمحضارة الحديثة  أصبح

                                                 

  1( رشاد احمد عبد المطيؼ، -إدارة و تنمية المؤسسات االجتماعية-، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية،1000،ص 515.
2( الديب إبراىيـ رمضاف الديب،- دليؿ إدارة الموارد البشرية-، مؤسسة اـ القرى، المنصورة، مصر،  1004 ، ص 10.   
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مطمبا مستمرا  صبحأبؿ  الفرد المينيةيعد التكويف يمثؿ فترة منتيية مف حياة  واالجتماعية وليذا لـاالقتصادية 

.طبقا لحاجات البشر في عالـ   (1) اليـو

اثبت ذلؾ في عدد المتربصات و المتربصيف الذيف يمتحقوف بالتكويف الميني في كؿ دورة،  و لقد        

باحثيف فيو عف مجاالت تساعدىـ في الحياة اليومية بصفة خاصة واالجتماعية بصفة عامة. حيث اصبح 

تكويف  ؿو التنمية البشرية مف خال مف اىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية المساىمة في االنتاج االقتصادي

 افراد منتجيف.

اكتساب الفرد المورد البشري مجموعة مف  بالتنظيـ يبتغييتسـ  مخطط، عممية،كما يعرؼ التكويف بانو      

ميني يقـو  وفي سياؽ محدد،بنشاط ميني  والتقنيات والميارات والمواقؼ المرتبطةالمعارؼ المتخصصة 

الفاعميف داخؿ المؤسسة لمقياـ بوظائفيـ  تأىيؿس التكويف عمى مجموعة مف التوجييات تستيدؼ باألسا

 (2).ومردوديةبكفاءة 

 اي انو يوجو سموؾ االفراد و قدراتيـ و معارفيـ المينية، مما يأىميـ لالرتقاء بوظيفة معينة.        

انو نظاـ لمجموعة منظمة مف الموارد التي تمكف مف توفير خدمات مقبولة لفائدة حرفاء أي  بوقصد ي       

الواجب بموغيا عمى ىذا  وتحديد األىداؼطالبي المعرفة الذيف تـ تحديد حاجياتيـ مع ضبط األولويات 

  (3)المستوى.

                                                 

1( بوفمجة غياث، -مرجع سابؽ-، ص 04. 
  

مجموعة بحث التكويف و التكويف المستمر، مطبعة الكرامة،  ،-اشغاؿ ندوة التكويف المستمر و التنمية-، ( ادريس طيطاوي2
  .56، ص  1003الرباط،

-الجديدلندوة المغاربية حوؿ التكويف المستمر عنصر فاعؿ لضماف تفتح اإلدارة عمى المحيط العالمي ا -( مصطفى بمحارث،3
 . 56، ص 5887الوزارة األولى منشورات مركز البحوث و الدراسات اإلدارية، الرباط، ،
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"أنو يعبر عف الجيود المتوازنة والمتكاممة مف جميع األطراؼ أو المعنييف بالتكويف،  والتكويف الميني9       

قصد مساعدة التمميذ عمى معرفة المحيط الذي يعيش فيو عف طريؽ دراسة العموـ المتخصصة والتي ليا 

لعمـو عالقة بميداف طموحاتو، ومساعدتو عمى معرفة نفسو عف طريؽ دراسة العموـ اإلنسانية، ومختمؼ ا

 األخرى."

 وىو9التوصؿ الى مفيـو اجرائي لمتكويف الميني اال  وبالتالي يمكف

 يتوجو لكؿ الذيف يرغبوف  المينية،لتكويف الميني ىو عبارة عف تكويف نظري وتطبيقي في مختمؼ التخصصات ا

في اكتساب كفاءة مينية حتى يتسنى ليـ الدخوؿ إلى عالـ الشغؿ كما يتوجو لمموظفيف والعماؿ الذيف يرغبوف 

ويتوجػو كذلؾ  العمؿ،في تحسيف معارفيـ ورفع مستوى تأىيالتيػـ وىذا تماشيا مع التطور الذي يشيده سوؽ 

 .في المجتمع تساعدىا عمى االكتفاء الذاتي ودور ىاـكتساب مكانة جديدة لممػرأة الماكثػة في البيػت لتتمكف مف ا

 المدخل النظري لمدراسة: سادسا:

تساعد النظرية الباحث عمى تحديد مسار و اتجاه البحث نحو الموضوعات التي قد تكوف اكثر         

أىمية مف غيرىا، بحيث توجو الباحث في جمعو البيانات المتعمقة بالظاىرة، و سوؼ يتـ استخداـ نظرية 

الماكثة  " التكويف الميني و عالقتو بالدور االجتماعي الجديد لممرأة : الدور لفيـ الظاىرة موضوع الدراسة

  ."، باإلضافة الى نظرية التغير االجتماعي لتحميؿ طبيعة االدوار الجديدة التي اكتسبتيابالبيت

 نظرية الدور االجتماعي: -1

ي يحتؿ ىذا المركز، يرتبط المركز االجتماعي بدور او ادوار اجتماعية معينة، يقوـ بيا الفرد الذ   

فمممدرس مركز اجتماعي لو ادوار معينة في عالقتو بطالبو، و االـ ليا ادوار اجتماعية حياؿ بيتيا و 

 زوجيا. 
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و عمى وفؽ ىذه النظرية فاف التغير االجتماعي الذي شيده المجتمع الجزائري سبب مضاعفة      

االدوار الوظيفية، فأعضاء االسرة في المجتمع الجزائري يحتموف عدة ادوار اجتماعية وظيفية في اف واحد 

عضو في منادي فمثال االب يحتؿ دور االب في االسرة، و دور المشرؼ عمى العمؿ بعممو، و دور ال

 معيف، و دور االخ في االسرة الممتدة و الزوج في االسرة النووية. 

كما اف ادوار المرأة التقميدية بدورىا نتج عنيا عدة تغيرات في الحياة االجتماعية و اىـ ىذه التغيرات       

ـ العاممة خارج البيت ىو ازدواجية مسؤولياتيا المينية و التربوية، و بيذا اصبحت المرأة تقوـ بوظيفة اال

رعاية الكاممة بأطفاليا و تنشئتيـ اجتماعيا، و تسيير شؤوف المنزؿ بتقـو او داخمو حسب طبيعة العمؿ، و 

و ىذا الدور المزدوج لممرأة يمثؿ احد المكونات االساسية في صراع االدوار و رعاية الوالديف و االخوة. 

جميع االطراؼ الداخمة في قطاع الدور، و بالتالي زيادة  لدييا، حيث تمتد اثار ىذا الصراع لدييا الى

االدوار الوظيفية التي يحتميا الفرد  مع صراع االدوار و تناقضاتيا يؤدي الى عدـ انسجاـ االسرة و 

في االسرة ليا  اضطرابيا، ليذا ظيرت ادوار اجتماعية جديدة لمتخفيؼ مف حدة ىذه الصراعات. فالمرأة

، ومع التغير في مكانتيا تبرز ادوار اجتماعية جديدة تقمص في عالقتيا االسرية و ىابأفرادارتباط وثيؽ 

 تغير افعاليا.

 نظرية التغير االجتماعي: -2 

في النظاـ االجتماعي، اي التي تؤثر  تأثيرايقصد بالتغير االجتماعي كؿ انواع التغير التي تحدث      

في بناء المجتمع ووظائفو، و عمى ذلؾ فميس التغير االجتماعي اال جزء مف عممية اكبر و اوسع مف 

 (1)عمميات التطور في المجتمع.

و ىذا ما يالحظ في االسرة الجزائرية حيث حدثت تغيرات عمى مستوى المراكز و االدوار، اذ كانت     

ة االسرة بيد االب، بينما كانت المرأة في مرتبة ثانوية، اال اف ىذا المركز اخذ يتغير خاصة مف قبؿ رئاس

                                                 

  1( محمد بدوي السيد،- المجتمع و المشكالت االجتماعية-، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 5877، ص 76
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لميداف العمؿ و تحقيقيا لقيمة اجتماعية  المرأةفي منتصؼ القرف االخير، و مف مالمح ىذا التغير نزوؿ 

االسرة و تسييرىا  و اقتصادية مرموقة. وبفضؿ ذلؾ تمكنت مف مشاركة الرجؿ في السمطة، و في ميزانية

و بناء عالقات جديدة، بعدما كاف دورىا يتميز في الحمؿ و االنجاب و الحضانة و التنشئة االجتماعية 

 الف الطبيعة البيولوجية ىي التي حددت ليا تمؾ الميمة.

 كما ترى نظرية التغير االجتماعي اف التغيرات االسرية مصدرىا الديناميكية التي تحدث في النظاـ    

في االسرة ظمت قرونا عديدة قاصرة عمى شؤوف البيت و تربية  لممرأةاالجتماعي. فالوظيفة االساسية 

االطفاؿ و االىتماـ بالزوج، اال انو بعد الثورة الصناعية  التي تمت في اواخر القرف الثامف عشر دفعت 

 الحياة المختمفة. الي ميداف الحياة العممية، و اخذ نصيبيا يزداد كؿ يـو في مياديف المرأة

  :الدراسات السابقة -سابعا

العممية المقدمة و التي ليا سيتـ عرض الدراسات السابقة لمموضوع في ىذا العنصر و ذلؾ لممعالجة      

عالقة بالموضوع في اليدؼ او في التطرؽ إلحدى المتغيرات التي سيتناوليا بحثنا، و سيتـ تقديـ تقييـ ليا 

 المنيجي و السوسيولوجي و كذا النتائج المتوصؿ الييا و مدى استفادة الباحث منيا.بناءا عمى الطرح 

 جممة مف الدراسات العربية و الجزائرية. وفي بحثي ىذا سأستعرض

 الدراسات العربية:اوال: 

 : األولـــــــــــىالدراسة 

و  ،" في محافظة درعا سورياالمنزليدور المرأة في االقتصاد تحت عنواف " سجا طه الزعبي لصاحبتيا      

الريفية  المرأة ألىميةيا البحثية في عدـ ادراؾ المجتمع تحصرت مشكم، و التي 1050قد اجريت سنة 

وىذا عائد ربما الى التطور التاريخي الذي مرت بو المرأة  ،وواقعيا ومساىمتيا ومكانتيا في االسرة والمجتمع

ولقد ىدفت ىذه ، والذي جعميا تصؿ الى ما وصمت اليو االف ،في مختمؼ العصور الحقب الزمنية الغابرة
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في المجاؿ االقتصادي مف خالؿ مساىمتيا في الصناعات الغذائية واليدوية  المرأةالدراسة الى دراسة دور 

 باإلضافة ،المجاؿ االجتماعي ،البيئة ،الصحة ،في التعميـ المرأةوكذلؾ التعرؼ عمى دور ، اعيالزر واالنتاج 

 الى تحديد دور المرأة الريفية في ادارة المنزؿ واتخاذ القرارات واالقتصاد المنزلي .

ومف ثـ وضع الفروض  ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي في محاولة منيا لتحديد المشكمة البحثية     

حيث جمعت  ،وثـ جمع بيانات ىذه الدراسة باستخداـ استمارة االستبياف بالمقابمة الشخصية ،البحثية المناسبة

اذ أف المجاؿ البشري لمبحث ىو جميع النساء الريفيات المتزوجات  ،1008في الربع االوؿ والثاني مف عاـ 

وقد تـ التمثيؿ بعينة عشوائية  ،التابعة لمحافظة درعا والصنمية(منطقتي ازرع المقيمات في المناطؽ الريفية )

اذ وحدة المعاينة ىي المرأة  ،مسحوبة مف ىؤالء النساء البالغ عددىف تقريبا بعدد االسر في ىذه المناطؽ

 قرية مف قرى منطقة الدراسة. 54مبحوثة موزعة عمى  540 ػػػػػػحيث تـ تحديد حجـ العينة ب ،المتزوجة

 توصمت الباحثة الى النتائج التالية 9 ولقد 

يؤثر في اغمب األدوار التي يتكوف منيا دور المرأة في االقتصاد  ألنووجود ارتباط ايجابي مع الداخؿ  -

 .االداري( ،البيئي ،الصحي ،المنزلي )المجاؿ التعميمي

كبير في كافة مجاالت لمتعميـ مف أثر ودور كما  ،وجود ارتباط ايجابي مع المستوى التعميمي لممبحوثة -

 االقتصاد المنزلي تقريبا.

حيث اف وجود زوجة اخرى قد يعكس تصرفات الزوجة  ،وجود ارتباط ايجابي مع وجود زوجة أخرى -

وتمارس دورىا في ادارة موارد  ،فقد تتصرؼ الزوجات بشكؿ ايجابي وبناء ،بشكؿ سمبي او ايجابي

وقد يكوف عكس ذلؾ فقد تدفعيا  ،لحريصة البناءةوالظيور بمظير الزوجة ا ،ذاتيا إلثباتالمنزؿ 

ونتيجة ىذه الدراسة غمب فييا ، المنزلية بحيث ال تبقى شيئا لضرتياالغيرة والبغضاء الى تبديد الموارد 

الذي يجعؿ الزوجة ذات دور ايجابي في ادارة امور وموارد المنزؿ وخاصة  ،الدور االيجابي البناء
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ذلؾ بدافع التقرب مف الزوج, أو قد يكوف سببو قمة ىذه الموارد بعد اف وقد يكوف ، االقتصادية منيا

 انقسمت بينيا وبيف ضرتيا.

عمى االقتصاد المنزلي )االنشطة التي الف موضوع الدراسة يقتصر  ،لـ يكف ىناؾ ارتباطا مع المينة -

 .تمارسيا المرأة داخؿ المنزؿ(

ال يمكف  ،بغض النظر عف عدد أفرادىا ،االسرة االف، لـ يثبت وجود ارتباط معنوي مع عدد االوالد -

حيث أف وجود االوالد سيزيد مف ، تجاىؿ دور المرأة فييا وفي كافة مجاالت االقتصاد المنزلي

 وفي نفس الوقت يمنعيا مف أنشطة أخرى. ،مساىمة المرأة في بعض االنشطة

 الدراسة الثانية:

و الرجل في االسرة" الدور والصراع و التغير  المرأة9 بعنواف سامية حسن الساعاتي لصاحبتيا         

في االسرة و الذي ينبع مف  والمرأةحوؿ دور كؿ مف الرجؿ  ،2212سنة  و قد اجريت ،االجتماعي"

و نقطة االنطالؽ في تكوينيا ذا اىمية خاصة، و لقد شكمت نظرية المساواة بيف الجنسيف ديناميات االسرة، 

ىجوما عنيفا عمى ىذه الفروؽ و التفاوتات، و  المرأةتماعيا في شكؿ حركة تحرير سياسيا و اقتصاديا و اج

يرجع ذلؾ الي التمييز و التفرقة بيف الرجاؿ و النساء الى المعتقدات االجتماعية و الثقافية و االتجاىات 

 السائدة في المجتمع.

و لقد ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف واقع االدوار الوظيفية لكؿ مف الزوجيف في اطار االسرة المصرية     

الريفية التقميدية و االسرة الحضرية الحديثة، وما تتضمنو ىذه االدوار مف ديناميات و تفاعؿ و اشكاؿ متنوعة 

في اطار االسرة ختصاصات بيف الزوجيف لمسيطرة داخؿ االسرة، و طرؽ مختمفة لتقسيـ العمؿ، و توزيع اال

المصرية الريفية التقميدية و االسرة الحضرية الحديثة، وما تتضمنو ىذه االدوار مف ديناميات و تفاعؿ و 

 اشكاؿ متنوعة لمسيطرة داخؿ االسرة.

 بياف اختالؼ ىذه االدوار في االسرة التقميدية الريفية عنيا في االسرة الحديثة الحضرية. -
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، تمؾ التنشئة كأنثىعف القيـ المتوارثة التي تتناوؿ التنشئة االجتماعية لمطفؿ كذكر، و الطفمة  الكشؼ -

فاليا عف طريؽ عمميات الضبط االجتماعي يعمؿ الوالد عمى ادخاليا في اطار شخصية اط التي

كزوجة  ىماألدوار واضعيف في االعتبار اف ىذه القيـ المتعمقة بتنشئة الذكر و االنثى، انما ىي اساس 

وزوج في المستقبؿ. فيما يحمالف التراث االجتماعي منذ الطفولة، كما انيما يعمالف عمى توريثيا 

 .ألطفاليما

التمكف مف معرفة مسار التغير في مجرى توزيع االدوار الوظيفية بيف الزوج و الزوجة، و العوامؿ  -

 التي تسبب ىذا التغير.

 تغيرات في دور الزوج.يترتب عمى ىذا التغير في دور الزوجة  -

تزداد سيطرة الزوجة في االسرة و اتخاذىا لعدد اكبر مف القرارات كمما كبرت في السف، و طالت مدة  -

 زاجيا في كؿ مف الريؼ و الحضر.

اداء الدور الوظيفي لمزوجيف في االسرة الريفية بنمط التنظيـ االسري المستقؿ في اتخاذ يرتبط  -

المختمفة سويا، اكثر مف ارتباطو بنمط التنظيـ االسري المشترؾ او  باألنشطةالقرارات، و القياـ 

 المرتبط.

 الدراسات الجزائرية:ثانيا9    

 الدراسة الثالثة:

سنة  و قد اجريت" التغير االسري في المجتمع الحضري الجزائري"  بعنوافمحمود قرزيز  لصاحبيا     

حاوؿ مف خالليا تفسير العالقة القائمة بيف االسرة و المجتمع الحضري، و ذلؾ  ، و الذي1006-1007

بدراسة كؿ ابعاد التغير الحاصمة في البناء االسري و اثر التغيرات الحاصمة في شكؿ وظائؼ االسرة 

 الحضرية. فتمحورت فروض الدراسة في9

 الممتد و النووي.شكؿ االسرة الجزائرية المعاصرة ىو نموذج مركب مف النمطيف  -
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تفسير ظاىرة ىجرة االسرة الريفية الى المدف بجممة مف االسباب و االثار تحدد في9 توفر فرص   -

 العمؿ، السكف، االمف.

يفسر تغير بناء وظائؼ االسرة الحضرية بجممة مف االسباب و االثار تتحدد في9 تغير ظروؼ   -

 الزواج، عمؿ الزوجة.

سرية و ذلؾ بضعؼ في العالقات الداخمية و في العالقات القرابية و التغير االسري مف العالقات اال -

 زيادة في العالقات االجتماعية الجوارية.

تقديـ تحميؿ سوسيولوجي لمتغير االجتماعي الحاصؿ في بناء المجتمع ولقد ىدفت ىذه الدراسة الى      

كالتصنيع، التحديث، انتشار فرص التعميـ الذي نتيجة المؤثرات المباشرة و الغير مباشرة المصاحبة لمتمدف 

مس جؿ الفئات االجتماعية، و انشاء مؤسسات اجتماعية ليا دور تربوي بديؿ و مكمؿ لدور االسرة، 

باإلضافة الى خروج المرأة لمعمؿ، ىذا ما خمؽ ليا مكانة و دورا جديد كاف لو االثر الكبير في مجاؿ 

  جتماعي.التنمية عمى الصعيديف االسري و اال

القديمة و  لألحياءتـ اجراء الدراسة بمدينة باتنة باعتبارىا وسطا حضريا ميما، يحتوي تنوعا و تعددا     

الحديثة منيا. فتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع االسر التي تشكؿ مجتمع مدينة باتنة، و كانت الدراسة 

 .1006فريؿ الى غاية اواخر شير ا 1005الميدانية مف بداية شير ديسمبر 

شممت اغمب احياء مدينة باتنة اسرة،  510اعتمد الباحث في دراستو عمى العينة العشوائية باختيار ف    

الموضوعة لدراسة و تحميؿ موضوع البحث. و لقد استخدـ المنيج الوصفي لتوافؽ الشروط و المؤشرات 

 الدراسة.التحميمي، باإلضافة الى اداتي المالحظة و المقابمة لجمع بيانات 

مف خالؿ التحميؿ الكمي و الكيفي لمبيانات المتحصؿ عمييا مف الدراسة الميدانية، تـ التوصؿ الى     

 جممة مف النتائج9
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شكؿ االسرة الجزائرية الحضرية المعاصرة ىو نموذج مف مركب مف النمطيف الممتد و النووي، فشكؿ  -

االسرة الجزائرية الحضرية يميؿ الى الطابع النووي، لكف ليس بالشكؿ المطمؽ، فال يمكف القوؿ باف 

كف ىذا االنعزاؿ قد قد انعزلت تماما عف كؿ عالقاتيا بالعائمة الكبرى، و لاالسرة الجزائرية بشكؿ عاـ 

 اصبح نسبيا.

مف اسباب ىجرة االسرة الريفية اتجاه المدف خصوصا ما تعمؽ بعوامؿ الجذب الحضري كتوفر فرص  -

العمؿ، السكف، االمف و االستقرار بالمدف، وصوال الى االثار التي غيرت في طبيعة الحياة الحضرية 

 ، انتشار ظاىرة انحراؼ االحداث.كزيادة حدة البطالة، ظيور انتشار االحياء العشوائية

و الخارجي في مقابؿ تناقص  تبيف اف تغير ظروؼ الزواج مف خالؿ حموؿ شكؿ الزواج االختياري -

 ميـ لشكؿ الزواج الداخمي.

اثر عمؿ الزوجة االـ في تغير سموكيا االنجابي و ذلؾ مف خالؿ اتباع طرؽ تنظيـ نسميا و مشاركة  -

ات المختمفة، كما اف لمصعوبات و المعيقات المينية كتوقيت العمؿ، نوع زوجيا في وسائؿ اتخاذ القرار 

العمؿ المرىؽ، عالقات العمؿ، االجر الغير الكافي، تجعميا تمجا الى الرعاية البديمة جزئيا في رعاية 

و مراقبة ابنائيا، فكؿ ىاتو االبعاد و االثار تفسر التغير الحاصؿ في االسر الجزائرية الحضرية في 

 ييا البنائي و الوظيفي.شق

شيدت االسرة الجزائرية الحضرية تغيرا ىاما، حيث تغيرت اساليب التربية و المعاممة الوالدية، و زيادة  -

حرية االبناء في تصرفاتيـ و سموكاتيـ المختمفة، ادى الى تقمص قيـ االحتراـ الوالدي، و حؿ محميا 

ي، و ىذا ما يفسر سمطة الوالديف اتجاه ابنائيـ، كما قيـ جديدة تشمؿ الحوار و المناقشة و ابداء الرا

شيدت ايضا شبكة العالقات القرابية تقمصا ميما، و قد كاف االستقالؿ السكني السبب الرئيسي في 

ذلؾ لتحؿ محميا العالقات االجتماعية الجوارية، لكف بقدر نسبي و محدود، رغـ المناخ المالئـ 

 ي الوسط الحضري.النتشار ىذا الشكؿ مف العالقات ف
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 الدراسة الرابعة:

مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف ″تحت عنواف9  سامعي توفيقلصاحبيا      

ركزت  ،بجامعة سطيؼ 2211 – 2212أجريت سنة  وقد ،″لمكفايات المهنية لدى خرجي القطاع المكون

عمى بعديف تمثؿ البعد االوؿ في مسالة تحقيؽ المؤسسات المتواجدة فييا الكفايات المينية 9 اشكالية الباحث

العاممة لدى خريجييا، و تمثؿ البعد الثاني في العوامؿ المعرقمة لتحقيؽ ىذه الكفايات العاممة بمستويات حسف 

تحقيؽ الكفايات المينية  ما اىـ العوامؿ المؤثرة عمى عدـو جيدا جدا، حيث انحصر التساؤؿ الرئيسي في 

العامة في ابعادىا الثالثة9 المعرفية و العممية و الوجدانية بمستوى حسف و جيد جدا، لدى خريجي مؤسسات 

 خمسة تخصص حسب راي االساتذة. 54التكويف الميني بمدينة سطيؼ، في 

و كاف ىدؼ الدراسة معرفة مدى اسياـ سياسة التكويف الميني في تمبية متطمبات المجتمعات         

العالمية في اليد العاممة الماىرة التي ستواجو بكفاياتيا، مع التغييرات و التعقيدات الحاصمة مف جراء التطور 

 التكنولوجي لمميف في معداتيا و انتاجيتيا.

ج الوصفي كونو الطريقة العممية المناسبة لموصوؿ الى رصد اراء افراد العينة المنياستخدـ الباحث        

لمعرفة مدى تحقيؽ مؤسسات التكويف الميني المتواجدة بمدينة سطيؼ، وتمثؿ المنيج الوصفي في الدراسة 

في وصؼ اراء األساتذة و اراء رؤساء المصالح و المجموعات بخصوص مستويات تحقيؽ الكفايات المينية 

العامة المعنية بالدراسة، مف قبؿ خرجي ىذه المؤسسات. و لقد اجرى الباحث ىذه الدراسة بمركزيف اثنيف 

مؤسسة إنتاجية و  51ومعيد لمتعميـ و التكويف المينييف المتواجديف في مدينة سطيؼ، و اثنتي عشر 

تكونت عينة الدراسة مف عينة لذا  .خدمية، ليذا استخدـ سامعي توفيؽ اداتي المقابمة و استمارة االستبياف

 .رئيس مصمحة 20أستاذ و  50فردا  80عشوائية مكونة مف 

 توصمت الدراسة الى النتائج التالية9
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لدى خريجي مؤسسات التكويف الميني يرجع عدـ تحقيؽ الكفايات العامة بمستوى حسف و جيد جدا     

المناىج المعتمدة لممستويات التكنولوجية لمدينة سطيؼ الى نقص الحصص التطبيقية، و عدـ مسايرة 

 المالحظة في سوؽ العمؿ.

 مناقشة و تقييم الدراسات السابقة:

 و الدراسات السابقة: ةالعالقة بين دراسة الباحث-1

الماكثة  لممرأةتتفؽ الدراسات السابقة مع دراسة التكويف الميني و عالقتو بالدور االجتماعي الجديد      

 عدة نقاط نذكر منيا9في باليت 

 من حيث الهدف من الدراسة:

مع  لمحمود قرزيز و الثالثة لسامية حسن الساعاتي و الثانية لسجى طه الزعبي االولىتتفؽ الدراسة      

بصفة  المرأةبصفة عامة و  باألسرةلتغير االدوار و الوظائؼ االجتماعية الخاصة في تناوليا  ةدراسة الباحث

لمعمؿ، المساىمة في االقتصاد المنزلي،  المرأةىذا التغير كخروج بعض اشكاؿ  إلبراز، و في سعييا خاصة

موضوع لدراستو عناصر الوجيات النظر المتعددة ل و فضال عف ذلؾ في ابرازبناء عالقات اجتماعية جديدة، 

مف ضبط متغيراتيا و لمباحث مف خالؿ تمكنو  الحالية وضحت ىذه الدراسات مسار الدراسةكما  بدقة.

   بالتالي صياغة فرضيات الدراسة.

 من حيث المناهج المعتمدة:

 في اتباع المنيج الوصفي وفي كيفية توظيفو. ةكؿ الدراسات مع دراسة الباحث تتفؽ

 من حيث ادوات جمع البيانات: 

البحث العممي  بأدواتبدرجات مختمفة في االستعانة  ةكؿ الدراسات السابقة تشترؾ مع دراسة الباحث     

ولقد تـ استخداـ ىذه الدراسات مف خالؿ الوقوؼ عمى  كالمالحظة و المقابمة، االستمارة، و االحصائيات.
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الجانب الميداني واستثماره في اإلطار الميداني الخاص بالدراسة الحالية، خاصة فيما يتعمؽ بمتغيراتيا، و 

 .االستفادة منيا في تحميؿ البيانات، و مقارنتيا مع الدراسة الحالية

 اسات السابقة:و الدر  ةاوجه االختالف بين دراسة الباحث -2

 من حيث الهدف من الدراسة:

 استيدفت كؿ الدراسات السابقة عمى التوالي 9

في المجاؿ االقتصادي مف خالؿ مساىمتيا في الصناعات الغذائية واليدوية واالنتاج  المرأةدراسة دور  -

في التعميـ، الصحة، البيئة، المجاؿ االجتماعي، باإلضافة  المرأةالزراعي، وكذلؾ التعرؼ عمى دور 

 الى تحديد دور المرأة الريفية في ادارة المنزؿ واتخاذ القرارات واالقتصاد المنزلي .

الكشؼ عف واقع االدوار الوظيفية لكؿ مف الزوجيف في اطار االسرة المصرية الريفية التقميدية و  -

منو ىذه االدوار مف ديناميات و تفاعؿ و اشكاؿ متنوعة لمسيطرة االسرة الحضرية الحديثة، وما تتض

داخؿ االسرة، و طرؽ مختمفة لتقسيـ العمؿ، و توزيع االختصاصات بيف الزوجيف في اطار االسرة 

المصرية الريفية التقميدية و االسرة الحضرية الحديثة، وما تتضمنو ىذه االدوار مف ديناميات و تفاعؿ 

 مسيطرة داخؿ االسرة.و اشكاؿ متنوعة ل

تقديـ تحميؿ سوسيولوجي لمتغير االجتماعي الحاصؿ في بناء المجتمع نتيجة المؤثرات المباشرة و  -

الغير مباشرة المصاحبة لمتمدف كالتصنيع، التحديث، انتشار فرص التعميـ الذي مس جؿ الفئات 

دور االسرة، باإلضافة الى االجتماعية، و انشاء مؤسسات اجتماعية ليا دور تربوي بديؿ و مكمؿ ل

ليا مكانة و دورا جديد كاف لو االثر الكبير في مجاؿ التنمية عمى  ؽخروج المرأة لمعمؿ، ىذا ما خم

 الصعيديف االسري و االجتماعي.
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معرفة مدى اسياـ سياسة التكويف الميني في تمبية متطمبات المجتمعات العالمية في اليد العاممة  -

بكفاياتيا، مع التغييرات و التعقيدات الحاصمة مف جراء التطور التكنولوجي الماىرة التي ستواجو 

 لمميف في معداتيا و انتاجيتيا.

و  لممرأةة ددوار االجتماعية الجديلبحث في  طبيعة العالقة بيف االااما دراسة الباحثة فتيدؼ الى          

الكشؼ عف ، و أـ ال بوحصمت عمى ىاتو االدوار الجديدة مف خالؿ التحاقيا  المرأةالتكويف الميني ، أي اف 

عف العالقات االجتماعية الجديدة  بحثمحاولة المع  ،و االدوار الحديثة لممرأةالعالقة بيف االدوار التقميدية 

 .الوظيفية بأدوارىاخاصة فيما يتعمؽ ، واسرتيا المرأةسواء بيف الزوجيف او بيف 

 ردات العينة:من حيث مف

 .اختمفت عينات كؿ الدراسات السابقة كؿ حسب موضوعو و ىدفو مع الدراسة    

 



في المجتمع التقليدي و الحديث رأةللماعي ــــر االجتمادو األ          الفصل الثاني:         
 

 

 .في المجتمع التقليدي و الحديث للمرأة ةر االجتماعيادو : األالفصل الثاني

 

 د:ـــــتمهي            

 .االجتماعينظرية الدور : اوال

 : المبادئ العامة لنظرية الدور االجتماعي.ثانيا

 انواع االدوار االجتماعية.: ثالثا

 .ةاالجتماعير ادو و األالمكانة العالقة بين : رابعا

 في المجتمع. المرأةر و مكانة ادو : المقاربات السوسيولوجية المفسرة ألخامسا

 بين الجنسين داخل االسرة. االجتماعية دوارتوزيع األ سادسا:

 ة.ـــــــخالص          
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 تمييـــــــــد:

دور الشخص محكوم  وذلك النر ادو عمماء عمم االجتماع يركزون عمى أىمية المكانة في تفسير األ        

ذكر  عامل الجنسكما يمعب ، رادو واألالعبلقة الوثيقة بين المكانة  وبذلك تتضحالمكانة االجتماعية، حدده تو 

ختمف ي ومكانة المرأة، ذلك ان دور والجماعةالمجتمع  ر داخلادو واألدورا أساسيا في تحديد المكانة  او انثى

نظرية الدور عند و  أنواع األدوار االجتماعيةلذا تم التطرق في ىذا الفصل الى  .ومكانة الرجلعن دور 

، و بعدىا تم التطرق الي العبلقة بين المكانة المكانة االجتماعيةالى  باإلضافة .لينتونرالف و  ماكس فيبر

ر. مع تحديد التغير االجتماعي الرتباطو بموضوع الدراسة. من ثم استفدنا من المقاربات النظرية ادو و األ

 توزيع االدوار داخل االسرة.في المجتمع، و اخر جزء ىو  المرأةر و مكانة ادو المفسرة أل
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 نظرية الدور االجتماعي:اوال: 

قد احتمت نظرية الدور في عمم االجتماع وضعا مميزا واىتماما كبيرا خاصة بالنسبة ألنصار ل        

 االتجاىات الرئيسية في عمم االجتماع. اصحابالتفاعمية الرمزية، وكذا من 

في سياق تحميمو النبثاق الذات بتعدد األدوار، حيث كشف عن مدى ارتباط عممية  "زميل"فقد اىتم       

االبداع، والخمق لدى االفراد بالمراكز التي يحتموىا في المجتمع واألدوار التي يمارسونيا خبلل عممية التفاعل 

ينسقوا انشطتيم بدون ن االفراد ال يستطيعون ان أبمفيوم شغل الدور و  "ميد رالف". واىتم )1(االجتماعي

 .القدرات العقمية لشغل الدور

لربط األدوار. باألوضاع البنائية في المجتمع. وان الذات عمى عبلقة قوية  "روبرت بارك"قد سعى و       

. حيث كشف عن مدى ارتباط عممية االبداع والخمق )2(بمعب الدور داخل نطاقات أوضاع البناء االجتماعي

 ز التي يحتمونيا في المجتمع واألدوار التي يمارسونيا خبلل عممية التفاعل االجتماعي.لدى االفراد بالمراك

فقد عالج مفيوم لعب األدوار وطور مفيوم ميد لشغل الدور. اذ انو نظر الى  "مورينو جي ال"اما      

 التنظيم االجتماعي عمى انو شبكة األدوار التي تحدد مجال السموك وقد ميز بين عدة أدوار مختمفة.

= والتي يكون فييا السموك مرتبط بالحاجات البيولوجية والمشروطة بواسطة الثقافة والتي األدوار السيكوماتية-أ

 يمارس فييا الدور. وىذه األدوار ىي غير رشيدة.

 = والتي يستعرض فييا االفراد وفق لتوقعات سياق اجتماعي معين.األدوار السيكودراماتية-ب

                                                 

  1( السيد عمي شتا،- مرجع سابق-، ص 47.
2) Park Robert,-Society,N,Y- : Press 1955 . P285 ,286. 
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التوقعات األكثر عمومية لمفئات االجتماعية التقميدية  والتي يجاري فييا االفراد األدوار االجتماعية:-ج

" رالف لنتونالمختمفة، وقد اولت شبكة األدوار والتوقعات داخل التنظيم االجتماعي اىتماما كبيرا من طرف "

الذي أضاف تصوره لطبيعة التنظيم االجتماعي واندماج الفرد فيو وذلك بتميزه بين االفراد ومفاىيم الدور 

 .(1)والمراكز

ان ىذه األفكار التي طرحيا ىؤالء المفكرين حول نظرية الدور كانت بمثابة المبادئ األولية التي شجعت      

 بعض أنصار نظرية الدور ان يصاىروا بينيما وبين منظور التفاعمية الرمزية.

 :(2)نظرية الدور عند ماكس فيبر -1

  =اىتم العالم ماكس فيبر بالدور أكثر مما اىتم بموضوع اخر اذ انو يعرف عمم االجتماع في كتابو    

نظرية التنظيم االجتماعي واالقتصادي بالعمم الذي يفيم ويفسر السموك االجتماعي، النشاط والحركة التي 

ي المجتمع. اذ ان السموك يقوم او يعتمد يقوم بيا الفرد والتي تكون ليا عبلقة مباشرة بوجود االفراد االخرين ف

 عمى ثبلث شروط أساسية=

 وجود الدور الذي يشغمو الفرد وىو يحدد طبيعة السموك. -

 استعمال الرموز السموكية والكبلمية عند القيام بسموك. -

 وجود عبلقة تربط مشاغل الدور مع االخرين عن حدوث السموك. -

 عمى ثبلثة أوجو= والسموك الذي يقوم بو شاغل الدور يكون

وىو النشاط الذي يقوم بو شاغل الدور عندما تكون غائبة السموك االجتماعي الغريزي او االنفعالي: -أ

 كالسرقة، القتل، الشجار. ةال أخبلقي

                                                 
  .8>6، ص -سابقمرجع -( احمد زكي بدوي، 1

  2( الحسن احسان محمد، -النظريات االجتماعية المتقدمة-، دار وائل لمنشر، ط4، بغداد، 5118،ص 491.
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وىو النشاط الذي يقوم بو شاغل الدور عندما تكون غائبة أخبلقية وشريفة  السموك العقالني المثالي:-ب

 الطبيب. كسموك طالب الجامعة و

= وىو النشاط الذي يقوم بو شاغل الدور عندما يكون السموك نابعا من السموك االجتماعي التقميدي-ج

 (1)عادات وتقاليد المجتمع كالسبلم والتحيات، أداء مراسيم الزواج.

اإلضافات األخرى التي قدميا ماكس فيبر لنظرية الدور توقع السموك من معرفة دور الفرد، اذ ان ومن 

المريض ال يمكن ان يتوقع سموك الطبيب خبلل معرفة دوره االجتماعي والعكس صحيح. بمعنى ان معرفتنا 

 لمدور االجتماعي الذي يشغمو الفرد تساعدنا عمى التنبؤ بسموكو اليومي والتفصيمي.

 :لينتونمفيوم نظرية الدور وتعاريفيا عند رالف  -2

عمى تعريف واحد لمفيوم الدور وذلك ما ىو واضح في تعريفاتو المختمفة لمفيوم  لينتون" رالف "لم يستقر   

 الدور والمتمثمة في=

 بانو السموك الظاىر لمناس. - أ

 المفاىيم التي يتوقع بيا الناس صور السموك.  - ب

 بأوضاع المراكز.المعايير المتصمة   - ت

 الجانب الذي يتعمم بو الشخص لعب الدور في الموقف.  - ث

 

 

 

                                                 

  1( الحسن احسان محمد، -رواد الفكر االجتماعي- ، دار الحكمة، ط4، بغداد ،4>>4، ص 8>5. 
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 :  لينتونالستراتيجية النظرية لبناء نظرية الدور عند رالف ا -3-1

رالف "جاءت لتمثل جيدا موجيا لتوحيد جميع االختبلفات بالنسبة لمتفاعمية الرمزية واستراتيجية نظرية        

تمثل منظور نظريا ومدخبل مبلئما لفيم التفاعل االجتماعي وما يرتبط بو من سموك وتنظيم اجتماعي  "لينتون

 وذلك بمحاولة فيم العبلقة بين الفرد والمجتمع من خبلل األدوار االجتماعية.

رت ىربجورج "فقد اقترح ان تركز النظرية التفاعمية جيودىا لتطوير النظرية المجردة، مع دمج رؤى       

والتي تركز عمى العمميات االجتماعية العادية وتطوير القضايا المجردة حول العمميات االجتماعية في  "ميد

حين ان نظريات الدور بمقدورىا تغيير أنماط التفاعل ذات البناءات العالية، وتمك األنماط ذات البناءات 

 عمينا ان نفيم النقاط التالية= لينتون"رالف "ولكي نحقق الفيم الواضح الستراتيجية  (1)المرنة

 فيم نظرية الدور. -

 قضايا الفرضية األساسية حول طبيعة التفاعل. -

 قضايا نظرية الدور وفرضياتيا. -

 :عند رالف لينتون المفاىيم األساسية لنظرية الدور -3-2

عمى ضرورة ان تبدا النظرية بالمفاىيم الحساسة، و عمى  "بمومرىربرت "و  لينتون" رالف"اكد كل من       

، و ان (2)ان تصير ىذه المفاىيم عمى درجة كافية من الوضوح، تسمح بإقامة القضايا النظرية األساسية 

جميع ىذه المفاىيم تعتبر عمى درجة كبيرة من األىمية، و لفيم النظرية. وتتمثل ىذه المفاىيم األساسية في= 

 الدور، االخر، الموقف.الفاعل، 

                                                 
1) Tuner H, -Social Roles,Sosiological Apets international Encyclopedia of the social sciences-
,N,Y,Macmillan,1986 ,P35.  

  2( سيد صبحي،- االنسان و سموكو االجتماعي-، مطبعة التقدم، القاىرة، 9:>4، ص 458.
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ان التفاعل ال يمكن ان يحدد دون ان يسبقو تحديدا لؤلدوار وتعيينو، وىذه القضايا  "رالف لينتون"ويرى     

 (1)ىي التي تحدد الطرق التي تقدم بيا األدوار، والوسيمة التي يحدث بيا التفاعل وتتمثل في= 

 الميل لمتفاعل في سياقات األدوار. -

 التام. الكامل والميل لمدور  -

 الميل لمتوقعات المشروعة. -

واألدوار التي يتم البرىنة عمى فائدتيا والتي تسمح بتفاعل ثابت ومستمر. ىي التي تترجم في التوقعات       

 التي سوف نتعامل بيا في المستقبل بصورة حسنة وبالنحو الذي حدثت بو في الماضي.

حد بين تمك التعريفات المختمفة في مفيوم موحد لمدور ويغطي تو  لينتون رالف"ان نظرية الدور عند      

عممية التفاعل، ومن اجل تطوير مفيوم الدور قدم عدد من الفرضيات حول طبيعة العالم االجتماعي والتحميل 

 لو من خبلل=

 عممية صنع الدور. -

 المعيار الشعبي لمتناغم. -

 الطبيعة التجريبية لمتفاعل. -

 عممية التحقق من الدور. -

 مفاىيم الذات والدور. -

 

 

 
                                                 

  1( سيد عمي شتا، -مرجع سابق-، ص 9:.
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  :عند رالف لينتون عممية صنع الدور-أ

" المتمثل في شغل الدور ووسعو، ذلك في جورج ىربرت ميدمن مفيوم "لينتون"  رالف "لقد استفاد      

محاولة منو لوصف طبيعة الفعل االجتماعي، فشغل الدور يمثل لتشكيل األلم الظاىر التي تمثل مفتاحا 

 (1)كعممية محورية في التفاعل.لشغل الدور 

ان الفاعمون يستخدمون اإلشارات بوضع أنفسيم في دور االخرين والتكيف مع مسارات سموكيم بالطريقة      

التي يمكن ان تسيل تعاونيم ومنو فإن قراءة الناس لئلشارات والتمميحات لتحديد الدور الذي يمعبو االخرون 

 يشكل األساس العام لمتفاعل.

ان شغل الدور ىو بمثابة صنع الدور او عمل الدور وذلك الن البشر يصنعون  "ينتونلرالف "ويرى     

 األدوار بمعاني ثبلث ىي= 

 طر عمل ثقافية.أغمب األحيان من أفيم ما يواجييم في  -

 الناس.انيم يمزمون االخرين الذين يمعبون األدوار، بان يقوم بجيد الستكشاف الدور المحدد خمف أفعال  -

 (2)يسعى البشر لعمل دور ألنفسيم في جميع المواقف، وذلك بالتمميحات المعبرة بالنسبة لآلخرين. -

 المعيار الشعبي لمتناغم:-ب

باعتبار ان التفاعل عممية مبتدئة في الحياة االجتماعية، فان الناس ال يقدرون السموك من منطمق        

 (3)او المعايير المرتبطة بو، وانما ىم يقدرونو من حيث عبلقتو بمفيوم التناغم أي تناغم السموك. المجارات

    

                                                 
1 ) Tuner  R ,-Role Taking-, Plecess Verus Confirmity Hunght milin, 1962, P22. 

  2( السيد عمي شتا، -مرجع سابق-، ص 7:.
3 ) Tuner R, -Role Taking-, Ibid , P23. 
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ومنو فان البشر يسعون دائما الى الجماعات التي يكون فييا سموك كل منيم متماسك مع سموك االخر، اذ    
الستجابات كل منيم لؤلخر واجو يمكنيم من فيم كل منيم بأفعال االخر، واذ لم يكن ىناك تناغم وتكيف 

 الفرد العديد من المشكبلت.

 الطبيعة التجريبية لمتفاعل:-ج

ان التفاعل عممية تجريبية بصورة مبدئية تمك العممية التي تختبر بصورة مستمرة لممفيوم الذي لدى الفرد   

 (1)عن دور االخر.

 عممية التحقق من الدور: -د

يسعى الفاعمون لمتحقق من ان صور التمميحات و السموكات المعبر عنيا بواسطة الناس في المواقف     

ويشير المتغير الداخمي  التي تشكل الدور و يتم التحقق عن طريق التطبيق لمتغير داخمي و متغير خارجي.

و الذي يجعل التفاعل امرا يدرك عندىا الفاعل نسب الدور ونفوذه بالنسبة لؤلخر عمى النح التيعمى الدرجة 

اما المتغير الخارجي فيشير الى مدى مبلئمة الدور لمجماعات ومدى الموافقة بصورة عامة عمى  ميسرا.

 (2)المعايير.

 مفيوم الذات والدور:-ه

ان االفراد يطورون اتجاىات الذات ومشاعرىا من واقع تفاعميم مع االخرين، أي ان الفاعمين يحاولون     
أنفسيم بالطريقة التي يعيد فرض مفيوميم لمذات في المواقف وىذا ما ذىب اليو جميع منظري نظرية عرض 
فعندما يسعى االخر لتعيين دور االخر وتحديده يكون من الضروري لمفاعل ان يخبر االخر عن طريق  لدور.

 (3)التمميحات واإلشارات عند الدرجة التي تكون عندىا الذات منغمسة في الدور. 

                                                 
1 ) Tuner R, -Role Taking-, op-cit P373. 

  2( السيد عمي شتا،- مرجع سابق-، ص 6:.
3) Tuner R, -Social Roles-, op-cit ,P223.  
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 المبادئ العامة لنظرية الدور: ثانيا:

 (1)تستند نظرية الدور عمى عدد من المبادئ العامة التي أىميا ما يمي= 

يتخمل البناء االجتماعي عدد من المؤسسات االجتماعية وتتخمل المؤسسة االجتماعية الواحدة عدد  -4

 من األدوار االجتماعية.

ينطوي عمى الدور االجتماعي الواحد مجموعة واجبات يؤدييا الفرد بناءا عمى مؤىبلتو وخبراتو  -5

 وتجاربو وثقة المجتمع بو وكفاءتو وشخصيتو.

 يشغل الفرد في المجتمع عدة أدوار اجتماعية وظيفية في ان واحد ويشغل دورا واحدا وىذه األدوار -6

 ومنزلتو ىي التي تحدد قوتو االجتماعية وطبقتو. ىي التي تحدد منزلتو او مكانتو االجتماعية

ان الدور الذي يشغمو ىو الذي يحدد سموكو اليومي والتفصيمي وىو الذي يحدد عبلقتو مع االخرين عمى 

 الصعيدين الرسمي وغير رسمي.

 سموك الفرد يمكن التنبؤ بو من معرفة دوره االجتماعي اذ ان الدور يساعدنا في تنبؤ السموك. -

 األدوار االجتماعية متكاممة في المؤسسة عندما تؤدي المؤسسة مياميا بصورة جيدة وكفاءة.تكون  -

 عند تفاعل دور مع أدوار أخرى فان كل دور يقيم الدور االخر.  -

عن طريق الدور يتصل الفرد بالمجتمع ويتصل المجتمع بالفرد، واالتصال قد يكون رسميا او غير  -

 رسميا.

 ين الشخصية والبناء االجتماعي.الدور ىو حمقة الوصول ب -

                                                 

  1( احسان محمد حسن،- مرجع سابق-، ص 497
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 أنواع األدوار االجتماعية:ثالثا: 

يتم تعّمم األدوار االجتماعية واكتسابيا من خبلل التثاقف، والذي ُيعرِّف ويحدد كيفية أداء ىذه     

األدوار ليست غريزية، بل يسيل عمى الناس تعمميا بدًءا من مرحمة الطفولة، وذلك  األدوار. وىذه

بمراقبتيم لوالدييم أو لؤلشخاص البالغين. وىناك بعض األدوار التي يتعمميا تقريًبا كل أفراد المجتمع، 

ى تدريب كدور المريض أو التمميذ. أما األدوار األخرى، كدور الطبيب أو المدرِّس، فإنيا تحتاج إل

 ، لذا تتعدد االدوار بتعدد وظائف افرادىا و مكانتيم. و يمكن توضيحيا كاالتي=متخصص

 األدوار البيولوجية:-أ

ودور ، ودور المراىقطبيعتيا فتكون ثابتة، فدور الطفل غير دور الحدث  ماأوالجنسية كاألدوار العمرية    

 غير دور الولد. البنت

 بيولوجية:أدوار شبو -ب

قائمة  وتكون طبيعتيا، والعشيرة والطبقة االجتماعيةبالقومية  واألدوار المتعمقةصر اكاألدوار المرتبطة بالعن   

و أو نقل أقابمة لمتغيير، أي ال يمكن تغيير  وأنيا غيرخر آنقميا من فرد الى  وال يمكنعمى أدوار بيولوجية، 

 (1)ربي الى الفرد األمريكي.استبدال دور األبيض باكتساب دور األسود، او الفرد الع

 انتقالية:أدوار -ج

 اجتماعي في يوم معين. وزائمة وتعكس نشاطمؤقتة  والزائر فطبيعتيامثل دور المريض     

 

                                                 

  1( عادل مختار اليوارين،- أسس عمم االجتماع-، مكتبة نيضة الشرق، القاىرة،7;>4، ص 6>. 
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 رسمية:أدوار غير -د

عمى اكتساب أدوار  وتساعد الفرد، والعممية والخبرات الشخصيةتعتمد عمى التحصيل العممي  والتي ال   

 .والترفييية والجمعيات الرياضيةاجتماعية مثل عضوية الفرد في لجان األعياد 

 مؤسسية:أدوار -ه

كاألدوار الوظيفية المينية في المؤسسات السياسية واإلدارية واالقتصادية والدينية والترفييية، اما طبيعتيا    

وشبو فتتصف بقسط من الحرية في ممارسة الدور الوظيفي أكثر من األدوار التي سبقتيا )بيولوجية 

في الجماعة مجموعة من  وليذا توجد .(1)ةوراثي والثانية فيي(، ألنيا اكتسابيو عكس األدوار األولى بيولوجية

 مشتركة لتحقيق اىداف الجماعة. ومتعاونة وتعمل بصورة متآزرة ولكنيا أدواراألدوار المختمفة 

العبلقة بين المكانة و الدور وجب عمى الباحثة تحديد  االجتماعية لؤلدوارمن خبلل االنواع المختمفة        

 المكانة االجتماعية لتفسير الدور.االجتماعيين، و معرفة انواع 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Javeau (Claude),-L’enquête par questionnaire-,PUF, 1987,P 66 .  
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 :ةاالجتماعير ادو و األالمكانة العالقة بين رابعا: 

يحتمو شخص ما في نظام ما يعتبر بعد فترة معينة مكانة بالنسبة ليذا  الذي ان الوضع االجتماعي      

واالقتصادية وثيقا بالبنية االجتماعية  والدور ارتباطامن المجتمعات ترتبط المكانة  وفي العديد (.1) النظام

. بما ان معظم والجنسعامل السن  والدور ىوالمتصمة بالمكانة  وأكثر العواملاالجتماعية،  لمطبقات

 (2).وحسب جنسيمالمجتمعات تميز بين ما تنتظره من افرادىا في مختمف اطوار نموىم 

قوانين و معايير   بأسسمكانة اجتماعية محكومة  ةلممرأبرازه حيث ان إو ىذا ما سعت ىذه الدراسة الى    

األسس و المعايير التي يمكن عمى أساسيا  ىذه ابرز من وضع ماكس فيبرو يعد  المجتمع المنتمية اليو، 

حيث من التقييم المجتمعي عمى الييئة و االحترام أي المكانة  ،(3)دراسة االشكال المختمفة لمتدرج االجتماعي 

االجتماعية، و يرى ان طبقة النببلء و الموظفين و الطبقة الوسطى الجديدة في المجتمعات الصناعية 

 المتقدمة، اكتسبت مكانتيا االجتماعية نظرا لخصائصيا التعميمية و االقتصادية و الثقافية و المينية.

المكانة االجتماعية لدى الطبقات االجتماعية فاستعان بطريقتين= األولى  "لويد واندر األمريكي" لوقد تناو     

والدخل والتعميم ومنطقة عمى المؤشرات الموضوعية  والثانية تستندتقوم عمى الوعي الذاتي لما يدركو االفراد، 

 .السكن

                                                 
1)Ralph Linton, -Les Fondements Culturels de la personnalité-, Edition dumed, Paris;          
19<4,P 264. 
2) Olto Klinberg ,-psychologie Sociale-, Paris, p 411.  

  3( محمد احسان الحسن،- مرجع سابق-، ص 494. 
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ذا دققنا وكافة الجماعاتان لممكانة دورىا في مكانة التنظيمات االجتماعية       في اغمب  والمؤسسات وا 

الشخصية عمى  وتظير المكانةنجدىا غالبا نتيجة السباق عمى المكانة العالية،  فإنناوصراعاتنا تنافساتنا 

  (1)شكل عزة نفس او الكرامة.

 أىميا= وكثيرة منيمكن لممكانة ان تكتسب بطرق مختمفة 

 جماعة او مؤسسة او حزب او عقيدة، او جيش... عن طريق االنتماء= سواء كان عشيرة او -

المكانة عمى صاحبيا التزامات  وبالمقابل تفرض، والمفكرين ورجال الدينلمعمماء  وىناك مكانات -

 بيا يمكن ان يؤثر عمى المكانة او يشكك فييا. وعدم العمل، وتصرفات محددة

القدرات العممية. فتختمف مكانة  حسبوكذلك  وحسب جنسوحسب اطوار نمو الفرد  وتختمف المكانة      

ماكس المكانة بعالم االجتماع  وترتبط نظرية مكانة المرأة عمى مكانة الرجل.و  (2)المسن عمى مكانة الطفل

 (3). والقوة والمكانةاذ يكتسب المجتمع مقاومة مستمرة بين الجماعات الثقافية لمثروة  فيبر

ىي التي يصل  فالمكانة المكتسبةمما سبق يمكن التمييز بين المكانة المكتسبة و المكانة الموروثة،      

الييا الفرد بجيوده، و التي تتميز في اغمب االحيان بالمنافسة و استخدام القدرات الخاصة و المعرفة و 

طبيب او المحامي مثبل، و تتعرض الميارة. وبناءا عمى ذلك تعد كثير من المكانات المينية مكتسبة كال

المكنة المكتسبة لممنافسة طالما انيا تعتمد عمى معايير تستند الى القدرات الشخصية اكثر من استنادىا الى 

 متصمة بالمولد )كالجنس و االسرة و العنصر و السبللة(.عوامل 

                                                 

WWW.NUWAB.GOV              =1(  مفيوم الطبقة االجتماعية، متاح عمى الرابط التالي  
2 ) Ralph Linton,- op cit- , p 264. 

  3( احمد إسماعيل حجي،- التربية المستديمة و التعمم مدى الحياة-، دار الفكر العربي، القاىرة،5116، ص >6.
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و جيد او انجاز فردي، وانما تقوم قائمة عمى قدرة خاصة او ميارة افيي مكانة غير  المكانة الموروثةاما    

عمى وضع موروث في المجتمع. و المكانة الموروثة اما ان تكتسب عند المولد او بطريقة تمقائية، اي عندما 

كمكانة الجنس، السن، العنصر،  يصل الفرد الى سن معينة. و توجد مكانات كثيرة موروثة في المجتمع

 (1)السبللة.

التطرق اليو نجد ان كل عالم من عمماء االجتماع ربط مفيوم المكانة االجتماعية بالسن  مما تمن خبلل    

الي غيره من المحددات و التي تربط مالكيا بصفات عميو التمسك بيا. لذا نجد ان كل من  الجنس القوة 

 مع المجتمع. التأقممالدور و المكانة يحددان شخصية الفرد و قدرتو عمى 

 :الدور وكانة العالقة بين الم -4

تستخدم كممة مكانة او مركز في المحادثات اليومية لئلشارة الى مرتبة الشخص، تمك المرتبة التي       

في المجتمع او  ومكانة اجتماعيةبو من نفوذ  وما يتمتعتحدد في المجتمع بواسطة ما لدى الفرد من ثروة 

اال ان استخدام عمماء االجتماع لمفيوم المركز او المكانة يشير لموضع الذي يحتمو داخل  الجماعة.

لكل من  وعميو يكونالجماعة او المجتمع، اذ يخصص لكل فرد مكانتو او وضعو في البناء االجتماعي 

عن  المكانة وسواء تحدث (2)، مركزه في المجتمعوالزبون، الصديق والكبير، الصغير واالنثىالذكر 

طريق المجتمع او الجماعة، او عن طريق اختيار الفرد او المنافسة، فان لمكانة الشخص وزنيا الواضح 

 .وتفاعمو معيمفي عبلقتو مع االخرين 

عمماء االجتماع  والتي يسمييا والواجبات التفافيةحيث تحمل كل مكانة معيا مجموعة من الحقوق         

ما نسميو بتوقعات الدور، تمك التوقعات التي تحدد  والواجبات تمكالحقوق  الدور وتحده مجموعةبمصطمح 

                                                 

 
1

   http://www.moqatel.com، متاح على الرابط التالي:          مكانة اجتماعية( 

  2( عاطف غيث، -عمم االجتماع-، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،;:>4، ص 551.

http://www.moqatel.com/
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العبلقة  وبذلك تتضحكان السموك مبلئم او غير مبلئم لشاغل المكانة  إذاما  وتجعميم يرونسموكات الناس 

 .والدورالوثيقة بين المكانة 

سة االنسان، عندما ذىب ان االختبلف في مؤلفو درا رالف لينتناما عن االختبلف بينيما فقد حدده         

الدور بمثابة السموك المتوقع  وبذلك يكون، (1)ويمعب الدوران الفرد يشغل المكانة  والدور ىوبين المكانة 

أداء الدور بمثابة السموك الفعمي لمشخص الذي  وعميو يكونالذي يرتبط بالدور من خبلل الحقوق والواجبات 

 يشغل المركز.

التي بيا، فالعمر لو  لؤلدوارىناك مكانات تحدد من قبل المجتمع او الجماعات تشكل أساسا مرجعيا       

 .وامتحديدات معينة لمدوار المرتبطة بو، فالفتاة مثبل تقوم بعد الزواج بدورىا في محيط االسرة كزوجة 

. فيذه المراكز ترتبط اإلنجازوالمنافسة و كما ان ىناك من المكانات التي تعتمد عمى خيارت الفرد         

نوع الدور الذي  وعميو يتحددذلك يتحدد نوع المركز الذي يحققو الشخص،  وعمى أساسبنجاح الفرد او فشمو 

الدور الذي يقوم بو في ضوء المركز الذي يحققو، فالشخص الذي حقق لنفسو  وعميو نوعيحققو الشخص. 

تعيين المكانة، او في  والثقافية والعممية فياالجتماعية  الظروفوتتحكم مركز األستاذ ترتبط بو أدوار معينة. 

، والنوعمعظم الثقافات مثل الطفل  وشائعة فيعامة  وىناك مراكزتحديد النمط السائد لتعيين تمك المكانة. 

غير ان ىناك مجتمعات ذات طابع معين تكون فييا المكانات محددة في ضوء القيم السائدة في المجتمع، 

ن يكون المجتمع طبقي ال يسمح بالحراك االجتماعي في احتبلل المكانات األخرى او التدرج في مثل ا

 المكانة داخل المجتمع.

                                                 

 1) Ralph Linton ,-Thesudy  of  manny apoleten Century ces oftes-, 1996,P 43  
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غير انو ليس باستطاعة الفرد ان يعتبر مكانتو المرسومة ضمن نطاق الطبقة او الفئة المغمقة التي ولد       

أساسيا تتحدد مكانتو  وجيوده والتي عمى بأفعالوفي نطاقيا اما بالنسبة لممكانات التي بمقدور الفرد إنجازىا 

 في المجتمع.

في  والتي تسيمالذات تحسب من موقف التفاعل عمى ان أنواع تصور  جورج ىاربرت ميد أكدلقد      

يمكن تصورىم بواسطة نظرية  ويمعبون األدوارالذين يشغمون مكانات  فاألفرادصياغة مفيوم الذات الثابت، 

وميارات وقدرات الدور. عمى انيم يتسمون بخاصيتين متداخمتين يتمثبلن في الخصائص المرتبطة بالذات 

 الدور. لعب

 :التغير االجتماعي-2

التغير االجتماعي ظاىرة اجتماعية و صفة مبلزمة لممجتمعات عمى اختبلفيا منذ القدم إلى يومنا  ان     

ىذا، و أي نظرة لممجتمع تدل عمى انو في تغير مستمر، فالمجتمع بطبيعتو متغير ألنو يأخذ من الجيل 

تجدة، و تتجو جيود السابق جوانب ثقافية و يضيف إلييا  تماشيا مع واقعو االجتماعي و متطمباتو المس

العمماء اليوم إلى معرفة حقيقة ىذه التغيرات و الكشف عن مصارىا، و كيفية تنظيميا و ضبطيا، و أن أي 

تغير يحدث داخل المجتمع يتردد صداه في جوانب أخرى، لذا فقد سعى المفكرون لمبحث عن القوانين و 

يو، أي أن التغير حقيقة متأصمة في المجتمع العوامل التي تؤدي إلى التغير من أجل توجييو و التحكم ف

، و حسب طبيعة موضوع التكوين الميني و عبلقتو بالدور االجتماعي الجديد لممرأة اإلنساني وجدت بوجوده

و جب التعرف عمى التغير االجتماعي و مسبباتو لكونو عامل من عوامل ظيور االدوار االجتماعية الجديدة 

  لممرأة.
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 :التغير االجتماعي ماىية -أ

التغير يعني االختبلف بين الحالة الجديدة و الحالة القديمة، أو اختبلف  لو دالالت عديدة اىميا        

الشيء عما كان عميو خبلل فترة زمنية محددة، و حينما تضاف كممة االجتماعي، التي تعني ما يتعمق 

داخل المجتمع، أو التحول أو التبدل الذي يطرأ عمى  بالمجتمع فيصبح التغير االجتماعي= التغير الذي يحدث

 (1).جوانب المجتمع و بمعنى آخر التحول الذي يطرأ عمى البناء االجتماعي خبلل فترة من الزمن

و لكن ال يمكن أن نسمي كل التغيرات التي تطرأ عمى المجتمع تغيرات اجتماعية، فيناك تغيرات عديدة       

في المجتمع في جانبي الثقافة المادي و الفكري، و ىناك اختبلف في أنماط العبلقات بين األفراد و 

ت و القيم و ما إلى ذلك، الجماعات، و اختبلف في الوظائف و األدوار االجتماعية، و في األنظمة و العادا

آخر و في أساليب توظيفيا، كل ىذا  الىكما ان ىناك اختبلفا في االدوات التي يستخدميا المجتمع من حين 

 .يعتبر تغيرا في المجتمع

فالتغير االجتماعي ىو االختبلف ما بين الحالة الجديدة و القديمة، اختبلف الشيء عما كان عميو       

خبلل فترة محدودة، و بذلك فيو يعني التحول الذي يطرا عمى البناء االجتماعي في الوظائف و القيم و 

 (2)االدوار االجتماعية خبلل فترة زمنية محددة.

الي حالة احسن او اسوء بحيث يمس ىذا التحول كافة اسس البناء االجتماعي،  اي انو التحول من حالة     

و ىذا و يبلحظ من خبلل موضوع الدراسة "التكوين الميني و عبلقتو بالدور االجتماعي الجديد لممرآة"، و 

 الذي عزز مكانتيا في المجتمع.

                                                 

  1( محمد عفيفي، -التربية و التغير الثقافي- ، مكتبة االنجمو المصرية، ط6، القاىرة، 1:>4، ص 6.
  2( السيد محمد بدوي،- مدخل الى عمم االجتماع-، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 8;>4، ص 5:9.
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عمى البناء  طرأت" إلى أن التغير االجتماعي يعبر عن اوضاع جديدة  عاطف غيثويشير "     

االجتماعي، و النظم، و العادات و التقاليد، و ادوات المجتمع، نتيجة لتشريع جديد لضبط السموك، او كنتائج 

 (1)لمتغير.

ة النظم و نظرا لما مس المجتمع من تطور تكنولوجي و عممي ادى الي تغير في المجتمعات من ناحي     

القوانين و المعايير التي تحكميا لمواكبة كل ما ىو جديد، و الخروج من المجتمع التقميدي الي المجتمع 

المثالي المنتج، و  ينطبق ذلك عمى المرأة فالعمل بالشيادة المتحصل عمييا من التكوين الميني مكنيا من 

 اثبات الذات و الخروج من قوقعة ادوارىا التقميدية.

التغيرات التي تحدث في التنظيم االجتماعي، أي في بناء المجتمع و  ىو= التغير االجتماعي كذلكو       

 (=3)و يرى عمى ان التغيرات االجتماعية تأتي عمى عدة أشكال  .(2) ة و المختمفةدوظائف ىذا البناء المتعد

في مضمون األدوار االجتماعية و  تمك القيم التي تؤثر بطريقة مباشرةالتغير في القيم االجتماعية: -1

التفاعل االجتماعي، كاالنتقال من النمط االقطاعي إلى النمط الصناعي، الذي صاحبو تغير في القيم التي 

 .ترتبط بأخبلقيات ىاتين الطبقتين في النظرة إلى العمل و قيمة القائمين بو و غير ذلك

حددة مثل صور التنظيم و مضمون األدوار أي في أي في البناءات الم التغير في النظام االجتماعي:-2

المراكز و األدوار االجتماعية، كاالنتقال من نظام تعدد الزوجات إلى نظام وحدانية الزوج و الزوجة و من 

 .الممكية المطمقة إلى الديمقراطية

                                                 

  1( محمد عاطف غيث، -قاموس عمم االجتماع-، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، >;>4، ص 748.
  2( محمد عاطف غيث، -التغير االجتماعي و التخطيط-، دار المعارف،ط5، القاىرة، 99>4، ص 58.

                http://www.marefa.org/index.php/ =3(  التغير االجتماعي، متاح عمى الرابط التالي  

http://www.marefa.org/index.php/
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الميم أن ندرك و يحدث ذلك بحكم التقدم في السن أو نتيجة الموت، و من التغير في مراكز األشخاص: -3

األىمية الدائمة التي تكون لؤلشخاص الذين يشغمون مراكز اجتماعية معينة، ألنيم بحكم مراكزىم يستطيعون 

 .التأثير عمى مجريات االحداث االجتماعية

فيرى أن التغير االجتماعي ىو كل تحول في البناء االجتماعي يبلحظ في الزمان و ال  جي روشيأما       

  .(1)يكون مؤقتا سريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع و يغير مسار حياتو

االنتقال من نظام اجتماعي إلى اخر، من مجتمع و بالتالي يمكن القول ان التغير االجتماعي ىو      

النظام  القديممع حديث. فالنظام االجتماعي الموجود االن يختمف عن النظام االجتماعي تقميدي إلى مجت

الماقبل رأسمالي، أو المجتمع الماقبل صناعي. أي أن المجتمعات البشرية عرفت العديد من االنظمة 

ىو أن النظام  االجتماعية قبل أن تصل ىذه المرحمة من التطور. والدافع وراء تغير االنظمة االجتماعية،

ىو قائم وما ينبغي أن  فطالما أن ىناك فجوة بين ما عن إرادة االفراد المكونون لممجتمع ، رال يعبالموجود 

 .، و ىذا ما يود الوصول اليو في ىاتو الدراسةيكون يحدث التغير لموصول إلى مجتمع يعبر عن إرادة أفراده

  :عوامل التغير االجتماعي-ب

 يحدث التغير االجتماعي بفعل عوامل عديدة سوف يتم توضيحيا في النقاط التالية=

:أواًل: العوامل الخارجية وىي التي ال دخل لإلنسان بيا  

= (2)و ىي كثيرة و متنوعة تتمثل في   

 
                                                 

  1( احمد النكبلوي، -التغير و البناء االجتماعي-، مكتبة القاىرة الحديثة، القاىرة، ;9>4، ص ;.
. متاح عمى الرابط التالي=       5141أغسطس 58، -المدخل النظري لمتغير االجتماعي-( حمدي عبد الحميد أحمد مصطفى، 2

http://hamdisocio.blogspot.com  
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(: العوامل الفيزيقية )البيئية - أ  

ونظميا، فالناس في كل مكان عمييم أن ينظموا تحدث البيئة أثرًا كبيرًا في تطور الحياة االجتماعية       

كما أنيا تحدد نشاطيم أكان زراعة أم رعي أم تجارة، وال يعني  أنماط حياتيم وفقًا لظروف الطقس وتقمباتو،

أن العوامل الفيزيقية ىي العوامل األساسية الوحيدة في إحداث التغير، فقد أدى ظيور البترول إلى إحداث 

يدة المدى، بالرغم من أنو اكتشف بجيود بشرية، إلى أن ارتباطو بالطبيعة قد أثر عمى تغيرات اجتماعية بع

مسار التطور في المناطق التي اكتشف بيا، كذلك أحدثت الظروف البيئية كالزالزل والبراكين والفيضانات إلى 

  (1)نذكر=   العوامل الفيزيقية التي قد تمعب دورًا في إحداث التغير. و من زوال مجتمعات بأسرىا

 األمطار ،الرياح ،الرطوبة، = الحرارةالمناخ. 

 التصحر مثبلً ك= التبدالت الجيولوجية والجغرافية. 

 المعادن أو نفاد ىذه الموارد ،الغابات ،= البترولوجود الموارد الطبيعية. 

 الطاقة الشمسية ،= الطاقة الذريةالطاقة الكامنة في المادة. 

 األمراض األوبئة و= الكوارث البيولوجية. 

 األعاصير ،البراكين ،الزالزل ،= الفيضاناتالكوارث الطبيعية. 

 كالقرب أو البعد من مصادر الطاقة أو الطرق العامة أو البحارالموقع الجغرافي =. 

 بفعل عوامل طبيعية أو صناعيةتموث البيئة =. 

 :رافيةغالعوامل الديمو  - ب

 . رافية األخرىغوىجرتيم وخصوبتيم إلى غير ذلك من العوامل الديمو وىي حجم السكان ومعدالت نموىم   
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 :العوامل الثقافية -ج

تعمل وسائل االتصال في أغمب بمدان العالم عمى نشر الثقافات، فالمجتمعات التي تقع عند مفترق      

ة تنتقل من خبلل الطرق، كانت وما زالت دائمًا مراكز لمتغير، وحيث أن معظم السمات الثقافية الجديد

. االنتشار، فإن ىذه المجتمعات الوثيقة االتصال بغيرىا من المجتمعات، ىي أكثر عرضة لمتغير السريع

ويؤدي االتصال بين المجتمعات دورًا بالغ األىمية في تنشيط العمميات االجتماعية وبالتالي يضفي بعدًا 

تمك العممية التي تنتقل بواسطتيا الرسالة أو الفكرة أو واالتصال ىو  .ديناميًا عمى البناء االجتماعي القائم

وعمى الرغم من أن االتصال والتغير االجتماعي ، االختراع من المرسل )المصدر( حتى تصل إلى المستقبل

 .ليسا مترادفين، إال أن ىذا االتصال ىو العنصر الميم والفعال خبلل عممية التغير االجتماعي

حيوية البد منيا إلحداث التغير االجتماعي، وعمى ذلك يحسن اإلشارة إلى أن  إن االتصال ىو عممية    

طبيعة ىذا التغير الناجم عن انتشار األفكار الجديدة تتوقف عمى النسق االجتماعي نفسو، وتمقي الضوء عمى 

 (1)=مراحل عممية التغير االجتماعي، وتتمثل المراحل في

 .األفكار الجديدة وتطويرىا = وىي مرحمة خمقاالختراع -4

 .= وىي مرحمة وصول األفكار إلى أعضاء النسق االجتماعياالنتشار-  2

 .= وىي التغيرات التي تنجم عن استخدام الفكرة الجديدة أو رفضياالنتائج-  3

 :عوامل التحديث -د

ىذا المفيوم إلى نموذج محدد لمتغير يظير في المجتمع، وأن التحديث عممية معقدة تستيدف  يشير   

 .إحداث التغيرات في جوانب الحياة االقتصادية والسياسية والثقافية واإليديولوجية

                                                 
1

  http://hamdisocio.blogspot.com، متاح عمى الرابط التالي=     -مرجع سابق -حمدي عبد الحميد أحمد مصطفى، (
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ية التي ويمعب التحديث دورًا ىامًا في عممية التنمية التي تستمزم تشبعًا وتعقيدًا مستمرًا في النظم االجتماع

يتكون منيا المجتمع، والتي تتطمب بدورىا تغيرات في التزامات األفراد االجتماعية واالقتصادية والسيكولوجية، 

فالتحديث ىو أحد عوامل التغير االجتماعي، وترتبط بالتحديث أشكال عديدة كالتحديث الزراعي والصناعي 

 .ن موجودة سابقاً واالجتماعي، وبالتالي يتطمب ذلك تبني قيم جديدة لم تك

 :العوامل االقتصادية -ىـ

شكل اإلنتاج والتوزيع واالستيبلك ونظام الممكية السائد في المجتمع والتصنيع، وتمعب تمك العوامل  وىي   

دورًا ىامًا في إحداث ظاىرة التغير االجتماعي، وترتبط العوامل االقتصادية بعوامل أخرى كالسكان والبيئة 

 .التغير والتكنولوجيا، وقد يكون لمعوامل االقتصادية السبق في التعجيل بسرعة

 :ثانيًا: العوامل الداخمية، التي من داخل المجتمع ذاتو

لمتغير االجتماعي، و فيما يمي نوضح العوامل الداخمية، و ىي  كأسبابذكرنا سابقا العوامل الخارجية 

 =(1)كالتالي

 :النظام السياسي-  1

لم يكن النظام السياسي يمعب دورًا في المجتمعات البسيطة زراعية كانت أم رعوية ولم يكن يحقق في ىذه 

المجتمعات درجة من االستقبلل تمنحو القدرة عمى الحركة والتأثير، ولقد كانت ىذه المجتمعات برمتيا 

تغير االجتماعي بعد ظيور ستاتيكية بطيئة في التغير، ولقد ظير دور النظام السياسي في الإمجتمعات 

النظم السياسية المنفصمة عن المجتمع المدني، لقد أصبحت ىذه النظام ىي التي تشرع ليذا المجتمع المدني، 
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وترسم السياسات لتنظيم عممية التغير االجتماعي، وتحاول جاىدة أن تعبئ طاقات المجتمع لتنفيذ ىذه 

 .السياسات

عامة تستيدف  استراتيجيةمع بتنظيم العبلقات الخارجية، كما يقوم بوضع يقوم النظام السياسي في أي مجت   

تحقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق االستقرار واألمن، وكمما كان النظام السياسي قويًا استطاع 

 .أن يكون فاعبًل في إحداث التغيرات الداخمية وضبطيا

 :ثالثًا: العوامل التكنولوجية

لمتقدم التكنولوجي أثر كبير عمى المجتمعات، وكان لبلختراعات الحديثة أثرىا في إحداث تغيير كبير      

عامبًل في التغير  جعميادور التكنولوجيا في المجتمع الحديث  حيث انا في المجتمعات اإلنسانية، 

االجتماعي كما أنيا تؤدي  االجتماعي، وفي التخمف الثقافي أيضًا، ويقول= إن التكنولوجيا تؤدي إلى التغير

 .إلى االختراعات االجتماعية أيضاً 

أن معظم التغيرات االجتماعية ليست ناتجة عن التغير في العمل أو في الدولة ولكن نتيجة  شنيدر ويرى   

 لمتغيرات التكنولوجية، ويقول= أنو باستمرار التغير التكنولوجي يستمر التغير االجتماعي، وأن أي اختراع جديد

 .قد يحطم األساس االقتصادي لممدينة ويوزع آالف العمال

يعتمد التغير االجتماعي عمى تغير األفكار الرئيسية لممجتمع والتي ينبثق عنيا أنظمة تنظم العبلقات       

 بين األفراد والجماعات، والتقدم التكنولوجي ليس عامبًل أساسيًا وحيدًا في إحداث التغير االجتماعي، وال يمكن

 (.1)التعبير باصطبلحات معينة عن التأثير المباشر ليذا العامل، وأن ىناك عوامل أخرى تحدث التغير
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 :رابعًا: العوامل الفكرية والفمسفية

تحدث التغيرات االجتماعية كميا نتيجة ألفكار متعددة، ينتج عنيا إدامة تنظيم العبلقات بين األفراد     

الماركسي ومدى تأثيره في بناء روسيا، وقد كان لمحركات الفكرية التي سادت والجماعات، مثال ذلك الفكر 

العالم أثر كبير في الحياة االجتماعية وفي التغير االجتماعي، ويرى أحد عمماء االجتماع أن اإليديولوجية 

 (1):تتكون من عناصر أربعة عمى الوجو اآلتي

االجتماعي والعمميات الداخمية بما في ذلك عمميات التغير األفكار التي يعتنقيا الناس عن البناء -1

 .االجتماعي الدائرة في المجتمع، والمركز الدولي الذي يحتمو ىذا المجتمع

 .األفكار التي يعتنقيا الناس عن تاريخ ىذا المجتمع -5

 .تقييم ما يعتنقونو من حقائق -6

 .لممجتمع الذي تنتمي إليوالقيم واألىداف التي ارتضتيا القوى الشعبية -4

أن لمعوامل الفكرية أثر كبير في التغير االجتماعي، فالتغيرات االقتصادية في نظره  ماكس فيبرويرى     

 .وما ينشأ عنيا من تغيرات اجتماعية، إنما تنشأ عن تغيرات ثقافية

 .سمة في التغيرعمى أن العوامل الفكرية ىي العوامل الحا ماكس فيبرو أوجست كونتويذىب كل من 

ويتصف التغير الثوري بالخصائص التالية= السرعة، واالنطبلق من داخل الجماعة، والجذرية والشمول، 

 .اإليجابية اليادفة، والتقدمية، والشعبية واالعتماد عمى األسموب العممي

                                                 
، جامعة وسط، اآلدابكمية  ،-في ماىية التغير و اتجاىاتو الفكرية سوسيولوجيا التغير، قراءة مفاىيمية-( يوسف عناد زامل، 1

 . 64->5ص  دس، ،الكويت
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والمؤسسات وبطبيعة الحال فإن أي تغير يطرأ عمى إيديولوجية المجتمع البد وأن ينعكس عمى الظواىر 

 االجتماعية، وبالتالي ينعكس عمى حياة الناس أنفسيم، ونظرتيم إلى المجتمع ونظرتيم إلى الحياة.

 :تفسير عممية التغير االجتماعي -ج

إن التجديدات األساسية التي تتم في إطار الحياة االجتماعية و الثقافية عمى أعمى مستوى من         

النمط باالضطراب، كما تصيب توافقو مع الجوانب األخرى المتوافقة معيا درجات االجتماع االنساني تصيب 

سابقا في وحدة بنائية وظيفية متكاممة، و ىذا االضطراب في حد ذاتو عبارة عن اختبلل في توازن النظام، 

يرات مما يجعمو غير قادر عمى تأدية وظائفو، و ليذا فإنو يؤدي إلى سمسمة من التغيرات التوافقية، و ىي تغ

تحدث استجابة لتغير في أحد العوامل األساسية، و قد تؤدي ىذه التغيرات من جانبيا إلى تغيرات في 

 (.1)المواقف االجتماعية المرتبطة بيا

و ىناك من يرى بأن أي موقف اجتماعي يكون نتيجة ألربعة عوامل أساسية في كل تغير اجتماعي  

، و لؤلفرادو البيولوجية  السيكولوجيةو ىي= البيئة الطبيعية، الجماعات االنسانية، الثقافة السائدة و المظاىر 

ية في االنساق المرتبطة بالسموك لذلك فإن أي تغير في عامل او اكثر من ىذه العوامل يستدعي تغيرات توافق

االجتماعي، فالتغير الحادث ال يحدده عامل واحد، و إنما يتم بمساعدة عوامل أخرى، و تكون عممية الفصل 

 .بين العوامل من باب الفرضية من اجل التحميل و الدراسة

 

 

 

                                                 

  1( محمد عاطف غيث، -التغير االجتماعي و التخطيط-، مرجع سابق، ص 98.
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 :مكانة المرأة في المجتمعدور و ل مقاربات السوسيولوجية المفسرةخامسا: ال

لئلحاطة بالدور االجتماعي لممرأة وجب عرض بعض االتجاىات النظرية التي توضح دور و     

مكانة المرأة في المجتمع، ومنيا يتم تحديد موضوع الدراسة، و تفسير و تحميل كل المؤشرات 

 المرتبطة بيذا العنصر، ومن بين ىاتو االتجاىات التالي=

 :التجاه المحافظا -1

" والذي من خبلل نظريتو بارسونز تالكوت" االتجاه المحافظ من بين مؤيدي مؤيدين لو ولكل اتجاه       

حول "التكامل المتبادل" يرى ان أدوار وأسموب حياة الجنسين" الرجل والمرأة" ىي ذات طابع معبر )دال(، 

وتربيتيم، اما المرأة فيي فالرجل ىو رب االسرة ومعيميا والمسؤول الرئيسي عن النظام المفروض عمى األوالد 

بطبيعتيا عاطفية تضمن وحدة الجماعة وتغمرىا بالحنان والعاطفة الضروريين . أي ان وظيفة المرأة عاطفية 

 .نفسية تتمثل في التكفل المعنوي

ان ىذا االتجاه يؤكد درجة اضطياد الرجل لممرأة، التي تكمن في عدم الخروج لمتعميم و العمل او ممارسة     

نشاط سياسي، مستخدما في ذلك وسائل مختمفة تأتي عمى راسيا القوانين و التشريعات التي وضعيا أي 

الرجل بنفسو لتبلئمو و لتكون في صالحو، معتمدا في ذلك عمى حجج واىية كالمحافظة عمى الشرف و 

بتحرير المرأة االخبلق...، و يوجد ىذا االتجاه بقوة في المجتمعات العربية، حيث تؤكد بعض المناديات 

بان تقسيم العمل بين الجنسين ىو أساس اضطياد المرأة، اذ ان ىذا التمييز ")نوال السعداويالعربية " 

  (1)(.جعل عالقة المرأة بالرجل تشبو عالقة العبيد بالسيد

                                                 

  1( نوال السعداوي، -المرأة و الجنس- ، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، ط6، بيروت، 7:>4، ص 441.
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االسري لقد واجيت ىذه النظرية عدة انتقادات من طرف أنصار المرأة مبرزين ذلك بعدم وجود النمط        

النووي لوحده في المجتمع وفي العالم، باعتبار ان توزيع األدوار والوظائف والسمطة أكثر تعقيدا وذا اشكال 

متعددة ال يمكن ان تمثميا جماعات مدروسة قميمة العدد، كما اعتبرت ىذه النظرية بمثابة تبريرات لمواقع 

االسرة والمجتمع وحتى المرأة عمى نفسيا في حين التبعي المتجسد في االسرة التقميدية والذي فرضو كل من 

يذىب منظري الحركات النسوية في الغرب الى ان التمايز بين األدوار الخاصة بالجنسين ىو أصل اضطياد 

 .المرأة

 :االتجاه المتحرر -5

من المفكرين مكانة المرأة المتدنية في المجتمع الغربي جعمت الكثير  اما بالنسبة ليذا االتجاه فسببو       

ىو الذي نادى في نياية القرن  "condereset كندرسيويتطرقون الى ىذا الموضوع، و ان كان العالم "

 john ميلجون استوارت ( بضرورة إعطاء المرأة حقوقيا السياسية و الوظيفة التعميمية، فان ";;:4);4

stewart mill     " التصويت في منتصف القرن التاسع كان من أوائل من نادى بضرورة إعطاء المرأة حق

الذين حاولوا  >4من أبرز عمماء القرن  "Bachofin باخوفينويعتبر المحامي السويسري "  (.99;4عشر)

تسميط الضوء عمى دور المرأة ومكانتيا ومركزىا االجتماعي الذي كانت تحتمو في المجتمعات القديمة 

 . "كتابو "عقد االموالبدائية داعيا الى تحررىا وىذا من خبلل 

مرأة تممك درجة اعمى من القدرة الطبيعية عمى توجيو عممية ال اصبحتتطور الجنس البشري  مع        

بان  كتابو عقد االمفي مقدمة  باخوفين تطيير الحياة و تنقيتيا و االرتقاء بيا مقارنة بالرجل، و يضيف

ظيور القانون األخبلقي بأكممو بعد المرحمة البربرية يرجع في المحل األول الى المرأة وحدىا كما ان ادراك 

المرأة لقوى الطبيعة كان اسبق عمى ادراك الرجل ليا، كما انيا تمتمك العواطف و اآلمال التي يمكن التغمب 

بدو حكم النساء بمثابة شيادة و دليل عمى تقدم بيا التغمب عمى المرض و قير الموت، و من ىذه الزاوية ي
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الحضارة، فيو ضمان الحضارة و ضمان استمرارىا، فضبل عن كونو مرحمة تدريبية ضرورية في تاريخ 

االنسان، و من ىنا كان حكم النساء في ذاتو تحقيقا لمقانون الطبيعي الذي يجب ان تراعي احكامو الشعوب 

 (1).و االفراد عمى السواء

ان توزيع امتيازات النساء ىو المبدأ العام لكل تقدم  حيث يرونيذا االتجاه لمؤيدي  ما ان ىناك ك   

بوجوب المساواة المطمقة في الحقوق و الواجبات و الوظائف  وناجتماعي و اقتصادي لممجتمع ككل، و يناد

العامة و المركز االجتماعي بين الرجال و النساء، ليس ىذا فحسب بل ان ىذا االتجاه ذىب ابعد من ذلك 

ليجعل من تحرر المرأة من قيود الضغوطات االسرية و خروجيا لممارسة وظيفة ما، احد الشروط األساسية 

ع، فالمرأة حسبو مثميا مثل الرجل كانسان باستطاعتيا القيام بجميع الوظائف ميما كان في تطور المجتم

 .نوعيا، دون إعطاء أي اعتبار لبلختبلفات البيولوجية و الجسمانية بين الرجل و المرأة

مى تغيير فمقد عممت القيم الثقافية التي حققتيا المرأة الى قمب الموازين في االسرة، فمقد عممت النساء ع     

المواقف إزاء األزواج، وأصبح اىتمام النساء ان ال يحد الزواج من الفرص التي تحقق لين طموحاتين 

المينية، وليذا ينشدن المساواة المطمقة مع الرجال وأصبحن غير راغبات في كثرة األطفال، فكل طفل يولد 

ميبلتين البلئي ببل أطفال او اقرانين يعني انقطاعين عن العمل، وىذا ببل شك ييدد قدرتين عمى منافسة ز 

من الذكور في مجال المين. كما أدى كذلك عمل المرأة وايمانيا المطمق بالقيم الجديدة وحركة تحرير المرأة 

الى مطالبة النساء بحقوقين حتى لو تطمب ذلك الطبلق، فاذا تبين لين ان الزواج لم يشبع رغباتين فإنين ال 

ة، عمى خبلف ما كانت عميو امياتين، الن في مقدورىن ان يعولن عمى ما يحجمن عن بدء حياة جديد

                                                 

  1( عدلي عمي ابو طاحون،- حقوق المرأة= دراسات دينية و سوسيولوجية-، المكتبة الجامعية، االسكندرية، 5111، ص 578.
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سعاد يكتسبنو من العمل، فعمل المرأة حسب ىذا االتجاه يعتبر عامبل محررا ليا، وىو ما تؤكده الباحثة "

 (.1")بقوليا "ان الزوجة التي تمبي الحاجيات المادية ألفراد اسرتيا ىي زوجة متحررة نسبيا" خوجة

و من بين الباحثين العرب المدعمين ليذا االتجاه المنادي بحرية المرأة المطمقة نجد المصرية        

            " والمرأة و الجنس" و التي دعت من خبلل كتاباتيا= "نوال السعداويالمختصة في عمم النفس "

  "La Face cachée d’être"  تمارسيا ضدىا االبوية الى تحرر المرأة العربية من العبودية التي

المستحدثة في كل المجاالت سواء تعمق االمر بالتربية، بالجنس، او بالمساواة بين الرجل و المرأة و ترى 

الباحثة في االشتراكية النموذج األمثل لمعدالة و المساواة شريطة ان تطبق قوانينيا فعبل عمى ارض الواقع، 

مجتمع العربي، الى جانب انتياج نموذج لمتربية قائم عمى كشرط أساسي لمتغيير من وضع المرأة في ال

المساواة بين الرجل و المرأة في جميع مراحل العمر من الوالدة حتى الممات، مساواة في الحقوق و الواجبات 

فاطمة " نجد عالمة االجتماع المغربية "السعداويخارج المنزل و داخمو و في تربية األطفال، و الى جانب "

" التي تذىب في تحميبلتيا لواقع المرأة العربية الى ابعد من ذلك بطرح الناحية القانونية الشرعية يالمرنيس

لظاىرة خضوع المرأة ، و اىم الوسائل الواجب اعتمادىا لتغيير وضعيا في المجتمع المعاصر، و تحريرىا 

ذا من خبلل كتاباتيا= "الجنس من الييمنة االبوية التي جعمتيا و لمدة طويمة من احد ممتمكات الرجل و ى

 (2)".كيندسة اجتماعية )بين النص و الواقع("   و "كيد النساء؟ كيد الرجال؟

 

 

 

                                                 
1 ) Souad KHODJA ,- LA femme Algérienne-, Alger, ENAL, 1991, P 114 . 
  2( فاطمة المرنيسي، -كيد النساء؟ كيد الرجال؟-، مؤسسة نشر لمطباعة و النشر، الدار البيضاء، المغرب، 6;>4، ص68. 
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 :مكانة المرأة في ظل االتجاه المعتدل -3

يختمف ىذا االتجاه عن االتجاىين السابقين كونو يرفض المساواة المطمقة بين الرجل والمرأة اال في         

والواجبات المشتركة، فيو ال يرفض تعميم المرأة وعمميا، بل يعترف بحق المرأة في العمل في وظائف الحقوق 

معينة تنسجم مع طبيعتيا، ويرى في أصل كل تمييز ليس اال عمى أساس الفروق البيولوجية بين الرجل 

ذا االتجاه فان دور المرأة والمرأة، والتي تسمح لممرأة بأداء دورىا األساسي كام وربة بيت وزوجة، ووفقا لي

 .خارج البيت يكمن في تمك الميادين التي ال تتعارض مع انوثتيا وخصائصيا كامرأة

اذ ان ىذا االتجاه حسب رواده يقرر المساواة بين الرجل والمرأة، مع تحديد المركز االجتماعي لكل        

كن لكل منيما شان يعنيو ويختص بو، وان منيما، وليس معنى ذلك ان قدرة المرأة اقل من قدرة الرجل، ول

ىناك أمورا مشتركة، وىذا كمو لكي ال يحدث تعارض وتناقض بين مكونات الجنس البشري الواحد الذي يضم 

 (1).النوعين الذكر واالنثى، وحفاظا عمى االسرة و بالتالي استمرار الجنس البشري

و تعتبر الشريعة اإلسبلمية المصدر األساسي ليذا االتجاه الذي كان اول من اعطى لممرأة حقوقيا       

كاممة غير منقوصة، لذلك من الواجب التطرق الى مكانة المرأة في اإلسبلم كنموذج لبلتجاه المعتدل، فمقد 

ي الميد، و نظرا لما يميزه من ظير اإلسبلم كدين سماوي بين احضان مجتمع يتميز باحتقاره لممرأة و وادىا ف

صفة التكامل و ضرورة ىذا األخير بين عنصري الجنس البشري، فان اإلسبلم انتقد النظام السابق الذي اىان 

المرأة ومارس ابشع صور التمييز ضدىا، و قدم البديل و ىو مشروع متكامل لبناء مجتمع متحضر بإعطاء 

و بما يحفظ لمفرد دينو ، ومالو، عرضو، ونسمو، مما يضمن كل من نوعي الجنس البشري حقوقو و واجبات

استمرار المجتمع، فأعطى لممرأة حقوقيا دفعة واحدة دون ان تطالب بيا او ان تشكو الحد عن ذلك الذل و 

االحتقار الذي كانت تعيشو، و من اىم ما جاء بو في ىذا المجال= تحريم الزنا و مختمف األنكحة الفاسدة، 

                                                 
  .56-51، ص ص، 5116دمشق، ، 4ط اليمامة لمطباعة و النشر و التوزيع، ،-؟المرأةماذا عن -( نور الدين عتو، 1
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طبلق و الخمع و قيدىما بشروط، فاإلسبلم كرم المرأة عبر مختمف مراحل حياتيا، بإعطائيا مكانة كما اباح ال

 :تتبلءم مع خصائص كل مرحمة

 :تكريم المرأة كبنت-أ

حث اإلسبلم عمى المساواة بين األوالد ذكورا واناثا في العطية، فقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني     

سووا بين اوالدكم في العطية، فمو كنت مفضال أحدا لفضمت »ميو وسمم قال= ان الرسول صمى اهلل ع

"، كما حث اإلسبلم عمى صمة الرحم وتحريم القطيعة خاصة بعد زواج البنت او األخت، و عن النساء

من ابتمى من ىذه البنات بشيء كن لو »عائشة رضي اهلل عنيا ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال= 

 (.".)رواه البخاري و مسممالنارسترا من 

 :تكريم المرأة كام-ب

 14لقد كرم اإلسبلم المرأة كام في الكثير من اآليات واألحاديث الشريفة نذكر منيا قولو تعالى في اآلية     

"حممتو امو كرىا  من سورة االحقاق 15اآلية " وقال أيضا في حممتو امو وىنا عمى وىن" من سورة لقمان

عن أحق الناس  رسول اهلل صمى عميو وسممان رجبل سال  هلل عنوا وعن ابي ىريرة رضيووضعتو كرىا"، 

رواه ")ابوك، قال= ثم من؟ قال= أمك؟ قال= ثم من، قال= أمك؟ قال= ثم من، قال= أمكبحسن صحبتو؟ "قال= 

رسول اهلل صمى اهلل و ان رجبل جاء الى رضي اهلل عن معاوية بن جاىمة السممي(. وعن البخاري ومسمم

ىل لك ، فقال صمى اهلل عميو وسمم= اردت ان اغزوا، وقد جئت استشيركوقال لو= يا رسول اهلل=  عميو وسمم

 (1).(" )اخرجو النسائيفالزميا فان الجنة تحت رجمييا= »قال صمى اهلل عميو وسمم؟ قال= نعم، ام

 

                                                 

1( نور الدين عتو، -مرجع سابق-، ص 57. 
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 :تكريم المرأة كزوجة-ج

و من آياتو ان خمق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا الييا و جعل بينكم مودة ورحمة، ان = "تعالىقال      

ىو الذي خمقكم من نفس واحدة و جعل ، و قال أيضا= "من سورة الروم 54اآلية " ذلك آليات لقوم يتفكرون

، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة من سورة األعراف ;4اآلية " منيا زوجيا ليسكن الييا

"، ألىميخيركم خيركم ألىمو، و انا خيركم قال= " رسول اهلل صمى اهلل عميو وسممرضي اهلل عنيا ان 

فاإلسبلم اعطى مكانة لممرأة لم تتمتع بيا قط في أي حضارة إنسانية، و في كل مراحل حياتيا و لم يزل 

" )اخرجو استوصوا بالنساء خيرام في اخر أيامو بالدنيا يوصي بالنساء فيقول= "الرسول صمى اهلل عميو وسم

" ).... اآلية الكبرى في وصاية القران باألنثى انيا عباس محمود العقادمسمم(. وفي ىذا المضمار يقول= "

و وصاية وجبت دون ان يوجبيا عمل من النساء وال عمل من المجتمع، وأنيا فرضت عمى المجتمع رجال

بنسائو، فرضا لم يطمبو ىؤالء وال ىؤالء، وتمك وصاية لم يحدث ليا نظير قط فيما تقدم من الشرائع قبل دعوة 

 (1)(. ...اإلسبلم

اما عن مساىمة المرأة في الحياة العامة في المراحل األولى لئلسبلم، فان أوضاع الحياة في المدينة      
االعمال المنزلية الى جانب االىتمام بمواقع العمل خارج البيت في المنورة تكشف عمى ان النساء كن يتولين 

أحيان كثيرة و ذلك بسبب انصراف الرجال الى الجياد و نشر الدعوة اإلسبلمية و عدم توفير الوقت لدييم 
ا، لبلىتمام بشؤون البيت مما حتم عمى زوجاتيم إدارة المزارع و البساتين و القيام بتربية الحيوانات ورعايتي

كما اذن الرسول صمى اهلل عميو وسمم المرأة من غفار بالخروج في غزوة خيبر من اجل تضميد الجراح و 
"، وىي أسماء بنت يزيدمداواة المرضى و حراسة المتاع، كما شاركت المرأة في الجياد ضد الروم ومنيا "

 (2)".ة سبلحا لممقاومةبنت معاذ بن جبل، وقد قتمت تسعة من الجنود الروم باستخدام اوتاد الخيم

                                                 

  1( عباس محمود العقاد، -المرأة في القران-، المكتبة المصرية، بيروت، ص 88.
 ،5طدار الصحوة لمنشر،  ترجمة= سيد احمد الندوي، ،-المرأة بين شريعة االسبلم و الحضارة الغربية-( وحيد الدين خان، 2

 .516-514، ص ص :>>4القاىرة، 
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ان اىم ما يميز عمل المرأة في اإلسبلم ىو ان يكون واجبا، وفي اإلطار الشرعي لمدين، وان يكون في      
 .خدمة المرأة كفرد بالدرجة األولى وفي خدمة اسرتيا ومجتمعيا بالدرجة الثانية

 :بين الرجل والمرأة في مختمف المجاالت منيا وىذا وقد ساوى اإلسبلم        

 :المساواة في النشأة -

ان اإلسبلم أكد ان الرجل والمرأة صنوان واحد )جنس واحد( من ح الحيث النشأة، وانيم متساوون في      

الحقوق والواجبات، حيث ان الجنس البشري خمق من نفس واحدة، قال سبحانو وتعالى في اآلية األولى من 

نيا زوجيا وبث منيما "... يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفس واحدة وخمق مسورة النساء= 

فاإلسبلم يقر بصفة  ، واتقوا اهلل الذين تساءلون بو واالرحام، ان اهلل كان عميكم رقيبا..."،ونساءرجاال 

 (1).قاطعة بالمساواة بين الرجل والمرأة في النشأة فكبلىما نوع من جنس واحد

 :المساواة من حيث المسؤولية و الجزاء -

 ليم ربيم اني ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من فاستجابقال تعالى= "       

من سورة  >و ;سورة ال عمران(، كما جاء تحريم واد البنات صريحا في اآليتين  8>4...")اآلية بعض

"، و كذلك تحريم قتل األوالد عموما خشية و اذا الموؤودة سئمت باي ذنب قتمتالتكوير حيث قال تعالى= "

اآلية " )و ال تقتموا اوالدكم خشية امالق نحن نرزقيم و اياكم، ان قتميم كان خطئا كبيرا" تعالى=الفقر، قال 

 (2.)(من سورة االسراء 31

 

 

                                                 

1( نور الدين عتو، -مرجع سابق-، ص 59. 
  

  2( -نفس المرجع-، ص :5.
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 :تنظيم العالقات الزوجية -

جعل اإلسبلم من الزواج بمثابة الراحة والسكن لمفرد وىو رباط مقدس سماه بالميثاق الغميظ، كما اعطى      

اختيار زوجيا واستئذانيا في ذلك، و أعطاىا حق المير كما امر اإلسبلم بحسن المعاشرة لممرأة حق 

و عاشروىن بالمعروف، الزوجية، و التغاضي عن كل ما قد ينتاب العبلقة الزوجية من فتور، قال تعالى="...

 .(لنساءسورة ا 11 اآلية)فان كرىتموىن فعسى ان تكرىوا شيئا و يجعل اهلل فيو خيرا كثيرا..." 

و مكانتيا في االسرة و المجتمع مقارنة باالتجاىين  المرأةرغم اعتدال ىذا االتجاه في رؤيتو لوظيفة     

 .السابقين اال انو لقي عدة انتقادات خاصة من طرف النساء المناديات بالمساواة و التحرر المطمقين

العوامل المتحكمة فييا= بيولوجية، نفسية، ثقافية، عقائدية و  توتعددعالمية   المرآةمشكمة ان         
تاريخية لذلك فان مكانتيا تتحدد بنوع األدوار التي تؤدييا في المجتمع عمى غرار الرجل في تناسق تام، و 
مدى نجاعة ىذه األدوار و مدى استغبلليا استغبلال امثبل بما يخدم استمرار وحدة و تماسك النسق االسري و 

ي كل مكان و في أي زمان، شريطة ان ال يؤثر فو أي وظيفة  أي دور تأديةباستطاعتيا  فالمرآةالجتماعي، ا
ذلك سمبا عمييا او عمى االسرة او المجتمع، فبل مجال لتقسيم األدوار و عصرنتيا اال بما يخدم افراد المجتمع 

 (1).نسائو و رجالو

، لذلك فان مسالة النظر في  مكانتيا تختمف من مجتمع الى اخران يؤكد  لممرأةان الوضع الحالي       

ليس من المعقول تعطيل نصف المجتمع عن المساىمة في التنمية، و ىذا ال  ألنو التأجيلحقوقيا ال تحتمل 

و عمميا بما يخدم االسرة و تقدم المجتمع و استغبلل الجنس البشري بنوعيو استغبلال  المرأةاال بتعميم  يتأتى

لما تقدمو من ميام تفيدىا و تفيد االسرة و  في المكانة و بين الرجل امثبل و عقبلنيا و ضرورة المساواة بينيما

 .، و ان يكون نفس الجزاء عمى نفس العملالمجتمع

 

                                                 

  1( نور الدين عتو، -مرجع سابق-، ص ;5->5. 
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 داخل االسرة: اعية بين الجنسيناالجتم توزيع االدوار سادسا:

 الى نماذج توزيع االدوار داخل االسرة و ديناميكية توزيع االدوار مبحثتم التطرق في ىذا ال        

، و ىذا قصد ربط فصول الدراسة ببعضيا البعض و تحديد مفيوم الدور المقصود في ىاتو االجتماعية

، كما يعتبر تمييد لمفصل الموالي و الذي يتحدث بالمرأةالجديدة المرتبطة االجتماعية الدراسة و ابراز االدوار 

 في المجتمع الجزائري. المرآةعن مكانة و دور 

 نماذج توزيع االدوار داخل االسرة: -4 

ينشا االفراد في اطار ثقافي يحدد منذ و الدتيم اطر حياتيم المستقبمية، من خبلل وضع تعريف لما       

يتوقع منيم ان يفعموه و ذلك بناءا عمى انتمائيم لجنس معين، و بناءا عمى ىذه الحقيقة المتعمقة بالمنظومة 

فراد عمى انماط محددة مسبقا، و ىذا ما الثقافية و التي تحدد طبيعة التنشئة االجتماعية، يتم قولبة ادوار اال

االدوار االجتماعية. يخضع في االساس لدوافع ثقافية، و القميل دفع الكثير من الباحثين الى اعتبار توزيع 

 منيا ذو جذور بيولوجية.

تقبمية و تعد االسرة المؤسسة االجتماعية التي يتمقى فييا االفراد المبادئ االساسية لطبيعة ادوارىم المس    

بناءا عمى انتمائيم الجنسي )ذكر، انثى(، حيث تتوقع منيم استجابة سموكية معينة. في ىذه المرحمة تبدا 

عممية قبول االدوار عن طريق تنشئة نمطية عمى اساس جنسي، من خبلل بناء نموذجين لمتنشئة، تنشئة 

 (1)ذكرية و اخرى انثوية.

مختمفة عن االناث، و ذلك بناءا عمى المواصفات الفزيولوجية التي  فمنذ لحظة الوالدة يتمقى الذكور رعاية   

يا عن االنثى حيث  يحدد لو المجتمع مسبقا مكانة و ادوار خاصة بو. ان الخبرات التي يتمقاىا بيتميز 
                                                 

، مذكرة توزيع االدوار داخل العائمة الجزائرية "دراسة عمى عدد من االسر عمى مستوى والية بومرداس"( بن العمري يوسف، 1
 . ;8، ص >511-;511مقدمة لنيل شيادة الماجستير، تخصص عمم االجتماع منيجية، جامعة الجزائر، 



في المجتمع التقليدي و الحديث للمرأة ةر االجتماعيادوالفصل الثاني:                        األ  

 

     

- 73 - 

في شخصيتو في المراحل البلحقة من حياتو، خاصة الطفل في مراحمو االولى ستنعكس عمى مواطن كثيرة 

في المقابل تتمقى االنثى تنشئة مختمفة عمى التي يتمقاىا الذكر،  لمكانة و السمطة و اتخاذ القرار.فيما يخص ا

االنثى لمحياة المستقبمية كزوجة و ىذا ما نممسو من تمقين االسرة لمفتاة  إلعدادتسخر كل طاقاتيا  فاألسرة

االنثوية مثل االحتشام، عدم االبتعاد عن المنزل، تعمم الطبخ، الخياطة، رعاية االطفال، ىذه االدوار  لآلداب

 الممقنة تساىم في بناء وعي االنثى، حيث ترى ان تحقيق تمك االدوار ىي قمة الرضى االجتماعي.

 داخل االسرة: لألدوارالعوامل المحددة  -أ

وضعت المجتمعات التقميدية دورا محددا لكل من الزوجين داخل االسرة بناءا عمى متطمباتيا، و ىذا ما      

تزرع  المرأةففي مجتمعات يذىب الزوج لمصيد في حين ، ألخرتوزيع االدوار من مجتمع يبلحظ من اختبلف 

في انجاب  المرأةمة االرض و تحضر الطعام، بينما في مجتمعات اخرى يزرع الرجل االرض و تنحصر مي

 (1)االطفال.

و لعل االعتبارات الفيزيولوجية تمعب دورا محوريا في بناء االدوار، فالرجل اكثر استعدادا جسديا لمميام      

تنجب االطفال و يجب ان تقوم بدور التربية و رعاية االطفال، لكن  المرأةالتي تستمزم القوة الجسمية، بينما 

التطور العام الذي شيدتو االنسانية و دخوليا مرحمة الثورة الصناعية التي لعبت دورا كبيرا في التغير من 

طبيعة ىذه االدوار، و ذلك من خبلل التقميل من اىمية القوة الجسمية عن طريق ادخال االلة في العممية 

الفروق الجسمية بين الجنسين تفقد اىميتيا في توزيع االدوار،  بدأت. و ىنا االنتاجية عوضا عن االنسان

، حيث تسير الكثير من لؤلدوارلتفسح المجال لمميارات الفردية لمزوجين بعيدا عن التوزيع النمطي و التقميدي 

ة، و ذلك لتدخل عدة عوامل اثرت عمى المجتمعات في الوقت الحاضر نحو نمط المساواة في الحياة االسري

، و فتح مجال لمعمل الميني اماميا، مما زاد من لممرأةطبيعة العبلقات االسرية مثل ارتفاع المستوى التعميمي 

                                                 

1( بن العمري يوسف، -مرجع سابق-، ص >8. 
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في مواجية عدد كبير من المتغيرات  المرأةلكن ىذه الوضعية وضعت  اىمية دورىا سواء اجتماعيا او اسريا.

ا في الماضي، اثرت عمى توفيقيا بين ادوارىا المتعددة، و يمكن القول ان دور مقارنة بالتي كانت تواجيي

بعد، و بين دور معاصر يخضع في الوقت الحاضر ىو خميط بين الدور التقميدي الذي لم تتخمى عنو  المرأة

 (1)لمعايير واقعية الزمتيا الظروف االقتصادية.

 النماذج االسرية لتوزيع االدوار: -ب

ان االىتمام الذي لقيتو االسرة خاصة فيما يخص طبيعة العبلقات بين افرادىا من خبلل تسميط الضوء        

من واجبات منزلية، رعاية  لؤلسرةعمى الروابط و االدوار االسرية، المتمثمة في الواجبات او انشطة اساسية 

ر من الباحثين الى بناء نماذج اسرية االطفال، واجبات اقتصادية، توزيع الميام، اتخاذ القرارات، دفعت الكثي

" حول ىربستبناءا عمى ىذه الواجبات و طرق توزيعيا بين افراد االسرة، و نذكر منيا الدراسة التي قام بيا "

 (2)االسرة االشتراكية الحضرية، حيث وضع اربع نماذج اساسية ىي=

 :النموذج االستقاللي 

الحرية و االستقبللية في اداء االعمال، و االدوار يحددىا كل في ىذا النموذج يكون لمزوج و لمزوجة كامل 

 طرف بناء عمى تصور خاص.

 :نموذج الزوج المسيطر 

في ىذا النموذج يكون لمزوج كامل السمطة في اتخاذ القرارات بمفرده، و يقوم بتحديد االدوار دون استشارة 

 الطرف االخر.

                                                 

  1( بن العمري يوسف،- مرجع سابق-، ص >8. 
  2( –نفس المرجع-، ص 94-91.  
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 :نموذج الزوجة المسيطرة 

الحاالت التي تنفرد فييا الزوجة باتخاذ القرارات االسرية، و التي عمى اساسيا يتم تحديد و يمثل ىذا النموذج 

 توزيع االدوار.

  :النموذج التوفيقي 

يمثل ىذا النموذج الحاالت و الوضعيات التي يشترك فييا الزوج مع زوجتو باتخاذ القرارات االسرية و التي 

 لواجبات بصفة توافقية.عمى اساسيا يتفقان عمى توزيع الميام و ا

 :االسرة المشتركة 

و ىي االسرة التي يشترك الزوج وزوجتو معا في اتخاذ القرارات االسرية، و يكون توزيع االدوار داخل ىذه 

نفس الدور بصفة متبادلة دون طرح اي  بأداءاالسرة يتميز بمرونة كبيرة، حيث يمكن الحد الزوجين ان يقوم 

 (1)في تنفيذىا كذلك.و اشكال، فالزوجان يشتركان في اتخاذ القرارات 

 :االسرة المستقمة 

و  يكون فييا الزوجين كل واحد منيما يتمتع باستقبللية عن االخر فيما يخص اتخاذ القراراتىي االسرة التي 
 ادائيا، دون الرجوع الى راي االخر.

  المتساندة:االسرة 

معا في اتخاذ القرارات االسرية، كما يقومان بتوزيع االدوار و ىي االسرة التي يشترك فييا الزوج و الزوجة 
 بشكل يضمن ادائيا بشكل متكامل بما يخدم مصمحة االسرة.

 

                                                 

1( بن العمري يوسف،- مرجع سابق-، ص 94.  
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 ديناميكية توزيع االدوار:-2

، ىذه المكانة المرأةمكانة  االسرية ىوان اىم ما يمفت االنتباه عند دراسة طبيعة او شبكة العبلقات     
خاصة الدور االقتصادي، فاذا كان دورىا اىم من مرتبطة لحد كبير بالدور الذي تقوم بو داخل االسرة، 

الرجل استطاعت ان تزيد من سمطتيا داخل االسرة ومن ثمة مكانتيا، اما اذا كان دورىا ثانوي فان مكانتيا 
 وسمطتيا تتأثر بيذا الدور.

 (1)تتمثل العوامل المؤثرة في تحديد مكانة الزوج او الزوجة داخل االسرة في=و 

ان ممارسة االنسان لمزراعة وما عقبو من استقرار، زاد ذلك من مسؤولية الرجل االسرية فقد اصبح ىو  -
 .المرأةالمالك لمعقار الزراعي الشيء الذي رفع من مكانتو و قمل من اىمية 

 بأعمالفقيام الرجل  المرأةتقسيم العمل كان ليا اثرا كبير في تحديد مكانة كل من الرجل و ان طبيعة  -

من خبلل تمبية حاجياتيما، مستغبل بذلك الفروق الفيزيولوجية التي يممكيا  لؤلسرةانتاجية ضرورية بالنسبة 

. و ىذا لؤلسرةبالنسبة تعتبر ثانوية  بأدوارالرجل زاد من مكانتو و سمطتو، خاصة في ضل قيام الزوجة 

 ما سوف يوضح في الفصل الثالث من الدراسة.

بعد تطور وسائل االنتاج وما صاحبو من تغير اجتماعي شمل المنظومة الثقافية و القيمية لممجتمعات،  -
في االرتفاع خاصة بعد خروجيا لمنشاط االقتصادي في ضل عدم وجود اي عائق  المرأةمكانة  بدأت

 بأىميةاىميتيا بالنسبة لمنسق االسري  فأصبحتدون قياميا بيذا النشاط او ذلك، فيزيولوجي، يحول 
 الرجل، و ىذا ما يراد الوصول اليو من الدراسة.

و دورىا داخل االسرة  نتيجة تغير المنظومة االجتماعية و االقتصادية  المرأةىذا التغير في مكانة      

لممجتمعات االنسانية، دفع الكثير من الميتمين بشؤون االسرة الى اعتبار ان المكانة و السمطة و تحديد 

االدوار االسرية ليست بناءات مستقرة، و انما ىي بناءات ديناميكية تخضع لمتغيرات التي يشيدىا كل 

بدوره باالنساق االجتماعية االخرى االقتصادية منيا و  المتأثرر من عناصر النسق االسري، عنص

 الثقافية.
                                                 

1( بن العمري يوسف،- مرجع سابق-، ص 97.  
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 خالصــــــــــــــــــــة:

تم التطرق في ىذا الفصل لعدة عناصر كنظرية الدور، مبادئيا، انواع االدوار االجتماعية باإلضافة       

ان نظرية الدور تعد من  االجتماعيين. و بالتالي يمكن القولالي توضيح العبلقة بين الدور و المكانة 

ذلك ان الدور االجتماعي ينطوي عمى واجبات و حقوق اجتماعية، االجتماع، النظريات الحديثة في عمم 

عمما  فواجبات الفرد يحددىا الدور الذي يشغمو، اما حقوقو فتحددىا الواجبات و الميام التي ينجزىا المجتمع.

ان الفرد ال يشغل دورا اجتماعيا واحدا بل يشغل عدة أدوار تقع في مؤسسات مختمفة، و ان األدوار في 

المؤسسة الواحدة ال تكون متساوية، بل تكون مختمفة، فيناك أدوار قيادية و أدوار وسيطة و أدوار غير 

 .بين المكانة و الدور االجتماعيين، وىنا تبرز العبلقة الىو حمقة الوصل بين الفرد و المجتمع ورسمية، 

، من االتجاه درست عدة زوايا سوسيولوجية لتوضيح ذلك معتفي المج المرآةو لتحديد دور و مكانة    

     .المحافظ الى المتحرر و المعتدل، و لكل وجية نظر خاصة بو

 



في المجتمع الجزائري المرأةر ادو أمكانة و          الثالث:                        الفصل  
 

ر المرأة في المجتمع الجزائري.ادو أمكانة و  الفصل الثالث:   

 

يد:ـــــتمه        

. التقميدي في المجتمع الجزائري ةاالجتماعير ادو المكانة و األمحددات  اوال:  

في المجتمع الجزائري. و نسق القيم التغير االجتماعي :ثانيا   

.التقميدية و الحديثة محددات مكانة المرأة في االسرة الجزائرية :ثالثا  

في المجتمع الجزائري. لممرأةاالدوار االجتماعية الجديدة : رابعا  

.الحديث المرأة في المجتمع الجزائرير ادو أتغير  : عواملخامسا  

         .ةـــــــخالص    
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 تمهيــــــــد:

ت مياـ أنصؼ المجتمع فيي: االـ، األخت، الزوجة، و الزميمة في العمؿ...الخ، فيي تبو  المرأةتعد       

الوقوؼ اماـ مختمؼ تحديات العصر  وىامة اثبتت لمجميع عمى انيا العنصر الفعاؿ في تحرير البالد 

 باعتبارىا جزء مفالجدد لممرأة اىتـ بالمرأة  ةر االجتماعيادو التكويف الميني و عالقتو باألالراىنة. فموضوع 

مجتمعيا المضطر الى  بأوضاعو تحدياتيا يتغير  المرأةمف الخصائص. فتغير أدوار جممة لو  المجتمع

و ىذا ما يتـ  .المرأةو دورىا تحديا محددا في ذات  ةأالمر ي مركز ال يزاؿ التغير ف و تغيير في أوضاعو

تحديد محددات مف خالؿ وذلؾ المجتمع الجزائري و خصوصياتو، في  خاصةتوضيحو في ىذا الفصؿ 

، ومف ثـ التغير االجتماعي ونسؽ القيـ في في المجتمع الجزائري التقميدي ةر االجتماعيادو المكانة واأل

لممرأة مع ابرازىا في االسرة الجزائرية التقميدية  ةر االجتماعيادو الجزائري لتوضيح التغير في األالمجتمع 

 .والحديثة، وصوال الى االدوار االجتماعية الجديدة لممرأة و ابراز عوامؿ تغير ىاتو االدوار
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 :التقميدي في المجتمع الجزائري ةلممرأ ةاالجتماعي رادو األمكانة و اوال: محددات ال

التاريخ يشيد أّف المرأة الجزائرية في القديـ ودوف سمخيا عف طبيعة أغمبية المجتمعات في ذلؾ  اف     

العيد، قد استطاعت بحيويتيا و قوتيا وكفاءتيا أف تعمؽ عمى الدواـ مظاىر ومعاني االحتراـ والتقدير ليا 

مجاالتيا في الحرب والّسمـ ، مع  وسط األسرة والمجتمع ، وأف توّسع مشاركتيا في الحياة اليومية العامة بكؿ

ذا كانت مراحؿ معينة مف ىذا التاريخ قد سّجمت تولي المرأة لمسؤوليات  وجودىا كقاعدة أساسية لألسرة ، وا 

. و قيادية كانت فييا صاحبة األمر والنيي ، و صاحبة الكممة األخيرة في جالئؿ األمور وقت الشّدة واليسر

 زة و ذلؾ وفقا لمعايير مختمفة نذكرىا كالتالي:ىذا ما اعطاىا دور ومكانة ممي

 في المجتمع الجزائري: ةر االجتماعيادو حدد لممكانة و األالسن كم-1

كؿ فرد في بناء اجتماعي يواجو بداخمو نظرة االخريف الذيف ىـ في وضع المسؤولية بالنسبة لتنشئتو      

 .ادوار يمعبيا في المجتمع ، و بالتالي لكؿ فردوبذلؾ تكوف بصيرة االخريف مفروضة عميو

نظرة االخريف التي بينو وبيف الواقع، وعمى  فالمرأة ولدت في بناء وعالـ اجتماعي موضوعي. وتتوسطو      

أساس ىذه البصيرة يتشكؿ وعييا ومشاعرىا، في عالقتيا بالواقع االجتماعي.  وعمى أساس تمؾ النظرة تأخذ 

المرأة األدوار واالتجاىات وتجعميا خاصة بيا وبذلؾ تصبح ذات المرأة انعكاسا لالتجاىات التي اخذت مبدئيا 

لؾ بالنسبة لممكانة، فتكوف مكتسبة وراثيا يأخذىا مف اسرتو او الطبقة االجتماعية وكذ .بصيرة االخريف

. كما يمكنو اف يغيرىا او يستبدليا وىذا راجع الختباراتو. وفي  )1(المنتمي الييا، فيي تحدد مف قبؿ المجتمع

االسرة الجزائرية  ظؿ القيـ االجتماعية وفي كنؼ اإلقامة الجماعية المشتركة مع الكثير مف األوالد في

التقميدية، فاف كبير السف يرأس ويدير شؤوف العائمة. فاألولوية والقيادة دائما ترجع الى األكبر سنا باعتباره 

 .األكثر حكمة واألكثر خبرة في شؤوف الحياة. وأكثر األشخاص حفاظا عمى مبدا التماسؾ العائمي
                                                 

  .199، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، -المجتمع و الثقافة و الشخصية-( عبد العاطي السيد، 1
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جزائري عمى تغيير المكانات واألدوار داخؿ االسرة لقد ساعدت التغيرات التي طرأت عمى المجتمع ال    

جيؿ الو  قديـجيؿ الالالحديثة وبالتالي تغيير القيـ والسموؾ، االمر الذي أحدث صراع األجياؿ أي بيف 

فمف خالؿ ىذا التطور بدأت مكانة المرأة تقوى ولـ تعد مجرد نموذج تقميدي، فغالء المعيشة وازمة  المعاصر،

معمؿ وغيرىا مف مظاىر التغيير كانت وراء تغيير دور ومكانة المرأة في المجتمع السكف، وخروجيا ل

 (1).الجزائري

 في المجتمع الجزائري: ةر االجتماعيادو الجنس كمحدد لممكانة و األ -2

تكد و تكدح و تساىـ بكؿ طاقاتيا في رعاية بيتيا و افراد اسرتيا، فيي االـ التي تقع عمى  المرأة        

عاتقيا مسؤولية تربية األجياؿ القادمة، و ىي الزوجة التي تدبر البيت و توجو اقتصادياتو، و ىي بنت او 

و لكف  .في بناء المجتمع دورا ال يمكف اغفالو او التقميؿ منو المرأةاخت، و ىذا يجعؿ الدور الذي تقوـ بو 

عمى القياـ بيذا الدور تتوقؼ عمى نوعية نظرة المجتمع الييا و االعتراؼ بمكانتيا و دورىا في  ةأالمر قدرة 

 .  )2(المجتمع

السياسات، ففرض ينالؾ تميز في ف ،كما يعد التمييز حسب الجنس مستمر و ال يزاؿ جزءا مف الحياة     

الحصوؿ عمى المساواة في االجر و في العمالة و في الحصوؿ عمى الخدمات و المساواة في المشاركة 

 .السياسية، قد يعترؼ بيا رسميا، لكف دوف انفاذ فعاؿ لمقوانيف

الجاه و  يمثموف السمطة وو يممكوف ويرثوف و ينسب إلييـ، فيـ الذيف الذكور، عمى  رتكزت فاألسرة الجزائرية   

لمجتمع التقميدي قائـ ا اف .الشرؼ، بيـ تنشأ األسرة والييـ ينتيي كؿ ما يتعمؽ بيا مف تنظيـ أو تسيير أو قرار

بالرجاؿ و قرار كؿ شيء إلييـ يعود. أما المرأة فإنيا عنصر ثانوي داخؿ األسرة، التي تجد تمثيميا 

                                                 
 . 169، ص -سابؽمرجع -( عادؿ مختار اليواريف، 1
، 1972سبتمبر  ،المياف، تقرير نيائي ، سرس-مؤتمر دور المرآة العربية في التنمية القومية-( المركز االقميمي لتعميـ الكبار، 2

 . 7ص 
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االقتصادي و االجتماعي و السياسي في األب وحده، بوصفو شخصيتيا المعنوية. إف مكانة المرأة، و إف 

وجدت، فيي دونية، تتحسف أو تسوء تماشيا مع مراحؿ األسرة الحياتية. لذلؾ، فإف مكانة المرأة الحديثة العيد 

االعتبار األكبر يذىب إلى المرأة التي بالزواج تختمؼ عف مكانتيا أما أو حماة. و بيف النساء أنفسيف، فإف 

تجتمع فييا أكثر الصفات اإليجابية مف نسب أصيؿ و شرؼ و حسب و ديف، باإلضافة إلى إبدائيا كفاءاتيا 

 و قيميا و خصوصيتيا األنثوية.

إف أنماط المعيشة المختمفة في المجتمع التقميدي تعتمد توزيعا لألدوار و تقيـ فصال صارما بيف     

نسيف، وفؽ نظاـ محدد لمقيـ يشكؿ عناصر المخياؿ األبوي، بصورة ال يمكف معيا لممرأة أف تكوف ليا إاّل الج

المكانة التي منحيا إّياىا مجتمع الرجاؿ. فالتمييز الجنسي تمييز يتجمى في األدوار و في المجاالت المقسمة 

 فإف المرأة ال تكوف امرأة و الرجؿ ال ، و إالّ اإللتباسبحيث ال يكوف ثمة شيء يجب أف يدعو إلى  ،بينيما

 (1.)يكوف رجال

و لكؿ اسرة جزائرية مقومات تحدد عالقات افرادىا، و تحدد مكانة و مركز كؿ عضو فييا سواء كاف رجؿ   

 او امرأة، و ىو ما يوضح ادوار كؿ منيما و التي تتغير وفقا لمظروؼ االجتماعية و المستوى الثقافي. 

 

 

 

 

 
                                                 

، المجمة الجزائرية  في االنثروبولوجيا -وضعية المرأة و العنؼ داخؿ األسرة في المجتمع الجزائري التقميدي-محمد حمداوي،  (1
 http://insaniyat.revues.org/8047و العمـو االجتماعية، متاح عمى الرابط التالي:
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 في المجتمع الجزائري:  و نسق القيم التغير االجتماعي ثانيا:

يقرىا المجتمع  ،األسرة ىي منظمة اجتماعية رئيسية وفييا يعيش رجؿ أو أكثر مع امرأة أو أكثر      

المعترؼ بيا مع إقامة األوالد معيـ في معيشة واحدة، والزواج  باإلضافة إلى الواجبات والحقوؽ االجتماعية

أو  ةنووي فاألسرة قد تكوف  متعدد مف ناحية األزواج أو الزوجات أو يكوف زواجا جماعيا أحاديا أوقد يكوف 

األىمية وقد تكوف مركبة أو  زوجية حيث تكوف رابطة الزواج في ىذه األسرة تحتؿ المكانة األولى مف حيث

ضوا في أسرتيف نوويتيف أو يكوف الشخص الواحد ع ممتدة فإذا كانت مركبة مف ناحية العالقة الزوجية حيث

أف تحدد بالنسبة لكؿ مف الزوج أو الزوجة أما إذا كاف التركيب مف  أكثر تعرؼ ىذه الظاىرة بالتعدد ويمكف

 الدموية. بالدـ ، تكوف بصدد الكالـ عف األسرة المكونة مف عدة أجياؿ ويطمؽ عمييا األسرة ناحية عالقتو

 ائري:القيمي في المجتمع الجز  النسقخصائص -1

تعرؼ القيـ مف خالؿ تجسيداتيا  اي األفعاؿ أو األشياء التي تتطابؽ مع ما تتطمبو، و القيـ شبكة         

 (1) .معقدة مف العالقات الداخمية، ىذه العالقات التي تربط النظاـ القيمي ببعضو و تجعؿ منو نظاما ىرميا

كاف ليا  ،االجتماعي و االقتصادي نظاموو قد شيد المجتمع الجزائري في اآلونة االخيرة تغيرات في      

دور بارز في احداث تغييرات عمى مستوى النسؽ  القيمي لممجتمع، و يمكف تحديد اىـ خصائص و سمات 

 ىذا البناء القيمي عمى النحو التالي:

ري يتميز بصفة التعقيد فيو كياف معقد متشعب يختمط فيو الحاضر ( اف البناء القيمي في المجتمع الجزائ أ

بالماضي و تتداخؿ عناصر المادة بعناصر الروح و تتصارع فيو تيارات دينية و اخرى دنيوية فيو يتسـ 

                                                 
 .17، ص 2004، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، -ظاىرة التطرؼ-( محمد احمد بيومي،  1
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تاريخية و اقتصادية و  ألسبابانساؽ القيـ بيف السمبية و االيجابية  تأرجحتبالتناقض و االزدواجية فقد 

 اجتماعية و سياسية، و بذلؾ قد ال تصبح فيو انماط الحياة و االنظمة منسقة مع القيـ.

تعايش القيـ التقميدية مع القيـ الوافدة يحدث عادة في مراحؿ االنتقاؿ و حيث اف المجتمع الجزائري  اف ( ب

فبرزت   ،واضحا تأثرا تأثراتجاىاتو السموكية قد فاف المنظومة القيمية التي تحدد  ،يمر حاليا بيذه الفترة

سموكيات مستحدثة عمى المجتمع الجزائري اضافة الى مستويات تقبؿ الفرد لبعض القيـ و رفضو لمقيـ التي 

 ،التي تختمؼ معيا بشكؿ او باخر السيما اذا اخذ بعيف االعتبار المرحمة العمرية لمفرد ،تعارض توجياتو

و  .بة في التجديد اضافة الى سعييـ لكؿ ما ىو جديد و كسر الجمود في القيـ التقميديةالنيـ يتمتعوف بالرغ

منظومة القيـ  لدى افراد المجتمع الجزائري بيذه التحوالت السريعة و احدثت تحوالت نوعية اثرت  تأثرتقد 

 و التالي:في نسؽ القيـ و السيما القيـ الشخصية و االسرية و يمكف ايضاح ىذا التحوؿ عمى النح

  االجتماعيةالقيم: 

القيـ المتعمقة بشخصية الفرد في جوانبيا النفسية و العقمية حيث يتبناىا الفرد  الجتماعيةو يقصد بالقيـ ا      

و يستخدميا لتشكيؿ نسقو المعرفي الذي يوجو تصرفاتو و سموكو و ىي اما معتقدات ثابتة نسبيا تمثؿ لمفرد 

الرضا عف  احكاما معياريا او معيارية او غايات يسعى لتحقيقيا. و تشمؿ عدة قيـ منيا: كسب الثروة و

الحياة و الرضا عف الذات و التعاوف و االعتراؼ بالخطأ و الدفاع عف الحؽ او قيـ عقمية تعمؿ كموجيات و 

ضوابط لمتفكير العممي مثؿ: الطموح و االنفتاح الثقافي و حب االستطالع و تقبؿ النقد و االبداع و 

 (1)التخطيط.

مجتمع حديث و متطور لديو قيمو الثقافية  كؿ، و االجتماعيةفي التحوؿ في القيـ ميمة  مرحمة الشبابف    

الخاصة بو ، و قد تعرض المجتمع الجزائري كغيره مف المجتمعات االخرى الى تحوالت متسارعة و متالحقة 

                                                 
 .100، ص 2002، دار النيضة العربية، القاىرة، -القيـ السموكية-( حسيف عقؿ محمود عطا،  1



لمرأة في المجتمع الجزائريل ةاالجتماعي رادواألمكانة و ال          الفصل الثالث:                  

 

 

- 85 - 

اجتماعية و اقتصادية و تكنولوجية اىتزت عمى اثرىا قيـ افراده ما اوجد ازمة مف القيـ و لعؿ اوؿ مظاىر 

ما يسميو عمـ االجتماع بالصراع القيمي و يالحظ ىذا الصراع بيف القيـ االصمية التي توارثيا  ىذه االزمة

االبناء عف االباء و االجداد و ظمت تييمف عمى سموؾ الناس و حياتيـ و تعبر عف نفسيا ابمغ تعبير عف 

صراعا لدى الشباب التي تتعارض في مضمونيا مع القيـ االصمية ما اوجد  ،(1)انجازات القيـ الوافدة

الجزائري في االنتماء الموزع بيف قيمو االصمية و الوافدة االمر الذي ادى بدرجة كبيرة الى عدـ االستقرار و 

عدـ قدرتيـ عمى التمييز بيف ما ىو صواب و ما ىو خطأ، و عمى االنتقاء و االختيار بيف القيـ المتصارعة 

يوجد صراع  قوي بيف القيـ المادية و القيـ الروحية اثر في  حيث جتماعية،في مجتمعنا والسيما القيـ اال

  .سموكيات الشباب في المجتمع اذ يعيش االنساف تناقضا واضحا في الفكر و القوؿ و العمؿ

تعرض المجتمع الجزائري كسائر المجتمعات العربية االخرى الى خطر تذويب ثقافي و متغيرات  كما    

تناقضات في البنى االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و  فأوجدتلعالـ قيمية فرضتيا التحوالت في ا

السموكية ما يؤكد ما اشارت اليو االدبيات االجتماعية الى اف السموؾ البشري و االجتماعي يتحدد في ضوء 

اربعة مؤثرات اساسية و ىي: قيـ الثقافة، و البناء االجتماعي و الشخصية و البيئة و في الوقت نفسو فاف 

غير مباشر عمى الشخصية مف خالؿ البناء االجتماعي و البيئي و انو يمكف اخذ  تأثيرالثقافية تؤثر القيـ ا

 تصور عف شخصيات االفراد مف واقع سموكيـ و افعاليـ االجتماعية.

 :القيم االسرية 

لتكويف  تعد االسرة احد النظـ االجتماعية الميمة لدى كؿ المجتمعات االنسانية و ىي النظاـ االساسي     

اي مجتمع انساني و تقـو االسرة بالعديد مف الوظائؼ الميمة في البناء االجتماعي و قد قسـ البعض 

 وظائؼ االسرة الى قسميف:
                                                 

،  28/07/2010جامعة المسيمة ،،  -التغير االجتماعي وأثره عمى سموؾ الشباب في المجتمع العربي-( السعيد بف يمينة، 1
 /sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtmaمتاح عمى الرابط التالي:  
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 وظائؼ فيزيقية )مادية( التكاثر الرعاية و الحماية.-1

اداتو عف طريؽ وظائؼ اجتماعية و ثقافية و عاطفية مثؿ تربية الفرد وتمقينو ثقافة مجتمعو و قيمو و ع-2

 (1)التنشئة االجتماعية و الثقافية.

و يشير الساعاتي إلى اف دور االسرة التربوية يتمثؿ في قياميا بعمميات التنشئة االجتماعية المختمفة و    

و  تعمؿ عمى رعاية افرادىا و االىتماـ بشؤونيـ و نقؿ ثقافة المجتمع السائدة مف قيـ و عادات و تقاليد

 لألسرةاكساب االفراد الميارات و الخبرات و االنماط السموكية المقبولة اجتماعيا و كذلؾ تدعيـ قيـ االنتماء 

 (2)و المحافظة عمى سمعة و شرؼ العائمة.

عمى المجتمع  طرأتاالسرة الجزائرية بنائيا ووظيفيا بعوامؿ بعوامؿ التحوؿ و التحديث التي  تأثرتو لقد     

الجزائري بعد التحوؿ مف االقتصاد المركزي الى اقتصاد السوؽ و بدا يعيش مراحؿ ىذا لتحوؿ الذي ادى الى 

احداث تغيرات سريعة و شاممة اثرت بنائيا و وظيفيا في المجتمع تمثمت في ظيور المؤسسات الحديثة في 

التحوالت المتالحقة في فسرة التقميدية السابقة معظـ المجاالت و عمى مختمؼ االصعدة التي تقوـ بوظائؼ اال

و المجتمع ىي نتائج عوامؿ التحضر و سرعة انتشار وسائؿ االتصاؿ التقني و االنفتاح الثقافي عمى العالـ 

سيء الى القيـ و الموروثات الحضارية  وما ىاحدث تغيرات قيمية واسعة النطاؽ منيا ىو مفيد ومنيا التي 

 تأكدهلمنطمؽ القيـ االسرية اىـ قيـ في المجتمع الجزائري  و أي مجتمع عربي و ىذا ما . مف ىذا الممجتمع

 "المجتمع ألفراداالسرة مف اىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى غرس القيـ الثقافية االيجابية  اف:"نوال سميمان 

 بيذه التحوالت بنائيا و وظيفيا. تأثرت الجزائرية  فاألسرةو بالتالي  ،(3)

                                                 
  .179، ص 1992، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، -االتجاىات المعاصرة في دراسة االسرة-( عمياء شكري، 1
  .116، ص 1982العربية لمطباعة و النشر، بيروت،  ، دار النيضة3، ط-عمـ االجتماع االقتصادي-( حسف الساعاتي، 2
، 1992دار النيضة العربية، القاىرة،  ،-التنشئة االجتماعية و القيـ السياسية لدى الطفؿ المصري-( نواؿ سميماف رمضاف، 3

  .87ص
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 بعدة عوامؿ مترابطة منيا ما يمي: ارتبط ،اصبح مف الحقائؽ الواقعيةالجزائرية و الف التحوؿ في االسرة    

 العامل الديمغرافي: -

اف لمنمو السكاني في الجزائر دور بارز في التحوؿ االسرة الجزائرية حيث شيد المجتمع الجزائري كثافة     

سكانية و معدالت مواليد مرتفعة اضافة الى حركة اليجرة الداخمية الكبيرة و استحداث مناطؽ عمرانية  جديدة 

ؿ في ظروؼ االسرة االقتصادية و و ارتفاع نسب الشباب و خروج النساء لمعمؿ عوامؿ ادت الى تحو 

 (1)االجتماعية و الثقافية و مف ثـ وظائفيا.

 العامل االقتصادي: -

 ، اف التحوؿ االقتصادي الذي شيدتو الجزائر اثر بشكؿ كبير في حياة الفرد و انعكس ذلؾ عمى االسرة     

لمعمؿ و ارتفاع معدالت  المرأةاضافة الى خروج  .و اوجد عدة مشكالت اقتصادية في االسرة الجزائرية

اخرى اوجد تغيرا كبيرا في دور  ألسرمقابؿ دخؿ كبير  ،البطالة و تنامي مستوى الفقر في بعض االسر

و مف ثـ اثر ذلؾ كثيرا عمى  .االسرة الجزائرية و مكانتيا نتيجة ىذه التقمبات االقتصادية السريعة و المتالحقة

 .دورىا في عممية التنشئة االجتماعية

 امل التقني:الع -

و يقصد بالتقنية فف استخداـ وسائؿ التقنية الحديثة مف حاسبات الية و اجيزة حاسوب في المشروعات     

في االصؿ لمتقميؿ مف المجيود العقمي و الجسماني الذي يبذلو االنساف  نشأتاالقتصادية و االجتماعية و قد 

                                                 
، مجمة العمـو االجتماعية العدد -مظاىر التغير القيمي في األسرة الجزائرية دراسة ميدانية مدينة باتنة نموذجا-( فطيمة دريد، 1

  http://revues.univ-setif2.dz، متاح عمى الرابط التالي:  2009ماي  08
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جد وقت فراغ طويؿ اضافة الى المساىمة في في العمؿ قصد رفع مستواه الترفييي و المعيشي  مما او 

 (1)معدالت البطالة و السيما بيف اوساط الشباب.

كثيرة عمى االسرة مف حيث بنائيا و وظائفيا لذلؾ نجد اف حجـ االسرة  تأثيراتو قد كاف لمتقدـ التقني     
عمى العالقات داخؿ االسرة التي  التأثيرفي عصر التقنية يتحوؿ مف االسرة الممتدة الى االسرة النووية و 

 تغيرت الى حد بعيد فضعفت سمطة االب و ارتفعت منزلة االـ و تقمصت وظائفيا االسرية و االجتماعية.

 العامل االيديولوجي: -

تعني االيديولوجية النظاـ الفكري و العاطفي الذي يعبر عف مواقؼ االفراد عف العالـ و المجتمع و قد     

و قد تعرض  .(2)ح بصورة خاصة عمى االفكار و المواقؼ و العواطؼ الدينية و السياسيةطبؽ ىذا االصطال

المجتمع الجزائري لمحاولة تغريب ثقافي كسواه مف المجتمعات العربية عبر مراحؿ مف الغزو الثقافي و 

 الفكري ما اثر كثيرا عمى المنظومة الفكرية و االيديولوجية.

 العامل الثقافي: -

اف ارتفاع مستوى التعمـ في المجتمع الجزائري و تعرضو لميجرة نحو الخارج خاصة الى اوروبا و الى        

 التأثيراضافة الى  ،تحديدا طمبا لمعمؿ و لمتعمـ بالنسبة لفئة الطمبة جعميـ يطمعوف عمى ثقافة الغير ،فرنسا

الكبير لوسائؿ االعالـ اوجد خمال ثقافيا في المجتمع الجزائري نتيجة لمتحوالت االقتصادية و االجتماعية و 

اثر سالبا في عممية التنشئة  .(3)الثقافة في المجتمع الجزائري بيذه الثقافات تأثيرادى الى استدماج القيـ و 

 رة الجزائرية.االجتماعية و تحوؿ في االدوار و المكانات و وظائؼ االس

                                                 
، مقاالت و دراسات و ابحاث -التغير القيمي السوسيو ثقافي في المدينة الجزائرية : المظاىر و األبعاد- ليمى بمعيفػة، (1
جتماعية، قسػـ عمػـ االجتمػاع، جامعػة فرحات عباس سػطيؼ، متاح عمى الرابط التالي: ا

sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma 
  http://alhiwartoday.net، متاح عمى الرابط التالي: -سوسيولوجيا التحوالت القيمية في عالـ اليـو- (2
 . سابؽ( ليمى بمعيفػة، مرجع 3
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 التحوالت االجتماعية و االقتصادية و السياسية التي عرفتها الجزائر:-2

تعد ظاىرة التحوؿ في العقد االجتماعي قديمة قدـ المجتمع حيث تنعكس اثار ىذا التحوؿ عمى كافة        
و المجتمع الجزائري كسائر المجتمعات  الجوانب في المجتمعات بصورة لـ تالفيا اي مرحمة تطورية سابقة.

المحيطة و ما تبعيا مف اثار و ظيور  ةاإلقميميعف ىذه التحوالت العالمية و السياسية و  بمنأىاالخرى ليس 
و المتمثمة في الثورة اليائمة ، (1)ما يسمى بسيادة القطب الواحد و مواكبة افرازات ظاىرة العولمة في ىذه الفترة

و تنامي ظاىرة االرىاب فكاف لزاما عمى  .التكنولوجيا و تغير كثير مف المفاىيـ و القيـ خاصةلالتصاالت و 
في ظؿ ىذه الظروؼ و االحداث و التي كاف ليا كبير االثر عمى عممية التكافؿ  يتأثرالمجتمع الجزائري اف 

التي عرفيا  التآزرو  اذ مست العديد مف مظاىره و ادت الى تراجع صور التكافؿ و التضامف ،االجتماعي
 في ما مضى.

و قد عرؼ المجتمع الجزائري كباقي المجتمعات االخرى جممة مف التغيرات و التحوالت التي مست        

مختمؼ جوانب الحياة في العديد مف المجاالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية و الثقافية فقد عرؼ 

تصاد الموجو الى اقتصاد السوؽ كما و عرؼ النظاـ االجتماعي تحوال النظاـ االقتصادي تحوال جذريا مف االق

عديدة بتحولو مف القيـ الجماعية الى  ألزمنةكبيرا بتخميو عف بعض القيـ التقميدية التي ظؿ محافظا عمييا 

الفردانية و مف مظاىر التماسؾ االجتماعية الى االنانية و تغميب المصمحة المادية و عدـ االحساس 

كما عرؼ نظاـ و شكؿ االسرة تغيرا باالنتقاؿ مف نظاـ االسرة الممتدة الى االسرة النووية و مف  خريفباأل

مف االحادية الحزمية  ؿنتقاباالالقيـ التقميدية االصيمة الى قيـ الحداثة و عرؼ النظاـ السياسي تحوال بارزا 

الى التعددية ىذه التغيرات كانت ليا انعكاسات عمى نظـ المجتمع و مكوناتو البنائية و منيا النسؽ القيمي 

بيف شرائح المجتمع الجزائري و اطيافو، و  التآزرالخاص بمظاىر التكافؿ االجتماعي و صور التعاوف و 

التحوؿ القيمي في المجتمع الجزائري االمر الذي ىذه المحطات اثرت بال شؾ بشكؿ كبير في ظاىرة 

 القيمي في المجتمع الجزائري. النسؽيستدعي القاء الضوء عمى سمات و خصائص 
                                                 

، متاح عمى الرابط التالي:   -التحوالت االقتصادية و االجتماعية في الجزائر-( 1
www.chourok.net/vb/showthread.php  
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 مظاهر التحول في االسرة الجزائرية:-3

انعكست التحوالت  االجتماعية و الثقافية و االقتصادية التي شيدىا المجتمع الجزائري نتيجة لمتحضر و     

 (1)فييا تحوالت جذرية يمكف ابرازىا في الجوانب التالية: فأحدثتالتقدـ عمى االسرة الجزائرية 

  تركيبة االسرة:تغيير في 

تجاىمو  نتيجة التغيرات االقتصادية و االجتماعية في لقد تحولت االسرة الجزائرية تحوال ال يمكف      

 النواحي التالية:

االسرة الجزائرية في حالة تحوؿ مستمر مف اسرة ممتدة الى اسرة نووية نتيجة لتعقد الحياة االجتماعية و  -

 االقتصادية و نمو حركة التعميـ و تنامي المسؤولية الفردية.

 يجة تعقد الحياة االقتصادية و االجتماعية.ارتفاع سف الزواج عند الجنسيف نت -

تراجع ظاىرة تعدد الزوجات و ذلؾ لغالء المعيشة مف جية و ازمة السكف مف جية اخرى و ارتفاع  -

 المستوى الثقافي لدى المجتمع.

ة و انطالقيا لمعمؿ في مختمؼ الوظائؼ التي كانت أمف ابرز التحوالت في االسرة الجزائرية تعمـ المر و  -

 را عمى الرجؿ و قد ترتب عمى ذلؾ استقالليتيا مف سيطرة الرجؿ و السمطات التقميدية التي كانت سائدة.حك

  .ادى التحوؿ الذي حدث في بناء االسرة الجزائرية الى تحرر الشباب مف الضوابط و السمطة االبوية -

 

 
                                                 

، ت، بيرو 3ط ،، دراسات اجتماعية في العالـ الثالث، دار النيضة العربية-عمـ اجتماع التنمية-( نبيؿ احمد السمالوطي، 1
 . 338-336، ص ص 1981
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 وظائف االسرة: ير فيتغي 

كانت االسرة الجزائرية في السابؽ تقوـ بالكثير مف الوظائؼ فقد كانت تحمؿ كافة واجباتيا الطبيعية         

التحوالت  االقتصادية و  تأثيرو التنشئة االجتماعية االخرى اال انو تحت  لألطفاؿمف تناسؿ و تربية 

ولى االشراؼ عمى كثير االجتماعية انحصرت وظائؼ االسرة و برزت مؤسسات جديدة تقوـ بوظائفيا و تت

مف الشؤوف االقتصادية و التشريعية و التربوية و الدينية و اصبحت وظيفتيا محددة في التناسؿ و التنشئة 

 (1)االجتماعية االولية.

  الوضع االقتصادي و المهني:تغيير في 

مف خصائص االسرة الجزائرية في السابؽ اف االب ىو الذي يشرؼ عمى اعمالو االقتصادية و يوزع      

االقتصادي و  وضعياعمى تركيبة االسرة تغير  طرأتاالعماؿ عمى افرادىا ولكف نتيجة التحوالت التي 

كتيا ماديا في تحمؿ مياديف العمؿ و مشار  المرأةالميني اذ يالحظ اختالؼ ميف االبناء عمى االباء و دخوؿ 

 (2)جزء مف تكاليؼ الحياة.

  العالقات االسرية الداخمية:تغيير في 

االسرية عمى اساس مف التسمط اال انو مع ارتفاع  بأدوارىـباء في المجتمع الجزائري يقوموف كاف اآل      

و القيـ  اآلراءمستوى التعميـ و االتصاؿ و تنامي مستوى الوعي ظيرت لدى االبناء مجموعة مف االفكار و 

تختمؼ عف تمؾ التي حصؿ عمييا االباء في ظؿ ظروؼ فرضتيا حقبة زمنية خاصة بيـ و احدث تغيرا في 

و االبناء و االبناء و االميات مف عالقة خضوع و سيادة الى عالقة حوار و نموذج العالقة بيف االباء 

                                                 
1

، دار به مرابط نهىر -انتحوالث االجتماعٍت و االلتصادٌت و اثارها عهى انمٍم فً انمجتمع انجسائري-بوشهوش، محمد طاهر ( 

  .80، ص 1111، انجسائر، 1و انطباعت، ط

( –وفس انمرجع -، ص 81.
2
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استقاللية ما ادى الى ظيور النموذج التحرري  او الديمقراطي مف االباء في االسرة مقابؿ النموذج التسمطي 

 الذي كاف يسود داخؿ االسرة الجزائرية.

  اساليب التربية:تغيير في 

مف التحوالت التي تعرضت ليا االسرة الجزائرية تطبيؽ بعض االساليب الحديثة في التربية نظرا الرتفاع     

ىذا و اكدت العديد مف الدراسات و البحوث التربوية و  ،المستوييف الثقافي و االقتصادي في المجتمع

ىي المرحمة التي تتسـ بسيولة و  .ىمية التنشئة االجتماعية في تكويف شخصية الطفؿعمى أاالجتماعية  

لذلؾ يؤكد  (،1)سرتو في كؿ شؤوف حياتوأتشكيؿ و سرعة التقبؿ و التعمـ و يكوف الطفؿ شديد االعتماد عمى 

جتماع عمى دور االسرة في تكويف شخصيات االبناء و تحقيؽ قدر مف التوافؽ إلعمماء النفس و التربية و ا

 وفؽ معايير و قيـ المجتمع السائدة. النفسي و االجتماعي و التنشئة السميمة

      

 

 

 

 

 

 

                                                 

1( جووسون، -عهم االجتماع-، ترجمت2 عهٍا شكري و اخرون، دار انمعارف، انماهرة،1118، ص 19. 
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 :التقميدية و الحديثة محددات مكانة المرأة في االسرة الجزائرية ثالثا: 

معظـ ، يرتكز في عيشو عمى الزراعة، لذلؾ، فاف بما فييا االسرة الجزئريلقد كاف المجتمع التقميدي     
لوحدة القاعدية في المجتمع الجزائري تعتبر ا فاألسرة. ةتجار الحرؼ أو ال يعتمدوف عمى الفالحة وكانوا االسر 

اليـر األسري حيث يتكوف التقميدي و النموذج الذي عمى صورتو، تنتظـ كافة البنيات االجتماعية األخرى. 
و لكؿ فرد مف االسرة  قمتو ووسطو األبناء المتزوجوف و قاعدتو األطفاؿ و النساء. مف االب و الذي يعد

مكانة ودور منوط بو، بما فييا المرأة و التي تعتبر فرد مف ىاتو االسرة سواء كانت ممتدة او نووية حديثة او 
 تقميدية. و فيما يمي يتـ توضيح محددات مكانة المرأة في االسرة الجزائرية التقميدية و الحديثة.

 محددات مكانة المرأة في االسرة الممتدة: -1 

اف العائمة الجزائرية الممتدة مثمت قاعدة حياة المجتمع الجزائري، حيث كاف يشكؿ ىذا النموذج ميزة         

القسـ األكبر مف العائمة الجزائرية، و يعتبر االب الشخصية المركزية النافذة في العائمة و التي كانت تشمؿ 

و أحيانا تضـ حتى االعماـ و أبناء االعماـ،  األطفاؿ البالغيف المتزوجيف و زوجاتيـ و أوالدىـ الصغار،

في ىذا النوع مف االسرة تتميز  المرأةاألقارب او البعيديف، و يعيشوف في مسكف واحد، لذلؾ فاف مكانة 

بعد  متأخرةبالغموض، حيث لـ يكف معترؼ بيا بشكؿ واضح، فيي ال تحوز عمى أي سمطة اال في مرحمة 

 (1):المرأةيما يمي اىـ المحددات األساسية لمكانة وصوليا  الى مرتبة الحماة، و ف

 :المرأةدور التنشئة االجتماعية في تحديد مكانة  -أ

، و نظرا ألىمية ىذه العممية لألفراداذا كانت االسرة تمعب الدور الحاسـ في عممية التنشئة االجتماعية      

مختمؼ حاجاتو البيولوجية و تدريبو عمى  بإشباعالتي بفضميا يتعمـ الفرد كيؼ يتكيؼ مع ثقافتو و قبؿ ذلؾ 

أنماط السموؾ المختمفة التي تساعده عمى التكيؼ، فاف االـ تقوـ بالدور الفعاؿ و األساسي في ىذه العممية، 

غير اف اىـ ما يميز ىذه التنشئة في العائمة الجزائرية انيا في محتواىا تمييزية لصالح الذكور عمى حساب 

 منذ فاألنثىتجسد ىذه الفكرة رغـ انيا ضحية ىذا النظاـ التمييزي،  المرأةثر مف ذلؾ اف االناث، و األك
                                                 

1( روجً غارودي، -فً سبٍم ارتماء انمرأة-، ترجمت2 جالل مطرجً، دار اَداب، ط1، بٍروث، 1101، ص 19. 
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والدتيا و ىي بدرجة الى الوراء مقارنة بالذكر، فيي تولد بعيدة عف الفرح و االحتفاؿ، فوالدة الذكر في االسرة 

ى في االبف الرفيؽ في " "تحظى بمزيد مف الحماسة عف والدة االنثى، الف االب ير فرانز فانونحسب "

، ليس  (1)االعماؿ و الخميفة عمى األرض و العائمة بعد موتو، باإلضافة الى الوصي عمى االـ و االخوات" 

ىذا فحسب بؿ اف البنت تحظى بتربية مختمفة عف تمؾ التي يحظى بيا اخوىا الذكر، وكؿ شيء يحدث يأتي 

لتي تفتضييا المراحؿ األساسية لمحياة، كمناسبات الميالد، ليذكرىا بتفوؽ الذكر عمييا في مختمؼ المناسبات ا

 و قص الشعر ألوؿ مرة، و حفؿ الختاف...الخ.

 تصريحاف اكتشاؼ الفتاة ليذا التفضيؿ و ليذه الفروؽ، إضافة الى السمطة التي يمارسيا عمييا اخوىا ب     

مف والدييا و االسرة ككؿ، يجعميا تخضع و تتحمى بالطاعة و التنفيذ حتى ولو كاف األخ األصغر منيا، 

بالمقابؿ يدرب الذكر عمى اف يكوف ىو االمر والناىي، و اف ال يقبؿ أي مناقشة في اموره الخاصة مف قبؿ 

 إلبرازؿ لمشكمتيا و حريتيا، ووسيمة االناث، و في ظؿ ىذا الوضع كثيرا ما تحمـ بالزواج معتقدة بانو ىو الح

شخصيتيا، اال انيا في الواقع تصطدـ بعد الزواج بأشخاص اخريف يمارسوف عميو سمطة اشد مف االولى اال 

 و ىي تمؾ المتمثمة في سمطة الزوج و الحماة.

قانونية و اجتماعية ىي اف الفتاة في العائمة التقميدية تييا منذ والدتيا و بفضؿ التربية الف تقـو بوظيفة       

الزواج، و الذي ال يمثؿ في الحقيقة اال عممية مرور مف خضوع الى اخر، فالشكؿ يتغير بينما االستبداد 

بعد زواجيا تبقى غريبة عف عائمة زوجيا فيي ال تطمع اف ترث مف ممؾ اشخاص ىي غريبة  فالمرأةيستمر، 

 ذا انجبت ذكور.عنيـ، اال انيا بإمكانيا اف تحظى بأىمية بالغة ا

)االـ( دورا ىاما في التنشئة االجتماعية داخؿ االسرة حيث تعتبر بمثابة الحارس لمقيـ و  المرأةو تمعب      

االجتماعية، و يتمثؿ دورىا في عممية االستنساخ الثقافي، حيث اف اوؿ ما تقوـ بو في ىذا المجاؿ  التقاليد
                                                 

، 2014-03-09تاريخ: ، ب4398الحوار المتمدف، العدد ، -عند فرانز فانوف المرأةالعنؼ و -، الجزائري زىير دحمور(  1
 www.ahewar.org/debat/show.ar:  متاح عمى الرابط التالي

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%E5%ED%D1+%CF%CD%E3%E6%D1+%C3%C8%E6+%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%CD%E3%E4+%C7%E1%CD%D3%E4%ED+%C7%E1%CC%D2%C7%C6%D1%ED


لمرأة في المجتمع الجزائريل ةاالجتماعي رادواألمكانة و ال          الفصل الثالث:                  

 

 

- 95 - 

، اذ انو و في الوقت الذي تتميز باألنثىأىمية بالغة مقارنة ىو فصؿ الذكور عف االناث ايف يحظى الذكر ب

تتميز بتوجيو النصائح و األوامر  باألنثىعالقتيا مع ابنيا الذكر باالعتزاز و االفتخار، فاف عالقتيا 

لتحضيرىا لمواجية الحياة بعد الزواج، معممة إياىا أصوؿ الحشمة و الطاعة اجادة االعماؿ المنزلية منذ سف 

تحمؿ في ذاتيا بذور مكانتيا المتدنية، فيي تعيد انتاج وضعيا الحالي عف طريؽ  المرأةة، و بذلؾ فاف مبكر 

، و منو فاف النظاـ االبوي الذي تشكؿ التنشئة االجتماعية احد ألبنائياعممية التنشئة االجتماعية التي تقدميا 

 (1).المرأةقواعده األساسية ىو عبارة عف منظومة كاممة تعيد تشكيؿ دونية 

و ىذا  المرأةكما ال يمكف اىماؿ دور المدرسة كمؤسسة لمتنشئة االجتماعية، في تجسيد و تحديد مكانة       

السائدة في  لممرأةمف خالؿ البرامج التربوية التي تسميـ بقسط كبير في نقؿ الصورة و المكانة الحقيقية 

مف خالؿ ىذه المؤسسة االجتماعية لـ تكف اال استكماال لتمؾ المكانة المتدنية  المرأةالمجتمع، فمكانة 

تحصر مجاالت نشاطيا و  المرأةالموجودة في االسرة، حيث نجد اف البرامج المدرسية في تناوليا لموضوع 

ية في تدني متيازية الذكر، و بذلؾ فيي تتحمؿ جزءا مف المسؤولإتغرس تمؾ القيـ التقميدية التي تؤكد عقدة 

و تركز فقط  بالمرأةالى جانب مؤسسة المسجد و ما تعتمده مف دروس و خطب دينية تتعمؽ  المرأةمكانة 

في البيت و وظيفتيا في تربية األطفاؿ، مع اىماؿ الجانب المتعمؽ  المرأةعمى الجانب الخاص بدور 

 و خارج البيت. بات المشتركة داخؿفي الحقوؽ و الواج المرأةبالمساواة بيف الرجؿ و 

 دور الزواج في تحديد مكانة المرأة: -ب

التي تتزوج في تقاليد االسرة الممتدة ىي االوفر حظا لمحصوؿ عمى منزلة افضؿ في نظر  المرأةاف      

العانس وصمة عار  المرآةعائمتيا و جيرانيا، بؿ تحسد مف طرؼ قريناتيا عمى ىذا الوضع، لذلؾ أضحت 

 في االسرة و المجتمع و ىي عرضة لمختمؼ االتيامات، ويصطمح عمى تسمية "بايرة" كؿ فتاة تجوزت سف

                                                 
1

، بٍروث، 1، حواراث نمرن جدٌد، دار انفكر انمعاصر، ط-و اندٌه و االخالق نمرأةا-ووال انسعداوي، هبت رؤوف عسث، ( 

  .159، ص 1888
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تختمؼ مف حيث قيمة ميرىا و حسب زوجيا  المرآةمعيف دوف زواج، كما انو و حتى في الزواج فاف مكاف 

 ومكانتيا االجتماعية...الخ.

 :المرآةدور االنجاب في تحديد مكانة  -ج

و  فالمرأةكزوجة او كزوجة ابف يكمف في انجاب األوالد و الذكور منيـ بالخصوص،  المرآةاف قيمة       

بعد زواجيا مباشرة تكوف كؿ اىتمامات العائمة منصبة نحوىا، منتظريف اليوـ الذي تثبت فيو انيا غير قادرة 

 المرأةار العائمة و حمؿ اسميا، لذلؾ فاف عاقر و الذي تستطيع فيو وضع الطفؿ الذي سيحافظ عمى استمر 

مكانة في الوسط العائمي، حيث غالبا ما يكوف مصيرىا  بأيةالعاقر تكوف غير مرغوب فييا، و ال تتمتع 

التي تنجب االناث فقط تكوف اقؿ شانا و  المرأةأخرى قادرة عمى االنجاب، كما اف  بامرأةالطالؽ لتعوض 

التي تمد الذكور، )لذلؾ فاف عممية انجاب الذكور تعتبر احد العوامؿ الرئيسية التي مف  المرأةاىتماما مف 

 (1)و ترسيخيا في االسرة(.  المرأةخالليا يتـ ضماف مكانة 

 :)النووية( محددات مكانة المرأة في االسرة الزواجية-3

تتكوف االسرة الزواجية مف الزوج و الزوجة و األبناء الغير متزوجيف، و ىي ناتجة عف انقساـ العائمة        

الممتدة بفعؿ عدة عوامؿ أىميا: السياسة االستعمارية القائمة عمى الغاء الممكية الجماعية، و كذلؾ حركة 

 لمناطؽ الحضرية.النزوح التي عرفتيا االسر الجزائرية مف المناطؽ الريفية نحو ا

لقد عرؼ المجتمع الجزائري عدة تغيرات خاصة مع ارتفاع نسبة التمدف و اتساع حجـ المدف و النمو         

االقتصادي و االجتماعي و الديموغرافي الذي عرفو في العشريتاف االخيرتاف، خاصة مع ارتفاع المستوى 

السرة النووية تأخذ بالقيـ العصرية ولو بصفة غير لمعمؿ، ايف أصبحت ا المرأة، و خروج ألفرادهالتعميمي 

                                                 

rnité et patriacat au econtre les femmes, mat Des moeurs -) Lacost DUJARDIN CAMILLE, 1

, Alger, ed  Bochéne,1991, P83.-Maghreb 
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شاممة، ىذه القيـ التي مف شانيا اف تضمف ليا الحرية و االستقاللية سواء مف حيث المسكف او قضاياىا 

كالزواج، انجاب  تأثيرىافي االسرة التقميدية رغـ تضاؤؿ  المرأةالخاصة، اما مف حيث محددات مكانة 

ص، برزت محددات جديدة تطمبتيا طبيعة التغيرات التي عرفيا المجتمع مف جراء األطفاؿ و الذكور بالخصو 

 التنمية االقتصادية و االجتماعية تتمثؿ فيما يمي: 

 :المرأةدور التعميم في تحديد مكانة  - أ

يعتبر العمـ احد المقومات األساسية لمحضارة اإلنسانية، لذلؾ نجد اف اإلسالـ أولى اىتماما كبيرا لمعمـ       

و التعميـ منذ الوىمة األولى و دعا الى تعميمو عمى كؿ شرائح المجتمع اإلنساني دوف استثناء، و قد لعب 

عمى المستوى العالمي، و ذلؾ  المرأةة التعميـ عمى مر التاريخ البشري دورا حاسما و ميما في ترقية مكان

بمساىمتو في إخراجيا مف عالميا التقميدي الضيؽ المتمثؿ في الحياة المنزلية و تمكينيا مف االنفتاح عمى 

افاؽ جديدة لمواكبة متطمبات العصر، ىذا و يعتبر التعميـ مف بيف الحقوؽ األساسية التي ينبغي اف تساوي 

و في  المرأةمع الرجؿ و في مختمؼ التخصصات نظرا لمدور الذي يمعبو في حياة مساواة فعمية  المرأةفييا 

يساعدىا عمى تنظيـ اسرتيا و يزيد مف فرص حصوليا  عمى  المرأةىذا المجاؿ اثبتت الدراسات اف تعميـ 

 (1)العمؿ المناسب، خاصة اذا كاف مرتبطا باحتياجات المجتمع و متماشيا مع عممية التقدـ.

بحقوقيا و السعي الى اكتسابيا، كما يزيد مف  المرأةكما اف التعميـ يرفع كذلؾ مف مستوى وعي         

االمية، تتمقى االىتماـ و االحتراـ مف طرؼ  بالمرأةالمتعممة مقارنة  فالمرأةفرص مشاركتيا في الحياة العامة، 

و لباسيا مف دقة و اناقة، يمقى استحساف و  الرجؿ، و ذلؾ لما يطبع سموكاتيا و عالقاتيا و حتى نوع عمميا

ضرورة البد منيا مف اجؿ تحقيؽ  المرأةرضى الرجؿ و افراد االسرة، ليذه األسباب و غيرىا يعتبر تعميـ 

 التقدـ و الرقي االجتماعي، و في ىذا االطار تكاد تجمع اغمب المقاالت و االجتماعات و الندوات التي

                                                 
1

، ص ص 1881، انجسائر، 1، به مرابط نهىشر و انتوزٌع، ط-عمم انمرأة  و عاللته بجىوح االحداث-محمد شعٍبً،  (

51،51.  
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العربية ىي اىـ عوائؽ مشاركتيا في النشاط االقتصادي و الحياة  المرأةامية عمى اف  المرأةتعالج موضوع 

 العامة في مختمؼ األقطار العربية. 

 :المرأةدور العمل في تحديد مكانة  -ب

 المرأةاف تحقيؽ الذات و اثبات الوجود، و شعور الفرد بتقدير و احتراـ االخريف لو، ىو الذي يدفع        

التي تشعر بمكانتيا المتدنية داخؿ االسرة، الى العمؿ خارج البيت و التفاني فيو مما يجعميا تشعر باالرتياح 

( مف األميات العامالت %48اف ) "YARROWو اكتساب المكانة، و قد تبيف مف دراسة قاـ بيا الباحث "

مف الطبقة المتوسطة يعممف مف اجؿ تقديـ خدمة لممجتمع و إرضاء حاجة البقاء بصحبة االخريف، كما اف 

بالعمؿ ىو لسبب عدـ الشعور بالتعطيؿ الوظيفي  المرأةالعمؿ يعطييف الفرصة لتحقيؽ ذواتيف... واف التحاؽ 

 .(1)الذي قد يفصميا عف المجتمع 

عمى دورىا و مركزىا االجتماعي لما يمنحو ليا مف استقاللية ذاتية و  التأثيرمف شانو  لمرأةافعمؿ       

حرية لـ تكف تتمتع بيا في الماضي، أي اف الزوجة العاممة ىي األقرب مف عممية المساواة بيف الزوجيف 

أحيانا أخرى، و ىذا ما  داخؿ االسرة، حيث يترؾ الزوج القرارات األخيرة أحيانا لمزوجة او يشاورىا مباشرة

تؤكده دراسة أقيمت بمدينة عماف العربية حوؿ عالقة الزوجة العاممة بزوجيا )سمطة الزوج(، و في نفس 

" الى اف تطور بالجزائر المرأةعمل " في دراستو حوؿ "فاروق بن عطيةاالطار توصؿ الباحث الجزائري "

و بالتالي الزوجة يكوف مرىوف بخروجيا لمعمؿ و حصوليا عمى مدخوؿ خاص يجعميا تممؾ و  المرأةمكانة 

 .(2)تكتسب وعيا بذاتيا 

 

                                                 
  .375- 374، دت، ص ص ، مصر الجامعية، دار المعرفة -عمـ النفس االجتماعي-( عباس محمود عوض، 1

. 50-, SNED,SD, PP 41-Alger , een Algéri fémininLe travail   -,) Farouk BENATIA2 
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 : المرأةتحديد مكانة  دور االستقالل في السكن في -ج

االسرة الزواجية المتمركزة في المناطؽ الحضرية اثر عمى سمطة  وبروز نمطاف انقساـ االسرة الممتدة       

" بقوليا )اف االسرة الجزائرية بن خميلداخؿ االسرة، و ىذا ما تؤكده الباحثة " المرأةاالب )الزوج( عمى 

الحضرية ذات النمط النووي )المقمص( قد اكسبت افرادىا نوعا مف التحررية و االستقاللية الذاتية و ذلؾ 

جة تناقص حجميا مف حيث عدد االفراد فييا )األقارب( و كؿ ىذا أدى الى تناقص اتجاه سمطة االب نتي

      (1)داخؿ االسرة.

فالمرأة باستقالليا السكني عف االسرة الممتدة تصبح أكثر حرية في مختمؼ تصرفاتيا داخؿ االسرة وفي     

عالقتيا بزوجيا وأبنائيا، حيث يصبح ىناؾ حوار مباشرا بيف افراد االسرة وتشاور دائـ في مختمؼ القضايا 

 وىي التيلتي تشجع وتجسد سمطة الزوج التي تيـ االسرة، وىذا الف الرقابة الجماعية ألفراد القرابة ىي ا

القيـ  ومف سيادةمف حرية المرأة  وبالتالي تحد وافراد عائمتوتعتبر معيارا إلثبات وجوده اماـ قرابتو 

  الديموقراطية في الوسط االسري.

 

 

 

 

 

                                                 

 reproduction: Définition et  -familialessur les structures  sRéflexion-) Rachida BENKHELIL, 1   
sociodémographique,Alger,OPU,1982, P84. 
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 رابعا: االدوار االجتماعية الجديدة لممرأة في المجتمع الجزائري:

األخيرة نسبة النساء العامالت تماشيا مع متطمبات العصر الحديث، حيث أف العمؿ تزايدت في اآلونة     

أصبح مف أوليات األمور التي تفكر بيا المرأة بغرض تحقيؽ الكثير مف مطالب الحياة المستجدة، في حيف 

ىا وشؤوف أف ىذا األمر لـ يكف منتشرا مف قبؿ بصورة كبيرة، إذ كاف عمؿ المرأة األوؿ ىو رعايتيا ألوالد

بيتيا، ىذه الوظيفة الفطرية، وأما عمميا خارج البيت فمـ يكف إال لضرورة قصوى تمبية الحتياجات األسرة 

أما اليوـ فمـ يعد العمؿ مجرد مسألة عوؿ بؿ أصبح مف أولويات حياة  المتزايدة أو في ظؿ غياب المعيؿ.

، وألف ىدؼ الخروج لمعمؿ ي حرؼ متعددةو اكتسابيا لشيادات ف المرأة وخاصة بعد التخرج مف الجامعة

والغاية منو تغيرت بتغير الزمف، فإف النساء العامالت أصبحف ال يستغنيف عنو أبدا، ألنو وسيمة لتحقيؽ 

عمى  يافالذات، وكسب الماؿ، وتوسيع نطاؽ العالقات االجتماعية، ىذه األخيرة التي قد تؤثر في بعض األح

 دىا و اقاربيا.و اوال عالقة المرأة مع زوجيا

، وىي التي سواء داخؿ منزليا او خارجو التي تعمؿ وتحصؿ عمى أجر مقابؿ عمميا ىيالعاممة  لمرأةفا   

مف مقومات اكتسبت  وما تكتسبومف خالؿ  .عاممةتقوـ بدوريف أساسيف في الحياة دور ربة البيت ودور ال

 .طرحو في ىذا الجزءىذا ما سوؼ يتـ ادوار جديدة مكنتيا مف ابراز مكانتيا و 

تتزايد مف سنة ألخرى نسبة النساء العامالت خارج البيت، إذ استعضف بالعمؿ الخارجي العمؿ حيث    

عمى اعتبار أنيا  بأدائياالفطري لممرأة داخؿ بيتيا، ىذه الوظيفة التي عرفت قديما وال زالت المرأة ُمطالبة 

مى اعتبار أيضا أنيا وظيفتيا األساسية، في حيف "أف عمميا الوظيفة الطبيعية الفطرية التي جبمت عمييا، وع

. خارج البيت ىو استثناء مف األصؿ الذي يقضي بمقاميا في بيتيا ، والوظيفة الخطيرة التي كمفت بحمميا"

غير أف تداعيات التطور الحادث في المجتمع كاف لو األثر البارز في خروج المرأة لمعمؿ، فبعد أف كاف ىذا 

مقترنا بالضرورة والحاجة الداعية إليو عند فقد المعيؿ ورب األسرة، أصبح في الوقت الحاضر ىو الخروج 
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، وبعد أف أصبح و التكويف او التدريب نفسو الضرورة، خاصة بعد أخذ المرأة كفايتيا وحظيا مف التعميـ

، وىذا ليف  عمؿرص القد أدى إلى تحسيف فو حرفي ميني فحصوؿ النساء عمى مؤىؿ عممي  التعميـ إلزاميا،

 ىو السبب األوؿ الداعي لعمؿ المرأة .

أما السبب الثاني فيو غالء المعيشة الذي استمـز عمؿ الزوجيف معا ألجؿ تدبير أمور الحياة المعيشية     

ليما وألبنائيما، ولعائمتييما )والدييما( مف ذوي الدخؿ المنخفض. وفي ىذا المجاؿ أصبح العمؿ ضرورة 

 ضييا ىذا الزمف.ممحة يقت

وأما السبب الثالث فيتمثؿ في دور المؤسسات السياسية واالقتصادية التي كفمت فرص العمؿ، والدعوة      

 إلى خروج المرأة لمعمؿ بغرض ترقية مستواىا ومساىمتيا في التنمية االقتصادية لبمدىا. 

ذا كانت المرأة قد أخذت  ،تخروج المرأة لمعمؿ مثؿ اإلحساس بالممؿ والكآبة داخؿ البي اف      خاصة وا 

نجاب األوالد قد حطـ مستقبميا وضّيع  في  آمالياقسطا عاليا مف الدراسة والتكويف الميني، فترى أف الزواج وا 

تحقيؽ طموحاتيا في أف تكوف مدرسة أو ميندسة أو طبيبة أو موظفة، وتنسى أو تتجاىؿ أف تعميميا لـ يكف 

ؼ، إنما المقصود منو تثقيؼ المرأة وتوعيتيا ألجؿ أداء دورىا الفطري وىو المقصد األساس منو ىو الوظي

ولكف الصناعة والتعميـ األفضؿ والمؤىالت سحبت المرأة لمشاركة القوى  ،تربية األوالد بغرض إنتاج جيؿ واع

 (1): مف خالؿ النقاط التالية العالمة، وليذا تأثير عمى الحياة األسرية

 

 
                                                 

، ورقة بحثية ألقيت في المؤتمر الدولي عف -ارج البيت عمى استقرار بيت الزوجيةخأثر عمؿ المرأة -فريدة صادؽ زوزو، ( 1
، أضيؼ فى 22/4/2004-21)ظاىرة الطالؽ: األسباب، اآلثار، العالج(، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

 بط التالي:، متاح عمى الرا2012/07/19الموافؽ  1433/08/29
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=             
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 الدخل:المساهمة في زيادة  -1

بشكؿ واسع في جميع أنواع مجاالت وقطاعات العمؿ أدى إلى زيادة حركة التنمية  الجزائريةمشاركة المرأة   

 وتوجيييا نحو األفضؿ، في المدف واألرياؼ عمى السواء.

 المشاركة في األعباء المالية لمزوج: -2

ال شؾ فيو أف عمؿ المرأة خارج البيت أصبح يشكؿ دعما اقتصاديا قويا لألسرة، في ظؿ غالء  مما   

المعيشة وىو السبب الثاني مف دواعي خروج المرأة لمعمؿ خارج البيت. فإف متطمبات الحياة اليومية زادت 

بير إلى جانب عمؿ . وبالتالي أصبح عمؿ المرأة ميما إلى حد كوتطورت في ظؿ النظاـ الرأسمالي بالذات

مساىمتيا في شراء أغراض البيت وأثاثو أو المشاركة في بناء  و زوجيا في توفير النفقات اليومية لألسرة

  .البيت والسيارة وغيرىا

ف كاف األصؿ أف الزوج ىو الذي يتحمؿ نفقات البيت األصمية كاممة؛ إال أف الزوجة تتحمؿ النفقات     وا 

منيا عمى ذلؾ، كما أنو يزيد مف المودة والرحة بيف الزوجيف في كؿ الظروؼ اإلضافية مف باب التطوع 

 (1) .واألحواؿ

 انفتاح المرأة عمى العالم الخارجي: -3

لتخمص مف إف المرأة العاممة وبخروجيا اليومي تحصؿ عمى مزيد مف حرية مف التنقؿ والتجوؿ وا   

شراء مستمزماتيا الخاصة ، وخاصة مستمزمات خروجيا  يمكنيا مفىذا التنقؿ الذي مسؤوليات البيت واألسرة، 

 و مستمزمات اوالدىا وبيتيا. اليومي

 

                                                 

1( فريدة صادؽ زوزو، -مرجع سابؽ-. 
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 الكسب المادي المستقل بها: -4

ستقالؿ االقتصادي؛ فقد كانت المرأة تعتمد عمى زوجيا اقتصاديًا فتتأقمـ مكنيا مف االخروج المرأة لمعمؿ     

فالمرأة كؿ أمميا أف تبني مستقبميا المادي. وباإلضافة إلى  مع المشاكؿ وتصبر لتستمر حياتيا معو، أما اليوـ

تأميف نفسيا اقتصاديا بعد أف كاف زوجيا كؿ حياتيا، فالكماليات أصبحت  المرأة أصبح كؿ أمؿ ذلؾ

 (1). أساسيات في حياة كؿ أسرة اليوـ

الماؿ، وليا كامؿ حرية التصرؼ فيو، سواء عمى  مف اجؿلزوجة تتعب وتشقى داخؿ البيت وخارجو، فا    

 نفسيا وبيتيا فقط، أـ تعطي منو ألبييا وأميا أو إخوانيا مثال ممف تعيميـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1( فريدة صادؽ زوزو،- مرجع سابؽ-. 
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 في المجتمع الجزائري الحديث: المرأة رادو أتغير  عوامل خامسا: 

الفرصة التي اتاحيا المجتمع الصناعي الحديث و التقنية  مف عوامؿ التغير في دور المرأة الجزائرية    
الحديثة اماميا في الحصوؿ عمى عمؿ خارج البيت في مجاؿ معيف حسب الشيادة المتحصؿ عمييا، و 
بالتالي المساواة بالرجؿ في الحصوؿ عمى اجر نظير ىذا العمؿ، بعدما كانت المرأة التقميدية ماكثة بالبيت 

ؿ الزراعة لتساعد زوجيا او تعمؿ عمؿ حرفي في بيتيا لتقميؿ المصاريؼ عمى الزوج، فقط او تعمؿ في مجا
فالقيـ السائدة كانت اف تتفرغ المرأة لرعاية زوجيا و اوالدىا و بيتيا فقط. اما في الوقت الحديث اتاحت لممرأة 

المجتمع  فرص عديدة مما وسع مجاالت نشاطيا االجتماعي و احدث تغييرات ىامة في مكانتيا في
 الجزائري.

 تطور المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة: -1

، المرأةبعد االستقالؿ تـ تسخير الجيود الى عممية البناء و التشييد، االمر الذي تطمب ضرورة اشراؾ    
في الحياة االجتماعية العامة،  المرأةتـ اصدار جممة مف القوانيف نصت في اغمبيا عمى أىمية مشاركة  حيث

اكسبتيا حقوقا مدنية تجسدت في الفعالة في الثورة التحريرية  المرأةفي التنمية و في العائمة، حيث اف مشاركة 
مختمؼ المواثيؽ الرسمية الصادرة بعد االستقالؿ و التي اقرت المساواة الفعمية بيف الجنسيف في مختمؼ 

و التي اقرت المساواة الفعمية بيف الجنسيف في مختمؼ المجاالت ال  االستقالؿ المواثيؽ الرسمية الصادرة بعد
او عمميا  المرأةتمنع تعميـ الحالي الجزائري  لدرجة انو ال يوجد أي مادة في القانوفسيما التعميـ و العمؿ، 

مثميا مثؿ الرجؿ تماما و ليا كؿ الحؽ في تقمد مختمؼ المناصب ذات المسؤولية العميا، و في ىذا االطار 
و الحديث عف االىتماـ بيا في مختمؼ مجاالت  المرأة، اوؿ مف نادى بحقوؽ 1962كاف ميثاؽ طرابمس 

في كفاح  المرأةيا: "لقد خمقت مشاركة الحياة االجتماعية و االقتصادية و السياسية، و مف بيف ما ورد في
اشراكا كامال في في  بإشراكياالقديـ الذي كاف يحيط بيا و يقيدىا التحرير الظروؼ المالئمة لكسر الكابوس 

...)لذا( ينبغي لمحزب في الجزائر...اف يقضي عمى كؿ عوائؽ تطور تسيير الشؤوف المنزلية و تنمية البالد
 (1)و تفتحيا، و اف يدعـ عمؿ المنظمات النسوية". المرأة

                                                 
  .396، ص 1990، ، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية-أصوؿ التربية و التعميـ-( رابح تركي، 1
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في المشاركة الى جانب الرجؿ في الحياة االجتماعية  المرأةأىمية لدور  الميثاق الوطنيكما اعطى     

في و ىي موضحة  مستقبال وضرورة دعمو، المرأة، منوىا بالتحسف الذي عرفتو مكانة واالقتصادية والسياسية

الذي طالما اضرت بو األفكار االقطاعية و التقاليد المضادة لروح اإلسالـ  المرأة"اف وضع  :النقاط التالية

في المجتمع الجزائري محرومة مف حقوقيا  المرأةالتجديدية قد تحسف كثيرا منذ حرب التحرير، بعدما كانت 

فاف ترقيتيا  ...و بالرغـ مف تحسنيا المالحظتالـز دركا منحطا، و ىي عرضة لسموؾ تمييزي لجنسيا

المشروعة تتطمب المزيد مف الجيود المستمرة و المبادرات و ىي ليست مرىونة بالدور الوطني االجتماعي 

(، 1)بجانب رفيقيا الرجؿ اثناء الثورة المسمحة، بؿ ىو مطمب تستمزمو روح العدالة و االنصاؼ"الذي ادتو 

في البالد و ذلؾ بتوفير الشروط الضرورية ساء "...و عمى الثورة الجزائرية اف تستجيب لتطمعات عمؿ الن

لترقيتيف، و ستظؿ الثورة دوف أىدافيا اف ىي لـ تصمـ عمى اف تدمج بنفسيا في مسيرتيا المالييف مف 

 .(2)النساء الجزائريات المواتي شكمف طاقة ىائمة لمتحوؿ في المجتمع..."

ىاما مف قوة العمؿ في البالد، ال  ويشكمف احتياطايمثمف نصؼ السكاف القادريف عمى العمؿ "...فالنساء 

الجزائرية الى  المرأةالتطور االجتماعي، عمى اف ادخاؿ  وتأخر فييعني تعطيميا اال ضعفا في االقتصاد 

 .(3)" وكربة بيتدوائر اإلنتاج يجب اف يراعي ما يقتضيو دورىا كزوجة 

في مجاؿ العمؿ خارج البيت،  لممرأةالمشاركة الفعمية قد نص عمى  1891الميثاق الوطني  واف كاف    

يجاد الظروؼ، المرأةالتي تمارسيا  لألعماؿفانو ركز عمى ضرورة ضبط التكييؼ  الضرورية لتوسيع  وا 

 .وزوجةاالعتبار األحواؿ المترتبة عمى دورىا اما مجاالت اعماليا، مع االخذ بعيف 

                                                 
 . 95، ص 1976الجزائر، حزب جبية التحرير الوطني، ،-الميثاؽ الوطني-الديموقراطية الشعبية، ،  ( الجميورية الجزائرية1
  .67ص ،1976الجزائر، حزب جبية التحرير الوطني، ،-يالميثاؽ الوطن-( الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ، 2
 . 36، ص 1986، الجزائر، حزب جبية التحرير الوطني، -الوطنيالميثاؽ -( الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ، 3



لمرأة في المجتمع الجزائريل ةاالجتماعي رادواألمكانة و ال          الفصل الثالث:                  

 

 

- 106 - 

القانوف مف خالؿ المادة  والمرأة اماـفي إقرار المساواة بيف الرجؿ  فقد كاف واضحا الدستور الجزائرياما      

قطعي ال نقاش فيو عمى شرعية  وىو إقرار( 1)التي نصت عمى اف: "لكؿ المواطنيف الحؽ في العمؿ" 52

المساواة مف ذلؾ حيف جسد  أعمؽفي الحياة العامة وليس ىذا فحسب بؿ ذىب الى  لممرأةالمشاركة الفعمية 

 مف الدستور: 59يؤكده نص المادة  وىذا ماالفعمية كذلؾ في االجر، 

القائؿ التساوي في  لممبدأالعمؿ، كما تخضع األجور  بإلزامية"الحؽ في اخذ حصة مف الدخؿ القومي مرىوف 

 .(2)..."ولحجمولنوعية العمؿ المنجز فعال  وتحدد طبقاالعمؿ يستمـز التساوي في االجر، 

الذي القاه بمناسبة افتتاح السنة  2008أكتوبر  29رئيس الجميورية في خطابو المؤرخ في  وقد أعمفىذا    

عف تعديؿ الدستور الحالي مؤكدا عمى اف مف بيف التعديالت األساسية التي  2009-2008القضائية 

 وتوسيع حظوظ لممرأةسيعرفيا الدستور الجديد ىو ادخاؿ مادة جديدة تنص عمى ترقية الحقوؽ السياسية 

في  المرأةمف شانيا دعـ حقوؽ  وىي إجراءات. (3)تمثيميا في المجالس المنتخبة عمى جميع المستويات

 المجتمع.

مستمد مف احكاـ  (%80قسمو األعظـ ) والذي في، 1984الصادر سنة  االسرة الجزائريقانون اما       

 لممرأة واعطى  والواجبات المشتركةفي الحقوؽ  الرجؿوبيف  وساوى بينيا المرأةالشريعة اإلسالمية، فانو كـر 

ووفقا لخصائصيا الفطرية، كما كانت  بالمرأة رأفةحقوقا ىي واجبات عمى الرجؿ و العكس صحيح، و ىذا 

 معظـ النصوص القانونية تيدؼ الى ضماف وحدة االسرة و تماسكيا.

                                                 
، الجزائر، الدار المغاربية الدولية لمنشر و التوزيع و -الدستور الجزائري-( الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 1

  .19، ص 1989االشيار، 
 . 26، ص 1963الجزائر، مديرية الوثائؽ لممجمس الدستوري، ،-دساتير الجزائر-( الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2
بمناسبة افتتاح السنة القضائية  2008اكتوبر 29(نص خطاب رئيس الجميورية الذي القاه اماـ سمؾ القضاء بتاريخ 3

2008/2009 . 
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زواج بالنسبة لمذكر و االنثى ووضع شروطا اما فيما يتعمؽ بالقانوف الجديد فانو كرس توحيد سف ال     

لمتضييؽ مف مجاؿ المجوء الى تعدد الزوجات، الى جانب منح الزوجة الحؽ في التطميؽ و الحؽ في 

لزاـ المطمؽ في جميع األحواؿ اف يوفر لولده المحضوف إالمطالبة بتعويض عادؿ، و توضيح احكاـ الخمع و 

دفع أجرتو و بقائيما في بيت الزوجية الى غاية تنفيذ الحكـ القاضي مع الحاضنة سكنا مالئما و اال فعميو 

التصرفات اإلدارية و المدرسية في حالة غياب االب،  إلتماـوكذا لالـ الحؽ في الحموؿ محؿ االب بالسكف، 

مف خالؿ ىذا القانوف، فاذا كاف  المرأةنكراف التراجع المسجؿ في بعض مياديف حقوؽ لكف رغـ ذلؾ ال يمكف 

، فاف ىذا االجراء يبقى يعيؽ وضعية المرأةىذا القانوف اباح الطالؽ كحؿ ليذه لحالة االنسداد بيف الرجؿ و 

خاصة في شقو المتعمؽ بقاعدة احقية ضماف السكف لمزوجة اـ األطفاؿ بعد الطالؽ، و في ىذا االطار  المرأة

و بشروط  في السكف ألوالدىاتضمف حؽ الزوجة الحاضنة  1984القديـ مف القانوف  52نجد اف المادة 

كاف اكثر غموضا و اكثر عمومية حيث ينص في  2005محددة، غير اف القانوف الجديد الصادر سنة 

"اذا تبين لمقاضي تعسف الزوج في الطالق حكم لممطمقة بالتعويض عن الضرر صيغتو الجديدة عمى انو: 

 .(1)الالحق بها"

معززا وحدة  المرأةككؿ قانوف وضعي لو إيجابيات و سمبيات فاف القانوف الجديد جاء بامتيازات لصالح  و  

مكرر عمى مايمي: "يجوز لمزوجيف المجوء  45لتماسكيا، و في ىذا االطار نصت المادة االسرة و ضامنا 

، اف ىذه المبادرة الجديدة في القانوف تجسد حرص السمطة عمى (2)الى التمقيح االصطناعي )لكف بشروط(

و ىذا لمقضاء عمى أسباب عصرنة القانوف ليتكيؼ مع متطمبات العصر مع مراعاة الثوابت الوطنية لممجتمع 

التفكؾ االسري الناجـ عف مشاكؿ االنجاب و العقـ، إضافة الى ذلؾ فاف شرط الوالية في الزواج يعتبر 

صيا و حماية لمصالح الفتاة قلما يمعبو مف دور في الحفاظ عمى حقوؽ فاقد االىمية او نا ةلممرأمكسبا 

                                                 
 . 48، ص 2006، ، الجزائر، دار النجاح-قانوف االسرة حسب اخر تعديؿ لو-( مولود ديداف، 1
  .42، ص -نفس المرجع-( 2
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عمى األمور الصالحة ليا، لكف دوف اجبارىا او عدـ موافقتيا، ومف جية الصغيرة و االشراؼ عمييا و البحث 

غنية و  المرأةكانت  حؽ النفقة الذي ىو واجب عمى الرجؿ ميما لممرأةقد اعطى أخرى نجد اف ىذا القانوف 

 ال يمكف اف تجده في تشريعات أخرى في العالـ. لممرأةىو مكسب 

 واف المشكمةداخؿ االسرة،  المرأةنستنتج مما سبؽ اف قانوف االسرة الجزائري في مجممو عزز مكانة       

الجزائرية ال تكمف في القانوف كنص تنظيمي، بؿ في مدى تطبيقو عمى ارض  المرأةالتي تواجييا مكانة 

 الموروثة عبر األجياؿ. والقيـ االجتماعيةالواقع حيث تعارضو التقاليد 

 الجزائرية: لممرأةتطور الوضع التعميمي  -2

و تعميمو مف اجؿ القضاء عمى االمية التي  وجيت الدولة جيودىا الى تطوير التعميـؿ بعد االستقال        

( آنذاؾ، و ذلؾ عف طريؽ سياسة مجانية التعميـ و اجباريتو، و في ىذا االطار يؤكد مصطفى %85بمغت )

الظروف الموضوعية لمترقية  لممرأة"ان مبدا ديموقراطية التعميم و الزاميته في التعميم االبتدائي كفل زايد: 

، و لو اف المرأة في أعطت السياسة فرصا متكافئة لمولد و البنت عمى حد السواء ، و ىكذا(1)االجتماعية"

الوسط الحضري كانت اوفر حظا في االستفادة مف التعميـ مقارنة بنظيرتيا في الريؼ حيث يالحظ انو و رغـ 

بر كمما صعدنا سنة اال اف ىـر التعميـ بالنسبة لممرأة يضيؽ بدرجة اك 18ارتفاع السف القانوني لمزواج الى 

في المراحؿ الدراسية و ىذا راجع الى ترؾ الكثير مف البنات تعميميف تحت تأثير ظاىرة الزواج المبكر، الف 

انشاء اسرة بالنسبة لممرأة كاف يشكؿ في نظر المجتمع قيمة اجتماعية افضؿ مف اكماؿ مشوارىا التعميمي، 

مى كونيا زوجة وربة بيت جعؿ بعض اإلباء يرفضوف بانو يقتصر ع المرأةكما اف نظرة المجتمع الى دور 

  تصرفا غير الئؽ ويتعارض مع حرمات االسرة و شرفيا. المرأةاالختالط في التعميـ، و يعتبروف خروج 

                                                 
 ، ديواف المطبوعات الجامعية،-(1982-1962التنمية االجتماعية و نظاـ التعميـ الرسمي في الجزائر )-( مصطفى زايد، 1

  .258، ص 1986 الجزائر، 
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الجزائرية اباف الحقبة االستعمارية و بعد االستقالؿ و  لممرأةو سوؼ نقوـ بسرد لتطور الوضعية التعميمية 

 عالقتيا بدورىا االجتماعي:

 تعميم الفتاة ابان الحقبة االستعمارية: - أ

لقد كاف التعميـ الفرنسي في الجزائر الخاص بالبنات، ىدفو ىو السماح لممسممات مف اكتساب ثقافة     

في المستقبؿ، كما كاف ييدؼ الى تكويف  ألزواجيفتعميمي مزدوجة و االرتقاء في نفس الوقت الى المستوى ال

 (1)مدرسات لتعميـ المغة العربية في االبتدائي و إعطاء الدروس اإلضافية لمبنات.

  القرآنيةالمدرسة: 

ىي مدارس دينية ال تدرس في غالب األحياف اال المغة العربية و القراف الكريـ، و ىناؾ مف يضيؼ الى      

برامجو بعض المواد كالحساب و الرسـ و االشغاؿ اليدوية و األناشيد، و بالتالي كانت الفتاة عمى غرار الذكر 

 .كإمرأةتتمقى نفس التعميـ و تزيد عنو في األمور التي تخصيا 

 ة العمماء المسممين:جمعي 

بقسنطينة و كاف ىدفيا تطوير تعميـ  1931ىذه الجمعية بقيادة عبد الحميد ابف باديس في  تأسست     

المغة العربية و الديف اإلسالمي، و كانت تسعى لفتح مدارس في كؿ مكاف و تعطي تعميما خاصا بالذكور و 

 (2)االناث الى حد السواء.

 

 

                                                 

1( محمد شعٍبً،- مرجع سابك-، ص 55.
  

( -وفس انمرجع-، ص 55.
2
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 :المدرسة الفرنسية 

لقد أدخمت السمطات االستعمارية الفرنسية في الجزائر المدرسة العصرية مف اجؿ أغراض استعمارية،    

، و التي كاف ىدفيا ىو تعميـ المغة العربية و 1950بحيث تـ تأسيس أربعة مدارس لصالح الفتيات منذ 

 الفرنسية واالشغاؿ اليدوية كالخياطة و الطرز و الطبخ...الخ.

 دائي:التعميم االبت 

لقد شجعت السمطات االستعمارية التعميـ االبتدائي لمذكور و االناث لمدة سبع سنوات متتالية مف السنة    

، حيث كاف ىناؾ تفاوت كبير فيما يخص 1953/1954الى غاية الموسـ الدراسي  1947/1948الدراسية 

يمة الربع لإلناث مقابؿ ثالثة ارباع عدد التالميذ بيف الجنسيف، حيث اف عدد الذكور اعمى مف عدد االناث بق

 بإرجاعو، و يفسر ىذا التفاوت بيف الجنسيف ألخرى، رغـ اف عددىف في تزايد مستمر مف سنة لمذكور

لممجتمع الذي كاف يفضؿ الدراسة لمذكور عمى حساب االناث. نظرا لمعادات و التقاليد السائدة آنذاؾ التي ال 

تشجع تعميـ الفتاة باإلضافة الى الظروؼ االقتصادية الصعبة و كذلؾ التيديدات األمنية التي كاف يطمقيا 

رى باف اعداد الفتاة يكوف الى بيت الزوجية مف الى الثقافة السائدة في المجتمع و التي ت باإلضافةالمستعمر، 

 (1)اجؿ االنجاب و التربية و خدمة الزوج وأىمو.

 :التعميم الثانوي 

لقد حظي كذلؾ التعميـ الثانوي في الحقبة االستعمارية باىتماـ السمطات الفرنسية وانخرط فيو التالميذ      

بتدائي فقد كاف عدد الممتحقيف منخفض جدا و ىذا راجع الجزائريوف ذكورا و اناثا، لكف مقارنة بالتعميـ اال

لسياسة التصفية و التسريح االستعمارية لعدـ تركيـ إتماـ المسار التعميمي، كما يالحظ اف نسبة الفتيات اقؿ 

مف الذكور و التي ترجع الى كذلؾ الى العادات و التقاليد االجتماعية السائدة في تمؾ الفترة، و حفاظا كذلؾ 

                                                 

1( محمد شعٍبً، -مرجع سابك-، ص 51.
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الفتاة التي تكوف قد غزتيا مالمح االنوثة مف أي تربص خارجي و خاصة في ىذه الفترة االستعمارية عمى 

 .حيث مثمت نسبة االناث اقؿ مف ربع العدد اإلجمالي البغيضة

 :التعميم العالي 

و ىذا راجع لعدة أسباب سواء مف جانب التعميـ العالي تفوؽ عدد الذكور عمى عدد االناث  في       

لمف يتـ التعميـ حيث يتبيف عدد العادات و التقاليد االجتماعية او السياسية التي تمارس التمييز و التفضيؿ 

 الطمبة بالعد عمى األصابع بالنسبة لإلناث اما الذكور فال يزيد عف بضع اعشار.

و عميو فاف تعميـ الفتاة الجزائرية و ال سيما في المرحمة االستعمارية فقد ارتبط بالمعايير االجتماعية التي     

تعتبر المحدد الرئيسي لسموؾ الفرد و التي تعطي لمذكر قيمة اجتماعية اكثر مف االنثى. و بالتالي لـ يكف ليا 

يف المواتي التحقف بصفوؼ جمعية العمماء المسمميف او الحظ االوفر في االقباؿ عمى التعميـ اال القميؿ من

 (1)المدرسة الفرنسية.

 :التكوين المهني 

ميؿ جدا في السنوات االولى حيث كاف مخصصا لمذكور ال اإلناث، قكاف االقباؿ نحو التكويف الميني    

يعد أساس نجاح كؿ عمؿ ميداني بو يتحقؽ االتقاف و الجودة، و بفضمو يتمكف العامميف مف الميارات  فيو

 يففرصة العمؿ لممتربصفيو يمنح  لمطموب و بكفاءة عالية،االتي تجعميـ قادريف عمى أداء مياميـ بالشكؿ 

دفع عجمة التنمية تالي يساىـ في و بال تجنب الوقوع في البطالة.و ىذا ل بعد االنتياء مف الدورة التكوينية

                                                 

1( محمد شعٍبً، -مرجع سابك-، ص 18، 11. 
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اكتساب تتطمب جؿ الوظائؼ ف خاصة اذا كاف التكويف مخططا وفؽ ما يتناسب و حاجات سوؽ العمؿ.

 (1)ميارات عالية عف طريؽ التكويف الجيد. 

يمكنو حضير الشباب القادميف مف المنظومة التربوية الى الحياة العممية، كما التكويف الميني بمثابة تفكاف   

 مع  ينةالكبار الراشديف الذيف لـ يتمكنوا مف الحصوؿ عمى منصب شغؿ بحكـ عدـ معرفتيـ أي م  فتكوي

ر العاممة المؤىمة الضرورية لتسييتمبية حاجيات المتعامميف االقتصادييف و االجتماعييف المعنييف مف اليد 

المتكونيف بانيـ مسؤولوف عف المركز و اف  تعميـو  قتصاد و الحياة االجتماعية بصفة عامة، نوعا و كما.اال

 (2)ليـ دورا ىاما في دفع عجمة التقدـ الصناعي نحو االماـ و خدمة مجتمعيـ و البشرية. 

 صورة مف عالـ الشغؿ و الممر الرئيسي لذلؾ.و بالتالي كاف التكويف الميني 

 تعميم الفتاة بعد االستقالل: -ب

المياديف التي راىنت عمييا الجزائر بعد االستقالؿ و ذلؾ نظرا لنسبة االمية التي يعتبر التعميـ مف اىـ      

كانت متفشية في المجتمع جراء العمؿ االستعماري البغيض. لذلؾ اقرت مجانية التعميـ لجميع افراد المجتمع 

ف المواطنيف، و دوف تمييز، و ىذا العمؿ تطمب بذؿ مجيودات كبيرة لتوفير المدارس التعميمية وتقريبيا م

 تجمى ذلؾ في العدد اليائؿ لممسجميف الذي مازاؿ في تزايد مستمر الى غاية اليوـ.

 لممرحمة االبتدائية:  تطور عدد التالميذ حسب الجنس 

و ىذا ما ، مع بقاء عدد الذكور اكثر مف عدد االناث تزايد عدد التالميذ لمجنسيف مع مرور السنوات     
يعكس نظرة المجتمع لمفتاة التي ترى اف مكانيا ىي البيت سواء درست او ال، و لكف مع مرور الزمف بدا 
الفرؽ في التناقص حتى اصبح متقاربا في السنوات األخيرة و ىذا يعكس مدى تغير نظرة المجتمع لمفتاة في 

                                                 
مجمة  ،-"دور برامج التكويف الميني في تمبية متطمبات سوؽ الشغؿ" دراسة إحصائية لنموذج الجزائر-بف عزة محمد،  (1

 . 78، ص 2013الدار البيضاء، ، ، السداسي األوؿ21الحكمة، العدد 
  2( منصور فيمي، -إدارة القوى البشرية في الصناعة-، دار النيضة العربية، 1978، ص 161.
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نمية. و كذلؾ نسبة التزايد لدى دفع عجمة التتحصيميا لمعمـ و مكانتيا في ميداف العمؿ و مدى مساىمتيا في 
مف ناحية قبوليا لمخروج مف اجؿ االناث في السنوات األخيرة دليؿ عمى التحوؿ االجتماعي اتجاه الفتاة 

و مف غير المعقوؿ اف تفرض نفسيا مف اجؿ العمـ  ألنوالدراسة و ىذا لتحقيؽ المزيد مف اجؿ الخروج لمعمؿ 
 العمؿ. ال تستطيع فرضيا مف اجؿ

 :تطور عدد التالميذ حسب الجنس لممرحمة الثانوية 

في ىذه المرحمة تناقص عدد الذكور مقابؿ تزايد مستمر لعدد االناث، و يعتبر ىذا التغير العكسي في     
 تدائية.العدد لدليؿ عف التغيير الفكري و العممي لصالحيا حتى بمقارنة الفترة الدراسية االب

 التالميذ حسب الجنس لمرحمة التعميم العالي بالجزائر: تطور عدد 

اف فترة االستعمار كانت مجحفة في حؽ الفرد الجزائري مف ناحية المعيشة و الدراسة و غيرىا مف      
االقصاء و التيميش، و ىذا ما تعكسو النسب الزىيدة لممتمدرسيف و خاصة ما لحؽ بالفتاة كاف أساليب 

ولكف فترة االستقالؿ أتت بالكثير مف التغييرات التي اخذت منيا الفتاة القسط الوافر ، اعظـ مف صائبة الذكر
بمنافسة الذكر الذي انعكس عمى تدفقيا كالسيؿ حتى اكتسحت مساحة واسعة مف مقاعد الدراسة و لـ تكتفي 
العالي اظير  بؿ ازاحتو مف الريادة بتجاوزىا نسبة النصؼ مف مقاعد التمدرس و خاصة في فترة التعميـ

نظرة لمعوائؽ المادية و االجتماعية و كسب رىانات العمـ و المعرفة، و تغيير تحدي العنصر النسوي 
المجتمع ليا و كسر العادات و التقاليد التي تفرض عمييا المكوث في البيت و االعداد لمزواج و االنجاب 

الذي يعتبر  المرأةلقطاع التعميـ و خاصة تعميـ التنمية البشرية تؤكد عمى ضرورة إعطاء األولوية فقط، "الف 
مف المياديف التي سجمت فييا قطيعة أساسية مع الوضع التي كانت في المجتمع التقميدي. كما كاف النتشار 
التعميـ األثر البالغ في تغيير شخصيتيا، حيث اف التعميـ يعد عامال مف عوامؿ التغير االجتماعي و تعميـ و 

الذىنيات السمبية إزاء النساء مثابة أداة لتحرير فحسب بؿ يعتبر بتكويف الفتيات ال ييدؼ الى تحررىف 
 (1)الجزائريات، و بالتالي ادماجيف في الحياة العامة خارج البيت الذي مكثف فيو لمدة قروف".

 

                                                 
 متاح عمى الرابط التالي: ،-نصوص تنظيمية متعمقة بقطاع التربية -( 1

http://www.startimes.com/f.aspx?t=20541236 
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  بالجزائر في التكوين المهنيحسب الجنس  المتكونينتطور عدد: 

ابسط المستويات، إما في ميف مركز تكويف ميني، أغمبيـ يدرب في  43لقد ترؾ المعمر بعد رحيمو     

وقد أتضح بعد االستقالؿ أف طموح  .العمارة كالبنائيف أو العدانة، لتمبية حاجتو آنذاؾ مف اليد العاممة البسيطة

الشعب الجزائري وسمطاتو يستمـز ىياكؿ كبرى و متنوعة لتمبية المتطمبات االجتماعية و االقتصادية، و نظرا 

 :ة في ىذه الحقبة فقد تقررلقمة الكوادر وتفشي البطال

 .إنشاء مدارس مينية كبرى و متوسطة تابعة لموزارات  -

 .إنشاء مدارس مينية تابعة لمشركات الوطنية المتخصصة، و المتكاممة  -

هواري ، أثناء تطبيؽ أخر المخططات الرباعية التي وضعيا الراحؿ الرئيس 1975وقد دعت الحاجة سنة  -

، أف ىذه المدارس، وكذا البعثات لمخارج لتدريب الفنييف و العماؿ الميرة، غير مجدية و "رحمو اهلل" بومدين

مميار فرنؾ فرنسي صعب  17غير كافية لتمبية الموارد البشرية التي يتطمبيا ىذا المخطط، الذي رصد لو 

و إنشاء جياز  ليذا عزز ىذه المدارس بوضع ىيئة عمومية تكفمت بوضع استراتيجية ،وىو رقـ قياسي آنذاؾ

مركز تدريب ميني، لتدريب األعداد الكافية، كما و  100ميني متطور و عصري، حيث تقرر بناء و تجييز 

 (1).نوعا، مف الكوادر و الفنييف الالزميف إلنجاز المشاريع الصناعية المبرمجة في ىذا المخطط الضخـ

ال سيما الشباب منيـ، "إذ أف عدد السكاف يتزايد كما دعـ ىذا االىتماـ باستشراؼ تزايد سريع لعدد السكاف    

بسرعة كبيرة بعد تعرض بمد أو شعب ما لكارثة إنسانية أو طبيعية كبرى"، لتعويض الخسائر و استعادة 

 .التوازف الطبيعي، حسب أحد القوانيف الديموغرافية

 

                                                 
-http://www.wadilarab.com/t7520، متاح عمى الرابط التالي: -التعريؼ بقطاع التكويف الميني في الجزائر- (1

topic#ixzz4J5ae50hp  
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 تأثير التعميم عمى أدوار المرأة:  -ج

تقوـ في القديـ بمعب دور الزوجة و االـ باإلضافة الى اعماؿ المنزؿ او بعض األمور  المرأةلقد كانت       

تحصمت عمى شيادات التكويف الميني و الزراعية في الريؼ. و لكف بعدما دخمت المدرسة و الجامعة و 

ر مف لعامؿ الفكري يعتبفا .تمكنت مف وعي دورىا و المطالبة بحقوقيا و خاضت غمار المساواة مع الرجؿ

العوامؿ الرئيسية في التغير االجتماعي و غالبا ما يفوؽ العامؿ التكنولوجي الف األفكار ىي التي تسخر 

األشياء المادية لصالحيا وليس العكس. و تؤثر مباشرة عمى سموكات و عالقات االفراد. و عند خروجيا 

 (1)لمعمؿ لعبت جميع األدوار:

تقوـ بممارسة حقوقيا السياسية و المدنية: مثؿ حؽ  لمرأةابفضؿ التعميـ أصبحت  الدور السياسي: -

التصويت و الترشح لمختمؼ المجالس النيابية و الوظيفية، لتمثيؿ نفسيا و غيرىا مف الجنسيف و إيصاؿ 

 المستويات. ألعمىصوتيا 

مستواىا كمما ارتفع  ألنيا لألبناءيتعمؽ ىذا الدور بالتنشئة االسرية واالجتماعية الدور االجتماعي:  -

صالحيف  بأفرادالتربية و تتوسع معارفيا، حتى تمد المجتمع  ألساليبالتعميمي تغيرت معو نظرتيا 

 يجتيدوف في بناء مجتمعيـ.

يتمثؿ ىذا الدور في العمؿ المنزلي بالبيت الذي يشمؿ تمبية حاجيات افراد االسرة  الدور االقتصادي: -

الوظيفة التي تعود عمييا بالماؿ الذي تعيؿ بو اسرتيا، و باإلضافة الى العمؿ الخارجي الذي يتمثؿ في 

 تساىـ في خدمة المجتمع و تنمية اقتصاده.

                                                 

( رشا غىٍم، -عهم االجتماع انعائهً-، دار انمعرفت انجامعٍت، ط 1، االسكىدرٌت، 1880، ص ص، 17، 97. 
1
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، وىا ما يدعـ دورىا المرأة: يتعمؽ ىذا الدور بالمعارؼ و المكتسبات التي تتحصؿ عمييا الدور الثقافي -

فيـ أمور الحياة و ادراؾ التي تساعدىا في  لألبناءفي معايشة قضايا عصرىا و نقؿ المعارؼ السابقة 

 سمبيات االتصاؿ الخارجي و تجنبو.

و لكف نجد كؿ ىذا الشيء الجديد المتحصؿ عميو كاف عمى حساب مياـ االسرة التقميدية. الف "خروج     

لمعمؿ جعؿ االسرة تتخمى عف تحقيؽ مختمؼ الوظائؼ التربوية التقميدية التي كانت تقوـ بيا، و تخمت  المرأة

 بذلؾ عف جزء مف مسؤولياتيا لفائدة مؤسسات التعميـ األخرى كالروضة و المدرسة".

 لممرأة الجزائرية: مهنيتطور الوضع ال -3

ادات عميا أدى بيا الى وعي حقوقيا وواجباتيا عمى حؽ التعميـ و امتالكيا لشي المرأةيعتبر حصوؿ      

االسرية و االجتماعية. حيث دفع بيا لمخروج الى العمؿ و الحصوؿ عمى وظائؼ مختمفة بجنب الرجؿ 

في جميع المجاالت و المياديف، و ىذا ما جمب ليا مكانة محترمة سواء في اسرتيا اوفي العمؿ او في 

في اقتصاد المنزؿ و استقراره، و في تنمية المجتمع و لـ  أصبحت تساىـ ألنياوسطيا االجتماعي، 

تصبح عالة عمى الغير، و ىذا الدور يمنحيا حؽ السمطة الى جانب الزوج و مناقشة قضايا االسرة و 

تبدي راييا بكؿ حرية و تفرضيا في بعض األحياف، و في المقابؿ تطمب مساعدة الزوج ليا في االعماؿ 

وسيمة  المرأةترتيب و الطيي باإلضافة الى رعاية األطفاؿ حيث اصبح "عمؿ المنزلية كالتنظيؼ و ال

(. 1)و الوعي" اليقظةنفسيا وخمؽ عالقات مف نوع جديد مع الرجؿ، وكاف عمميا دافعا الى  لتأكيد

باإلضافة الى دورىا اإلنتاجي في ميداف العمؿ الذي يفرض عمييا إيجاد مكانة مناسبة بيف زمالئيا. و 

 يكسبيا عالقات مميزة و محترمة مع الغير مف النساء و الرجاؿ.ىذا ما 

كما اف العمؿ يتيح ليا فرصة االستزادة مف الخبرات خارج الحي فيما يتعمؽ بمظيرىا و سموكيا و      

طريقة حديثيا و أسموب تفكيرىا، مما يكفؿ ليا المزيد مف القوة التي تمارسيا في بيتيا بشكؿ واضح. وقد 
                                                 

  http://www.iraqicp.comمتاح عمى الرابط التالي:  ،-العاممة لممرأةالوضع االقتصادي و االجتماعي -صالح ياسر،  (1
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حيث اف عدد النساء اليوـ ضرورة ممحة و اف كاف ذلؾ في السنوات الماضية  المرأةاصبح عمؿ 

امرأة الى    90.500انتقؿ مف 2015الى سنة  1962العامالت في الفترة الممتدة مف سنة 

مف مجموع القوى  %18حسب معطيات الديواف الوطني لإلحصاء، اي ما يمثؿ  1.934.400

 (1).العاممة

جد مقبوؿ مف طرؼ العائمة، و ذلؾ لتتكفؿ بنفسيا ماديا و لتساعد عائمتيا،  المرأةمؿ فبعدما اصبح ع   

لـ يكف مقبوال مف طرؼ األزواج، فغالبا ما يشترط الخاطب عمى خطيبتو او مباشرة بعد زواجيا التوقؼ 

حسيف  عف العمؿ. كاف ىذا باألمس اما اليوـ وبسبب غالء المعيشة وبرغبة مف االىؿ او مف الزوج ولت

 ألخرالمستوى المعيشي، أصبحت اغمب النساء المواتي باستطاعتيف العمؿ ال تتمقى صعوبات لسبب او 

جد مقبوؿ مف طرؼ الزوج. حيث نجد في بعض األحياف ىؤالء األزواج يقوموف  المرأةاصبح عمؿ 

بتشجيع زوجاتيـ و بناتيـ عف العمؿ، سواءا كاف ذلؾ لتحقيؽ الذات او مف اجؿ مكانة اجتماعية افضؿ. 

فاذا كاف ذلؾ التغير عائد الى ضرورة اقتصادية بالدرجة األولى فيو يعود كذلؾ الى عوامؿ أخرى 

التي ساىمت بقدر  المرأةنسبة المتعممات و بالتالي تشجيعيف عف العمؿ، إضافة الى طموحات كارتفاع 

كبير في إعطاء نفسيا مكانة بدافع التطور حتى تتحصؿ عمى شكؿ مف الحرية، و ىكذا شيئا فشيئا تغير 

 .المرأةالمجتمع الجزائري بتغير صورة 

مف التقنية و األىمية دوف اف تتخمى عف قيميا و تمارس اليوـ مينا عمى درجة عالية  فالمرأة      

تقاليدىا، و أصبحت تشعر باالستقاللية الذاتية و حرية لـ تكف تتمتع بيا مف قبؿ، مما ىيا ليا فرصة 

 مف البيت لتعمؿ و تستفيد مف أوقات فراغيا. المرأةالمشاركة في اتخاذ القرار حيث خرجت 

ييا اف تعمؿ بكؿ قواىا مف اجؿ التوفيؽ بيف اشغاؿ البيت اصبح معقدا جدا اذ عم المرأةفدور     

المتعددة  مف تنظيؼ و ترتيب و طيي و تمبية حاجيات األطفاؿ و الزوج و االىتماـ بنفسيا و العمؿ 
                                                 

 ، متاح عمى الرابط التالي:  -مميونا امرأة اقتحمف عالـ الشغؿ في الجزائر- (1
http://www.elbilad.net/article/detail?id=52337 
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مازالت الى  ألنياخارج البيت الذي يتطمب منيا اىتماما مضاعفا لكي تمعب دورا جيدا و تثبت مكانتيا 

  المراقبة حتى تثبت جدارتيا و احقيتيا بالعمؿ خارج البيت و منافسة الرجاؿ. يومنا تحت االختبار و

 لمعمل: المرأةدوافع خروج  -أ

دفعت بالمرأة  ،بؿ كاف نتيجة عوامؿ عديدة ومتداخمة ،اف ظاىرة خروج المرأة لمعمؿ لـ تظير عشوائيا    

لو مدلولو السياسي  ،الى العمؿ خارج المنزؿ لقاء أجر المرأةألف خروج  ،دفعا قويا الى الشغؿ

ولقد ركزنا ىنا عمى العوامؿ  ،كة بعضيا ببعضبواالقتصادي وىي كميا عوامؿ متشا ،واالجتماعي

 وتتمثؿ أساسا في ما يمي: ،لمخروج الى ميداف العمؿ الخارجي بالمرأةاألساسية التي تدفع 

 :الدافع االقتصادي 

وقد بينت بعض الدراسات في ىذا المجاؿ أف أىـ دوافع خروج المرأة لمعمؿ ىو الحاجة        

اذ أف  ،فخروج المرأة لمعمؿ ضرورة استمزمتيا الحاجات المتزايدة لممجتمع الصناعي الحديث ،االقتصادية

الى  ةبالمرأدفع  ،والتطمع الى مستوى أفضؿ لمحياة مف جية أخرى ،أعباء المعيشة وغالئيا مف جية

 الخروج عف اطارىا التقميدي والمتمثؿ في دور المنجبة والمربية والراعية لشؤوف أسرتيا.

كما أف الظروؼ المعيشية واالقتصادية التي تعيشيا األسرة الحديثة ىي التي أجبرت المرأة عمى      

ضيات الظروؼ العمؿ لمساعدة زوجيا في تمبية رغبات افراد أسرتيا مف مأكؿ و ممبس ودواء. اف مقت

حيث أف  ،الخروج الوظيفي المرأةاالجتماعية واالقتصادية التي تعيشيا مختمؼ االسر تفرض عمى 

"االحساس بأىمية العمؿ كوسيمة لمحصوؿ عمى النقود الالزمة لرفع مستوى معيشة األسرة كاف مف أىـ 

 . (1)تتمسؾ بالعمؿ الخارجي " المرأةالعوامؿ التي جعمت 

                                                 
، -ة"آثػػػػػػار عػػمػػؿ األـ عػمػى تػربػيػػّة أطػفػػالػػيػػػا دراسة ميدانية لبعض األميات العامالت بمدينة "الشراق-مميكة الحاج يوسؼ،  (1

  .50، ص 2002/2003، جػامػعػة الػجػزائػر، االجتماعمذكرة لنيؿ شيػادة الماجػستػير في عمـ 
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والمقصود  ،اف خروج األـ لمعمؿ كانت نتيجة الحاجة االقتصادية ،لعديد مف الدراساتولقد أثبتت ا   

بمعنى انو ال يمكف  ،ىو حاجة األـ الممحة لكسب بنفسيا أو حاجة اسرتيا لدخميا ،بالحاجة االقتصادية

"ضرورة وليس  فرانسوا جيرولألسرة أف تستغني عف عمميا. والعمؿ بالنسبة لممرأة كما تقوؿ الكاتبة 

 . (1)بؿ ضرورة حياة أو الحياة نفسيا" ،تسمية

بحيث تحممت دورا اضافيا الى  ،بالدافع االقتصادي ،نجد أنو لقد ارتبط خروج المرأة لمعمؿ ،وعميو   

سعيا وراء رفع المستوى المعيشي لألسرة  ،جانب دورىا الشاؽ لرعاية األطفاؿ وتدبير أمور وشؤوف المنزؿ

فيي واف تركتيـ في المنزؿ  ، يحتاجو أطفاليا مف لواـز المنزؿ والغذاء واألدوات المدرسية وتمبية كؿ ما

لوحدىـ طيمة ساعات عمميا فيي مف جية أخرى تسير عمى تحقيؽ راحتيـ المادية وبالتالي االجتماعية 

 ة زوجيا. عتبر عمؿ المرأة ىاـ جدا فيي بدخميا تساىـ في تحمؿ مسؤوليات البيت ومساندي والنفسية.

 :الدافع الذاتي 

اخرى  تأكيد الذات، والمكانة االجتماعية وكذلؾ حب الظيور، وتحقيؽ المنفعة الشخصية ىي دوافع     

وسيمة لتأكيد وابراز شخصيتيا كفرد في المجتمع، لو حقوؽ  فيو يعتبرلخروج المرأة الى سوؽ العمؿ، 

 وواجبات باعتبار أف ىذا العمؿ الخارجي وسيمة الكتسابيا مكانة ىامة في المجتمع عامة واألسرة خاصة. 

في الواقع "اف العمؿ قد طور شخصية المرأة، وجعميا تكتشؼ نفسيا، وتشعر بأنيا تستطيع أف تجابو     

 .  (2) ت الوقوؼ بمفردىا"الحياة لو اضطر 

وعميو ، وألسباب مختمفة كالميؿ الشخصي، والرغبة في تحقيؽ الذات والحاجة الى تحسيف         

المداخيؿ العائمية وضرورة مساعدة األسرة، باتت النساء تدخمف وبأعداد متزايدة الى ميداف العمؿ 

مصدر االيراد فحسب، بؿ ىو مظير مف  الماجور، وانو لمف الخطأ أف ننظر الى العمؿ عمى أنو مجرد

                                                 
1
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مظاىر النشاط االنساني، فالفرد غير العامؿ، ىو انساف فارغ الحياة، ولذلؾ كاف مف الخطأ الفادح اعتبار 

 مخموؽ فارغ الحياة. المرأة

فيناؾ مف السيدات يزاولف عمميف حتى بعد الزواج ال لحاجة األسرة اليو، وال لحاجتيا لذلؾ، بؿ     

 (HALLOUMA CHERIFاتو، ولمخروج مف بيف جدراف البيت، وفي ىذا الصدد ترى الباحثة )لمعمؿ ذ

"أف العمؿ وسيمة لتحسيف الوضعية المادية لممرأة، وفي الوقت نفسو وسيمة لخروجيا مف جدراف البيت 

 (. 1)واالنغالؽ بمعنى انو يوسع المجاؿ االجتماعي، حيث يخرجيا الى مكاف حضاري جديد" 

 التعميمي: الدافع 

نجد أف األسرة قد أولت اىتماما كبيرا، وجيودا معتبرة بالنسبة لتعميـ المرأة وتكوينيا، حيث أصبح        

مف بؤرة االمية، وليذا "كاف النتشار التعميـ عمى نطاؽ واسع أثر  إلخراجياتعميميا حتمية ال مفر منيا 

فعت المرأة الى المشاركة في مختمؼ المياديف مباشر في قمب المعايير التي كانت سائدة مف قبؿ، فاند

 . (2) جنبا الى جنب الرجؿ"

وقد أصبح عمؿ المرأة كتكممة لممشوار الذي قطعتو في صيرورة حياتيا التعميمية، ومنو يبدو أف        

التعميـ ىو الذي يساىـ في توفير فرص التوظيؼ، ألف مساىمتيا في النشاط الميني يرتفع مع ارتفاع 

تستطيع تأكيد  ىؿ العممي الذي تحصؿ عميو بوسطة التعميـ، اذ أنو بحصوليا عمى الدرجات العممية،المؤ 

 ذاتيا بواسطة العمؿ الخارجي.

يرتبط بتعميميا فستتبع القياـ بعمؿ ميني مناسب مع  المرأةالى القوؿ أف عمؿ  وىكذا تجدر االشارة     

"أنو بالتعميـ استطاعت :سيمون بوفوارشيادتيا العممية المحصؿ عمييا. وفي ىذا الصدد تقوؿ الباحثة 
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اف تحقؽ النجاح في االلتحاؽ بالعمؿ خارج البيت حيث سمح ليا اف تؤكد انسانيتيا وبحصوليا  المرأة

  .(1) ليا ابواب الميف االساسية "عمى شيادات تعميمية فتحت 

عمى حصوليا العمؿ ، وىذا ما اعطى لعجمة  المرأةاذف يعتبر التعميـ مف اىـ العوامؿ التي ساعدت     
تحريرىا مف سيطرة التقاليد االجتماعية التي كانت  المرأةالتغيير النسوي دفعة قوية ، وقد ترتب عمى تعمـ 

 شغيميا في مختمؼ الميف المتخصصة.مفروضة عمييا بشكؿ مباشر وذلؾ بت
 الدافع السياسي: 

ال يقؿ اىمية عف الدوافع السابقة بحيث جاءت الدساتير  المرأةايضا ىناؾ دافع اخر وراء عمؿ       

والرجؿ في الحقوؽ والواجبات، وانعقدت مؤتمرات  المرأةوالقوانيف الدولية التي تنص عمى المساواة بيف 

، والمجتمع في (2) في االسرة المرأة" ودوؿ اخرى لمعالجة اوضاع القاهرة" و"ميكسيكودولية في كؿ مف "

كحؽ سياسي، تسعى مف  لممرأةالمجاؿ االجتماعي والثقافي وخاصة السياسي، حيث يعتبر العمؿ بالنسبة 

 بخروجيا لمعمؿ يمكنيا اف تشارؾ في القرار السياسي لمدولة. ألنو خاللو لموصوؿ اؿ السمطة.

 دافع االجتماعيال: 

تخرج الى ميداف  المرأةاف الدافع االجتماعي ىو االخر مف بيف الدوافع االساسية التي جعمت       
المختمفة ومف ثـ  آرائياالعمؿ الخارجي فمنو يسمح ليا بالمشاركة في اتخاذ القرارات االسرية ، وابداء 

 المرأة فرض وجودىا في المجتمع مما يسمح ليا اف يكوف لدييا سمطة . كما اف الشعور بالمسؤولية لدى
البيت( ، وذلؾ حتى تثبت دورىا  تأثيثالعاممة وفض ذاتيا اجتماعيا يظير جميا في مشتريات البيت ) 

 في الحياة االسرية.
باتيا ، بحيث ساىـ نمو وعييا الثقافي وارتفاع مستواىا العممي لمعمؿ وسع مف دائرة واج المرأةاف خروج 

الى تغيير وجية نظرىا حوؿ المسائؿ االسرية اذ اصبحت تشارؾ في كؿ صغيرة وكبيرة تيـ الحياة 
قرارات قضاء العطؿ وتسيير ميزانية اسرتيا بجزء مف مرتبيا  تأخذ، فيمكنيا اف  وألبنائيااالجتماعية ليا 
 .لألسرةظروؼ الحياة االجتماعية ومف ثـ تحسيف 
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 خالصة:

منحصرة في التنشئة االجتماعية لألبناء و االىتماـ بالزوج والبيت في القديـ  المرأةادوار لقد كانت      

مع مرور الزمف و التغير في االوضاع االقتصادية يقوى عمييا اال الرجؿ. و بينما االعماؿ خارج البيت 

ووظائفيا  أدوار األسرة الجزائريةتغيرت  عمى االوضاع االجتماعية و الثقافيةو الصناعية و التي اثرت 

اساليبيا. و انتشرت المساواة بيف الجنسيف في التعميـ و العمؿ و بقية الحقوؽ مما ادى الى زواؿ بعض 

لتي ىـ العوامؿ اأكمجاؿ لمعمـ و المعرفة مف بالنسبة لممرأة و الواجبات األخرى، حيث يعتبر التعميـ 

فاقا جديدة غير التي كانت تعيشيا في السابؽ، فالتعميـ آماميا أمف نظاـ القيـ التقميدي و فتح  ياأخرجت

ف التعميـ الثانوي و الجامعي لـ أال إمقبوال  لممرأةالتعميـ االبتدائي  ا، فقد بد يامرا أساسيا لتكوينأيعتبر 

، اما بالنسبة لمنساء الالئي لـ يحالفيف الحظ باجتياز مراحؿ بعد اجتياز عدة صعوباتال إتحصؿ عميو 

التعميـ كميا بامتياز، كانت اماميف فرصة لاللتحاؽ بالتكويف الميني و الذي اتيح ليف جميع االمكانيات 

، وبالتالي مكنيا مف تخطي عدة عقبات، امرأةلتعمـ حرفة تقميدية او عصرية حسب طموحات و رغبة كؿ 

مما أدى إلى تنصميا مف دورىا التقميدي و الحصوؿ عمى أدوار  .عالـ الشغؿ بكؿ امتيازوالوصوؿ الى 

 اجتماعية جديدة مكنتيا مف التأقمـ مع المجتمع بكؿ شرائحو.



الجزائري المجتمع في لممرأة الجديدةاالجتماعية  االدوار و المهنــي التكويـن  الرابع:الفصل   

 

 

 

لممرأة في المجتمع الجديدة  االجتماعية دوارالتكويـن المهنــي و األ: الفصل الرابع
 الجزائري

 

 د:ـــــتمهي   

 .في العالم لتكوين المهنيلنظام االتطور التاريخي  :اوال

 تطور التكوين المهني في الجزائر.: ثانيا

 .انماط التكوين المهني في الجزائر: هياكل و ثالثا

 .مستويات التكوين المهني في الجزائر :رابعا

 .نظرة المجتمع الجزائري لمتكوين المهني: خامسا

وما  متكوين المهني في المجتمع الجزائريلالمرأة  الماكثة بالبيت انعكاسات انتساب : سادسا
 .ترتب عنه

 ة.ــــــخالص   
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 : تمهيد

يعتبر قطاع التكويف الميني بالجزائر احد اىـ القطاعات الحيوية و الحساسة فيو وسيمة لمتنمية      

باعتباره  ،كما ىو وسيمة لتطوير قدرات المتربصيف و المتربصات ،االقتصادية و االزدىار االجتماعي

 ،يوفر بديال ميما لمشباب في ظؿ التسرب المدرسي الكبير و توجيو المئات او االالؼ نحو الحياة العممية

ميني في شتى المجاالت سواء كانت  تأىيؿلمتكويف و اكتساب  الماكثة بالبيت لممرأةو إعطاء فرصة 

بما تنتجو كيد عاممة  تأىيموو بالتالي ترقية سوؽ الشغؿ و ، متزوجة او عزباء ،ماكثة بالبيت او عاممة

 ماىمة بما يتوافؽ مع التطورات العصرية و التكنولوجية.

و مف اجؿ ىذا اولت وزارة التكويف و التعميـ المينييف جيدا و اىتماما كبيرا ليذا القطاع خاصة في   

و  ،ؿ ادخاؿ عدد مف التخصصات الميمةالسنوات األخيرة لتطويره و اعطاءه بعدا اكبر أىمية مف خال

 الحديثة حسب متطمبات العصر مع تخصيص رقابة و متابعة ميدانية مستمرة.
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 :في العالم لتكوين المهنيلنظام االتطور التاريخي اوال: 

فيي ثمرة  ،و موجودة عبر التاريخ تتناقميا األجياؿ ،ظاىرة التكويف الميني قديمة قدـ المجتمعات         

المباشر  التأىيؿعف طريؽ  ألخريتمثؿ في نقؿ المعمومات و الميارات الفنية مف فرد  ،عمؿ طويؿ مستمر

و ليس عف طريؽ الكتابة و القراءة. فمنذ القديـ عرؼ االنساف صناعة النسيج و الخياطة و صناعة 

 و البناء و فنوف العمارة. ،و النقش عمى الصخور ،الجمود و االخشاب

 المرحمة األولى: -1

 formationمرحمة الجماعات حتى القراف العشريف، ظير في بدايتو عمى شكؿ تكويف في المكاف       

sur le tas  وىو نوع مف أنواع التمرف، ىي الطريقة التي تقـو عمى اكتساب معارؼ كانت متداولة حتى

متعمميف أي لميجيدوا  ايكونو الحرؼ و الفالحيف في الحضارات القديمة لـ  فأصحاب القرف العشريف،

( حيث يتمقى 1القديمة كاف يقصد بو التعميـ فقط ) تالحضاراالقراءة و الكتابة، و بذلؾ فاف التدريب في 

 الصبي تدريبا مف خالؿ التعميمات المباشرة، و المشاىدة و التمرف تحت اشراؼ صانع او معمـ ماىر دوف

تقتصر لـ في العموـ و المعرفة كما ىو الحاؿ في عصرنا الحالي.  لمتأىيؿاف يسبؽ ىذه العممية عممية 

نقؿ المعرفة و الميارات عمى الحرفييف فقط بؿ تعدتيـ الى بعض الميف األخرى كالطب و المحاماة و 

رد البشرية، ففي فرنسا ابتداءا و كانت الوسيمة الوحيدة التي يتـ مف خالليا إثبات جدارة الموا  (2)التعميـ.

تـ الشروع في انشاء مجموعات لتدريس فروع خاصة مف التجارة و الصناعة ...و اليدؼ  :9<5مف سنة 

 (3)مف ذلؾ ىو ربط التكويف بمياديف أخرى مثؿ القانوف التجاري و الرسـ الصناعي... 

                                                 
             https://ar.wikipedia.org، متاح عمى الرابط التالي?       -فرانز فانوف- (1

  2( الدوري حسيف،- االعداد و التدريب اإلداري بيف النظرية و التطبيؽ-، مطبعة العاصمة، القاىرة،  ;><5،ص <>.
3 ) SEKIO LAKHDER ,-GESTION DU PERSONNEL.D’ORGANISATION-, 3ed.canada, 
1990 ,P 291 . 
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 المرحمة الثانية: -2

بداية القرف العشريف إلى نياية الخمسينات بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح التكويف الميني  مف      
. ففي ىذه 1:<5تـ نقؿ البرنامج األمريكي إلى الدوؿ األوروبية حتى نياية  :9<5حقيقة واقعية فبعد 

تحصؿ عمييا في  و ذلؾ لما يممكو مف المعارؼ التي الفترة أصبح الفرد يختار المينة التي تناسبو،
 (1)المدرسة او كتمرف قبؿ دخولو النيائي لسوؽ العمؿ. 

  : المرحمة الثالثة -3

فبمجرد بداية سنوات الستينات سبب ىذا  ،سنوات الستينات تميزت باالكتشافات التكنولوجية        

فاصبح تكويف المستخدميف  ،التطور مشاكؿ في تكييؼ المنظمات معو الف العماؿ لـ يواكبوا ىذا التطور

بالنسبة لممنظمات الطريقة الوحيدة لمواجية التغيرات التكنولوجية. شكمت ىذه السنوات مرحمة تفكير لكؿ 

رات كؿ مف النقابة و ارباب العمؿ اثناء القياـ  ،ففي فرنسا ،المتعامميف االقتصادييف لمدوؿ المصنعة

اركة الحكومة في تحقيؽ تكوينا و تدريبا مينيا. افرزت بمفاوضات ضرورة دراسة الوسائؿ التي تسمح بمش

 >;<5و ابتداءا مف سنة  ،في كندا  5;<5/>1/;5ىذه المفاوضات قانونا يمس التكويف و ذلؾ في 

الحظت الحكومة الفيدرالية الحاجة الى اليد العاممة الماىرة و ضرورة تحمؿ التكويف مف طرؼ المدارس و 

   (2) .المنظمات

ـ أضواء عمى النيضة الصناعية اإلنجميزية  :=>5و  11>5شيدت الفترة الواقعة بيف عاـ  كما     
 التي انبثؽ خالليا جيؿ جديد مف المديريف بمفاىيـ و أساليب جديدة، و خالؿ ىذه الفترة القصيرة في عمر 

كانت اوؿ امة تتـ الزمف تحولت إنجمترا جذريا مف امة زراعية ريفية الى ورشة صناعية لمعالـ باسره. فقد 
 (3)بنجاح عممية االنتقاؿ مف مجتمع ريفي زراعي الى مجتمع تجاري صناعي.

                                                 
1 (SEKIO LKHDER, -op-cit-, P 291. 
2 (SEKIO LKHDER, -op-cit-,  P 291. 

 ص،1><5،القاىرة ، مكتبة الوعي العربي ،ترجمة احمد حمودة  ،-تاريخ الفكر اإلداري-، ( كمودس جورج االبف3 
 .9<-<=ص
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تمثمت المرحمة األولى بنظاـ اإلنتاج المنزلي و الذي يقوـ عمى  ،و قد مر ىذا التحوؿ بعدة مراحؿ   
مف افراد االسرة وجود مزرعة ممحقة بالبيت و كاف التدريب في ظؿ ىذا النظاـ يتـ عف طريؽ نقؿ المعرفة 

 ذوي الخبرة الى االفراد المبتدئيف بالتمريف و التدريب حتى يتقنوا العمؿ.

المرحمة الثانية فقد عرفت بمرحمة حرؼ الخامات حيث يقوـ المتعيدوف بالتعاقد عمى انتاج اسر  و

 اآلالتؿ نظاـ بأكمميا، اما المرحمة الثالثة فيي مرحمة نظاـ المصنع ) النيضة الصناعية ( حيث تـ ادخا

التي زادت مف الكفاءة اإلنتاجية لكنيا تطمبت في نفس الوقت تكاليؼ كبيرة و تدريب العامميف بشكؿ اكبر 

بالمطالب اإلنسانية المتعمقة بالعامميف، و بذلؾ كانت نواة اعماؿ شؤوف الموظفيف و برامج التدريب في 

 العالقات اإلنسانية في الثالثينات كمياديف ليا أىميتيا.

 : رابعةالمرحمة ال -4

ساىمت ىذه السنوات في تثميف ضرورة الحصوؿ عمى تكويف في  ،مف سنوات السبعينات حتى اليوـ     
معظـ المنظمات. فاليوـ نستطيع الجـز باف نوعية المعرفة و خبرة االفراد تتناقض مف سنة الى أخرى و 

مجوء الى برامج التكويف فاصبح مف الضرورة االف و قبؿ أي وقت اخر ال ،ذلؾ في كؿ الميف الممارسة
 التكنولوجي. لمسايرة التطور

و ىذا ما عمدت اليو مختمؼ دوؿ العالـ بما فييا دوؿ المغرب العربي التي اكتسبت تجربة ىامة في  

 مجاؿ التكويف الميني باحتكاكيا بيذه الدوؿ خاصة المتقدمة منيا إضافة الى الدوؿ النامية.

و في األخير يمكف القوؿ مف خالؿ ىذا التطور اف التكويف عرؼ مراحؿ متعددة واشكاؿ مختمفة.   

اصبح الوسيمة المثمى و الممكنة لتحسيف نوعية االفراد و  ،فبعدما كاف مجرد تمريف يقاـ في مكاف العمؿ

ماال ميرة قادريف عمى قدرتيـ عمى األداء الفعاؿ. و ما احوج مجتمعاتنا اليـو الى مواطنيف صالحيف و ع

 مواجية إشكاليات معقدة و التطمع الى تعمـ و تكويف دائـ و مستمر.
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 التكوين المهني في الجزائر: تطورثانيا: 

 يتأثرمر التكويف الميني في الجزائر بعدة مراحؿ مكنتو مف تعزيز مكانتو كبناء اجتماعي يؤثر و      

يسعى الى التنمية  ،و ترقيتو كقطاع ىاـ و ىادؼ ،متكامؿ معتبغيره مف األبنية المجتمعية لتكويف مج

 و اعدا افراد فاعميف في المجتمع. ،االقتصادية و البشرية و تحسيف جودة األداء الحرفي و المياري

 :اثناء االستعمار الفرنسي :المرحمة االولى

 1;<5 الى غاية االستقالؿ 81=5االحتالؿ الفرنسي الغاشـ مف سنة وطأةلقد كانت الجزائر تحت     

و التي  ،تصارع  وتقاوـ لمبقاء ولمحرية و االستقالؿ متحدية كؿ السياسات اليمجية التي اتبعيا االحتالؿ

كاف ييدؼ مف ورائيا الى القضاء عمى المقومات الشخصية الجزائرية وتجييؿ المواطنيف ليسيؿ عميو فيما 

حيث فتحت  :8=5،تعميـ ميني في سنة بإنشاءبعد ذلؾ بدا التفكير  .بقاء ىذا الشعب تحت تبعيتوبعد إ

لكف خوؼ فرنسا مف تمرد الشباب الجزائري أدى بيا الى  ،مدرسة واحدة لمصنائع و الحرؼ بمنطقة القبائؿ

سة أخرى حيث فتحت مدر  5==5.و بقي الوضع عمى ىذه الحالة حتى سنة 5>=5غمؽ ىذه المدرسة سنة

ولـ يسمح لمشباب الجزائري  ،لمتكويف الميني الزراعي في الجزائر العاصمة مخصصة لمشباب األوروبي

 (1).<1<5سنة الرأسماليبالدخوؿ الييا االبعد االزمة االقتصادية الكبرى التي ىزت كياف النظاـ 

الحرب العالمية الثانية سنة  في الجزائر اثناء الفترة االستعمارية مع نياية ظير التكويف الميني      

تحت اسـ " مصمحة التكويف الميني في الجزائر " مسيرا مف طرؼ الديواف الجيوي الجزائري ، :9<5

مما جعمو يركز عمى االختصاصات  ،لمعمؿ, و كاف ىدفو في ىذه الفترة إعادة بناء ما دمرتو الحرب

و قد ركز التكويف الميني في ىذه المرحمة  ،نيةالقاعدية كالبناء و االشغاؿ العمومية و االنشاءات المعد

                                                 

  1( راجح الجياللي، -تاريخ الجزائر العاـ-، ج1 ،المطبعة الشعبية، ط5، الجزائر، ب س، ص =11.
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عمى التكويف القصير المدى و ذلؾ ربحا لموقت و تخريج يد عاممة مؤىمة تخدـ االقتصاد الفرنسي باقؿ 

  ثمف ممكف.

اصبح تحت  ::<5و في سنة  ،اصبح التكويف الميني خدمة او مصمحة عمومية <9<5في سنة   

 ،و كاف ييدؼ الى تحسيف مستوى أساتذة التكويف ،الجيوي لمعمؿ الجزائريرعاية المصمحة التقنية لمديواف 

 (1)تـ ادماج التكويف الميني في اإلدارة العامة لمنشاط االجتماعي. >:<5اما في سنة 

بعد قياـ الثورة التحريرية و توسعيا في أوساط الشعب الجزائري حاوؿ االستعمار الفرنسي القضاء  و      

(ىو واحد مف 8;<5- <:<5سنوات مف) :و مشروع قسنطينة الذي يمتد عمى فترة  ،الطرؽعمييا بكؿ 

بيدؼ اخضاع الجزائر و   .ىذه الطرؽ التي استعمميا ديغوؿ كسياسة االغراء و المشاريع االجتماعية

س وسعى المشروع الى توفير و بناء المدارس لمجزائرييف  كما م ،جعميا مرتبطة الى االبد لصالح فرنسا

 (2)ىذا المشروع التكويف الميني.

فعدد قميؿ مف الجزائرييف يتكونوف  ،غير انو لوحظ في تمؾ الفترة اف أجيزة التكويف الميني كانت انتقالية 

ىذا مف جية و مف جية أخرى كاف المسعى الحقيقي  ،و ىـ ينتموف الى الطبقة المحظوظة أي البرجوازية

 يصة و بقي كذلؾ حتى االستقالؿ.لتمؾ المراكز ىي تكويف يد عاممة رخ

 : 1691الى  1692بداية التكوين المهني بالجزائر من   :المرحمة الثانية

األولوية شبو المطمقة لقطاع التكويف الميني, الذي لـ يكف يحتوي  1;<5لقد أعطت الجزائر منذ      

منصب تكويف ال تمبي  111:فرع متخصص في البناء و  811مركزا تحتوي عمى  :1آنذاؾ سوى عمى 

                                                 
1 -( BREF HISTORIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE-, INFP, ALGER, 1992, 
P: 27.  

  2( بمعباس محمد، -المزىر في التاريخ المعاصر-، دار ىومة، ط8، الجزائر،><<5، ص <=5.
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يف و مف و اعتبرت عشريتا الستينات و السبعينيات مرحمة لمتفكير و تحديد اىداؼ التكو  ،حاجات المجتمع

 (1? )اىـ المحطات التي ميزت ىذه المرحمة نذكر

مزودة ، أي شيريف بعد االستقالؿ انشاء محافظة التكويف الميني و ترقية اإلطارات ،1;<5اوت  -

 :1المؤرخ في  =1; -1;بمجمس وطني استشاري لمتكويف الميني و ترقية اإلطارات ) االمر رقـ 

 (.1;<5اوت 

ديسمبر  11المؤرخ في  >88 -8;الميني برئاسة الجميورية ) المرسوـ رقـ الحاؽ محافظة التكويف  -

5>;9.) 

 فتح اختصاصات جديدة تستجيب لالحتياجات االقتصادية. -

 توسيع ورفع قدرات المراكز الموجودة. -

 مركز جديد. =5بناء  -

المؤرخ في  :9/>;بمقتضى االمر رقـ  INFPانشاء المعيد الوطني لمتكويف الميني  -

1</18/5>;<. 

 .>;<51/5/;1  في ;51/>;انشاء معيديف لمبناء و االشغاؿ العمومية بمقتضى االمر رقـ  -

 انشاء مدارس مينية كبرى و متوسطة تابعة لموزارات. -

 انشاء مدارس مينية تابعة لمشركات الوطنية المتخصصة. -

 

 

 

                                                 

1( بمعباس محمد، - مرجع سابؽ-، ص 1<5. 
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   : 1691الى  1691مرحمة توسيع االقتصاد و الحاجة لمتكوين المهني من   : رحمة الثالثةالم

الذي حدد مجاؿ تدخؿ التكويف الميني  8>-1>امتازت ىذه المرحمة بظيور المخطط الرباعي األوؿ     

بتكوينيـ مينيا حسب متطمبات االقتصاد و االستعماؿ  ،لمتكفؿ بفئة الشباب الراسبيف في المنظومة التربوية

 (1)األمثؿ لطاقة و إمكانيات ىذه الفئة لمساعدتيـ في االندماج في عالـ الشغؿ. 

بينما توجيت انظار  ،منصب تكويني 111>5كاف ىدؼ المخطط الرباعي األوؿ ىو تحقيؽ انشاء 

مركز و قد بمغ تعداد  1=منصب خالؿ انشاء  1:111المخطط الرباعي الثاني الى انشاء 

 : و مف اىـ اإلنجازات خالؿ ىذه الفترة نذكر ،(2)<><5متربص نياية  81111المتربصيف 

 9/559>صدور نصوص قانونية تضـ القانوف األساسي لمراكز التكويف بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .9><5/;51/1 : مؤرخ فيال

 ادماج موظفي قطاع التكويف الميني في الوظيؼ العمومي. -

مف  ،كما و نوعا ،لتدريب االعداد الكافية ،مركز تكويف ميني 511تقرر بناء و تجييز  ،:><5 -

 المشاريع الصناعية المبرمجة. إلنجازالكوادر و الفنييف الالزميف 

مع وضع سياسة وطنية لتمبية االحتياجات  1=<5بداية سنة انشاء جياز وطني لمتكويف الميني في  -

و  ،الناجمة عف مخططات التنمية و التخفيؼ مف اثار إعادة ىيكمة المؤسسات الصناعية مف جية

المتزايدة مف المطروديف مف النظاـ المدرسي مف جية  باألعدادتوفير قدرات تكويف اكبر لمتكفؿ 

 أخرى.

دد كبير مف المراكز و المعاىد الوطنية لمتكفؿ بالطمب االجتماعي تـ خالؿ ىذه العشرية انشاء ع -

 المتزايد و استمرت ىذه الوضعية الى غاية نياية التسعينات.
                                                 

  1( بوثمجة غياث،- مرجع سابؽ-، ص  8>.
2 ) DERAHMOUNE HILAL ,-Adéquation de la formation  professionnelle et de l’emploi-
 ,mémoire de magister ,université d’Alger , 1998,P 12 . 
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تـ انشاء معاىد عميا لمتكنولوجيا و مدارس عميا و مؤسسات أخرى لمتكويف تابعة لقطاعات الفالحة و  -

 يرىا مف القطاعات.الطاقة و الصناعة و المالية و التعميـ و الصحة و غ

منصب  81111مؤسسة ال يتعدى عدد مناصب التكويف بيا  1;توسيع القدرات التي لـ تكف تتجاوز  -

وكذا اقامة شبكة فعمية مف اليياكؿ المكمفة بتزويد االقتصاد الوطني باليد العاممة المؤىمة الالزمة لسير 

 (1)العمؿ بيا.

 : 1661الى  1691 توسيع التكوين المهني من  :المرحمة الرابعة

ميز بداية الثمانينات ظيور المخطط الخماسي و الذي قدر الحاجة لميد العاممة المؤىمة و التي يجب      

عامؿ مؤىؿ  918111عوف مف بينيـ  98111;;بػ  9=<5 – 1=<5تكوينيا خالؿ الفترة المخططة 

لتكويف عمى أساس تسرب و لقد قدر الطمب االجتماعي عمى ا ،محصى قبؿ المخطط الخماسي األوؿ

متكوف لسنة  1:111:متكوف و  111:;8بػ  1=<5و سنة  <><5الشباب مف المنظومة التعميمية بيف 

 <><5و ال يندرج ضمف ىذه االحصائيات مخزوف الشباب المطروديف قبؿ عاـ  ،9=<5و سنة  8=<5

  (2)و الذيف مف المحتمؿ انيـ كانوا يبحثوف عف التكويف. 

 : ؿ ىذه الفترة ما يميو قد تحقؽ خال

 وزارة خاصة بو. بإنشاءاستقاللية التكويف الميني  -

انشاء مراكز جديدة لمتكويف الميني عبر كامؿ التراب الوطني, مف اجؿ االستجابة لالحتياجات  -

 المحمية لمشباب و ذلؾ عف طريؽ تنويع شعب التكويف الموجودة.

 .>1-5=انشاء القانوف الخاص بالتمييف رقـ  -

                                                 
، المعيد العربي -التكويف الميني في اقطار المغرب العربي و جدواه االقتصادية و االجتماعية-( الياشمي عبد القادر، 1

  .>:،ص 1<<5الجزائر، لمثقافة العمالية و بحوث العمؿ،
  2( وثيقة إعالمية داخمية،- كتابة الدولة لمتكويف الميني-، ديسمبر 1=<5، ص 59.
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 .5=<5-51-;1المؤرخ في  >81 -5=معاىد وطنية متخصصة  بمقتضى المرسوـ  انشاء -

 و كذا أنماط متعددة لمتكويف عف طريؽ التمييف CNEPDانشاء مراكز لمبحث و الدراسة عف بعد  -

 التمييف. -

 .التكويف بالدروس المسائية -

 .التكويف بالمؤسسة -

رع ميني مف المستوى  األوؿ ف :5اختصاص في  111توسيع االختصاصات الموجودة ليصؿ الى  -

 الى المستوى الخامس.

 .>55-1<ظيور القانوف الخاص بعماؿ التكويف الميني بمقتضى المرسـو  -

ظيور بوادر عدـ مالئمة عروض ميف التدريب مع الطمب االجتماعي و االقتصادي, حيث اىممت  -

و التقنيييف  ،التقنييف ،دريبالمنظومة الراسبيف في المستوى الثانوي و حاجة سوؽ العمؿ لمستويات الت

 فتـ انشاء المعاىد المتخصصة في التكويف الميني. ،الساميف

 لمتابعة النشاطات البيداغوجية و اإلدارية ليذه اليياكؿ. ،انشاء ىيئة تفتيش ميني -

( معاىد لمتكويف الميني  ;1مركز لمتكويف الميني و التمييف و انشاء ستة )  811بناء و تجييز  -

 مكمفة بتكويف و تحسيف مستوى المكونيف. ،ب الفروع المينيةمتخصصة حس

و المكمؼ بتكويف  >;<5عف طريؽ تحويؿ المعيد الوطني لتكويف الكبار الذي أنشئ في سنة  -

 بإعدادالذي كمؼ ابتداءا مف ىذا التاريخ  ،1=<5المكونيف الى معيد وطني لمتكويف الميني في سنة 

و تكويف و تحسيف  ،برامػػػػػػػػػج التكويف ) الوثائؽ البيداغوجية ( و الدعـ التربوي لمؤسسات التكويف

 –مساعدوف  –مقتصدوف  –المستوى اإلداري و التربوي لمؤطري المؤسسات ) مدراء 

 (1).تربويوف...(

                                                 

1( وثيقة إعالمية داخمية، -مرجع سابؽ-، ص :5. 
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 : 2111الى  1661التكوين المهني و اقتصاد السوق من  :لمرحمة الخامسةا

 (1): تميزت ىذه المرحمة بعدة تحديات كبرى تتمخص فيما يمي    

عدـ استقرار سياسي و اجتماعي نتيجة فتنة وطنية دامت عشرية كاممة أدت الى تدىور كؿ  -5

و عدـ استقرار و ىجرة الكوادر  ،و حرؽ العشرات مف ىياكؿ التدريب الميني ،نواحي الحياة

 و حتى السكاف. ،المسيرة و المدربة

ضؼ الى ذلؾ اعتماد أمواؿ  ،مميار دوالر 88تراكـ ديوف الجزائر التي بمغت سقفا يقدر بػ  -1

 .ءاستثناضخمة لمكافحة اإلرىاب مما اثر سمبا عمى كؿ القطاعات بدوف 

و قد زاد مف تعقيد ىذه الوضعية تطبيؽ مخطط التعديؿ الييكمي الذي فرضو صندوؽ النقد  -8

كما تـ تسريح  ،%81اذ بمغ معدؿ البطالة ال بطالة الشباب الدولي الذي اثر سمبيا عمى أداء 

 ما يربو عمى نصؼ مميوف عامؿ.

و  ،( % 1,88<مركزا لمتكويف الميني و التمييف )  <98, <<<5بمغت شبكة التكويف سنة   -9

معاىد  ;و  ،( %98,=معيدا وطنيا متخصصا في التكويف )  95 ،ممحقة تابعة ليا 115

 (. %5,18)  لمتكويػػػػػػف الميني

 : 2116الى  2111من  :المرحمة السادسة

اوت  >ظير مشروع قيؿ عنو آنذاؾ انو يمثؿ ابعادا جديدة لمقطاع و تحديدا في  1111في سنة      

 ،وزارة التعميـ العالي ،تـ تنصيب المجنة القطاعية التي تتضمف ممثميف عف وزارة التكويف الميني 1111

و قد تـ االنفاؽ آنذاؾ  ،ووزارة التربية الوطنية ،و قد تـ االنفاؽ ارة التعميـ العالي ،ووزارة التربية الوطنية

 في التعميـ الميني. التأىيؿشيادة و  شيادة الشيادة البكالوريا المينية? عمى انشاء شيادتيف ىما آنذاؾعمى 

                                                 

1( وثيقة إعالمية داخمية، -مرجع سابؽ-، ص 15. 
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المعدؿ  1111أكتوبر  18المؤرخ في  :89انشاء لجنة لمتابعة البكالوريا المينية بموجب القرار رقـ  -

 .باألبيارمقرىا المعيد الوطني لمتكويف الميني  9<و المكمؿ بالقرار رقـ 

ما بيف مركز   ;111،ىيكؿ في سنة  11<بمغ عدد المراكز و المعاىد التابعة لوزارة التكويف الميني  -

 متوزعة عمى كؿ صيغ التكويف. 1.111:;بطاقة استيعاب اجمالية قدرىا  ،دو معي

فوج  ;1في منظومة التكويف الميني بفتح  ،:111لقد تـ ادراج التعميـ الميني بداية مف شير سبتمبر  -

 : واليات في الفروع المينية االتية <1معيد موزعيف عمى  58تعميـ ميني في 

 . التبريد و التكييؼ الصناعي 

 لصيانة الصناعية.ا 

 .صيانة أجيزة الكمبيوتر 

 .الفنوف و الصناعات المطبعية 

 .صيانة االليات المتحركة 

 .(1)الصناعات الميكانيكية 

مف اجؿ  تأىيؿالماكثة بيدؼ منحيا  بالمرأةالماكثة بالبيت و ىي مبادرة مخصصة فقط  المرأةكويف ت -

أداء عمؿ يدر انتاجا يفوؽ الحاجة العائمية و المساىمة في اإلنتاج الوطني و انطالقا مف التجربة 

 المصرية في ىذا المجاؿ.

 

 

 

                                                 

1 .11، ص -مرجع سابؽ-إعالمية داخمية،  ( وثيقة
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 :في الجزائر أنماط التكوين المهنيهياكل و ثالثا: 

دورا محددا في  نمط مف اليياكؿ، يمعب كؿ انماطتتكوف منظومة التكويف و التعميـ الميني مف عدة    

. و جاء ىذا التعدد نتيجة التغيرات االجتماعية و االقتصادية و السياسية المنظومة، حسب تنظيـ معيف

حيث وجب مواكبة سوؽ العمؿ و تمبية االحتياجات االقتصادية و  في الجزائر خالؿ السنوات االخيرة.

كؿ شرائح المجتمع في كؿ التخصصات  تمس تنمية المجتمع الجزائري و تزويده بأيدي عاممة ميرة مقننة

 تستوفي شروط القطاع و متطمباتو. بحيث

 : التكوين المهني هياكل-1

تشرؼ وزارة التكويف و التعميـ المينييف عمى شبكة وطنية لمتكويف و التعميـ المينييف التابعة ليا و    

 المشكمة مف مؤسسات التكويف و ىياكؿ الدعـ و تتضمف ما يمي?

 : التكوين المهني مؤسسات-أ

 مراكز التكوين المهني و التمهين : CFPA  

. (1)ىي عبارة عف مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، مشكمة شبكة قاعدية مف نظاـ التكويف الميني 

 توفر تكوينا مف المستوى األوؿ الى المستوى الرابع.

 المعهد الوطني لمتكوين المهني : INEFP 

 بتكويف و تحسيف مستوى اإلطارات و تطوير الوسائؿ البيداغوجية.و ىو مؤسسة وطنية تيتـ 

 

                                                 
1( -Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels-, op – cit, sans page . 
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 معاهد التكوين المهني : IFP 

 : وىـ عبارة عف مؤسسات عمومية ذات طابع اداري محمي وطني تيتـ خاصة بػ

 ضماف التكويف المتقف و رسكمة المدربيف و مستخدمي اإلدارة....... -

 تساىـ في اعداد البرامج البيداغوجية. -

 تخصصة في التكوين المهنيمالمعاهد الوطنية ال : INSEFP 

ضماف التكويف االولي و المستمر لمتقنييف الساميف ) المستوى الرابع و الخامس( في  : تيتـ خاصة بػ

 )1(فرعيف مينييف...

 : و تتمثؿ في المؤسسات التالية : هياكل الدعم - ب

 المعهد الوطني لتطوير و ترقية التكوين المستمر : INDEFOC 

 : ( تيتـ خاصة بػEPICىي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري )

 تقديـ خدمات بيداغوجية و تقنية لمشركات، و تطوير التكويف المستمر. -

التأكيد عمى العالقة مع الشركات و المؤسسات العمومية و الخاصة المعنية، االتقاف و رسكمة  -

 المكونيف و أساتذة التمييف.

 مركز الدراسة و البحث في المهن و المؤهالت : CERPEQ 

 : و تيتـ خاصة بػ

                                                 
1
) -Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels-, op – cit, sans page  
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ىيمي، و أىيالت و رفعيا إضافة الى شروط التحصيؿ التأمباشرة الدراسات و إقامة البحوث حوؿ الت -

 مالحظة و متابعة المتخرجيف مف التكويف الميني.

  التكوين المهنيالمؤسسة الوطنية لألجهزة التقنية و البيداغوجية لمؤسسات : ENEFP 

 : ىي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تيتـ بػ

 التحصيؿ. -

 التنصيب. -

 صيانة التجييزات التقنية و البيداغوجية لمؤسسات التكويف الميني. -

 المصرف الوطني لتطوير التمهين و التكوين المستمر : FNAC 

  : ىو مؤسسة وطنية ذات طابع معيف تيتـ بػ

لمموارد المتولدة مف التغطية الضريبية المتعمقة بالتمييف و التكويف المستمر المحدد التسيير المالي 

 )1(مف كتمة الراتب، مدفوعة مف قبؿ مجموعة مف الشركات الخاضعة باستثناء اإلدارات.: 1% بػ

  انماط التكوين المهني: -2

التكويف عف  ،التكويف االقامي: يتـ التكويف الميني في الجزائر مف خالؿ أربعة أنماط تتمثؿ فيما يمي   

 طريؽ التمييف و التكويف عف بعد و التكويف المسائي.

 

 

                                                 
1
 ) -Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels-, op – cit, sans page  
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  : التكوين االقامي - أ

حيث يقدـ تعميما نظريا و تطبيقيا  ،يمثؿ ىذا النوع مف التكويف الشكؿ التقميدي في التكويف الميني    

و ىو تعميـ يومي )صباحا و  ،عمى مستوى مختمؼ مؤسسات التكويف الميني مف طرؼ مكونيف مختصيف

بعد الزواؿ(. و ىذا النوع مف التكويف في مؤسسات ) مراكز التكويف الميني و التمييف, معاىد....( عمى 

 (1))عمى مستوى الييئات لممؤسسات المشغمة (.  فروع مستقمة )دور الشباب( عمى شكؿ مرتبط بعقد

و  ،(2) >111متكوف خالؿ سنة  :=581 : و قد بمغ عدد المتتبعيف ليذا النمط مف التكويف حوالي   

كما يمكف لمطالب مف الحصوؿ عمى  ،فرع <>5اختصاص بػ  >9يوجد بيذا النمط مف التكويف حوالي 

 منحة التجييز مرة خالؿ فترة التربص و ىي قميمة تضمف شراء التجييز االولي لمطالب فقط.

و ىناؾ دورتيف يتـ فييما اجتياز امتحاف القبوؿ لمتربص في التكويف و ىما دورة سبتمبر و فيفري. و      

أي مف  ،لتالميذ المتسربيف مف قطاع التربية الوطنيةغالبية الممتحقيف ليذا النمط مف التكويف ىـ مف ا

 المدارس األساسية و الثانوية.

 : التكوين عن طريق التمهين-ب

يتـ ىذا النمط مف التكويف داخؿ المؤسسات و الورشات اإلنتاجية سواء كانت خاصة او عامة       

مراكز التكويف الميني و التمييف "فتكويف المتميف يتـ جزء منو داخؿ المؤسسات و الجزء االخر داخؿ 

 (3)المراقبة مف قبؿ الدولة".

                                                 
      ، متاح عمى الرابط التالي?   -انماط التكويف الميني-( 1

http://cfpaelancer.hostzi.com/anmat%20a%20takwin.htm 
  2( -منشور وزاري رقـ 15 المؤرخ في 51 ماي 1119-. 

  3( -نفس المرجع-.
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اكتساب تكويف اولي بالنسبة لمشباب في نفس الوقت الذ ي  : و ييدؼ ىذا النوع مف التكويف الى    

أي عف طريؽ التناوب بيف مؤسسات التكويف الميني و المؤسسات  ،يمارس فيو ىذا األخير عممو

  (1.) إدارات عمومية ،حرفييف ،شركات ،المشغمة

مف االجر الوطني األدنى المضموف يتكفؿ بيا مركز  %:5يحصؿ الطالب عمى منحة شيرية تقدر بػ     

 1=الى  %81شير (, مرتب شيري تدفعو المؤسسة المستخدمة يقدر بػ  51اشير الى غاية  ;التكويف ) 

المنح  ،مف االجر الوطني األدنى المضموف مف السداسي الثاني الى نياية التمييف إضافة الى التاميف %

 العائمية...الخ.

 : التكوين عن بعد -ج

ىذا النوع مف التكويف تكوينا عف طريؽ المراسمة مع تنظيـ تجمعات دورية لفائدة المتربصيف و يمنح      

جانب الدراسة الذاتية لممتكونيف فيـ  فإلى ،الوطني لمتعميـ الميني عف بعدىذا التكويف يتكفؿ بو المركز 

حيث يمارسوف  ،يتابعوف حصصا في مراكز التكويف الميني تحت اشراؼ مؤطريف تابعيف لتمؾ المراكز

 اعماؿ تطبيقية.

 : التكوين عن طريق الدروس المسائية -د

ىذا النمط مف التكويف موجو بالدرجة األولى الى العماؿ او الى الذيف يرغبوف في تحسيف وضعياتيـ     

في تخصصات مختمفة كالطمبة الجامعييف مثال. و بما اف المتكونيف في ىذا النوع مف التكويف ذو 

 –الدراسة  كونيـ مف العماؿ و الطمبة الذيف غالبا ما ينشغموف مف خالؿ ساعات العمؿ او –خصوصية 

                                                 

  1( منشور وزاري رقـ 51، -مرجع سابؽ-.
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فاف مراكز التكويف الميني و التمييف و المعاىد الوطنية المختصة في التكويف الميني خصصت فترة 

 (1)ايف تكوف قد انتيت مف مياميا العادية و يكوف الوقت مالئما ليؤالء المتكونيف. ،التكويف في المساء

 (?2) و ىناؾ أنظمة أخرى لمتكويف الميني تتمثؿ في

 : الوسط الريفي التكوين في -ه

 خاص بالمناطؽ الريفية التي ينتشر بيا اخراج أطفاؿ المدارس في سف مبكرة.

 : التكوين التعاقدي -و

احد التكوينات التي تقوـ عمى أساس اتفاقيات محمية لتقديـ أنماط تكوينية لقطاعات معينة مجانية      

ومراكز إعادة التكويف في االختصاصات بالنسبة لفئات خاصة كالمعوقيف او لييئات رسمية كالسجوف 

مف الييئات المتعاقد  بناءا عمى اتفاقية بالمقابؿ مع مؤسسات خاصة. ،حالقة .... ،نسيج ،حدادة : االتية

 مديرية النشاط االجتماعي. ،قطاع السياحة ،قطاع العدالة : معيا

تتويج التكوينات و المتعمؽ بتنظيـ و  <<<5افريؿ  55المؤرخ في  << – >>حسب المرسوـ    

  : االمتحانات المينية توجد المستويات التالية

 عامؿ متخصص في التكويف الميني. : المستوى االوؿ -

 عامؿ مؤىؿ. : المستوى الثاني -

 .التأىيؿعامؿ عالي  : المستوى الثالث -

 تقني. : المستوى الرابع -

 تقني سامي. : المستوى الخامس -

 
                                                 

1
 http://www.cfpdz.net/vb/register.php    ، متاح علً الرابط التالي:      -منتدي التكىين المهني و التعليم التقني(
2

 http://cfpdz-dz.blogspot.com، متاح علً الرابط التالي:          -مدونة التكىين المهني و التمهين و التعليم التقني( 
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 : االحتياجات الخاصة تكوين الفئات ذوي -ر

نزالء مؤسسات إعادة التربية و  ،الشباب في خطر معنوي ،تكويف موجو لألشخاص المعاقيف جسديا     

و يجري في مؤسسات التكويف الميني او في اطار الفروع المنتدبة و ييدؼ الى ادماجيـ  .التأىيؿ

 ،عف أنماط و مستويات التكويف المختمفة عمى مستوى المراكز الموجودة في الوالية ىذا اجتماعيا و مينيا.

و ىي تنصب في قالب تسييؿ و تعميـ التكويف خدمة لمشباب و غير الشباب لرفع المستوى و المساىمة 

 (1)عمى القضاء عمى شبح التشرد و الضياع.

  : الماكثة بالبيت المرأةالتكوين لفائدة  -ن

التعميمية و وضعيتيا  بغض النظر عف مستوياتيـالماكثة بالبيت  المرأةييدؼ التكويف الموجو لفائدة     

ضمف التركيبة الكمية لممجتمع و يسمح ليا بالحصوؿ عمى  ،الى االرتقاء بمكانتيا الطبيعية االجتماعية

ميني يمكنيا مف ممارسة نشاط ميني منتج قابؿ لسد الحاجات األساسية العائمية او تسويقو مف  تأىيؿ

  اجؿ مشاركتيا في االلتزامات االسرية.

سواء تكويف اولي عندما يتعمؽ االمر بالنساء المواتي ليس  ،تأىيميةينظـ التكويف في دورات تكوينية    

او في شكؿ تكويف مكمؿ في الحاالت التي تبيف اف المعنية ليا ميارات أولية تريد  ،لدييف أي ميارة مينية

سا ( الى 30: 13مابيف الساعة الواحدة و النصؼ )  ،ورات مسائية مجانيةضمف د تحسينيا او صيانتيا.

و في بعض المراكز ما بيف الساعة الخامسة  ،سا ( مساءا30: 16الساعة الرابعة و النصؼ ) 

سا ( مساءا و يمكف اذ اقتضت الضرورة اف ينظـ يومي الجمعة و 00: 20سا ( الى الساعة ) 00: 17)

 السبت.

                                                 
ماي  ،نشرية إعالمية تصدر عف المجمس الشعبي البمدي لبمدية بسكرة ،:1العدد  ،-بسكرة االحداث- ،( جوادي الياـ1

 . 11-15صص  ،:111
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يبقى  ،حسب خصوصية كؿ اختصاص ،ساعة 811ساعة الى  511يحدد الحجـ الساعي ما بيف 

التخصصات المعروضة ىي تمؾ التخصصات التي تمكف اما  االختصاص. ألساتذةاالجتياد في ذلؾ 

و  ،ميني يساعدىا عمى سد حاجيات عائمتيا األساسية تأىيؿعممية التكويف مف الحصوؿ عمى بعد  المرأة

 : يمكف حصر التخصصات في تمؾ التي تنتمي الى الشعب المينية التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 البسة تقميدية......الخ ،طرز : شعبة الحرؼ التقميدية -

 طبخ.....الخ ،مرطبات ،حمويات : شعبة الفندقة و السياحة -

 كؿ ما يتعمؽ بالخياطة. : شعبة صناعة االلبسة -

 التجميؿ. ،حالقة النساء : شعبة مينة الخدمات -

الميني و التي تبرز الميارات التي تحصمت عمييا  المتكونة اثناء مدة  التأىيؿتوج التكويف بشيادة وي   

التكويف الميني الموظفيف في االختصاصات  المعنية سواء في  ألساتذة التأطيرتستند عممية و  التكويف.

كما يمكف المجوء الى مينييف  ،اطار الحجـ الساعي القانوني او في اطار ساعات إضافية مدفوعة االجر

 و يتكوف ممؼ االلتحاؽ بيذا النمط مف? بالتعاقد او في اطار ساعات إضافية.

 شيادة ميالد. 11 -

 صور شمسية. 11 -

 الشخصية لمحالة المدنية.البطاقة  -

 (1)ظرفاف بريدياف عمييما الطابع و العنواف الشخصي.  -

 

 

                                                 

  1( -دليؿ التكويف لفائدة المرآة الماكثة بالبيت-، وزارة التكويف و التعميـ المينييف، سنة 1159.
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 :المهني في الجزائرويات التكوين رابعا: مست

المتربصيف سواء كاف شباب او شابات نساء او رجاؿ الف يكونوا  بإعداديقوـ التكويف الميني        

عماال و إطارات متوسطة في مختمؼ التخصصات و ذلؾ حسب المستوى العممي عند القبوؿ و مدة 

الدورة األولى تتـ في شير سبتمبر  ،فمراكز التكويف الميني تقوـ بامتحانات القبوؿ خالؿ دورتيف التدريب.

ايف يقـو مكتب التوجيو و االستقباؿ بعرض التخصصات التي يفتحيا خالؿ كؿ  ،يفريو الثانية في شير ف

ليتـ التسجيؿ في التخصص المرغوب. و بعد  ،دورة و المستوى المطموب و الشيادة المحصؿ عمييا

يتكوف المتربصيف طيمة المدة المحددة لكؿ تخصص. و بعد تخرج  ،اجتياز امتحاف القبوؿ و النجاح فيو

 (?1) المتربصيف يتـ تصنيفيـ الى أصناؼ ىيىؤالء 

 و يصنؼ ضمف عامؿ متخصص و يتحصؿ عمى شيادة التكويف الميني المتخصصة. : المستوى االوؿ

 و يصنؼ ضمف عامؿ مؤىؿ و يتحصؿ عمى شيادة الكفاءة المينية. : المستوى الثاني

 عمى شيادة الميارة المينية. و يصنؼ ضمف تقني و يتحصؿ : المستوى الثالث

 و يصنؼ ضمف تقني و يتحصؿ عمى شيادة تقني. : المستوى الرابع

 و يصنؼ ضمف تقني سامي و يتحصؿ عمى شيادة تقني سامي. : المستوى الخامس

 

 

 

                                                 
1
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  :نظرة المجتمع الجزائري لمتكوين المهنيخامسا: 

يعاني التكويف الميني مف مشكؿ ذو طابع اجتماعي و المتمثؿ في نظرة المجتمع اليو. و ىذه        

النظرة اتسمت بالدونية و التقميؿ مف قيمتو. و العائالت الجزائرية ال زالت و لو بدرجة اقؿ تنظر الى 

و اف  ،لعاديالتكويف الميني عمى انو المكاف الذي يحوي مجموعة مف الفاشميف مف النظاـ التربوي ا

التخصصات الموجودة فيو كالحرؼ اليدوية تجعؿ أوالدىـ يتحصموف عمى عمؿ مرتبط بالتعب و الوسخ و 

التي تعرض أوالدىـ لالحتقار في المجتمع. و ىذا ما يؤكده بعض مستشاري التوجيو الميني الذيف يعمموف 

ا يرفضوف تكويف أوالدىـ في بعض حيث اكد ىؤالء عمى اف االولياء كانو  ،منذ سنوات في مينة التوجيو

التخصصات و خاصة تمؾ المتعمقة بالنظافة و قنوات الصرؼ. بينما يفضموف تخصصات أخرى 

االلي و المحاسبة.....الخ. متجاىميف تماما مستوى أوالدىـ الذي ال يسمح ليـ بالتسجيؿ في مثؿ  كاإلعالـ

قط اللتحاؽ ابنائيـ بو لمحفاظ عمييـ مف الشارع اذ انيـ يروف اف التكويف الميني انشا ف ىذه التخصصات.

فرصة لياتو الفئة مف  إلعطاءو ىذا ما يتعارض مع اىداؼ تكويف الميني و الذي انشا  بعد فشميـ دراسيا

االدماج في المجمع مف خالؿ التكويف في مينة معينة تتناسب و مستواىـ الدراسي حيث حاوؿ القطاع 

  كما ذكر سابقا مس كؿ شرائح المجتمع.

التصاؽ فكرة اف التكويف الميني ىو فقط لمفاشميف و المتسربيف مف المنظومة  و يمكف القوؿ اف   

ذي يجعؿ مف التالميذ و اوليائيـ ال يفكروف في االلتحاؽ بيذه المراكز التكوينية او ىو السبب ال ،التربوية

أي عند الفشؿ او التسرب المدرسي. و لتجنيب أوالدىـ اإلحساس  ،الحاؽ أوالدىـ بيا اال عند الضرورة

دونية ليذا . و ما زاد في ترسيخ ىذه النظرة ال(1)بالفراغ الذي غالبا ما يؤدي الى سموؾ طريؽ االنحراؼ

ال يروف في المتكونيف و الممتينيف اال اياد  ،القطاع الحساس ىي تمؾ "المؤسسات و الحرفييف عموما

يجب استغالليا مجانيا في مختمؼ االعماؿ التي قد ال تمت بصمة  ،عاممة قميمة التكمفة او مجانية

                                                 

1( بىفلجة غياث، -مرجع سابق-، ص 24. 
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و المتربصات مف التكويف الميني. و بالتالي يقؿ االقباؿ  لموضوع التكويف. و ىو ما ينفر المتربصيف

عميو و ىو ما يؤدي عادة الى الى ارتفاع عدد المتسربيف مف مراكز التكويف دوف الحصوؿ عمى شيادات 

 (1)مينية. 

و لقد حاولت الدولة في السنوات االخيرة تغيير ىاتو الصورة و اصالح ىذا القطاع  و ذلؾ مف خالؿ     

الميني نحوى الميف اليدوية في القطاعات ذات األولوية كالفالحة، الصيد البحري، البناء و  كويفالتجيو تو 

و الحفاظ عمى  والحاجة الحيوية لمبالد التشييد، الصناعة التقميدية و السياحة، لتمبية طمبات سوؽ العمؿ،

ساىمت في احياء الصناعة الموروث الثقافي لمجزائر مف جية اخرى. ومف ىنا اىتمت بشريحة اخرى 

التقميدية و الحرؼ اليدوية و التي تعتبر مف مياميا اليومية التقميدية اال و ىي المرأة و بشكؿ خاص المرأة 

الماكثة بالبيت، حيث اعطى قطاع التكويف الميني فرصة لياتو الفئة مف ابراز قدراتيا و مواىبيا و 

  .بكؿ احترافية و جودة والمشاركة في تنمية المجتمع مف خالؿ ما تنتج

يستقطب نمط التكويف الموجو لفائدة المرأة الماكثة في البيت شرائح "كبيرة" مف العنصر النسوي    

مف أجؿ اكتساب حرفة تمكنيف  خالؿ السنوات االخيرةالراغبات في اإللتحاؽ بمؤسسات التكويف الميني 

ؿ القطاع إلتحاؽ في كؿ دورة تكوينية حوالي ويسج. مف ولوج عالـ الشغؿ وترقية أوضاعيف اإلجتماعية

ىذا النمط مف التكويف و يعكس أيضا مدى  نجاحبيذا النمط التكويني مما يدؿ عمى  االلؼ مف النساء

وتمارس  ،الوطني االقتصادبالدور المنوط باألسرة المنتجة في تطوير  االجتماعيةوعي ىذه الشريحة 

في الميف التي تعممنيا في التكويف الميني اال و ىي النساء الماكثات في البيت نشاطاتيف  د مفعديال

حالقة السيدات، خياطة االلبسة تقميدية او عصرية، صناعة الحمويات تقميدية او عصرية حسب ميوؿ كؿ 

ليات التشغيؿ مف مختمؼ أشكاؿ الدعـ التي توفرىا الدولة في إطار مختمؼ آ االستفادةبعد امرأة و ذلؾ 

                                                 

  1( بوفمجة غياث، -مرجع سابؽ-، ص 98،91.
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، او فتح محالت الة الوطنية لتسيير القرض المصغرعمى غرار الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب والوك

 عمى الحساب الشخصي او في المنازؿ لتعميـ نساء اخريات.

ساىـ ىذا النمط مف التكويف خالؿ السنتيف األخيرتيف في فتح آفاؽ واسعة أماـ النساء الماكثات  وقد   

عبر كؿ مراكز التكويف الميني بما فييا المناطؽ البعيدة  كؿ واليات الوطف بالجزائرفي البيت عبر 

تأىيميا في إعادة أحياء تكويف ىذه الفئة و  فيدور الموجودة. وبالتالي يمكف اف القوؿ اف لمتكويف الميني 

كالصناعات التقميدية التي تزخر بيا الجزائر و الحفاظ عمييا و بطبيعة الحاؿ ىاتو ميف األجداد 

الصناعات ىي تابعة ألدوار المرأة الماكثة بالبيت التقميدية و التي اكتسبتيا منذ الصغر مف خالؿ تنشئتيا 

 .قة في المجتمع الجزائرياالجتماعية و كذا مف خالؿ طبيعة و خصائص كؿ منط
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 في المجتمع الجزائريمتكوين المهني ل البيتفي الماكثة  المرأةانعكاسات انتساب سادسا: 

 :ترتب عنه وما

قامت الدولة الجزائرية بإصالحات عمى كافة المستويات بما فييا قطاع التكويف الميني والتمييف        

، و ىذا و المشاركة في االقتصاد الوطني اقدراتي تالذي يعتبر فرصة لشريحة واسعة مف المجتمع ال ثبا

ما تـ توضيحو في المباحث السابقة، و مف بيف االصالحات االعتناء بالمرأة الماكثة بالبيت و التي تعتبر 

معمؿ لىميا ؤ شيادة تب و تظفرفرصة لاللتحاؽ بو  ليااتاح التكويف الميني  االسرة الجزائرية حيثمركز 

و  خارجو، و بالتالي تتمكف مف ابراز ذاتيا و تحقيؽ طموحاتيا و طموحات االسرة. سواء داخؿ المنزؿ او

التقميدية، فضال عف ىذه االخيرة يالحظ انو قد اضيؼ  ىافي ذلؾ بوادر حصوؿ تبدؿ و تغير في ادوار 

 ?يمكف توضيحيا في االتي الييا ادوار اخرى جديدة داخؿ االسرة و خارجيا. 

 :االسرة المشاركة في ميزانية -1

لقد ارتبط خروج المرأة لمعمؿ بالعامؿ االقتصادي بحيث تحممت المرأة العاممة دورا اضافيا الى       

جانب دورىا الشاؽ لرعاية األطفاؿ وتدبير المنزؿ سعيا وراء رفع المستوى المعيشي لألسرة وتمبية كؿ ما 

فيي اف تركتيـ مجبرة في المنزؿ طيمة  يحتاجو أطفاليا مف لواـز الممبس والغذاء واألدوات المدرسية،

ساعات عمميا فيي مف جية أخرى تسير عمى تحقيؽ راحتيـ المادية وبالتالي االجتماعية والنفسية. ولقد 

أثبتت دراسات كثيرة عالمية وعربية أف معظـ العامالت المواتي خرجف الى مياديف العمؿ انما كاف دافعيف 

اضطرتيف الحاجة الى العمؿ مف أجؿ مساعدة أزواجيف في ميزانية  األوؿ ىو الدافع االقتصادي، بحيث

تتميز بانخفاض دخميا نتيجة التحوالت  التياألسرة خاصة وأف معظـ األسر تنتمي الى الطبقات الضعيفة 
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االجتماعية واالقتصادية التي يعيشيا العالـ وانتشار فكرة العولمة دوف األخذ بعيف االعتبار الخصوصيات 

 (1)الثقافية واالجتماعية والتاريخية لكؿ مجتمع.

ي يرعيف األوالد في يمقى عمى األسرة نفقات اضافية كثيرة، حيث أف المربيات الموات عمؿ المرأةاف      

حالة غياب أمياتيف يستدعيف تكمفة في ميزانية األسرة كما تستدعي الحضانات التي ترسؿ الييا األوالد 

المالبس والحجرات والقياـ  تنظيؼالصغار أيضا تكمفة أخرى اضافة الى أجور الخدـ الذيف يسيروف عمى 

العاممة منيف الى شراء األلباف الصناعية  ببعض شؤوف المنزؿ، أما المواتي لدييف أطفاؿ رضع فتضطر

البديمة وىذه تكمفة أخرى تضاؼ الى ميزانية األسرة ومف ناحية المنظور االقتصادي "فاف تقصير المرأة في 

حقوؽ زوجيا كما سبؽ االيضاح في أكثر مف موقؼ يؤثر عمى انتاجية الرجؿ في العمؿ، حيث لكـ يجد 

 2لكافية وال األمور المستقرة، فيكوف وىو في العمؿ مشغوال بالبيت ومشاكمو.في البيت ال األمف وال العناية ا

والتدني الفظيع في المستوى المعيشي،  االسرةونتيجة لمظروؼ القاسية التي كاف يعيشيا أفراد     

  .اضطرت المرأة لمخروج إلى مياديف العمؿ

حديثة ىي التي أجبرت المرأة عمى العمؿ ف الظروؼ المعيشية واالقتصادية التي تعيشيا األسرة الا    

إف مقتضيات الظروؼ  ،لمساعدة زوجيا في تمبية رغبات أفراد أسرتيا مف مأكؿ و ممبس و دواء

االجتماعية واالقتصادية التي تعيشيا مختمؼ األسر تفرض عمى المرأة الخروج لميداف العمؿ الوظيفي، 

ى النقود الالزمة لرفع مستوى معيشة األسرة كاف حيث أف اإلحساس بأىمية العمؿ كوسيمة لمحصوؿ عم

 .العوامؿ التي جعمت المرأة تتمسؾ بالعمؿ الخارجي مف أىـ 

ف خروج األـ لمعمؿ كانت نتيجة الحاجة االقتصادية، والمقصود بالحاجة االقتصادية، ىو حاجة األـ إ    
أو حاجة أسرتيا لدخميا، بمعنى أنو ال يمكف لألسرة أف تستغني عف عمميا.   ،الممحة لكسب قوتيا بنفسيا

                                                 
1

 . 96، ص  -مرجع سابق- ،مليكة الحاج يىسف(
2

بوعمي، االكاديمية لمدراسات االجتماعية ، جامعة حسيبة بف -و اثره عمى العالقات االسرية المرأةعمؿ -فرحات نادية، ( 
  .585و االنسانية، الجزائر ، ص 
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تسمية، بؿ  ضرورة و ليس"  (François Djirou) فرانسوا جيرووالعمؿ بالنسبة لممرأة كما تقوؿ الكاتبة 
 و عميو نجد أنو ارتبط خروج المرأة لمعمؿ، بالدافع االقتصادي، بحيث " ضرورة حياة أو الحياة نفسيا

تحممت دورا إضافيا إلى جانب دورىا الّشاؽ لرعاية األطفاؿ و تدبير أمور و شؤوف المنزؿ، سعيا وراء رفع 
المستوى المعيشي لألسرة وتمبية كؿ ما يحتاجو أطفاليا مف لواـز الممبس والغذاء واألدوات المدرسية، فيي 

ف تركتيـ في المنزؿ لوحدىـ طيمة ساعات عمميا فيي مف جية أخرى تسير عمى تحقيؽ راحتيـ المادية  وا 
 .وبالتالي االجتماعية و النفسية

العالـ اليوـ يمر بمرحمة اقتصادية جد صعبة، لذلؾ يعتبر عمؿ المرأة ىاـ جدا فيي بدخميا تساىـ ف    
" في كتابيا بعنواف "في كامميا عبد الفتاحفي تحمؿ مسؤوليات البيت ومساندة زوجيا. كما تضيؼ "

ىو  االقتصاديمرأة العاممة" أف ىناؾ دراسة أجريت في المغرب عبرت فييا النساء أف الدافع سيكولوجية ال
 .الذي يدفعيف إلى العمؿ

في الواقع "إف العمؿ قد طور شخصية المرأة، وجعميا تكتشؼ نفسيا، وتشعر بأنيا فردا منتجا مفيدا،     

عميو وألسباب مختمفة كالميؿ الشخصي،  و بمفردىا وأنيا تستطيع أف تجابو الحياة لو اضطرت الوقوؼ

والرغبة في تحقيؽ الذات و الحاجة إلى تحسيف المداخيؿ العائمية وضرورة مساعدة األسرة، باتت النساء 

 "النكشيرتدخمف و بأعداد متزايدة إلى ميداف العمؿ المأجور، ولقد تقرر في البحث الذي قاـ بو 

(LANKACHIR)   بالعمؿ ألسباب أخرى، كالرغبة الخروج، والشعور بالرضا أف بعض األميات يمتحقف

نو لمف الخطأ أف ننظر إلى العمؿ عمى أنو مجرد مصدر اإليراد  عف العمؿ، واتفاؽ العمؿ مع ميوليف وا 

فحسب، بؿ ىو مظير مف مظاىر النشاط اإلنساني، فالفرد غير العامؿ، ىو إنساف فارغ الحياة، ولذلؾ 

فيناؾ مف السيدات يزاولف عمميف حتى بعد . بار المرأة مخموؽ فارغ الحياةكاف مف الخطأ الفادح اعت

الزواج ال لحاجة األسرة إليو، و ال لحاجتيا لذلؾ، بؿ لمعمؿ ذاتو، ولمخروج مف بيف جدراف البيت، وفي 

أف العمؿ وسيمة لتحسيف الوضعية المادية لممرأة،   (HALLOUMA CHERIF) ىذا الصدد ترى الباحثة
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المجاؿ االجتماعي، حيث  وقت نفسو وسيمة لخروجيا مف جدراف البيت واالنغالؽ بمعنى أنو يوسع وفي ال

 (1).يخرجيا إلى مكاف حضاري جديد

فإلى جانب الدور الذي تقـو بو المرأة في مساعدة االسرة في الدخؿ او باألحرى في ميزانية االسرة مف     
ية، فيي كذلؾ ليا دور آخر يتعمؽ بمكانتيا داخؿ االسرة، اجؿ تمبية متطمبات االسرة خاصة منيا الضرور 

وىذا الدور يجعميا اكثر ثقة في نفسيا وتوضيح وتأكيد ذاتيا سواء كاف تجاه اسرتيا او تجاه المحيط 
والمجتمع، ويكمف ىذا الدور في كيفية تسيير واتخاذ القرارات وابداء راييا في كؿ ما يتعمؽ باألسرة، وىذا 

 وضيحو في العنصر التالي.ما سوؼ يتـ ت

 :ات االسرية )العائمية(اتخاذ القرار المشاركة في  -2

تأكيد الذات، و المكانة االجتماعية وكذلؾ حب الظيور، وتحقيؽ المنفعة  الدافع الذاتييعتبر      
أف " (F.Zweig)  فرديناند زفيج يبيفالشخصية ىي دوافع أخرى لخروج المرأة إلى سوؽ العمؿ، بحيث 

المرأة تخرج لمعمؿ تحت إلحاح الضغط االنفعالي لشعورىا بالوحدة، أكثر مف خروجيا إلى العمؿ تحت 
براز شخصيتيا كفرد  "،ضغط الحاجة االقتصادية ومنو يعتبر ىذا األخير بالنسبة لمعاممة وسيمة لتأكيد وا 

يا مكانة ىامة في لو حقوؽ وواجبات باعتبار أف ىذا العمؿ الخارجي وسيمة الكتساب  في المجتمع،
 . المجتمع عامة واألسرة خاصة

الدافع اإلجتماعي ىو اآلخر مف بيف الدوافع األساسية التي جعمت المرأة تخرج إلى ميداف العمؿ ف    

بداء آرائيا المختمفة ومف ثـ فرض  الخارجي فمنو ُيسمح ليا بالمشاركة في إتخاذ القرارات األسرية، وا 

مح ليا أف يكوف لدييا سمطة. كما أف الشعور بالمسؤولية لػدى المػرأة العاممة وجودىا في المجتمع مما يس

وفػرض ذاتػيا إجتماعيا يظير جميا في مشتريات البيت )تأثيث البيت(، وذلؾ حتى تثبت دورىا في الحياة 

 .األسرية

رتفاع مستواىا       إف خروج المرأة لمعمؿ وسع مف دائرة واجباتيا، بحيث ساىـ نمو وعييا الثقافي وا 

العممي إلى تغيير وجية نظرىا حوؿ المسائؿ األسرية إذ أصبحت تشارؾ في كؿ صغيرة وكبيرة تيـ الحياة 
                                                 

( مليكة الحاج يىسف،- مرجع سابق-، ص ص 17-96. 
1
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أسرتيا بجزء مف مرتبيا  ليا وألبنائيا، فيمكنيا أف تأخذ قرارات قضاء العطؿ وتسيير ميزانية  االجتماعية

 (1).لألسرة االجتماعيةومف ثـ تحسيف ظروؼ الحياة 

القرارات االسرية التي تعد البنية  اتخاذفضاًل عف صورة المرأة األـ ومدى مشاركتيا لمرجؿ االب في     

 القرار في بنى المجتمع االخرى. اتخاذاالجتماعية االولى لصياغة مكانة المرأة وقدرتيا عمى 

أدت الى حدوث تغيرات في بنية ووظيفة األسرة الحديثة ومف أىـ لمعمؿ انتشار ظاىرة خروج المرأة ف      

مظاىر ىذا التغيير مشاركة المرأة العاممة في السمطة األسرية، بحيث مكف استقالليا االقتصادي مف أف 

 باإلحساسيضعيا في مكانة تختمؼ عما ىي عمييا المرأة الماكثة بالبيت، فخروج المرأة لمعمؿ يزودىا 

لعمؿ النساء خارج البيت تأثيرا عمى مكانة النساء وسمطتيف  حيثوؿ ليا كثيرا مف السمطة، بالكفاءة ويخ

 .في اتخاذ القرارات األسرية. ويزداد احتماؿ اشتراكيف في اتخاذ القرارات الخاصة بشراء السمع الميمة

ـ عمى عالقة السيد فعمؿ المرأة أحدث تعديال في الطبيعة السيكولوجية لمعالقات الزواجية التي كانت تقو 

بالمسود، ولقد أجريت عدة دراسات حوؿ أثر عمؿ المرأة عمى السمطة في األسرة وعمى عالقتيا الزواجية، 

فالقيـ الثقافية والعادات والتقاليد التي تميز كؿ مجتمع ليا تأثير كبير في أي ظاىرة اجتماعية ، فمما كانت 

لبيت( ولما استدعت التغيرات االقتصادية واالجتماعية المرأة دائما مفضمة في بقائيا في مممكتيا )ا

والثقافية الى خروج المرأة لمعمؿ لـ تستطع أف تغير في الذىنية العربية التقميدية التي تبقى عمى سيادة 

 (2.)الرجؿ وسمطتو عمى كؿ أفراد أسرتو

ة تسمطية مع زوجيا الى تنامي دور المرأة بشكؿ إيجابي في اسرتيا وتطور عالقتيا الزوجية مف عالقف   

، والتي مف بينيا القرارات االسرية إخاذليا فرصة اكبر لممشاركة في  عالقة حوار ومناقشة مما وفر

 ?في  مشاركتيا

                                                 

( مليكة الحاج يىسف، -مرجع سابق-، ص، ص 12-17. 
1
  

( فرحات نادية، -مرجع سابق-، ص741. 
2
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 . القرار الخاص بمحؿ سكف االسرة -

 .لألبناءالقرار الخاص بالمستوى التعميمي  -

 . القرار الخاص بمستقبؿ االبناء  -

 .باألسرةمواجية االوضاع االقتصادية المتعمقة  -

مدى قدرتيا عمى اتخاذ القرار في ضمف ليا عالقة ب لممرأةوفي اغمب االحياف المكانة االجتماعية     

تغيير نمط العالقات السائدة في األسرة بيف اآلباء واالميات وابنائيـ مما فسح المجاؿ ، فالبناء االسري

 (1)القرارات التي تخصيا وتخص اسرتيا. لمفتاة ألبداء رأييا في

 زوجيا عف ماديا االستقالؿ مف مكنيا المنزؿ خارج العمؿ المرأة عمى إقباؿ أف ىو االنتباه يمفت ما    

 في مساىمتيا خالؿ مف الزوجية العالقات عمى التأثير في ساىـ ىذا كؿ الميزانية، في المشاركة وبالتالي

 مف اضعؼ قد األسرية بالقرارات العاممة المرأة الدراسات " فاف مساىمة إحدى وحسب األسرية، القرارات

 التي التغيرات ىذه ظؿ في فتتحدد الزوجية العالقات عمى زوجتو"، أما سيطرتو مف قمؿ و الزوج سمطة

 الرجؿ يضع كاف الذي الثقافية القيـ سمـ تغير بعد خاصة لألسرة والوظيفي البنائي المستوى عمى حدثت

 بيف ساوى واآلف المطيع، التابع مركز في والمرأة األسرة في الفعمي الرئيس باعتباره عالية مكانة في

 مكانتيا لممرأة يحفظ ديمقراطي أساس عمى بينيما القائمة العالقة وجددت والواجبات، الحقوؽ في الجنسيف

 في مكانتيا الرتفاع مؤشر وىذا لممرأة االجتماعي بالوضع بدقة االجتماعي التقدـ قياس ارتبط بؿ

    (2)المجتمع.

 

                                                 
1

   http://alsafeerint.blogspot.com:       متاح علً الرابط التالي ،-المكانة االجتماعية للمرأة- (

 

2( فرحات نادية،- مرجع سابق-، ص 746.
  

http://alsafeerint.blogspot.com/
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 المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بتربية االبناء و تعميمهم: -3

 ،ومنيا يكسب أخالقو ،المرأة ىي المدرسة األولى التي يتمقى فييا الطفؿ دروس الحياة وبيا يتأثرتعد    

 البيئة التي يعيش فييا الطفؿ في السنوات األولى مف عمره، فيي .وعنيا يأخذ عاداتو ومميزاتو ،وصفاتو

الف فالمرأة تمعب دورًا رئيسًا في تنمية الموارد البشرية الصغيرة،  .عمى نموه مستقبالً  فيي ترعاه و تحافظ

األسرة ىي المؤسسة التربوية األولى لتربية الطفؿ وتنشئتو، فييا يوضع حجر األساس التربوي حيث يكوف 

ويمتقط ما يدور حولو مف صور وعادات وتقاليد وثقافة البيئة التي يعيش عجينة طيعة يتقبؿ التوجيو  الطفؿ

ورعاية  فييا، وفييا أيضًا يتعمـ مبادئ الحياة االجتماعية والمعارؼ والعادات الصحية السميمة.

سميمة المتكاممة التي تفيد صحتيا ألبنائيا تبدأ قبؿ ميالدىـ، وذلؾ مف خالؿ اختيارىا التغذية ال  المرأة

أثناء الحمؿ والرضاعة، وذلؾ وقاية وحماية لألطفاؿ، حتى ال يتعرضوف في ىذه المرحمة إلى تأخر النمو 

 (1)أو قمة الحيوية ونقص المناعة، وزيادة القابمية لألمراض المعدية، ليعيشوا رجااًل أصحاء أقوياء.

ا عف طريؽ تنمية الوعي الفكري والثقافي لدييـ، وتوعيتيـ دينيًا تنمي طاقات أبنائيبالتالي المرأة و    

، وترسخ فييـ القيـ والسموؾ والعادات اإلسالمية المطموبة، مف االندماج االجتماعي ايتمكنو حتى  اجتماعياو 

اية وىذه التنمية والتربية تقوـ عمى أساس المساواة بيف الذكور واإلناث، فكؿ ما يتمقاه الطفؿ مف عناية ورع

 وتنمية في السنوات األولى مف عمره يشكؿ أقصى حد ما سيكوف عميو عند بموغو.

 التشاور بين الزوجين: -4

 ىعم الزوجيفالقرارات الحكيمة في األسرة عنصر حاسـ لخمؽ الظروؼ المناسبة التي تساعد كؿ اف    

تنمية القدرات الذاتية وتوافر عناصر المسئولية في اتخاذ القرارات التي مف شأنيا أف تؤكد استمرار الحياة 

األسرية المتوافقة والقدرة عمي وضع وتحديد األىداؼ واستخداـ الموارد وخمؽ عنصر الحب والتربية بيف 

                                                 
  https://groups.google.com/forum، متاح عمى الرابط التالي? -دور المرأة في تنمية المجتمع- (1
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عمي مدي سالمة ورشد القرارات التي يتـ ويتوقؼ نجاح األسرة في إدارة شئونيا إلي حد كبير  .أفراد األسرة

اتخاذىا وحتى تصبح القرارات المتخذة فعالة ورشيدة فإنيا تستمد فاعميتيا مف القدرة عمي التفكير المنظـ 

تباع األسموب العممي في اتخاذ القرارات  (. 1)والذىف المتفتح وا 

الزوجيف و تعتبر عممية اتخاذ القرارات جوىر ولب العممية اإلدارية داخؿ األسرة، ويتوقؼ نجاح     

مف  عمى مدى سالمة ورشد القرارات التي يتـ اتخاذىا ،األسرة في إدارة شؤونيا إلى حد كبير بالتالي نجاح

خاصة و  األبناء بعضيما و مع وعالقتيما مع زوجيفوجود اتساؽ في أسموب تفاعؿ ال طرفيما، لذا وجب

يشترؾ كؿ مف الزوجيف في اتخاذ القرارات، مثؿ اختيار نوع تعميـ حيث يجب اف ، باقي افراد االسرة عامة

تعارض في األفكار واآلراء  أحيانا وقد يحدث ة و غيرىا، ف التنزه، توزيع األعماؿ المنزلياألبناء، أماك

الخالفات سرعاف ما تنتيي وتحؿ ببساطة ومرونة، وبالتالي يسود ولكنو ال ييدد العالقة بينيما حيث إف 

زوجيف في الوقت حيث تتوزع األدوار بالتساوي بيف ال .جو مف الشورى والمشاركة والتفاىـ األسري

مسؤولياتو في العمؿ  الزوجفكؿ منيما لو سمطتو وخبرتو في بعض النواحي األسرية، فيمارس  الحاضر

الجانب  الزوجةالمناصب السياسية واإلدارية والقياـ بالواجبات المنزلية، وتتولى وكسب الرزؽ، وفي تولي 

مكاناتيا كرعاية األبناء والقياـ بالواجبات  اآلخر مف المسؤوليات التي تتالءـ مع دورىا وطبيعتيا وا 

والمياـ  ، بؿ يوجد نوع مف التكامؿ واالتساؽ بيف تمؾ األدوارزوجيفوىذا ال يعني انفصاؿ ال .المنزلية

، مثؿ تغيير عممو، فإف لزوجبحيث ال يسمح بوجود أي خالؼ. وعندما يكوف أحد األمور األسرية يتعمؽ با

وحده لو سمطة اتخاذ القرار، وكذلؾ عندما يتعمؽ األمر بشؤوف المنزؿ أو األبناء تكوف حرية اتخاذ  لزوجا

 .قبؿ اتخاذ القرار فيف بعضيـ البعضطر ، عمى أف ىذا ال يمنع مف استشارة الزوجةالقرار مف سمطة ال

                                                 
ميدانية في محافظة أسيوط ظاىرة العنؼ األسري وأثرىا عمي اتخاذ الزوجة لمقرارات دراسة -( أسماء عبده حسف محمود، 1

، متاح عمى الرابط التالي? ;111، التربية النوعية االقتصاد المنزلي الماجستير، عيف شمس، -األسرية
http://www.alnodom.com/index.php  
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 : صـــــــــةخال

عرؼ التكويف الميني في العالـ خالؿ تطوره مراحؿ متعددة و مراحؿ تطورية أخرى عرفيا          

مسطرا لنفسو أىدافا كثيرة مف أىميا احداث تغيير  ،في الجزائر أيضا سواء قبؿ االستقالؿ او بعده

عمى مستوى الفرد المتكوف بتنمية معارفو و اكسابو مختمؼ الميارات و رفع مستواه و تعديؿ سموكاتو 

 و اندماجو االجتماعي و الميني. إلدماجة

ي و نمط قامفظير نمط التكويف اإل ،كاف البد مف التنويع في ىذا التكويف ألىدافوو تحقيقا     

و ذلؾ بما   .الماكثة بالبيت المرأةالتكويف عف طريؽ التمييف و اخر عف طريؽ الدروس المسائية و 

يتناسب مع الحاجات الفردية لممتربصات مما يرفع معنوياتيـ و يحفزىـ عمى التعمـ و التكويف في 

معتمدا في ذلؾ عمى شبكة وطنية لمتكويف و  ،إضافة الى التكويف عف بعد ،المجاؿ الذي ترغب بو

 التعميـ المينييف و المشكمة مف مؤسسات لمتكويف و أخرى لمدعـ و كؿ منيا لو وظائفو و ميامو.

لنصؿ في األخير الى معرفة النظرة التي يحمميا المجتمع نحو ىذا التكويف و عرفنا كيؼ يتميز     
 كممجأيعتبر  ألنو ،قبوؿ في الوقت الحالي لكف بتحفظبالدونية في الماضي القريب و بالرضا و ال

 نيائي لميروب مف البطالة و االنحراؼ و االقصاء.
ومع سرعة التغير التكنولوجي و ازدواجية اىداؼ قطاع التكويف و دوره و اعتماده عمى أسموب     

ارتفاع مستوى  و مع سوء تنظيـ المسار الميني لممتخرجيف إضافة الى ،نظامي تقميدي في التكويف

التسرب و اىدار لمطاقات. كميا عوامؿ أدت بقطاع التكويف الميني الى تحدييا و مواجيتيا بتبنيو 

الستراتيجية يؤمؿ منيا تطوير ىذا القطاع و المضي بو قدما مف اجؿ الرقي و توفير الشغؿ لمشباب 

لذا اصبح التكويف الميني رىانا  ،ةأو تمبية حاجات سوؽ العمؿ باليد العاممة المؤىمة و اإلطارات الكف

 ،و بؿ شرطا ضروريا لترقية الكفاءات و المؤىالت التي يتطمبيا سوؽ الشغؿ ،حقيقيا بالنسبة لممجتمع

مف خالؿ اكتساب ميارات وقدرات جديدة  المرأةو ىذا ما ينطبؽ عمى  فمينة اليوـ ىي مستقبؿ الغد.

 تمكنيا مف خوض غمار الحياة و الترقية االجتماعية و بناء كياف مستقؿ مف جميع النواحي.
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 تمهيد:

إلجراء أي بحث عممي و التحقق من فرضياتو عمى ارض الواقع البد من استخدام إجراءات منيجية      

متمثمة في المنيج و مجاالت الدراسة و األدوات المستخدمة و األساليب اإلحصائية و كل ىذا يسيل القيام 

 بعممية التحميل و التفسير وربط النتائج بالجانب النظري المقدم .

  الدراسة:ت مجاالاوال: 

 المجال الزمني:  -1

 : من عدة مراحل موضحة كالتاليتم تحديد المجال الزمني لمدراسة الميدانية انطالقا     

ذلك بعد الحصول عمى الترخيص  ، و 5115فيفري  11 التي كانت خالل و :الدراسة االستطالعية - أ

، احمد قطيانيو المتمثل في المديرية العامة لمتكوين الميني و مؤسسات التكوين الميني: لزيارة الميدان 

التي مكنتنا من التعرف . و فضيمة سعدان، 4بسكرة ، محمد قروف العالية، بسكرة 5احمد ناجي انث 

كذا البحث عن متغيرات الدراسة و إمكانية توظيف  عمى الواقع الميداني قبل الخوض في تفاصيمو، و

جل الحصول عمى بعض أاإلجراءات المنيجية أين تم عرضيا خالل االتصال بمسؤولي المراكز من 

تكوين و اعداد النساء الممتحقات بالمراكز خاصة بنمط الماكثات من مراكز الحول كل مركز  المعمومات

 .بالبيت

االتصال  المرحمةوتضمنت ىذه بمجال الدراسة،  جمع المعمومات الخاصةتم فييا  و :المرحمة الثانية - ب

بمقر والية بسكرة حيث تم توجيو الباحثة نحو غرفة الصناعة التقميدية و الحرف بمدينة بسكرة و الفعمي 

ىي مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري و تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي، و تعد 

لمين و الحرف حيث تمثل الشريك االمثل لمسمطات المحمية و الوطنية في كل الميادين منتدى لتمثيل ا
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تعتبر غرفة الصناعة التقميدية و الحرف ىمزة ، حيث التي تعني بتنمية قطاع الصناعة التقميدية و الحرف

 عدد النساءى مبغرض الحصول ع  وصل بين التكوين الميني و سوق العمل، لذا تم االتصال بيا

  .لمتكونات العامالتا

تجسيد الجانب الميداني لمدراسة و ذلك تم الشروع ب 5116جانفي انطالقا من شير المرحمة الثالثة:   - ت

حصرا نظرا لطبيعة و متطمبات الموضوع  المتزوجاتالعامالت المتكونات النساء نسبة تحديد ما تم بعد 

و المواتي يبمغ  لممرأة الماكثة بالبيت ةالجديد ةر االجتماعيادو المعالج التكوين الميني و عالقتو باأل

و ذلك بعد التوجو الى مكان عممين في مختمف المين  عميين االستمارةوتوزيع ، امرأة 09عددىن 

توضيح ذلك اكثر في العناصر . وسيتم عد االجابة عميياومن تم اعادة اخذىا ب حالقة، حمويات، خياطة

 .الالحقة

 المجال المكاني:  -5

ىي والية تقع في الجية الجنوبية الشرقية من الجزائر تبعد عن و بمدينة بسكرة تم إجراء ىذه الدراسة     

 33 كم مربع. وتضم 12612كم ، وتقدر المساحة االجمالية لوالية بسكرة ب:  099عاصمة البالد ب:

ألف نسمة وبكثافة سكانية بمعدل ساكن لكل كمم،  633130دائرة ادارية يقطنيا  21بمدية، موزعة عمى 

تشتير المنطقة بالفالحة و ىي  .وتعتبر ىمزة وصل بين الشمال والجنوب، وىي من أكبر الواليات الجنوبية

ذ تعتبر مصدر رزق ليم لذا تسعى منطقة فالحية بامتياز اذ نجد نسائيا معظميم يجدن االعمال الفالحية، ا

بمدينة بسكرة لمساعدة زوجيا في ىذا المجال. و ثاني انتاج بالمدينة ىو الصناعة و البناء، فيما يخص  المرأة

تيتم نساء المنطقة بالصناعة التقميدية خاصة المتعمقة بالتراث التقميدي و الذي يعنى بالنسيج و الصناعة 

طقة باإلضافة الى االكالت المشيورة بيا و التي تختص بيا كل نساء المنطقة المباس التقميدي الخاص بالمن

 ألنيا اصل تقاليدىا و عاداتيا.
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ولقد تم اختياري لمجال دراستي ىذه نظرا لعدة اعتبارات، منيا عممية و االخرى عممية. يتمثل العممي منيا 

 في: 

من شأنو ان يساعدىا في التنقالت  المجال المكاني لمدراسة يقع في محيط اقامة الباحثة وىذا -

 اليومية إلنجاز االطروحة خاصة في المجال الميداني.

 و اختيار ىذا المجال جاء لالقتصاد في الوقت و الجيد، وىو ما يتناسب مع طاقة الباحثة. -

القدرة عمى تذليل الصعوبات التي قد تعرقل الباحثة في اجراء دراستيا الميدانية، مع االستعانة  -

 .القات الشخصيةبالع

و التي تتعمق بطبيعة الدراسة و النتائج المرجوة منيا، فتتمثل أما فيما يخص االعتبارات العممية 

في خصائص المرأة الماكثة بالبيت داخل والية بسكرة، و بما ان الباحثة تقطن في نفس محيط 

 مجال الدراسة مما يساعدىا عمى فيم خصوصيات ىاتو الفئة محل الدراسة.

 المجال البشري:  -3

جتمع البحث أو مجتمع الدراسة المقصود بو "جميع العناصر أو المجموعة الكمية التي يسعى الباحث م    

و في ىذه الدراسة مجتمع  (1تتمحور اإلشكالية عمييا .") تكون محل الدراسة و تعميم نتائج بحثو عمييا والى 

، الحالقةتخصصات في م العامالت و الماكثات بالبيت، الدراسة ىو سكان مدينة بسكرة و خاصة النساء مني

و يتوزع النسوة عمى . 1922بمدينة بسكرة لسنة  امرأة 381و الالئي بمغ عددىن  الحمويات، الخياطة.

  الحرف السابق االشارة الييا كالتالي:

 

                                                 
 ،1998 ،الجزائر ،التكوين عن بعد ، الديوان الوطني لتعميم و-عمم النفس التربية و -،بوصنوبرة عبد الحميدو خيري وناس ( 1

 .23ص 
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 المدروس.جدول يوضح المجال البشري  -1

 نساء المتكوناتعدد ال   الحرفة

 281 االلبسة التقميديةخياطة     

 231 حالقة النساء

 68 الحمويات التقميدية   

 381 المجموع

 .1922افريل  سكرةمدينة ب: غرفة الصناعة التقميدية و الحرف بالمصدر
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 : عينة الدراسةثانيا: 

، اي فئة الدراسةكامل األفراد أو األحداث أو المشاىدات موضوع البحث أو  مجتمع الدراسةيقصد ب     

 مدينة بسكرة خاصة يتمثل في البحث المراد الحصول عمى معمومات وبيانات حوليا، و فيما يخص الدراسة

الماكثات بالبيت و المتزوجات الممتحقات بالتكوين الميني بنمط المرأة الماكثة بالبيت و المتحصالت  النساء

  .العامالت بيا عمى شيادة و

قة الشائعة في معظم البحوث العممية نظرا لكونيا أيسر في التطبيق و اقل في التكاليف تعتبر العينة الطري   

من دراسة المجتمع األصمي، و ىي عدد من الحاالت التي تؤخذ من المجتمع األصمي، و تجمع منيا 

 البيانات بقصد دراسة خصائص المجتمع األصمي و بيذه الطريقة فانو يمكن دراسة الكل عن طريق دراسة

و لقد تم اختيار ىذه العينة من النساء لما  (،1)الجزء بشرط أن تكون العينة ممثمة لممجتمع المأخوذ منو 

 09 بمغ عدد النساء محل الدراسة 381الذي يمثل  من المجتمع األصمي ، حيثيقتضيو موضوع الدراسة

الن ، القصديةالعينة ، و بالتالي فالعينة ىي %13.12و الذي تمثميا نسبة  امرأة متكونة عاممة و متزوجة

، و لممرأة الماكثة بالبيت ةالجديد ةر االجتماعيادو و عالقتو باأل موضوع الدراسة يبحث في التكوين الميني

ظير سوى عند المرأة المتزوجة لما تتمتع بو من ادوار عديدة و متنوعة، تال  ةالجديد ةر االجتماعيادو األ هىذ

و ىذا ما يوضحو الجدول  .ةرىا التقميديادو أجديد لتعزيز مكانتيا و تغير في  وى اضافت الييا ماو التي 

 التالي: 

 

 

                                                 

 ،3ط ،دار وائل لمنشر و التوزيع ،- أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية و اإلنسانية -اخرون،و ( فوزي غرايبية، 2
  .22ص ،1991،عمان



الخامس:                                                                 البناء المنهجي للدراسة الفصل  
 

 

- 163 - 

 

 ."النساء المتكونات العامالت و المتزوجاتالدراسة "عينة  جدول يمثل -1

عدد النساء  الحرفة

 المتكونات

عدد النساء المتكونات  

 المتزوجات

نسبة النساء المتكونات   

 %المتزوجات

خياطة االلبسة 

 التقميدية

281 22 62.22 

 12.22 13 231 حالقة النساء

 23.33 21 68 الحمويات التقميدية

 299 09 381 المجموع

 .1922: غرفة الصناعة التقميدية و الحرف بمدينة بسكرة افريل المصدر      
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 منهج الدراسة : ثالثا: 

و تنظيم البحث، فيو ينص عمى كيفية تصوير و تخطيط العمل موضوع دراسة  يعد المنيج طريقة تصور    

 ( 1)ما.

 و بالتالي المنيج ضروري لمبحث، فيو من خاللو يستطيع الباحث ضبط متغيرات الدراسة و فروض     

من  المتوخاةالبحث، لذا من المفيد اختيار المنيج المالئم لمموضوع المدروس و لنوع الدراسة و األىداف 

الدراسة، و التي يسعى الباحث إلى تحقيقيا، لذا فاختيار منيج البحث لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لما 

الماكثة  لممرأةالجديد يتطمبو موضوع الدراسة و الذي يدور حول التكوين الميني و عالقتو بالدور االجتماعي 

 قا من البيانات المتحصل عمييا.، و الذي اعتمدنا فيو عمى المنيج الوصفي و ذلك انطالبالبيت

و يعتبر المنيج الوصفي طريقة من طرق التحميل و التفسير بشكل عممي منظم من اجل الوصول    

 (2ألغراض محددة . )

كما يقوم عمى دراسة ظاىرة  المشكمة كما ىي في الواقع ووصف وضعيا الراىن، كما ييتم بالتعرف عمى     

ا و خصائصيا و طبيعتيا و معرفة أسبابيا و سبل التحكم فييا  و ىذا ما المشكمة عن طريق وصف ظواىرى

نريد تحقيقو من خالل تجسيد األىداف الموضوعة لمدراسة  و االستعانة بيذا المنيج لتحقييا، باالعتماد عمى 

طبقا  تجميع البيانات و تحميميا و بالتالي استخالص النتائج بغرض معالجة المشكمة ثم تعميم ىذه النتائج

                                                 

 1990،الجزائر ،ترجمة : بوزيد صحراوي ، دار القصبة لمنشر ،- منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية-موريس أنجرس ،  (2
 .00ص  ،1990، 
  . 13، ص 1990 ، القاىرة ،2ط، مجموعة النيل العربية ،-قواعد ومراحل البحث-( مدحت أبو النصر، 1
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( لمعرفة 1لمجموعة من القواعد الخاصة بجمع المعمومات و الحقائق و تصنيفيا و مقارنتيا و تفسيرىا )

 .الماكثة بالبيت لممرأة الجديد عالقة التكوين الميني بالدور االجتماعي

 كما يمكن القول أن المنيج الوصفي أسموب لدراسة الظواىر االجتماعية بشكل عممي منظم، أو ىو    

طريقة منتظمة لدراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بظاىرة أو موقف أو أفراد أو أحداث، أو أوضاع معينة من 

 (   2اجل الكشف عن حقيقة جديدة أو التحقق من كونيا قديمة و كشف الجوانب التي تحكميا . )

 و قد اعتمدنا المنيج الوصفي في دراستنا لألسباب التالية : 

اإلحصائية  وكل األساليبيعتبر المنيج الوصفي المنيج الذي يسمح بتطبيق كل أدوات جمع البيانات  -
 الجديد من قياس عالقة التكوين الميني بالدور االجتماعي والذي يمكنناويتماشى مع كل العينات 

  العالقة.نوع  وبالتالي معرفةكميا الماكثة بالبيت  لممرأة
، بغرض تسييل نتم اختيارى الئيبسكرة ال المتكونات العامالت بمدينة النساءعمى أغمب  االطالع -

عممية جمع المعمومات التي من خالليا تم تكوين تصور عام لمموضوع و الذي وضح لنا كيفية بناء 
 الخطة، و التمكن من صياغة المشكمة و فرضيات الدراسة.

لتحسين تكوينيا العممي الماكثة بالبيت  أةلممر  الجديد وصف لعالقة التكوين الميني بالدور االجتماعي -
 .ومجتمعات مختمفةتمكنيا من التواصل االجتماعي مع ثقافات أخرى  واكتساب حرفة ومستواه الميني

من اجل مواكبة  الماكثة بالبيت لممرأة الجديد تفسير عالقة التكوين الميني بالدور االجتماعي -
الى  باإلضافةو الحصول عمى ترقية اجتماعية عمى مستوى المجتمع و االسرة، التطورات العممية 

من خالل المشاركة في  باآلسرةالتدرج االجتماعي، مع ابراز ذاتيا في تحديد القرارات المرتبطة بيا او 
 .و في اتخاذ القرارات السمطة

 .الماكثة بالبيت لممرأة الجديد والدور االجتماعيالميني  وتحميل العالقة بين التكوينتفسير  -

 

                                                 

 ،2ط ،مركز الكتاب لمنشر ،-إعداد وكتابة البحوث و الرسائل الجامعية مع دراسة عن مناىج البحث- ( محمد عوض العابدي،2
  .19-60،ص ص ،1992،مصر 

 . 230، ص1991، الجزائر ،0ط ،، ديوان المطبوعات الجامعية-مناىج البحث العممي و طرق إعداد البحوث-( عمار بوحوش ،1 
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   البيانات:أدوات جمع  رابعا:

ترتبط بكل منيج مستخدم ادواتو، و في دراستي ىذه استخدمت مجموعة ادوات لجمع بياناتي من      

الميدان، و يتعمق االمر بكل من استمارة االستبيان، و المالحظة. و فيما يمي يتم استعراض كل منيا كما 

    يمي: 

 االستبيان : استمارة  -

صوره رئيسة في البحوث الوصفية االستبيان الذي يتم بواسطة جمع بمن األدوات المنيجية المستخدمة       

 من الدراسة. المتوخاةالبيانات و التي عن طريقيا نصل إلى األىداف 

فاالستمارة ىي مجموعة مؤشرات يمكن عن طريقيا اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة عن طريق       

االستقصاء التجريبي، أي إجراء بحث ميداني عمى جماعة محددة من الناس، و ىي وسيمة االتصال الرئيسية 

بين الباحث و المبحوث و تحتوي عمى مجموعة من األسئمة تخص القضايا التي نريد معمومات عنيا من 

المفحوص اإلجابة عنيا (، كما أنيا أداة تتضمن مجموعة من األسئمة أو الجمل التي يطمب من 1المبحوث )

 بطريقة يحددىا الباحث حسب أغراض البحث. 

 و قد تمحورت استمارة االستبيان عمى المحاور التالية :  

 : البيانات الشخصية. بالنسبة لممحور األول

ين ميني متخصص، تكتسب المرأة الماكثة بالبيت ادوارا و بفعل استفادتيا من تك تضمن المحور الثاني :

 .جديدة داخل اسرتيا اجتماعية

                                                 

  .282، ص  2002، الجزائر ،دار الهدى، -هنهجية العلوم االجتواعية- حساى الجيالني، بلقاسن سالطنية، ( 1
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ين ميني متخصص، تكتسب المرأة الماكثة بالبيت و بفعل استفادتيا من تك أما المحور الثالث فبحث في :

 .اسرتيا خارجادوارا اجتماعية جديدة 

 .مقابالت منظمة مع المبحوثين في اطار تطبيق استمارة البحث الميداني بإجراء ةالباحث تكما قام   

المتكونات العامالت، ىذه األداة ال تقل أىمية عن المالحظة، الماكثات بالبيت مع النساء  تم اجراء مقابمة  

إذ انيا تساعد عمى جمع المعمومات بصفة محددة و تعطييا طابع الرسمية و الجدية، كما أنيا تمكن من 

لدور االجتماعي استنطاق العديد من المعطيات و لما كان موضوع الدراسة ىو التكوين الميني و عالقتو با

، فكان البد من توضيح  الفكرة التي يدور حوليا الموضوع مع النساء المتكونات العامالت، و لممرأةالجديد 

 .نظرا لصعوبة االلتحاق ببعض النساء تم االعتماد عمى المقابمة المقننة

مميا قصد تحقيقات أي في شكل استمارة و ذلك قصد مراقبة الفرضيات و اختيار االرتباطات بين عوا     

بأنيا نموذج يضم مجموعة من األسئمة اليامة  :تعرف االستمارة بحيث اكثر اعدادا و وعيا لموضوع الدراسة.

التي توجو لألفراد، وىي الئحة مؤلفة من مجموعة من االسئمة اليامة التي تتعين عمى الباحث أن يولييا جل 

. لغرض الحصول عمى اجابات تغير منطق الباحث في التحميل والتفسير وقد احتوت االستمارة 1اىتمامو

العامة، وكأن االختيار لتحقيق غزارة في  البياناتمزيجا من األسئمة المفتوحة والمغمقة والمركبة اضافة الى 

 .البيانات وامكانية تصنيفيا وتحميميا احصائيا

نساء، مكونات، عامالت، كمرحمة أولى ، سمحت لنا  29ى عينة شممت وتم تطبيق االستمارة مبدئيا عم

 .ضافة أسئمة أخرىا  بتعديل االستمارة بحذف بعض األسئمة، واعادة صياغتيا البعض منيا، و 

                                                 
مالحظات حول استخدام االستمارة والمالحظة كأداتين لجمع البيانات في التدريبات القصيرة المدى في -بمقاسم سالطنية،  -(1

   23، ص 1991، جامعة باتنة ، الجزائر، أكتوبر  3، العدد "مجمة العموم االجتماعية واالنسانية"،-البحث السوسيولوجي
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لقد تم توزيع االستمارة بعد تعديميا نيائيا عمى النساء المتكونات العامالت المتزوجات و الالئي بمغ و    

تين لمخياطة و محالت الحمويات والحالقة أي في ورشا نبمكان عممي نو ذلك بعد زيارتي، امرأة 09عددىن 

بمدينة بسكرة، فبعد التعرف عمى مفردة العينة و تقديم الباحثة ليم و الحوار المتبادل في امور العمل و ذلك 

 :ثالث محاور ىي وقد احتوت االستمارة عمى بعد تقديم صورة حول موضوع الدراسة.

 البيانات الشخصية.  :األولور لمحا

 .: مشاركة المرأة في ميزانية االسرة كدور اجتماعي جديد لو عالقة بالتكوين المينيالمحور الثاني تضمن 

فبحث في: مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات االسرية كدور اجتماعي جديد لو عالقة  المحور الثالثأما 

 بالتكوين الميني.

 (92في الممحق رقم:  االستبيانعرض سؤال مفتوح في األخير)سيتم عرض نموذج عن استمارة  و تم

  االستمارة:اختبار 

أفراد من المجتمع األصمي،  29يتم اختبار االستمارة بعد بنائيا بتوزيعيا عمى عينة من األفراد حوالي    

المبحوثين و من ثم تعديميا، وبعد التعديل كمرحمة لتجريب االستمارة و معرفة النقائص و ذلك بعد استجابة 

توزع االستمارة عمى نفس العينة السابقة ، و بعد التحصل عمى اإلجابات تتم عممية المقارنة لمعرفة مدى 

 تسمسل العبارات و وضوحيا بالنسبة لممبحوث لتكون جاىزة لالختبار و التوزيع عمى العينة األصمية . 

 الصدق : 

ختبار مدى صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسو، فاالختبار الصادق يكون يقصد بصدق اال     

عادة اختبارا ثابتا، لكن االختبار الثابت قد ال يكون صادقا، ولحساب معامل الصدق سنعتمد عمى الصدق 

الظاىري أو السطحي، والذي يشتمل عمى المظير العام لالختبار أو الصورة الخارجية لو من حيث نوع 



الخامس:                                                                 البناء المنهجي للدراسة الفصل  
 

 

- 169 - 

فردات وكيفية صياغتيا ومدى وضوح ىذه المفردات، ويتناول كذلك تعميمات االختبار ومدى دقتيا الم

، وكذلك مدى مطابقة المقياس )االختبار( لمموضوع الذي يقيسو أال وىو التكوين الميني و وموضوعيتيا

الممحق (، وذلك  ، وقد تحقق صدق االختبار إلى حد كبير بشيادة المحكمين)انظرلممرآةالدور االجتماعي 

و ذلك  كاندلبعد إدخال التعديالت المطموبة عمى القياس، و لقد تم قياس صدق االختبار باستعمال معامل 

أوافق، ″بعد عرض استمارة االستبيان عمى المحكمين و اختيار البدائل الموضوعة عمى مستوى االستمارة 

 .″أعارض، اعدل 

  ∑        (      1):و بتطبيق القانون التالي لمعامل كاندل 
 

(    )  ∑  
 

 .0.999و التي تعبر عن قيمة المقياس المحسوبة و التي تساوي :  Fتحصمنا عمى قيمة 

المحسوبة مع  F%، و بمقارنة قيمة 2عند مستوى  3,23الجدولية نجد أنيا تساوي :  Fو بالرجوع إلى قيمة 

المحسوبة، و بالتالي قبول الفرض الصفري القائل بان  Fالجدولية اكبر من  Fالجدولية نجد أن  Fقيمة 

المحكمين اتفقوا في أرائيم بتحكمييم الستمارة االستبيان و بذلك يمكن القول أن استمارة االستبيان 

 (.91رقم انظر الممحق ).صادقة

 الثبات :

ويقصد بو مدى الدقة أو االتساق أو استقرار النتائج، بمعنى أن يعطى اختيار نفس النتائج إذا ما      

استخدم أكثر من مرة تحت ظروف مماثمة، ومن الطرق المستخدمة لقياس درجة ثبات االختبار )االستمارة(، 

اق الداخمي بتقسيم االختبار إلى طريقة التجزئة التصفية )معامل االتساق الداخمي( ويتم حساب معامل االتس

جزأين، أي توزيع األسئمة عمى قسمين أو اختبارين متماثمين، ولكي يكون االختباران متماثالن فعال فان 

                                                 

 ،، دار األمل- في العموم النفسية و التربوية و االجتماعيةالموجو في االحصاء الوصفي و االستداللي -، ( محمد بوعالق2
  . 219،ص 1990، الجزائر
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األسئمة المكونة لكل منيما يجب أن تكون متساوية في متوسط الصعوبة وفي توزيع صعوبة األسئمة 

لوقت المخصص لتطبيقيا، ويجعل الجزأين متكافئين يجب تقسيم ومتساوية في العالقة الداخمية بين األسئمة وا

االختبار بطريقة األرقام الشفعية والوترية، أي جعل القسم األول من االختبار يتضمن األسئمة التي تحمل 

....(  6، 0، 1....(، والقسم الثاني يتضمن األسئمة التي تحمل األرقام الزوجية ) 2، 3، 2األرقام الفردية )

م ذلك بعد تطبيق االختبار الكمي عمى المفحوصين وتسجيل درجاتيم وبعدىا يحسب معامل االرتباط بين ويت

 9.0أي بالتقريب  9.888الجزء الفردي والجزء الزوجي، وقد حصمنا عمى معامل ارتباط قدر ب :

ضرب معامل االرتباط بين نصفي األداة  1باستخدام معامل ثبات األداة كاممة و الذي يساوي:  وذلك    

 (1)جمع معامل االرتباط بين نصفي األداة.   2قسمة 

و ىنا تكون درجة االرتباط  0.6ألنيا تفوق وىو ما يدل عمى أن االستمارة تتمتع بدرجة عالية من الثبات    

 ( 91انظر الممحق ص قوية جدا )

 المالحظة : -1

المالحظة كأداة بحث العتبارىا وسيمة ىامة من وسائل جمع البيانات في كافة مجاالت العموم  تعتبر      
المختمفة و ىي المشاىدة الحسية و العقمية لوقائع محددة طبيعية أو اجتماعية بيدف الحصول عمى معمومات 

بالدقة، كما تتماشى مع كل أنواع البحوث و تعالج جل (، لذا فيي تتصف 2تفيد في أغراض البحث العممي )
 ر في شتى المجاالت و التخصصات .الظواى

وتعرف عمى أنيا االنتباه إلى ظاىرة أو حادثة معينة أو شيء ما بيدف الكشف عمى أسبابيا و قوانينيا     
نت حسية أو مجردة أي الن المالحظة تعتمد عمى دراسة الوقائع كما ىي عن طريق المشاىدة سواء كا (،3)

                                                 

  2(  حمزة محمد دودين، -التحميل االحصائي المتقدم لمبيانات باستخدام-  ، دار المسيرة، عمان ،1929، ص 213. 
 ،اإلسكندرية ،8ط ،المكتب الجامعي ،-ميادين عمم االجتماع و مناىج البحث العممي- ،(  حسين عبد الحميد احمد رشوان 1

 . 201ص ، 1992
         ،1991،عمان  ،1ط ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع ،- مناىج البحث في التربية و عمم النفس-( سامي محمد ممحم ، 3

 .120-123ص ص 
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بالمشاركة أو بدون مشاركة و ذلك لمعرفة التفاصيل التي يصعب الحصول عمييا عن طريق أداة أخرى.       
(،  و ذلك بتحديد الظاىرة أو 1و تستخدم المالحظة لفيم المواقف السموكية من اجل القيام عادة بسحب كيفي)

و عمى ذلك األساس يحدد اإلجراءات التي يجب إتباعيا الموقف المراد مالحظتو و اليدف من وراء ذلك، 
 لموصول إلى الحقائق العممية الدقيقة .

و اعتمدت ىذه الدراسة عمى احد أنواع المالحظة و ىي المالحظة البسيطة و التي ىي عبارة عن         

(، ألنو 2لموقف )مالحظة مقصودة ، الن الباحث ىنا رغم تدخمو يحدد مقدما ما الذي يريد مالحظتو في ا

يالحظ الظاىرة كما تحدث في ظروفيا الطبيعية دون إخضاعيا لقواعد، و تكون عادة لجمع البيانات األولية 

، و لمدراسة، ويعتمد ىذا النوع من  المالحظة عمى التمقائية و دون إخضاعيا ألي نوع من الضبط العممي

في دراسة "التكوين  تم تطبيقياو قد صفي المتبع. األداة األساسية التي تعمل ضمن تقنيات المنيج الو  ىي

 تالي: الالماكثة بالبيت" ك لممرأة ةالجديد ةر االجتماعيادو الميني و عالقتو باأل

جمع المعمومات التي قد يتعذر عمينا جمعيا بواسطة أدوات أخرى من خالليا يمكننا أن نثير تساؤالت  -
الماكثات بالبيت العامالت و المتكونات و ذلك  حول موضوع البحث و التي سوف يتم توجيييا لمنساء

 .من خالل زيارة اماكن عممين
 .من خالل الزيارة الميدانية لمكان عمل مفردات العينةبإعطاء صورة واقعية عن الظاىرة المدروسة  -
 كلوذ التي اكتسبتيا من تكوينياحرفة ال مزاولة الماكثة بالبيت و قدرتيا عمى  المرآةمالحظة سموك  -

 . ، باإلضافة الى عالقاتيا في العمل و مردودىااثناء اداء عمميا

الماكثة  لممرأة الجديد ردود أفعال المبحوثين حول عالقة التكوين الميني بالدور االجتماعيمعرفة  -

 .بالبيت

 

 
                                                 

  .328ص ،2001،، مصرمكتبة اإلشعاع ، -المنيج العممي و العموم االجتماعية-( السيد عمي شتا ، 2
 .222، ص 1993،اإلسكندرية  ،شباب الجامعة  ،- أصول البحث العممي-، (  حسين عبد الحميد رشوان 1
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 : في الدراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة خامسا: 

 لقد اعتمدنا في تفريغ بيانات االستمارة عمى بعض األساليب اإلحصائية الوصفية و التي تمثمت في:  

 :التوزيع التكراري -1

وىو عدد المرات التي تكرر فييا الخيار أو اإلجابة، بحيث يكون المجموع مساويا لعدد مفردات العينة.      

تساق الداخمي و ذلك لحساب معامل االرتباط بيرسون بين ( و يستخدم التوزيع التكراري لمعرفة درجة اال1)

 المفردات الفردية و الزوجية و ال يتم ذلك إال بالتكرارات .

 مقاييس النزعة المركزية :  -5

ىذه المقاييس من أىم أدوات التحميل اإلحصائي االجتماعي و تسمى ىذه المقاييس بالمتوسطات  تعتبر    

ووظيفتيا معرفة المتوسط التي تتركز حولو قيم العينة ومن المتوسطات الشائعة االستخدام الوسط الحسابي، 

 ( 2المنوال، الوسط. )

الدراسة و ىو يبين درجة إجماع عناصر  و لقد تم استخدام المتوسط الحسابي في الحسابات ليذه    

 لممرأة ةالجديد ةر االجتماعيادو المجموع حول نقطة واحدة  و التي تدور حول التكوين الميني و عالقتو باأل

و درجة التمركز حول السبب الذي أدى إلى تحديد ىذه العالقة و ذلك حسب العبارات التي  ،الماكثة بالبيت

                                                 

 .6، ص 1999اإلسكندرية ،  ،،المكتبة الجامعية -محاضرات في مبادئ عمم اإلحصاء النفسي االجتماعي- ( ىالة منصور،2
 .        269،ص 1991،، الجزائر، جامعة محمد بوضياف-العموم االجتماعيةتدريبات عمى منيجية البحث العممي في -، ( رشيد زرواتي1
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و يتجسد وفق  .(1عمى انو مجموع القيم عمى عددىا ) بنيت عمييا االستمارة، و يعرف المتوسط الحسابي

      مجموع التكراراتالمتوسط الحسابي =   ( 2ون التالي: )ـــــــــــــالقان
عدد الخيارات

   

 النسبة المؤية: -3

كما تم استخدام النسبة المؤية و التي ىي إحدى الطرق اإلحصائية، اعتمدت في الدراسة عمى القاعدة       

استخداميا  و لقد تم(،  3)الثالثية لمنسبة المؤية و ذلك لتحميل المعطيات العددية و التي تدل عن التكرارات 

 ( 4) لصيغة التالية :وتعطى با، في تحميل البيانات الشخصية و ارتباطيا بموضوع الدراسة

التكرار    النسبة المؤية  = 
مجموع التكرارات

    

 المعياري:نحراف إل ا -4

اعتمدت الدراسة عمى االنحراف المعياري لمعرفة درجة انحراف اإلجابات وفق كل عبارة في استمارة      

تساوت العبارات في االستبيان ولمتدقيق، حيث يوضح درجة االنحراف كل عبارة عمى حدى حتى و لو 

مج√(     5)متوسطيا الحسابي، و يعطى بالصيغة التالية: (    ) 
   

 s= 

                                                                                                   أن:مع العمم 

                                                 
  .    230، ص 2008، بيروت ،دار النيضة العربية ،-الطرق اإلحصائية في العموم االجتماعية-(  فتحي عبد العزيز أبو راضي، 1
ص  ،1996 ،، القاىرة2ط ،دار الفكر العربي ،-اإلحصاء االستداللي في التربية البدنية و الرياضية- ( محمد نصر الدين رضوان،2

60   .  
    ،1991، القاىرة، ، مكتبة االنجمو المصرية-األساليب اإلحصائية في العموم النفسية التربوية و االجتماعية-صالح احمد مراد، (3

 .  62ص 
   . 139، ص 1991، ، عمانالتوزيع ،جيينة لمنشر و- اإلحصاء في التربية و العموم اإلنسانية- ( فريد كامل أبو زينة ،4
  .63ص  ، -بقامرجع س-( محمد بوعالق، 5       
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  x .تعبر عن الدرجة 

X* متوسط الدرجات. 

 .حجم العينة فيي nوبالنسبة 

 معامل االرتباط :  -5

 ىناك عدة طرق لحساب معامل االرتباط نذكر منيا: 

 الطريقة المباشرة من الدرجات الخام. -

 طريقة االنحرافات عن المتوسط. -

 مخطط االنتشار. -

وفي ىاتو الدراسة نستعمل الطريقة المباشرة من الدرجات الخام، و التي تحسب عمى الشكل التالي :    

  
  ∑(   ) (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) 
 

و قد استعمل معامل االرتباط بيرسون لمعرفة معامل االتساق الداخمي الختبار ثبات االستمارة، و لمعامل 

 ( 1)االرتباط مجموعة من الخصائص نذكر منيا: 

 )معامل االرتباط(           2-أي: 2+ 2-تتراوح قيمتو بين: -

 االرتباط العكسي. يساوي الصفر في حالة انعدام -

 ضعيف ويدل عمى عالقة غير ىامة . 9,1معامل االرتباط األقل من  -

 متوسط ويدل عمى عالقة جيدة وىامة . 9,6إلى  9,0معامل االرتباط من  -

                                                 

  2( عبد الحفيظ مقدم، -اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي مع نماذج من المقاييس و االختبارات-، ديوان المطبوعات 
.18ص ،1999،الجزائر ،1ط ،الجامعية   
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 مرتفع ويدل عمى عالقة قوية . 9,8إلى  9,1معامل االرتباط من  -

 امة .مرتفع جدا ويدل عمى عالقة شبو ت 9,0معامل االرتباط اكبر من  -

 و حسب ىاتو الخصائص نحدد درجة ثبات وقوة االستمارة وفق المجال الذي تنتمي إليو.

 : مالحظة

اد ـــــــــــــر تم االعتمـــــــــــــرة، و البعض األخــــــــــة بالطريقة المباشــــــــــــــب اإلحصائيـــت بعض األساليـــــلقد استخدم     

 .Spss  ةـــــــــــــــــــــــــة لمعموم االجتماعيــــــــــــــــــــــالحزمة االحصائيى ـــــــــــــــــمباشرة عمعمييا 

  Statistical Package for the Social Sciences) ) 

 و عرض العالقات الخاصة بكل أسموب إحصائي جاء إلثبات إدراك معناىا و مغزاىا.  

 



الدراسة نتائج و تحليل عرض ومناقشة    الفصل السادس:                            
 

 

 

 .الدراسة نتائج و تحليل مناقشةو  عرض  الفصل السادس:

 

 النتائج الجزئية. 

 .في ضوء الفرضية االولىالدراسة  و تحليل نتائج عرض و مناقشة اوال:

 .في ضوء الفرضية الثانيةالدراسة  و تحليل نتائجعرض و مناقشة  ثانيا:

 عامةنتائج الال. 
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 :النتائج الجزئية 

 اوال: عرض و تحميل نتائج الدراسة:

 تمهيد:

ستيياف و تتتير ارر مرحم  مف مراحؿ التحميؿ استمارة اال نتائجسيتـ في ىذا الجزء عرض و تحميؿ    

و التي تـ تقسيميا الى ثالث  اقساـ متتالي  يداي   السوسيولوجي، وىذا يتد جمع الييانات مف طرؼ التين 

الفرضيتيف، حيث ارذ كؿ فرضي  منيما محورا  نتائجت الشرصي ، كمحور أوؿ  ثـ عرض مف الييانا

و عرضيا في جداوؿ مرتمف  يسيط  و  الدراس  نتائجغ ي. و كانت الرطوة االولى متمثم  في تفر راص ييا

و التي و كاف اليدا يالييانات الشرصي  مركي . اما المرحم  الثاني  فاقتصرت عمى تصنيؼ ىذه المتمومات 

جتمتيا الياحث  ييانات مستقم  يظير تأثيرىا في أغمب اجوي  الميحوثيف، و كانت نفس الطريق  يالنسي  

دراس  التكويف  نتائجلممحوريف السايقيف و ىذا لتسييؿ عممي  التحميؿ و الرطوة الثالث  تـ فييا تحميؿ 

يت كميا مف رالؿ االستتان  ييتض الميني و عالقتو يالدور االجتماعي الجديد لممرأة الماكث  يالي

متامؿ االرتياط  االساليب االحصائي  مثؿ: النسب المئوي ، المتوسط الحسايي، االنحراؼ المتياري

مف رالؿ التتميؽ عمى النتائج  و الكمي ، ياإلضاف  الى ذلؾ استردمت الياحث  التحميؿ الكيفيييرسوف

 .وضيح طريق  الترض و التحميؿ أكثرو في مايمي سيتـ ت. ومناقش  و نقدىا و تفسيرىا
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ين و بفعل استفادتها من تك ،دوارا اجتماعية جديدة داخل اسرتهاأتكتسب المرأة الماكثة بالبيت    -1

 .مهني متخصص

تمثؿ الييانات الشرصي  او ما يطمؽ عمييا اليتض يالييانات التام  لمدراس ، الييانات األولي  ألي      
تماعي  و االميريقي ، فيي تتطي صورة واضح  لتين  الدراس  و التي تنتكس فيما يحث مف اليحوث االج

يتد في االجايات المقدم ، فيي تمثؿ جانب موضوعي ىاـ ألي دراس  اجتماعي  كانت، و في ىذه 
الدراس  تـ رصد يتض الييانات الشرصي  التي تمس الموضوع و التي ليا عالق  مياشرة يو، مف حال  

 ستوى تتميمي، و نوع االقام ، ، و في ما يمي يتـ توضيح ذلؾ:  عائمي  و م

 (03)دول رقم: ج

 .مستوى التعميمييوضح توزيع مفردات العينة حسب ال

 النسبة المئوية% التكرار المستوى التعميمي

 %10 09 غير متعممة

 %10 09 ابتدائي

 %20 18 متوسط

 %30 27 ثانوي

 %30 27 جامعي

 %100 90 المجموع

 

ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حسب المستوى التتميمي لمميحوثات إذ يينت النتائج  أف   يييف         

% ونفس القيم  يالنسي  الستجاي  المتتمم  10أي ينسي    اتمف ييف الميحوثات غير متتمم امرأة 09

مستوى تتميـ متوسط، أي  الديي  ايأني  ميحوث 81، في حيف استجايت %10تتميـ ايتدائي، أي ينسي   
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كما  %.09أيضا يأنيف حاصالت عمى تتميـ ثانوي أي ينسي   ميحوث  02كما استجايات ،  09%ينسي  

  %. 09أي ينسي  مستوى تتميـ جامتي، الديي امرأة 02أفرزت النتائج عمى وجود 

يف مستوى تتميمي ثانوي أف أكير نسي  مف الميحوثات تتتمؽ يالالئي لدينستنتج مف رالؿ ىاتو النتائج    

أو جامتي رغـ أف مؤسس  التكويف الميني تقترح عدة ترصصات ال ترتيط  يالمستوى الدراسي إال أف فئ  

المتتممات ىف األكثر إقياال عمى ىاتو المؤسس  كونيا تتيح فرص تكويني  لياتو الفئ  تتناسب مع  

و ال   ،تو الفئ  أكثر وعيا يأىمي  ىذا التكويفمتطمياتيف مف حيث التوقيت اليومي واألسيوعي، كما أف ىا

يشكؿ كيير و يضمف ليا مستقيؿ افضؿ، و يتوقؼ مدى  المرأةشؾ اف التتميـ يسيـ في تغيير أوضاع 

في األنشط  االقتصادي  و االجتماعي  و السياسي  عمى ما حصمت عميو مف تثقيؼ و  المرأةاسياـ 

   .عمى التمؿ المرأةإمكاني  ، حيث يزيد التتميـ و التدريب مف تأىيؿ
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 (04)جدول رقم: 

 االقامة. مكانيوضح توزيع مفردات العينة حسب 

 %النسبة المئوية التكرار االقامة مكان

 %40 36 بيت اهل الزوج

 %60 54 البيت الزوجية

 %100 90 المجموع

 

 03لمميحوثات إذ يينت النتائج  أف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حسب طييت  اإلقام    يييف     

في ييوت  ةمستقر  ايأني ث ميحو  40، في حيف استجايت %09مع أىؿ الزوج، أي ينسي     مقيم  ميحوث

، مف رالؿ ىاتو النتائج نالحظ أف أكير نسي  مف الميحوثات ىف المقيمات في %39اي ينسي   أزواجيف

 يتيش فيو أفراد األسرة مع يتضيـ اليتض، ياة التائمي ،الييت ىو مركز الحاذ نستنتج اف  . ييوت الزوجي 

والى المنزؿ يتود أفراد األسرة لمراح  و الترفيو يتد االنتياء مف  ويياشروف مرتمؼ نواحي النشاط المنزلي،

أعماليـ اليومي ، والييت الى جانب كونو مركزا لمراح  والترفيو فيو أيضا مركز تتميمي ألنو مدرس  الطفؿ 

 ، والييئ  التي ينشأ فييا، ولذلؾ فاف لمييت تأثير كيير .األولى

تفيـ طييت  التالقات الدارمي  األسري  مف رالؿ التالقات التي تقوـ ييف أدوار الزوج والزوج  اذ     

واأليناء، ويقصد ييا أيضا طييت  ودرج  االتصاالت والتفاعالت التي تقع ييف أعضاء األسرة الذيف 

احد، ومف ذلؾ التالق  التي تقع ييف الزوج والزوج ، وييف االياء واأليناء، وييف االيناء يقيموف في منزؿ و 
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في الوقت الحاضر الى السكف في ييوت مستقم  و يتيدة عف مسكف تميؿ  الجزائري   سرةاألف .(1) أنفسيـ

ي  و القريي  االىؿ و االقارب فتفضؿ السكف في االحياء التي تناسب اوضاعيا االجتماعي  و االقتصاد

 مف اماكف التمؿ اذ امكف ذلؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1( سمي  كـر توفيؽ، -مدرؿ الى التالقات األسري  -، مكتي  األنجمو مصري ،، القاىرة، 8003، ص 80.
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 (05)جدول رقم: 

 .عدد االبناءيوضح توزيع مفردات العينة حسب 

 %النسبة المئوية التكرار عدد االبناء

 %40 36 {3-1من }

 %60 54 {6-4من }

 %100 90 المجموع

 

  ميحوث 03لمميحوثات إذ يينت النتائج  أف  عدد االيناءىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حسب  يييف     

مف اريت  ياف لدييا  ث ميحو  40، في حيف استجايت  %09، أي ينسي    مف ايف الى ثالث  ايناءلدييا 

، فمف ايناء 3الى  0في الفئ  الثاني  مف ىي  مف رالؿ ىاتو النتائج نالحظ أف أكير نسي ، الى ست  ايناء

ؼ الميم  في اليناء االجتماعي و قد قسـ اليتض وظائؼ االسرة الى الوظائ ةالتديد وظائؼ االسرة 

 قسميف:

 وظائؼ فيزيقي  )مادي ( التكاثر الرعاي  و الحماي .-8

وظائؼ اجتماعي  و ثقافي  و عاطفي  مثؿ تريي  الفرد وتمقينو ثقاف  مجتمتو و قيمو و عاداتو عف -0

اف  و الذي يمكفالتحوؿ في االسرة الجزائري   يسيب و ذلؾ  .(1) طريؽ التنشئ  االجتماعي  و الثقافي 

                                                           
  .820، ص 8000، دار المترف  الجامتي ، االسكندري ، -االتجاىات المتاصرة في دراس  االسرة-( عمياء شكري، 1
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حيث شيد المجتمع الجزائري كثاف  سكاني  و متدالت مواليد  ،لمنمو السكاني في الجزائريزيادة يفسر 

 (1)مرتفت .

 انما يؤشر الى اف  اف عدد االيناء المرتفع المدوف في الجدوؿ اعاله مثمما تدؿ عميو النسي  المئوي      

و يتد  فالمرأةكزوج  او كزوج  ايف يكمف في انجاب األوالد و الذكور منيـ يالرصوص،  ةألمر اقيم  

زواجيا مياشرة تكوف كؿ اىتمامات التائم  منصي  نحوىا، منتظريف اليوـ الذي تثيت فيو انيا غير قادرة 

لذلؾ فاف  عاقر و الذي تستطيع فيو وضع الطفؿ الذي سيحافظ عمى استمرار التائم  و حمؿ اسميا،

مكان  في الوسط التائمي، حيث غاليا ما يكوف  يأي التاقر تكوف غير مرغوب فييا، و ال تتمتع  ةأالمر 

التي تنجب االناث فقط تكوف  المرآةأررى قادرة عمى االنجاب، كما اف  يامرأةمصيرىا الطالؽ لتتوض 

 أة في االسرة الجزائري .و ىذه طييت  المر  .التي تمد الذكور المرآةاقؿ شانا و اىتماما مف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجم  التمـو االجتماعي   ،-امظاىر التغير القيمي في األسرة الجزائري  دراس  ميداني  مدين  ياتن  نموذج-( فطيم  دريد، 1

  http://revues.univ-setif2.dzالرايط التالي: ، متاح عمى  0990ماي  08التدد 
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 (06)جدول رقم: 

 .المتمدرسين عدد االبناءيوضح توزيع مفردات العينة حسب 

 %النسبة المئوية التكرار عدد االبناء

 %60 54 {3-1من }

 %40 36 {6-4من }

 %100 90 المجموع

 

متمدرسيف و الذيف يتراوح يناء أغميي  الميحوثات لدييف أف أمما تضمنو الجدوؿ السايؽ، يالحظ      

مف أريت  الى ست  أيناء  %09مقايؿ  % 39عددىـ مف االيف الواحد الى ثالث  ايناء و الذي تمثمو نسي 

 متمدرسيف. 

اينائيا لمواكيتيـ دراسيا،  ألجؿالماكث  يالييت تستى الى التطوير مف نفسيا  المرأةومما تقدـ أرمص أف   

ترطيط لمستقيميـ. و يالتالي تستى الى توفير كاف  احتياجاتيـ سواء و كذا لمحفاظ عمييـ مف رالؿ ال

  المادي  او التاطفي  او اليومي .
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 (07)جدول رقم: 

 .؟قبل الزواج ان كانت المبحوثات قد عممن يوضح

 النسبة% التكرار االحتماالت

 %70 63 نعم

 %30 27 ال

 %899 09 المجموع

 0.212 حراف المعياري:االن   1.7000 المتوسط الحسابي:

      

 30و الذي اجايت عميو  يالحظ مف الجدوؿ التالي اف اغميي  الميحوثات كف يتممف قيؿ الزواج         

 ىو التين  ىاتو نظر وجي  مف المرأة عمؿ أف نسترمص النتائج ىذه ومف ،29%أي ينسي   ةمفرد

ف المكان  المتاصرة التي شغمتيا المرأة أكوف  تييف أف متظـ األىؿ يوافقوف عمى عمؿ المرأة ،اذ  ضروري

في كاف  المياديف يمكف النظر الييا يوصفيا نتاجا لمتغيرات االجتماعي  والسياسي  واالقتصادي  التي 

 الميني التكويف يمراكز لاللتحاؽ دفتيف الذي الشيء ،(1)شيدتيا األقطار التريي  في الحقي  االريرة

 الميني التكويف مف األساسي اليدؼ اف  كوف عمؿ، عمى لمحصوؿ ميفتؤى حرف  أو مين  كسب يغرض

  .المجتمع في إلدماجو المتريص تأىيؿ ىو

، وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر %09أي ينسي   ،الي ةمفرد 02في حيف أجايت   

التحفيز مف طرؼ  ، و يتني اف ىاتو الفئ  لـ تمقى الدعـ و8.2999و يمتوسط حسايي قدره  ،  9.080ػي

                                                           
 .890، ص8010، قسـ اليحوث االجتماعي ، يغداد، -المرأة والتغير االجتماعي في الوطف التريي -، ( فوزي  التطي  1
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المنزلي  اليومي  مف طيخ و غسيؿ و ترتيب المنزؿ و االىتماـ يالوالديف  ياألعماؿاالسرة. وكانت منشغم  

 و االروة.

اف عمؿ المرأة ضروري لمتظـ النساء كإثيات لمذات و اعتماد عمى النفس  ف قراءتي لمجدوؿستنتج ما    

دة في المصروؼ. و يرجع ذلؾ الي طييت  و رصائص كؿ حاجاتيـ ومستمزماتيـ وكذا لمساعفي اقتضاء 

 اسرة وذلؾ حسب متتقدات و عادات كؿ اسرة جزائري .
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 (08) :جدول رقم    

 .لممبحوثات طبيعة العمل الحالييوضح 

 %النسبة التكرار طبيعة العمل الحالي

 %38.88 55 رياط  االليس  التقميدي 

 25.55% 23 حالق  النساء
 13.33% 12 الحمويات التقميدي 

899% 09 المجموع  
 

عين  الدراس  كميا نساء ماكثات يالييت و عامالت، حيث نسي   يالحظ اف 91مف الجدوؿ رقـ     

مما يتممف في حالق  النساء، اما ياقي %04.44، ويتممف في مجاؿ رياط  االليس  التقميدي  38.88%

ورالؿ توزيع استمارة االستيياف تـ  صناع  الحمويات التقميدي .ممف يتممف في  %80.00النسي  وىي 

الميف و التي يروف انيا امتداد  زيارة الميحوثات في اماكف عمميف و المالحظ حييف و شغفيف يياتو

حيث ال تجد في ممارستو اي صتوي  يالتكس فيي تتقنو يميارة. و تتد ىاتو  لدورىف التقميدي يالمنزؿ

المتاح  في التكويف الميني و التي فتحت رصيصا لممرأة الماكث  يالييت و صات االعماؿ مف الترص

التي القت اقياال كييرا رالؿ السنوات االريرة مف طرؼ ىاتو الفئ  والتي تتتير عماد كؿ اسرة جزائري ، 

، و مف رالؿ التحاقيا يالتكويف الميني مف التدريب الجيد في الميف التي ترغب ييا المرأةحيث تستى 

يالتالي يتد نياي  فترة التكويف تتحصؿ عمى شيادة تفتح المجاؿ اماميا لروض الحياة التممي  مف رالؿ 

فتح محؿ راص ييا و ىذا ما تمثمو عين  الدراس  و ذلؾ مف رالؿ اما االستفادة مف القروض المصغرة 

 كؿ امرأة. التي اتاحتيا الدول  ليا، و اما محالت تايت  لممنزؿ و ىذا حسب امكانيات

 



ةــــالدراس نتائج و تحميل  ناقشةـــالفصل السادس:                            عرض وم  
 

 

- 188 - 

(09): رقم جدول  

 .كان ازواج المبحوثات يعممن؟ان  يوضح

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %80 72 نعم

 %20 18 ال

 %100 90 المجموع

 0.162: المعياري االنحراف         1.800: الحسابي المتوسط

    

ـ يتمموف و ىو ما تمثمو مف مفردات التين  ازواجي 20اف  90يالحظ مف رالؿ الجدوؿ رقـ         

افرادىا و توفير  احتياجات، فيو يستى الى تميي  لألسرةحيث اف الزوج ىو المتيؿ الرئيسي  %19نسي  

كؿ الظروؼ المتيشي  ليـ، يينما مع الغالء المتيشي و كثرة المصاريؼ و الوعي التي يتميز يو متظـ 

لمساعدتيـ في التقميؿ مف الضغوطات  المرأةالرجاؿ في المجتمع الجزائري الحديث ادركو اىمي  عمؿ 

 المالي  راص ، و ىذا ما يمثمو اف كؿ مفردات التين  سمحف ليـ ازواجيف يالتمؿ.

الي التمؿ لتميي  كؿ متطميات  المرأةمف مفردات التين  ازواجيف ال يتممف و ىذا ما يضطر  %09اما    

ذاتي  او لالعتماد مرضي  او  ألسيابممف مطمقا اجيف ال يممكف اعماؿ واضح  او ال يتو التيش، الف از 

 عمى المرأة.

نستنج مف الجدوؿ السايؽ اف طييت  االسرة في الوقت الحالي تغيرت عف االسرة التقميدي  التي كاف      

الزوج ىو المتيؿ الوحيد فييا، و كانت الزوج  ري  ييت فقط كؿ مياميا االىتماـ يو و ياأليناء و االسرة. 
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لتغيرات التي حصمت في المجتمع الجزائري و االنفتاح عمى التالـ الرارجي وزيادة وعي الرجؿ و يينما ا

كثرة المسؤوليات الممقاة عمى عاتقو، مكنت المرأة مف اضاف  ادوار جديدة لحياتيا و الرروج الى التمؿ 

الرجؿ فمـز عمى  لمساعدة الزوج عمى صتويات الحياة. فغالء المتيش  و كثرة متطميات االسرة اىمكت

الزوج  مساعدتو و الترفيؼ مف اعيائو. و يالتالي اصيحت تشاركو في كؿ المسؤوليات االسري  و اصيح 

ليا راي فتاؿ في االسرة، و اضحت التالقات ميني  عمى التشاور و الحوار الفتاؿ لتميي  كؿ المتطميات و 

 تحسيف المستوى المتيشي و يناء مستقيؿ واعد.
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 (10)جدول رقم: 

 .لمزوجة الحالي العمل الزوج منيوضح موقف 

موقف الزوج من العمل 

 لمزوجة الحالي

 %النسبة التكرار

 70% 63 موافق

 30% 27 غير موافق

899% 09 المجموع  

 0.212: المعياري االنحراف   1.7000: الحسابي المتوسط

 

، في حيف  %29أي ينسي   زوجياافق  مف طرؼ مو  ىتمقت  ميحوث 30أف الجدوؿ ىذا يالحظ مف         

، وقد جاءت ىاتو القيـ  %09أي ينسي   صرحف يأف أزواجيف ال يوافقف عمى عمميف،  ميحوث 02أف 

فالتحوؿ االقتصادي الذي شيده    ،1.7000 و يمتوسط حسايي قدره  ،9.080ػيانحراؼ متياري مقدر ي

رأة و انتكس ذلؾ عمى دورىا فظير في الرروج  لمتمؿ، المجتمع الجزائري اثر يشكؿ كيير في حياة الم

ىاتو االريرة التي تتتير مسييا  ،92و ىذا ما يينو الجدوؿ رقـ  راص  يالنسي  التي يتاني  زوجيا مف اليطال 

 .اررى ألسرفي رفع مستوى احتياجات  يتض األسر مقايؿ درؿ كيير 

نتيج  التقميات االقتصادي  قد تغير و ذلؾ  ي  و مكانتيادور االسرة الجزائر  نستنج مف تحميؿ الجدوؿ اف    

االقتصاد  تأثيرمدى التالي يو  اثر كثيرا عمى دورىا في عممي  التنشئ  االجتماعي  ىذاالسريت  و المتالحق  و 

 مما اوجب عمى الزوجيف التمؿ متا لتحقيؽ احتياجاتيـ.في االسرة 
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 (11)جدول رقم:

 .االعمال المنزليةجته في عممها و في ان كان الزوج يساعد زو يوضح 

 

 االحتماالت

 في االعمال المنزلية في العمل

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

09% 03 20% 18 نعم  

39% 40 80% 72 ال  

899% 09 899% 09 المجموع  

 0.162: المعياري االنحراف                         1.8000: الحسابي المتوسط

 

و االعماؿ  ييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حسب ما اذا كاف الزوج يساعدىا في التمؿي       

قد أجيف يال  أي  72يمقايؿ  ،20%أي ينسي   قد أجيف ينتـ ،  ميحوث 18، اذ يينت النتائج اف المنزلي 

ه و يمتوسط حسايي قدر  ، 0.162ػ، وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر ي%80ينسي  

اف رغـ تقيؿ المرأة لمتمؿ رارج المنزؿ لمساعدة الزوج في تحمؿ  يتييف مف رالؿ ىاتو النتائج ،1.8000

يتض الرجاؿ في  أعياء االسرة مف مصاريؼ مادي ، اال أنو ال يقيؿ أف يساعدىا في األعماؿ المنزلي 

ويتدونو نقصا في   ـ ذلؾفي اعماؿ المنزؿ، لكف ىناؾ مف يتيب عميي مجتمتاتنا يحيوف مساعدة زوجاتيـ

ومساعدتو لزوجتو تقوي  شرصي  الرجؿ، وىناؾ مف يؤيد يحكـ أف ىذا النوع مف الرجاؿ في قميو رحم 

وتدرمو في امور   اواصر المحي  يينيما، ولكف ىناؾ ايضًا يتض النساء مف يرفضوف مساعدة الزوج
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لماضي كاف ىناؾ تتاوف ييف الزوجيف في تريي  في ا  () وجتمنا يينكـ مودة ورحم ى:ػػػػػػػقاؿ تتال، المنزؿ

  .(1)كاف األب اغمب وقتو في منزلو األطفاؿ، والمساعدة في أعماؿ المنزؿ، اذ

اذ يتتير ىو المتيؿ االوؿ و  لممرأةالرجؿ كاف دائما سند و مف رالؿ كؿ ماسيؽ نستنتج اف         

تراجع  ري  و الذي حصؿ يفتؿ عدة عوامؿ قداالرير ليا، و لكف مع التغير الحاصؿ في االسرة الجزائ

إعداد الطتاـ وترتيب  كؿ شيء في عطاؤه ومساعدتو لزوجتو، فأصيح االعتماد الكمي عمى المرأة في

وانسحب   وغاليا أيضا ما ينيط تريي  األيناء لممرأة فقط،  المنزؿ ومترف  االحتياجات المنزلي .. وغيرىا،

، يدعوى أف لو مشاغمو وأعمالو رارج المنزؿ واف المرأة ىي المسئول  الرجؿ تدريجيا عف ىذه المسؤولي 

ويؤدي رفض الرجؿ مساعدة زوجتو في األعماؿ المنزلي  إلى عدـ وجود وقت عند   األولى عف الييت،

تسود لدى يتض الرجاؿ  حيث .المرأة لمشاركتو حياتو وعمى ذلؾ يسير كؿ منيـ في متزؿ عف اآلرر

يتيـ والى التقاليد االجتماعي ، مفادىا أف األعماؿ المنزلي  ىي ارتصاص حصري قناع  تتود إلى تري

وتتنوع األعماؿ المنزلي  ييف  .أف قياـ الرجؿ ييا مف شأنو أف يحّط مف رجولّيتو ويمّس مف قدره يالنساء و

 .والتيضع أي شراء حاجّيات المنزؿ، تريي  األوالد وتدريسيـ، والطيخ  التنظيؼ، الغسيؿ

 

 

 

 

                                                           
متاح  .٢٦٠٢\٦٠\٤،  االثنيف -التتاوف ييف الزوجيف في االمور المنزلي .. واجب ارالقي وديني-مروة يني ىذيؿ،  (1
 http://islahnews.netمى الرايط التالي: ع
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 (12)جدول رقم: 

 .الحالي العملالمرأة بقيام دوافع  يوضح

 %النسبة       التكرار        الحالي العملب المرأة قيامدوافع 

 70% 63 اثبات الذات

 30% 27 عالة االسرةإالمساهمة في 

899% 09 المجموع  

 0.212: المعياري االنحراف                     1.7000: الحسابي المتوسط

 

 أف اغمب أفراد ىاتو التين  ىف سيدات متزوجات، كما أف الفرص  متاح   الحظمف ىاتو الييانات ن      

لجميع النساء دوف استثناء ، ويغض النظر عف الحال  التائمي  لمراغي  في التكويف ، لكف طييت  المجتمع 

يتناسب مع ظروفيا اليومي   وونك ترى في أف التكويف الميني ىو فرص  لممرأة المتزوج  أكثر مف غيرىا ،

فتمؿ المرأة مف شانو التأثير عمى دورىا و  والمتتمق  يالتوقيت الزمني والحجـ الساعي المرصص لمتكويف.

مركزىا االجتماعي لما يمنحو ليا مف استقاللي  ذاتي  و حري  لـ تكف تتمتع ييا في الماضي، أي اف 

اة ييف الزوجيف دارؿ االسرة، حيث يترؾ الزوج القرارات الزوج  التامم  ىي األقرب مف عممي  المساو 

  .(1)األريرة أحيانا لمزوج  او يشاورىا مياشرة أحيانا أررى 

استجاي   30و الذي قدر يػ اذا كاف اثيات الذات ىو االستجاي  االكير الميحوثات كدافع لمتمؿ      

استجاي ، حيث  02اي  %09كانت نسيتو  ، اما  االرتيار الثاني و ىو اعال  االسرة فقد %29ينسي  
                                                           

. 50-Alger, SNED,SD, PP 41 , -iLe travail  fémmin en Algér -,) Farouk BENATIA1 
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تأكيد الذات ، و يالتالي  0.212، و قدر االنحراؼ المتياري يػ1.7000تمثؿ المتوسط الحسايي في 

لرروج المرأة الى سوؽ  حب الظيور، وتحقيؽ المنفت  الشرصي  ىي دوافعوالمكان  االجتماعي  وكذلؾ 

"اف المرأة تررج لمتمؿ تحت الحاح الضغط االنفتالي  :"فرديناند زفيج التمؿ، يحيث تييف في دراس  

 . (1)لشتورىا يالوحدة، أكثر مف رروجيا الى التمؿ  تحت ضغط الحاج  االقتصادي "

وسيم  لتأكيد وايراز شرصيتيا كفرد في المجتمع،   لممرأة يالنسي  لتمؿو يالتالي نستنتج مما سيؽ اف      

مؿ الرارجي وسيم  الكتساييا مكان  ىام  في المجتمع عام  واألسرة لو حقوؽ وواجيات ياعتيار أف ىذا الت

، وجتميا تكتشؼ نفسيا، وتشتر يأنيا تستطيع أف تجايو الحياة لو  تياقد طور شرصي ، فيو راص 

  اضطرت الوقوؼ يمفردىا.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

الممتقى الوطني الثاني حوؿ االتصاؿ وجودة الحياة في االسرة،  ،-عمؿ المرأة ) األـ( و مشكم  الدور-، المي  يوييدي (
 .0، ص 0980افريؿ  89-0ياـ جامت  قاصدي مرياح ورقم ، ا
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 (13)دول رقم: ج

 .في سد حاجيات االسرة ة الزوجمشاركة الزوجيوضح 

 %النسبة     التكرار       االحتماالت 

 89% 72 نعم

 29% 18 ال

899% 09 المجموع  

 0.162: المعياري االنحراف                    1.800: الحسابي المتوسط

 

يييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حوؿ ما اذا كاف درؿ األسرة كافي لتغطي  متطمياتيا، اذ       

، مف %09يال  أي ينسي    اجاي18 يمقايؿ  ،%89أي ينسي   ف ينتـ،قد أجي ث ميحو  72يينت النتائج اف

فالتاطميف والتماؿ  .في كفايتو لحاجيات األسرة  ررالؿ ىاتو النتائج نسترمص اف لنوعي  الدرؿ تأثير كيي

المؤقتيف ، نظرا ألنيـ مسوا في قدرتيـ عمى رسـ مشاريع لممستقيؿ ، والتي ىي شرط كؿ السموكات 

الني  ايتداء يالحساب االقتصادي، أو في نظاـ مغاير تماما، أي التنظيـ السياسي، فإنيـ لـ المتتيرة عق

 (1)يتودوا  قايميف لمتتيئ  أيدا ويشكؿ مفارؽ.

                                                           
ص .8022، الينيات االقتصادي  والينيات الزمني  ، ياريس، منشورات مينوي، -التمؿ والتماؿ في الجزائر -،يورديو( ييار 1

19. 
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يتد أمر اشتغاؿ المرأة أو عدمو ارتياريًا في الكثير مف األوقات يسيب الحاج  المالي  واألوضاع      

ذؿ الجيد المشترؾ لتوفير حياة أفضؿ لمتائم  ولأليناء، إذ يات تشكيؿ االقتصادي  الضاغط  التي تتطّمب ي

 . عائم  مف زوجيف عامميف أسيؿ يكثير مف غيرىما رصوصًا في المدف الكيرى والمجتمتات الصناعي 

درؿ الزوج وحده ال يكفي لسد حاجيات االسرة لذا وجب عمى المرأة  استنتج مف قراءتي لمجدوؿ:     

ف مقتضيات الظروؼ االجتماعي  واالقتصادي  التي تتيشيا مرتمؼ األسر تفرض عمى أل مساعدتو وذلؾ

المرأة الرروج لميداف التمؿ الوظيفي، حيث أف اإلحساس يأىمي  التمؿ كوسيم  لمحصوؿ عمى النقود 

و  التوامؿ التي جتمت المرأة تتمسؾ يالتمؿ الرارجي الالزم  لرفع مستوى متيش  األسرة كاف مف أىـ 

الدرؿ حيث اف في االقتصاد المنزلي"،  المرأةفي دراستيا "دور  سجا طه الزعبيىذا ما توضحو الياحث  

يؤثر في اغمب األدوار التي يتكوف منيا دور المرأة في االقتصاد المنزلي )المجاؿ التتميمي، الصحي، 

 الييئي، االداري(.
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 (14)جدول رقم:

 .ي مصروف االسرةان كانت المبحوثات تساهمن فيوضح 

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %50 45 نعم

 %50 45 ال

 %100 90 المجموع

 0.253: المعياري االنحراف                   1.500 :الحسابي المتوسط

 

 04، اذ يينت النتائج افالمساىم  في مصروؼ االسرةيييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حوؿ      

وقد جاءت ىاتو القيـ  ،%49يال  أي ينسي    اجاي 04يمقايؿ  ،%49أي ينسي   ف ينتـ ،قد أجي  ميحوث

،مف رالؿ ىاتو المتطيات يتضح أف 1.5000و يمتوسط حسايي قدره  ،0.253ػيانحراؼ متياري مقدر ي

فيناؾ كثير مف  عمؿ المرأة. ؿاألسرة ىو أمر غير متفؽ عميو حتى في حا مصروؼمسأل  المشارك  في 

ألنو في مثؿ ىذا التحميؿ مف المناسب أف نتأكد مف أف  غالطات تقع عند تحميؿ التوافؽ في الزواج،الم

وتيدو النقود عمى أنيا  فالزوجيف في صراع دائـ عمى النقود، السيب والنتيج  يوجداف في ترتيب مناسب.
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حديث  ىي التي أجيرت الظروؼ المتيشي  واالقتصادي  التي تتيشيا األسرة الف .(1)سيب عدـ انسجاميما

 .المرأة عمى التمؿ لمساعدة زوجيا في تميي  رغيات أفراد أسرتيا مف مأكؿ و مميس و دواء

مف أىـ األمور التي تساعد عمى استقرار  في االسرة ميزاني مف رالؿ نتائج الجدوؿ نستنتج اف الو      

فالمرأة تساعد زوجيا  وانب المالي ،األسر وتمنع وقوع المشاكؿ، رصوصًا المشاكؿ التي تتسيب فييا الج

وال يأس مف  في مصروؼ االسرة لمترفيؼ عميو نظرا لتزايد متطميات الحياة مف امور اساسي  و كمالي ، 

أف تتولى المرأة الميزاني  إذا كاف الزوج لديو مف المسؤوليات ما يشغمو عف ذلؾ، أما إذا اتفقا سويًا لوضع 

ذا ىو األفضؿ، ألف الزوج  تدرؾ في أمور الييت ما ال يدركو الرجؿ فال يد آلي  لتسيير ىذه الميزاني  في

 .سواء في الصرؼ او االدرار او تحمؿ مسؤولي  االسرة إذف مف مشارك  الطرفيف إذا توّفر ذلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 0988عماف،  ،8ط  ، دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطياع ،- االسرة والحياة التائمي - حسنيف الرولي،( سناء  1

089. 
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 (15)جدول رقم:

 .في تحديد مجاالت صرف ميزانية االسرة ة الزوج مشاركة الزوجمدى يوضح 

 %النسبة كرارالت االحتماالت

 %60 54 نعم

 %30 36 ال

 %100 90 المجموع

 0.243: المعياري االنحراف         1.6000:الحسابي المتوسط

     

االسرة،  المشارك  في تحديد مجاالت صرؼ ميزاني يييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حسب       

 ميزاني  االسرةفي تحديد مجاالت صرؼ الزوج  يف يشاركفقد أجيف يأن   ميحوث40اذ يينت النتائج اف 

و يمتوسط حسايي  ، 9.000 وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري قدره  ،%39 و الذي مثمتو نسي 

صرفو مف راللو  ما يتـاف يشتركاف في تحديد مف رالؿ ىاتو النتائج يتييف أف الزوج ،8.3999قدره 

الدرؿ مقدار األمواؿ التي يتقاضاىا اذ يتتير االسرة.  درؿالف كالىما يساىماف في  االسرة ما تحتاجو

الفرد يتد قيامو ييتض النشاطات  اليدني  أو التقمي  أو يتد استثماره لتقار أو ممكي  منقول  أو غير 

منقول  كما تتتير الممكي  مؤشرا مف المؤشرات المادي  المساعدة عمى تحديد الطيقات االجتماعي  التي 
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النفسي  واالجتماعي  حيث يتتير الدرؿ والممكي  مف التوامؿ االقتصادي  الميم   ف القوة تتطيو درج  م

  (1) .في تحديد مكان  الفرد وطيقتو االجتماعي 

نستنتج مف رالؿ الجدوؿ السايؽ اف المرأة التامم  تساىـ في درؿ االسرة و مف رالؿ ذلؾ تتيؿ      

المرأة ىي المسؤول  عف االسرة فيي تتي كؿ ما ينقصيا و  الزوج في تحديد حاجيات االسرة و يما اف

 االسري  مستمزماتتحديد ال الزوجيف فال يد مف ؼ ضروري  وكمالي يمف مصار توفيره، ما يجب 

يشارؾ الزوجيف  كما  .و متطمياتو نفقات االسرة وتوجيوييف الضروري والتنظيـ لشرائيا والترطيط 

 مف ياب تتويدىـ عمى التمييز ييف الضروري والكمالي اني  و ذلؾ تحديد مجاؿ صرؼ الميز االيناء في 

يدرؿ في  ايضاو ميالغ مالي  لو  تحديدو تحديد مستمزماتيـ و ىو ما يدرؿ في ما يجب صرفو و 

 .80الموالي رقـ و ىو ما يوضحو الجدوؿ  االسرة ظروؼفي التمييز ييف االشياء و مراعاة  ترييتيـ
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 (16)جدول رقم:

 .قرارات تربية االبناء و تمدرسهمان كانت الزوجة تشارك زوجها في  يوضح

 تمدرس االبناء تربية االبناء االحتماالت   

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %50 45 %66.66 60 نعم

 %50 45 %33.33 30 ال

 100 90 %100 90 المجموع

 0.253: المعياري رافاالنح                     1.5000 :الحسابي المتوسط

 

 يييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حسب مف يقوـ ياتراذ القرارات المتتمق  يدراس  االيناء       

أي  04يمقايؿ  ،49ميحوثات قد اجيف اف ىذه ميم  الزوج ،أي ينسي   04، اذ يينت النتائج اف وترييتيـ

، 1.5000و يمتوسط حسايي قدره  ،0.253در ب، وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مق49ينسي  

، كما أف التتميـ في  %33.33نسي   ما تمثموو ىو  وتتد رعاي  االيناء مف االمور الميم  في حياة المرأة

حد ذاتو حاج  أساسي  مف حاجيات الحياة االنساني   وىو االف مطمب مف المتطميات األولى لكؿ مجتمع 

ومف المؤكد أف شرصي   موصوؿ يالفرد الى مكان  اجتماعي  مرموق  ،متمدف كما أصيح غاي  ووسيم  ل
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األـ ومدى ما وصمت اليو مف مستويات ثقافي  مف التوامؿ الرئيسي  التي تساىـ في تنشئ  األيناء يطريق  

   (1)سميم  ،ألف األـ المثقف  رير عوض ألينائيا في  الحياة .

يأطفاليا ، وتستى يشكؿ عاـ لتوفير األجواء تيتـ  طرح  نستنتج اف كؿ اسرة ما تـمف رالؿ     

وتتأّثر نشأة األطفاؿ قيؿ أي شيء . صالحيف في المجتمعالصالح  والظروؼ المناسي  إلعدادىـ ليكونوا 

رصوصًا السنيف ااُلولى مف حياتيـ، ولتواجد ااُلـ في الييت وحسف رعايتيا لمطفؿ  السري آرر يالظروؼ ا

في دراستيا التي  سامية حسن الساعاتيو ىو ما تؤكده  .ـم  النفسي  والجسدي  لياألثر الكيير في السال

مف رالؿ التنشئ   ألينائيـ"، فالزوجاف يورثاف القيـ المتوارث  و الرجل في االسرة المرأةتدور حوؿ: "

 مستقيميـ.االجتماعي  مما يتمالف عمى ترسيخ ىاتو القيـ مف رالؿ ترييتيـ تريي  سميم  و تتميميـ و رسـ 

و رعايتيـ و توفير الجو المالئـ لترييتيـ تريي   األطفاؿ  و يالتالي ييتـ كؿ مف الزوج و الزوج  ينمو

سميم  كما يتشارؾ الزوجاف في الحفاظ عمى مستقيؿ اينائيـ و توجيييـ توجيو سميـ سواء كاف ذلؾ في 

 .مستقيميـ الشرصيفي  ؽالموفاالرتيار و الدراس  يمساعدتيـ عمى التحصيؿ الدراسي الجيد 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49، 00، ص 0989، الرياط، 0، مطيت  الرياط، ط 0، التدد-المراة الموظف  و التوزع ييف االدوار-سمسم  الزىراء، (  1
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 ( 17)جدول رقم:

الخاصة بمستقبل قرارات الالزوج في  تهابمشارك و عالقتهلممرأة  المستوى التعميمييوضح        

 .االبناء

المستوى 

 التعميمي

      

 التكرار

النسبة 

 المئوية%

المشاركة في القرارات الخاصة   

 بتربية االبناء

 % النسبة التكرار

  20%0 18 ال 10% 09 عممةغير مت

 %10 09 ابتدائي

 %20 18 متوسط

  %30 27 ثانوي

 نعم

 

72 

 

 

80% 

 

 

 %30 27 جامعي

 %100 90 المجموع %100 90 المجموع

  0.896معامل االرتباط بيرسون:                                   مفردة 90: المفردات عدد

 

و  االيناء ستقيؿيميقوـ ياتراذ القرارات المتتمق  مف مفردات التين  حوؿ توزيع  يوضح ىذا الجدوؿ     

يانيـ شاركف ازواجيف في مف الميحوثات قد أجيف  72، اذ يينت النتائج افلممرأةعالقتو يالمستوى الدراسي 



 الفصل السادس:                            عرض ومـــناقشة و تحميل  نتائج الدراســــة
 

 

- 210 - 

، %20اجايات يال  أي ينسي   18يمقايؿ   ،%80 ، أي ينسي  المتتمق  يمستقيؿ االيناء القراراتاتراذ 

اليدؼ مف ف ،1.5000، و يمتوسط حسايي قدره 0.253وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر يػ 

عمى  افقومي، و ت لمستقيؿ واعدايار تاالرحسف او يرتارا ليـ  اينائيما عمى الزوجيفافظ اف يحالحياة 

مقي ، يؿ يمتد ىذا التأثير النفسي  والر الوالديف، ألف الطفؿ والطفم  ينتقؿ إلييما كثير مف صفات ـشؤوني

االرتالؼ في شرصي  أسس ثايت ، ألف التناقض يثير عمى يجب أف تكوف القواعد . لذا مدى الحياة

 .تحسيف احسف الظروؼينيغي عمى الوالديف  االيناء

ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة لو عالق  يتحديد مستقيػػػػجدوؿ السايؽ نستنتج اف المستوى التتميمي لممقراءتي لممف رالؿ      

  او االـ المتتمم  و التي ػػػػػػػػػػفالزوج،  9.103 عميو متامؿ االرتياط المقدر يػ: ما دؿاينائيا، و ىذا 

ذات مستوى ثانوي أي في مستوى يرتقي ييا لمساعدة  % 09ذات مستوى جامتي و  %09ا ػػػػػػػتمثمي

ما زاد م، فكألينائياويات تدرؾ اىمي  التتميـ و يناء مستقيؿ واعد في ىاتو المست فاألـذا ػػػػػػػػػػػاينائيا، ل

مستواىا التتميمي زاد وعييا، و يالتالي تثمف قدراتيـ و تحاوؿ تحفيزىـ عمى الدراس  و المواصم  لنيؿ 

 ىتست فاألــ مف تحديد مستقيميـ و توجياتيـ سواء التممي  او الميني ، و يالتالي ػػػمستوى الئؽ ليـ يمكني

و التحاور مع الزوج و االيناء يتـ ذلؾ مف رالؿ النقاش و ادة ريرتيا التريوي  واالرتقاء ييا، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلزي دائما

و الوصوؿ الى حموؿ  الجميعاالستفادة مف آراء لي ايالت، و امورىـ المستقيمي  و مراعات رغياتيـعف 

حيث  ، ي المستوى التتميمي لممرأة يتكس قراراتيا فيما يرص مستقيؿ اينائياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترضي الجميع. و يالتال

. وما يؤكد ىاتو النتائج دراس  تتمؿ دائما عمى التطوير مف نفسيا لمساعدة اينائيا و اسرتيا يصف  عام 

 ، و التي اكدت وجود ارتياط ايجايي ييففي االقتصاد المنزلي" المرأة"دور حوؿ:  سجا طه الزعبي

   مجاالت االسرة يما فييا االيناء.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاف لممرأةالمستوى التتميمي 
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 (18)جدول رقم:

الخاصة برسم مشاريع العطل و تحديد اماكن قرارات ال ان كانت الزوجة تشارك زوجها في يوضح 

 .الترفيه

 %النسبة      التكرار    االحتماالت

 %50 45 نعم

 50% 45 ال

 %100 90 مجموعال

 0.253: المعياري االنحراف      1.5000 :الحسابي المتوسط

 

الزوج في القرارات الراص  يرسـ مشاريع التطؿ و  الزوج  يالحظ مف الجدوؿ السايؽ مشارك       

يينما  القراراتانيا تشارؾ في اتراذ  %49استجايات التين  يػنسي   ما توضحوو ىذا  تحديد اماكف الترفيو

و ىذا راجع لطييت  التالقات ييف الزوجيف في  القراراتتمثؿ عدـ المشارك  في اتراذ  49%فس النسي  ن

، في المقايؿ ىناؾ مف يقيؿ مشارك  الزوج ، و ىنا نالحظ اف عمؿ لسيطرة الزوج عمى الزوج و  االسرة

ماكف قضاء احدد غير مف طييت  عالقتيا يزوجيا و رفؼ مف السيطرة حيث اصيحت تشارؾ في ت المرأة

لمترفيو أىمي  في فيي تتي اف  .المرأة، و كذا اماكف الترفيو و ىذا راجع لوعي ياألسرةالتطؿ الراص  

لى لألطفاؿ والشياب او حياة األسرة لكسر وتيرة الحياة وجمود النظاـ الييتّي، والترفيو ميـ لمكيار، واألمر 
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ر، ولتييئتيـ الستقياؿ الحياة يتحدياتيا ولجتؿ نفوسيـ ألف مساح  الِجدِّ في حياتيـ أقؿ منيا لدى الكيا

 .أكثر إيجايي  ونظرتيـ لمحياة أكثر تفاؤالً 

مف عناء الحياة ومطالب فيو يريحيا  لألسرةميـ يالنسي   الراح  واالستجماـو يالتالي نستنتج اف   

التامم  راص  تحتاج الى فترة  أةالمر و يما اف  ،جميع افراد االسرةاالستتداد لمحياة لدى و يالتالي  التيش،

اررى تمكنيا مف االسترراء و تقضي  وقت  يأماكفمف الراح  مف التمؿ و تغيير مكاف التمؿ و المنزؿ 

تنفيس لم اكير مع اسرتيا ترطط طواؿ فترة عمميا لقضاء عطم  في اماكف تحددىا مع الزوج و االيناء

لدراس  سواء كاف ذلؾ في ارر االسيوع او في ضغوطات التمؿ و االترمُص مف و ، االعصابوتيدئ  

 و الف  و محي  يينيـ. تقارب فراد األسرة الواحدةمما يمنح أل، التطم  الصيفي 
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 )19(جدول رقم:

 .و رسم مشاريع االسرة المستقبمية الزوج في تحديدالزوجة  مدى مشاركةيوضح        

 رة المستقبميةتحديد و رسم مشاريع االس االحتماالت   

 %النسبة التكرار

 60% 54 نعم

 40% 36 ال

 %100 90 المجموع

 0.243: المعياري االنحراف                1.6000 :الحسابي لمتوسطا

 

عمؿ الزوج  وعالقتو يالمشارك  في تحديد و رسـ توزيع مفردات التين  حوؿ  يوضح ىذا الجدوؿ      

يانيـ شاركف ازواجيف في مف الميحوثات قد أجيف  54ذ يينت النتائج اف، ا مشاريع االسرة المستقيمي 

،  %40اجايات يال  أي ينسي   03يمقايؿ   ،%60 ، أي ينسي تحديد و رسـ مشاريع االسرة المستقيمي 

فالحياة  ،1.6000، و يمتوسط حسايي قدره 0.243وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر يػ 

فتمى الزوجيف المشارك   المشارك  و الثق  المتيادل  و الحوار و النقاش االيجايي،   الزوجي  تينى عمى

و يالنسي  لتين  الدراس  كؿ نسائيا عامالت مما  .المتيشي  لألسرة مف جميع الجوانب تحسيف الظروؼل

 يمكنيف مف مشارك  ازواجيف في كؿ المشاريع االسري . 
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، يالمشارك  في تحديد مستقيؿ االسرةلممرأة عالق   لتمؿستنتج اف جدوؿ السايؽ نلم قراءتي مف رالؿ    

 و يتتير رفاىي  التمؿحصوؿ المرأة عمى ف،  9.100 عميو متامؿ االرتياط المقدر يػ: ما دؿو ىذا 

عمى االكتفاء واالستقالؿ المادي، وتحقيؽ ايضا تحصؿ مف رالؿ مينتيا  رروجًا عمى تقاليد المجتمع، و

و يالتالي مف رالؿ  ،نتاجوقادر عمى التمؿ واإل ؿ في االسرةعنصًر فتا فالمرأة، شرصيتياالذات وتكويف 

 %09ما تكسيو تساىـ في رسـ المشاريع االسري  وفؽ زوجيا راص  فيما يرص السكف حيث اف نسي  

يقمف مع اىؿ الزوج، و طوح كؿ زوج  االستقرار االسري و يناء حياة يتيدة عف كؿ الضغوط االسري  في 

االسرة الممتدة، و يالتالي تستى مع زوجيا في اتراذ القرارات الراص  يمستقيؿ اسرتيـ و ذلؾ مف رالؿ 

لزوجيف في النفقات اقتناء الحاجات الضروري  كيناء منزؿ مستقؿ و ىذا مف رالؿ مشارك  كؿ مف ا

و ىي السيارة و ذلؾ لتوصيؿ اليناء لمدراس  او  لألسرةالمالي ، ومف ييف الحاجات التي اصيحت ضروري  

و يالتالي يما اف المرأة  تمؿ و السفر....الخ و ىي مف الطموحات المستقيمي  و الضروري  لكؿ اسرة.ال

مستقيؿ االسرة و ارتيار اماكف السكف و نوعو  تشارؾ في االنفاؽ عمى االسرة فوجب مشاركتيا في تحديد

   .ألسرتياقيؿ افضؿ تو نوع الحاجيات التي تمكنيا مف تحقيؽ مس
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ين مهني متخصص، تكتسب المرأة الماكثة بالبيت ادوارا اجتماعية جديدة و بفعل استفادتها من تك -2

 اسرتها. خارج

 (20)جدول رقم:

 .؟الحاجات الكمالية لممنزلشراء اثاث البيت و من يقرر يوضح 

 

 االحتماالت   

 

 الحاجات الكمالية المنزل اثاث البيت

لنسبةا التكرار %النسبة     التكرار     % 

 %55.55 50 50% 45 الزوج

 %44.44 40 50% 45 الزوجة

 %100 90 %100     90 المجموع

 0.253: المعياري االنحراف               1.5000  :الحسابي المتوسط

 

ييف الجدوؿ السايؽ توزيع مفردات التين  حوؿ تقرير شراء اثاث الييت، حيث كانت استجاي        

ممف % 49مف اجيف اف الزوج ىو المقرر، و % 49في القرار، فنسي   يتشاركافالميحوثات اف الزوجيف 

وسط حسايي قدره: ، و مت0.253اجيف اف الزوج  ىي المقررة، مما يجتؿ االنحراؼ المتياري مقدر يػ

و ىذا ما وضح في  يسمح ليا يالمشارك  في اتراذ القرارات االسري  ، فرروج المرأة لمتمؿ 1.5000

 آرائيا، وايداء و المذيف يوضحوف مشارك  المرأة في ميزاني  االسرة 82و  83و  84الجداوؿ السايق  
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لدييا سمط . كما اف الشتور المرتمف  ومف ثـ فرض وجودىا في المجتمع مما يسمح ليا اف يكوف 

الييت( ،  تأثيثض ذاتيا اجتماعيا يظير جميا في مشتريات الييت )ر التامم  وف المرأةيالمسؤولي  لدى 

 وذلؾ حتى تثيت دورىا في الحياة االسري .

أي ينسي   قد أجيف ينتـ ،  ميحوث 50يينت النتائج افاما يالنسي  لتقرير شراء الحاجات الكمالي  ف    

وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر  ،%00.00يال  أي ينسي    اجاي 09يمقايؿ  ،55.44%

الحاج  الكمالي  ىي تمؾ التي تزيد مف ، و التي اوضحت اف 1.5000و يمتوسط حسايي قدره  ،0.253ػي

االت  متتو الحياة ولذتيا كاالستماع إلى الموسيقى والتنويع في الماليس والمترف ، و شراء سيارة

 .كيرومنزلي ...الخ

لمتمؿ وسع مف دائرة واجياتيا ، يحيث ساىـ نمو وعييا  المرأةرروج اف  نستنتج مما سيؽو يالتالي     

الثقافي وارتفاع مستواىا التممي الى تغيير وجي  نظرىا حوؿ المسائؿ االسري  اذ اصيحت تشارؾ في كؿ 

قرارات قضاء التطؿ وتسيير ميزاني   تأرذ، فيمكنيا اف  ئياوأليناصغيرة وكييرة تيـ الحياة االجتماعي  ليا 

 .لألسرةاسرتيا يجزء مف مرتييا ومف ثـ تحسيف ظروؼ الحياة االجتماعي  
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 (21):جدول رقم

 .؟االهل و االقارب زيارات بخصوصتخذ القرارات من من الزوجين ييوضح 

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %50 45 الزوج

 %50 45 الزوجة

 %100 90 المجموع

 0.253: المعياري االنحراف                         1.500 :الحسابي المتوسط

 

ة االىؿ و يزيار  الراص مف يقوـ ياتراذ القرارات يييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حوؿ         

اجايات يال  04يمقايؿ  ،49%مف الميحوثات قد أجيف ينتـ، أي ينسي   04، اذ يينت النتائج افاالقارب

، و يمتوسط حسايي قدره 0.253، وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر يػ 49%أي ينسي  

المرأة جنس يتكامؿ مع الرجؿ وال يتميز إال يكونو لو رصوصي   نجد اف ،مف رالؿ ىاتو النتائج1.5000

المرأة تمايزًا ال يمكف تجاىمو. فميس مف في إيداع الحياة ورعايتيا. ولكف ىذه الرصوصي  تتطي عالـ 

صالح المجتمع اإلنساني أف يتزليا ويشترع ليا دوف أف يشركيا في قراره، فتكوف دائمًا ظاًل وتايتًا دوف 

مراعاة لحاجاتيا ورصوصياتيا، مما ينتكس سمييًا عمى حاضر المجتمع ومستقيمو. فال توجد ىناؾ أسرة 

 األيناء أسوياء.  تكوف المرأة مسحوق  فييا ويكوف
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المجتمع الذي ييدأ فيو التمييز منذ سني الطفول  الميكرة ييف جدوؿ نستنتج االتي: اف قراءتي لممف رالؿ   

الجنسيف، ليجتؿ لمذكر اليد التميا ولألنثى التيتي ، وتتجدد دورة الحياة واألجياؿ فيو دوف تطور كيير في 

لمشارك  في اتراذ القرار . فاات المرأة راص  الماكث  يالييتقمص مف قدر  وضع المرأة في األسرة والمجتمع

تمكف المرأة مف تحمؿ المسؤولي   في مرتمؼ مناحي الحياة السياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  والثقافي ،

ومف رالؿ رروجيا  اكثر وايراز ذاتيا و يالتالي تحقيؽ طموحاتيا عمى المستوى االسري و الشرصي.

زيائف في محالت التمؿ و اما جيراف او اىؿ نظرا  كانواالقاتيا االجتماعي  سواء لمتمؿ وستت في ع

  لتغير ادوارىا و مكانتيا االجتماعي .
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 (22) :جدول رقم

 .بين الزوجينخالفات  حصوليوضح 

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %100 90 الزوج

 %00 00 الزوجة

 %100 90 المجموع

 0.000: المعياري االنحراف                      2.000 :يالحساب المتوسط

 

 يالحظ اف ، اذ ييف الزوجيفىناؾ رالفات يييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حوؿ ما اذا كاف        

، وقد  ال اجايات ياليمقايؿ   ،899مف الميحوثات قد أجيف ينتـ ، أي ينسي   09افرزت عف النتائج 

لرالفات ييف فا ،0.999، و يمتوسط حسايي قدره 9.999ـ يانحراؼ متياري مقدر يػ جاءت ىاتو القي

منيا أي ييت وىذه الرالفات أمر طييتي وكما يقاؿ أنيا ممح الحياة الزوجي  راص   ال يرموالزوجيف قد 

واج إذا كانت مف نوعي  المشكالت االعتيادي  التي تنتج عف تقميات األمزج  وارتالؼ الطياع ييف األز 

وأىمييـ ولكف توجد رالفات مف نوع آرر إذا وقتت قد تيدد الحياة األسري  يرمتيا ، ومف الطييتي أف 

 ( . 1) الرالفات الزوجي  تكاد تكوف مف سنف الحياة

                                                           
 permalink.php?story_fbid، متاح عمى الرايط التالي:  -الرالفات االسري -(   1
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تنشا نتيج  عدـ تفاىـ ييف الزوجيف في امر مف  الرالفات االسري و مف رالؿ ما سيؽ نستنتج اف       

ف ػػػػػػػ  مف الصراع تنشأ ييػػػػحال و ىي  ،عمى االسرة ككؿتتتير نتائجو ذات أثر سيئ  الذي امور االسرة، و

  يالمشاكؿ والضغوط ػػػػػػػػػفالحياة مميئ ،األسرة اءػػػػػػػػػػعدـ تفاىـ ييف اعض  مما يتسيب عنيا ػػػػػػالزوج أو الزوج

 . يفاالجتماعي  المرتمف  والسيما مشاكؿ التمؿ والتالقات مع اآلرر 
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 (23) :جدول رقم

 داخل االسرة.بين الزوجين التي تنشب الخالفات  اسباب يوضح

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %30 27 مصاريف ماليةالحول 

 %70 63 القرار الصائبحول 

 %100 90 المجموع

 0.212: المعياري االنحراف                  1.7000 :الحسابي المتوسط

 

، اذ دارؿ االسرة ييف الزوجيف رالفاتالسيب توزيع مفردات التين  حوؿ الجدوؿ السايؽ وضح       

لرالفات الزوجي  أمر ال فا% 09، أي ينسي   السيب الماديمف الميحوثات قد أجيف   02يينت النتائج اف

ؾ الرالفات عالم  عمى صح  مفر منو، فالتفاعالت اليومي  ييف الزوجيف اليد أف تظيرىا، أحيانا تكوف تم

 ،متتددة بألسيا، و تكوف الزواج وحيويتو، وعامال مف عوامؿ الحوار والتفاىـ إذا أحسف التتامؿ متيا

، وقد جاءت  39%اي نسي   ميحوث  اجايت يال 30يمقايؿ   منيا الرالؼ الذي يحصؿ نتيج  المادة.

أي اف عدـ اتراذ القرار  ،1.7000سايي قدره ، و يمتوسط ح0.212ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر يػ 

لشرصي  ييف الزوجيف و يرجع ذلؾ التنافس  شكؿ الصائب مف مسييات الرالفات الزوجي  و الذي يأرذ

التالق  الزوجي  التقميدي  يتمؿ الرجؿ رارج المنزؿ وتتمؿ المرأة دارمو يأرذ ، ففي الزوجيف وظروفيما

حيث يتمؿ الطرفاف رارج   ترتمؼ عنيا في التالقات الزوجي  الحديث أشكاالً  تاالمشارك  في اتراذ القرار 
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عداد الطتاـ يتدرؿ في كؿ االمور حتى حيث اف الزوج قديما  المنزؿ. المسؤوؿ  ألنو في أمور المطيخ وا 

 .. وىذا التدرؿ ىو نوع مف التنافس والمنافس  حيث تنشأ رالفات شديدة وحادة نتيج  لذلؾاالوؿ و االرير

رجؿ عندما يتطي رأيو أو يتدرؿ في مجاؿ الزوج  فإنيا تتتير ذلؾ تقمياًل مف شأنيا وتنزعج وتقاـو وال

 .ويأشكاؿ يمكف أف تكوف مرضي  وميالغ فييا مما يساىـ في نشوء المشكالت الزوجي  أو تفاقميا

تامميف مف و مف ىنا مستنتج اف الرالفات الزوجي  تنشا يسيب الماؿ فكؿ مف الزوجيف راص  ال     

حيث انيا  ،يكتسب ميالغ مالي  نتيج  عمميـ، و في كثير مف االحياء ال تشارؾ الزوج  الزوج يراتييا كمو

تشارؾ يجزء منو و الياقي تدرره و ىذا ما يسيب الرالؼ ييف الزوجيف و في كثير مف االحياف ترفض 

و ىذا ما توضحو الجداوؿ  الزوجيف اعطاء الزوج مف ماليا و يطييت  الحاؿ يرجع ذلؾ لنوع التالق  ييف

مثقؼ . ومف ىنا تنشا الرالفات الزوجي  فطييت  الرجؿ السيطرة و ميما كاف 84، 80، 80السايق  رقـ 

و ىذا  وواعي و متحضر اال انو ىو المسيطر في االسرة و يتحكـ في كؿ شيء حتى في راتب زوجتو

ايق  حيث كانت متظـ االجاي  متقاري  و متساوي  في مالـ تتمكف الميحوثات االجاي  عميو في االسئم  الس

 يأسرتيا.يتض االحياف و الذي يدؿ عمى تيرب الميحوثات مف االسئم  المتتمق  يتالقتيا يزوجيا و 

تحاوؿ مف رالؿ عمميا و مكسييا المادي التوفير و الترطيط لمستقيؿ اينائيا و تحقيؽ  المرأةاال اف       

يا نتيج  عمميا. اما يالنسي  لمرالفات التي تنتج نتيج  االرتالؼ في الراي و عدـ االىداؼ التي تستى الي

اتراذ القرار الصائب فيو يرجع لالرتالؼ ييف الجنسيف سواء عمى المستوى الفكري او التممي او غيره 

د و السيطرة مف االعتيارات. فكؿ اسرة اليد اف تينى عمى التفاىـ و التشاور في اتراذ القرار ال عمى التنا

   و فرض الراي و االناني  مف الطرفيف.
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 (24) :ول رقمجد

 .في امور االسرة شاورهايو  زوجته ان كان الزوج يهتم بآراءيوضح 

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %40 36 نعم

 %60 54 ال

 %100 90 المجموع

 0.243: المعياري افاالنحر                               1.6000 :الحسابي المتوسط

 

يييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حوؿ ما اذا كاف الزوج يقوـ ياالىتماـ يرأي ومشاورات زوجتو      

 40يمقايؿ  ،40أي ينسي   قد أجيف ينتـ ،   ميحوث 03في مرتمؼ قضايا االسرة ، اذ يينت النتائج اف

و يمتوسط حسايي  ،0.243ػنحراؼ متياري مقدر يوقد جاءت ىاتو القيـ يا،  %39يال  أي ينسي    اجاي

انات أف نسي  قميم  ىي التي تمكنت مف  تحقيؽ الذات و اثيات يالي مف رالؿ ىاتو ،1.6000قدره 

الوجود، الحصوؿ عمى تقدير و احتراـ االرريف ليا يما في ذلؾ الزوج مف رالؿ األرذ يرأييا، األمر الذي 

ا المتدني  دارؿ االسرة، رغـ التمؿ رارج الييت و التفاني فيو مما يجتميا يدفع المرأة الى أف تشتر يمكانتي

" عمى أف التالقات ييف الزوج والزوج  تتسـ ابراهيم الجويريؤكد "و  تشتر ياالرتياح و اكتساب المكان .

يو يااليجاي  في حاؿ االرتيار لمزواج يستند عمى تشايو وتماثؿ الشريكيف، حيث ارتار كؿ واحدمف يشاي

في التديد مف التوامؿ االجتماعي  والثقافي  والنفسي : كالسف، والمستوى التتميمي واالقتصادي والميوؿ 
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كما أف التالق  ييف الزوجيف ونوع التواطؼ المتيادل  تحدد تمثميا لمقيـ االجتماعي   (1)واالتجاىات.

 (2)كاألموم ، والرجول ، الصداق  وغيرىا.

لتالق  التي تريط الزوج والزوج  تتشكؿ عمى الحقوؽ والواجيات الزوجي ، نستنتج مما سيؽ اف  ا    

والجنسي  فتمى الزوج  ردم  زوجيا واحترامو وطاعتو، وىو يدوره يجب أف يحسف الييا. وفي يالدنا وأثر 

رروج المرأة الى التمؿ تغيرت الكثير مف المسائؿ التي تجسد التالق  ييف الزوج والزوج  وراص  في 

يناء و ىو ما يوكده الجدوؿ السايؽ رقـ ذ القرارات المتتمق  يتسيير األسرة مف ميزاني  الى تريي  االاترا

، وتسجيؿ تنازؿ لمزوج في يتض االمور في مقايؿ اتراذ الزوج  موقتا قمؿ مف سمط  الزوج، راص  00

 في االسرة الحضري  ذات الطايع النووي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 08،ص -مرجع سايؽ -يف ميارؾ الجوير، ايراىيـ(  1
 32،  ص -مرجع سايؽ-(عيد المطيؼ متمـ،  2
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 (25) :جدول رقم

 معمل.ل هاخروجالزوجية بعد  لعالقاتها لمرأةا تقييميوضح 

 %النسبة التكرار التقييم

 %90 81 تحسنت

 %10 09 ساءت

 %100 90 المجموع

 0.091: المعياري االنحراف                           1.9000  :الحسابي المتوسط

 

، اذ يينت اجي  يتد الرروج لمتمؿتقييـ التالقات الزو يييف ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حوؿ          

،  89اجايات يال  أي ينسي   90 يمقايؿ  ،90أي ينسي   ميحوثات قد أجيف ينتـ ،مف ال  81النتائج اف

مف رالؿ  ،1.9000و يمتوسط حسايي قدره  ،9.908ػ وقد جاءت ىاتو القيـ يانحراؼ متياري مقدر ي

مينيا قد أضاؼ ليا عالق  جيدة مع زوجيا فضال عف يتييف أف عمؿ المرأة المتكون  المالحظ   النتائج 

اذ انو  مما ال شؾ فيو أف عمؿ المرأة رارج الييت أصيح يشكؿ دعما اقتصاديا قويا  درميا المادي،

لألسرة، في ظؿ غالء المتيش  وىو السيب الثاني مف دواعي رروج المرأة لمتمؿ رارج الييت. فإف 

ت في ظؿ النظاـ الرأسمالي يالذات ويالتالي أصيح عمؿ المرأة ميما متطميات الحياة اليومي  زادت وتطور 

ف كاف األصؿ أف الزوج ىو  إلى حد كيير إلى جانب عمؿ زوجيا في توفير النفقات اليومي  لألسرة. وا 
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الذي يتحمؿ نفقات الييت األصمي  كامم ؛ إال أف الزوج  تتحمؿ النفقات اإلضافي  مف ياب التطوع منيا 

 (1)ما أنو يزيد مف المودة والرحم  ييف الزوجيف في كؿ الظروؼ واألحواؿ.عمى ذلؾ، ك

لمتمؿ غير في طييتتيا التقميدي  و اكسييا مكان  جديدة يفتؿ ادوارىا  المرأةنستنتج مما سيؽ اف رروج   

دة  كؿ متطميات الحياة و المجتمع. و لقد كاف رروجيا لمتمؿ يفتؿ اسياب عدي تواكباالجتماعي  الجديدة 

ذا كانت  الرغي  في مؿء الفراغ اإلحساس يالممؿ والكآي  دارؿ الييت منياأسياب ثانوي   و مياشرة راص  وا 

نجاب األوالد قد حطـ  المرأة قد أرذت قسطا عاليا مف الدراس  والتكويف الميني، فترى أف الزواج وا 

، وتنسى أو تتجاىؿ أف تتميميا في مين  متين مستقيميا وضّيع آماليا في تحقيؽ طموحاتيا في أف تكوف 

لـ يكف المقصد األساس منو ىو التوظيؼ، إنما المقصود منو تثقيؼ المرأة وتوعيتيا ألجؿ أداء دورىا 

التي تمتمكيا المرأة الماكث  يالييت المؤىالت ولكف . الفطري وىو تريي  األوالد يغرض إنتاج جيؿ واع

و ىو ما تؤكده  .و يناء عالقات اجتماعي  جديدة ياة األسري الح و تغييرلمشارك  القوى التالم ،  ياسحيت

"، حيث اف التالقات القرايي  التغير االسري في مجتمع الحضريو التي كانت حوؿ: " محمود قرزيزدراس  

شيدت تقمصا و قد كاف االستقالؿ السكني السيب الرئيسي في ذلؾ لتحؿ محميا التالقات االجتماعي  

 لمالئم  المناخ االجتماعي لذلؾ.   الجواري  و التممي 

 

 

 

 

                                                           
في ملتقى العلماء  54، ورقة العمل رقم -دور المرأة المسلمة في مواجهة تحديات العولمة-خليجة محمد صالح، (  1

  .3، ص1112يوليو  51-51العالمي، بوترا جايا، 
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 (26) :جدول رقم

 لممرأة في حياتها.التكوين المهني التي قدمها ضافة االيوضح 

 %النسبة     التكرار     االحتماالت

 %90 81 شهادة

 %10 09 شيءال

 %100 90 المجموع

 0.091: المعياري االنحراف        1.9000 :الحسابي المتوسط

 

ىذا الجدوؿ توزيع مفردات التين  حوؿ االجاي  عمى السؤاؿ المفتوح الراص يماذا  حظ مفيال      

التكويف الميني اضاؼ ليا قد أجيف يأف   ميحوث 18اضاؼ لؾ التكويف الميني، اذ يينت النتائج اف 

وقد جاءت ىاتو القيـ  و اصدقاء فقط،  ال شيء %89أي ينسي   0يمقايؿ  ،%09أي ينسي   ،الشيادة

توجيو فالتكويف الميني ييدؼ الى  ،1.9000و يمتوسط حسايي قدره  ، 0.091ػييانحراؼ متياري مقدر 

 مكشؼ عف قدراتيـ و استتداداتيـ الميني ، و التمؿ عمى تنميتيا.للمتريصات ا

 مساعدة المتريصات عمى ارتيار المين  المناسي  ليـ. -

 ا.اكتساب ريرات جديدة تؤىؿ المتريص  الى زيادة درمي -

 رفع الروح المتنوي  و االمؿ و المستقيؿ. -
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 رمؽ الديناميكي  و التفاعؿ ييف المتريصات اثناء الحصص التكويني . -

 (1)قدرة عمى االنضياط. لمتريصاحتراـ النظاـ و االلتزاـ يأداء الواجيات مما يرمؽ لدى ا -

جتماعي الميني و االدماج اال التأىيؿىدؼ التكويف الميني و نستنتج مف الجدوؿ السايؽ اف 

و عميو يجب اف يتتير صورة  .مف رالؿ التمؿ و استثمار الموارد اليشري  الماكث  يالييت لممرأة

الميني و التي تيرز  التأىيؿيشيادة  فيو يتوج مف عالـ الشغؿ و يانو الممر الرئيسي لذلؾ.

ق ، صناع  في ترصصات الحال الميارات التي تحصمت عمييا  المتكون  اثناء مدة التكويف

 .الحمويات، رياط  االليس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1( راجح عزت احمد، -عمـ النفس الصناعي-، دار القمـ، االسكندري ،8019، ص 880. 
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 الدراسة: نتائجر ياقشة و تفسمنثانيا: 

قصد الوصوؿ إلى  نتائجليذه ال التفسيرالفرضيتيف، تأتي مرحم   نتائجيتد ما تـ عرض و تحميؿ      

لتأكيد ، كاي مريعقرار مناسب ليا، و ياستتماؿ طرؽ اإلحصاء االستداللي و تحديدا ياستتماؿ متامؿ 

 الترايط ييف متغيرات الدراس  مف عدمو. 

لذلؾ وجب ارتيار الفرضيات لكونو اجراء منظـ ييدؼ إلى التحقؽ مف امكاني  قيوليا أو رفضيا    

فالفرضيات تتتير مقيول  إذ ما تـ ايجاد دليؿ واقتي و ممموس ينطيؽ مع ما جاءت يو، فالفرضيات ال 

ل  يشير إلى أف ليا درج  عالي  مف االحتماؿ و تزداد درج  االحتماؿ تثيت يأنيا حقائؽ و لكف وجود األد

 اذ ما تمكف الياحث مف ايجاد عدد مف األدل  التي تؤيد الفرضي .

 و في النظاـ االحصائي فرضيتاف لالرتيار، الفرضي  الصفري  و الفرضي  اليديم  أو فرضي  اليحث.

لياحث حوؿ الموضوع قيد الدراس ، فقد يتتقد يأف ىناؾ الفرضي  اليديم : و ىي عيارة تصؼ ما يتتقده ا

 عالق  ييف متغيرات الدراس ، او يشكؿ عاـ ىناؾ شيء ما يحدث.

 (1الفرضي  الصفري : ىي عيارة تصؼ عكس ما يتتقده الياحث.)

 الدراسة حسب الفرضية األولى: نتائجمناقشة و تفسير  - أ

ضي  األولى مف فرضيات الدراس  و التي كاف فحوىا يتد ما تـ عرض التحميؿ الذي جاءت يو الفر       

يف ميني مترصص، تكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا اجتماعي  جديدة و يفتؿ استفادتيا مف تكحوؿ 

السايق  الذكر و مف أجؿ الحصوؿ عمى مناقش   نتائج، كاف اليد مف مناقش  و تفسير تمؾ الدارؿ اسرتيا

لكؿ يند مف ينود ىذه الفرضي  يحيث تـ رصد جميع  كاي مريعتان  يمتامؿ تـ االست نتائجدقيق  ليذه ال

                                                           
، اطروح  مقدم  لنيؿ -دورىا في تفتيؿ القطاع الراص الجزائري المتوسط  و المؤسسات الصغيرة و- ،زرف  يولقواس ( 1

 . 041ص  ،0980-0980شيادة الدكتوراه في عمـ االجتماع، جامت  الحاج لرضر، ياتن  الجزائر، 
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و التي قد سيؽ عرضيا في جداوؿ كؿ واحدة عمى حدى في  ةر الجديدادو األ هالينود التي تتير عف ىذ

الماكث  يالييت دارؿ اسرتيا  المرأةالجديدة التي اكتسيتيا  لألدوارفيالنسي  ، مرحم  التفسير و التحميؿ 

، مثمما تتكس و الجانب الماديالمتوصؿ الييا، اف اغميي  ىاتو االدوار ترتكز حوؿ االسرة  نتائجالتكشؼ 

 و اف المساىم  في مصروؼ االسرةو الذي يوضح  80المتير عنيا في الجدوؿ رقـ  %39ذلؾ نسي   

اعد زوجيا في فالمرأة تس وتمنع وقوع المشاكؿ ىامف أىـ األمور التي تساعد عمى استقرار  ميزاني ال

. و ىو ما يؤكده مصروؼ االسرة لمترفيؼ عميو نظرا لتزايد متطميات الحياة مف امور اساسي  و كمالي 

 في تحديد مجاالت صرؼ ميزاني  االسرة الماكث  في الييت المرآةمشارك  يوضح و الذي  84الجدوؿ رقـ 

امم  في مجاالت ارتارتيا و ىي اصيحت ع المرآةو ىذا راجع لكوف اف  ،%39و الذي عيرت عنو نسي  

    .93رياط  االليس  التقميدي ، الحمويات التقميدي ، الحالق  و الذي وضحو الجدوؿ رقـ 

 و الذي يمثمو الجدوؿ رقـ في قرارات تريي  االيناء و تمدرسيـ الماكث  يالييت المرأةمشارك  لاما يالنسي    

اء مف االمور الميم  في حياة المرأة ، كما أف التتميـ رعاي  االين الف ،%49نسي  تمثميا  و الذي 83

  مشارك  الزوجو المستوى التتميمي ىناؾ عالق  ييف . كما اف مطمب مف المتطميات األولى لكؿ مجتمع

 و الذي مثمتو ،80و الجدوؿ رقـ  82 و التي يوضحيا الجدوؿ رقـ  في القرارات الراص  يمستقيؿ االيناء

الماكث  و المتتمم  تتي اىمي  توفير  المرأةالف  ،9.103ؿ ارتياط قدره متامو  %39 و %20 نسي 

   .ألينائيامستقيؿ الئؽ 

يرسـ مشاريع التطؿ و تحديد اماكف المتتمق   القراراتيجانب زوجيا في اتراذ  المرأةكما تساىـ      

ىذا راجع لطييت   %49تمثؿ  القرارات، حيث اف نسي  اتراذ 81، و الذي يوضحو الجدوؿ رقـ الترفيو

التالقات ييف الزوجيف في االسرة، حيث اصيحت تشارؾ في تحدد اماكف قضاء التطؿ الراص  ياألسرة، 

  و كذا اماكف الترفيو و ىذا راجع لوعي المرأة.
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المرأة و ييذه النتيج  التي توصمت الييا، يمكنني القوؿ اف الفرضي  الجزئي  االولى قد تحققت واف      

تساىـ في درؿ االسرة و مف رالؿ ذلؾ تتيؿ الزوج في تحديد حاجيات االسرة و يما اف يالييت الماكث  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمرأة ىي المسؤول  عف االسرة فيي تتي كؿ ما ينقصيا و ما يجب توفيره، مف مصاريؼ ضروري

ئيا والتنظيـ ييف الضروري وتوجيو وكمالي  فال يد مف الزوجيف تحديد المستمزمات االسري  والترطيط لشرا

ر مصير اينائيـ مف رالؿ ترييتيـ و الترطيط ػػػػػػػػػػػػفي تقري كما يشارؾ الزوجيف .نفقات االسرة و متطمياتو

و الرصوص ػػػػػػػػػػػػػػػػػات السايق ، و يوجػػػػػػػػػػػػػو يريط ىاتو النتيج  يالنتائج التي توصمت الييا الدراس لمستقيميـ.

مثاؿ التي اجريت في ىذا المجاؿ، حيث اف دراستي ترتمؼ عما توصمت اليو مف نتائج  التريي دراسات ال

    افػػػػػػ، حيث اكدت نتائج ىذه الدراس"المراة و الرجل في االسرة" حوؿ سامية حسن الساعاتيذلؾ دراس  

ى التغيير في دور ػػػػػػػػػػػػػػػالقرارات، كما يترتب عمر مف ػػػػػػػػػػػػػػػػو اتراذىا لتدد كييتزداد سيطرة الزوج  في االسرة 

.الزوج  تغيير في دور الرجؿ

و كانت النتيج  المتحصؿ كاي مربع،  نستردـ صح  الفرضي و لمتأكد مف صح  اإلجاي  و مترف     

 عمييا كالتالي: 

 نناقش التساؤل بصيغة اإليجاب والنفي :

تكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا اجتماعي  جديدة  لـ صص،يف ميني مترو يفتؿ استفادتيا مف تك - 

 دارؿ اسرتيا.

تكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا اجتماعي  جديدة  لـ يف ميني مترصص،و يفتؿ استفادتيا مف تك -

 دارؿ اسرتيا.

 و بذلك فان :  

 .) انظر الممحؽ(255,91 قيم  كاي مريع المحسوي  تساوي:
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 .43,77 ىي: 0,05و مستوى متنوي   00لجدولي  عند درج  حري  قيم  كاي مريع ا

 المقارنة:

 قيم  كاي مريع المحسوي  اكير مف قيم  كاي مريع الجدولي . 

 القرار:

تكتسب المرأة الماكث  يالييت لـ يف ميني مترصص، و يفتؿ استفادتيا مف تكرفض التيارة القائم  ياف 

 ادوارا اجتماعي  جديدة دارؿ اسرتيا.

 و بالتالي: 

يف ميني مترصص، تكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا اجتماعي  جديدة دارؿ و يفتؿ استفادتيا مف تك

 اسرتيا.
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 الدراسة حسب الفرضية الثانية: نتائجمناقشة و تفسير -ب

ر تفسير الفرضي  األولى مف فرضيات الدراس  سيتـ في ىذا التنص نتائجيتد ما تـ تفسير و مناقش       

يف ميني مترصص، و يفتؿ استفادتيا مف تك الفرضي  الثاني  و التي كانت تدور حوؿ  نتائجو مناقش  

 اسرتيا. رارجتكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا اجتماعي  جديدة 

 الرتيار ىذه الفرضي  يمكف الرجوع الى الييانات الميداني  لمتحقؽ مف اف المرأة الماكث  يالييت اكتسيت

ضروري في حياتيا و انو غير  المرأة، تظير الييانات المتوصؿ الييا اف عمؿ ادوار جديدة رارج اسرتيا

مف مفردات التين  اي كؿ  %899حياتيا مف جميع النواحي ومع جميع افراد اسرتيا، حيث اف نسي  

 الميحوثات عامالت.

و الذي اوضحو   الحاجات الكمالي  لممنزؿشراء اثاث الييت و  الماكث  يالييت المرأة تقريرومف حيث     

يسمح ليا يالمشارك  في فرروج المرأة لمتمؿ  .%44.44و % 49نسي   و الذي مثمتو 09جدوؿ رقـ:ال

و المذيف يوضحوف  81و  82و  83و ىذا ما وضح في الجداوؿ السايق   اتراذ القرارات االسري  

المرتمف  ومف ثـ فرض وجودىا في المجتمع مما يسمح ليا  آرائيا، وايداء مشارك  المرأة في ميزاني  االسرة

ض ذاتيا اجتماعيا يظير جميا في ر التامم  وف المرأةاف يكوف لدييا سمط . كما اف الشتور يالمسؤولي  لدى 

 الييت( ، وذلؾ حتى تثيت دورىا في الحياة االسري . تأثيثمشتريات الييت )

و التي  االىؿ و االقارب زيارات يرصوصالقرارات  يالييتالمرأة الماكث   اتراذاما فيما يرص     

تحمؿ  رالؿ عمميا تتمكف مف المرأة مف اي اف ،49%سي  و التي مثمتيا ن 08عكسيا الجدوؿ رقـ 

المسؤولي  اكثر وايراز ذاتيا و يالتالي وستت في عالقاتيا االجتماعي  سواء كانو زيائف في محالت التمؿ 

  ا لتغير ادوارىا و مكانتيا االجتماعي .و اما جيراف او اىؿ نظر 
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 الف ،899%ينسي   00و الذي يوضحيا الجدوؿ رقـ  ييف الزوجيفرالفات  حصوؿو يرصوص      

و  الطياع ييف األزواج ارتالؼالتي تنتج عف و أمر طييتي  وىي مف الرالفات االسري  يرمو أي ييت

، و % 09ينسي   الممثؿ سيب الماديوف لمو ىاتو الرالفات تك .الضغوط االسري  و ضغوط التمؿ

 .00و ىاتو النتائج التي كشفيا الجدوؿ رقـ  .70%نسي  ي عدـ اتراذ القرار الصائبالسيب االرر ىو 

نسي  و يمشاورتيا و الذي مثمتو  المرأةاف الزوج ال ييتـ كثيرا يراي  00يينما ييف الجدوؿ رقـ       

اال انيا لـ تحظى يالمكان  المطموي  و التفاني فيو  منزليارارج  يتالماكث  يالي المرأة رغـ عمؿ، ف39%

، الف الزوج يرفض التنازؿ عمى السمط  اذ انو ال يشاركيا في متظـ االمور، و يستى يتد دارؿ اسرتيا

  الى فرض سمطتو التي حصؿ عمييا منذ القدـ.

 04فقد ييف الجدوؿ رقـ  متمؿالرروج ليتد جي  االزو  اتعالقالمرأة الماكث  يالييت  تقييـاما فيما يرص   

 ألنوو مع افراد ارريف حسب مجاؿ عمميا أضاؼ ليا عالق  جيدة مع زوجيا مف النساء  90%نسي  اف 

 يشكؿ دعما اقتصاديا قويا لألسرة، في ظؿ غالء المتيش   اصيح

الماكث  يالييت  رأةلمماف التكويف الميني اضاؼ  03و يالتالي يمكف القوؿ مف رالؿ الجدوؿ رقـ    

لممرأة و االدماج االجتماعي الميني  التأىيؿيدؼ التكويف الميني ف %09نسي  شيادة ميني  و الذي تمثمو 

الميني و التي تيرز  التأىيؿيشيادة المرأة  يتوج اذ ،يتتير صورة مف عالـ الشغؿ فيو الماكث  يالييت

في ترصصات الحالق ، صناع  الحمويات،  لتكويفالميارات التي تحصمت عمييا  المتكون  اثناء مدة ا

 .رياط  االليس 
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ومناقشتيا، يمكف القوؿ اف الفرضي  الثاني  قد تحققت يصورة تام ، و يريط  نتائجمف استتراض ىذه ال  

حوؿ "التغير  محمود قرزيزىاذه النتائج يالنتائج التي توصمت الييا الدراسات السايق ، اجد اف دراس  

التغير االسري مف  تتفؽ مع يتض نتائج دراستي الحالي  مف رالؿالمجتمع الجزائري"  االسري في

الى  ياإلضاف التالقات االسري  و ذلؾ يضتؼ في التالقات القرايي  و زيادة في التالقات االجتماعي ، 

   اثر عمؿ الزوج  في مشارك  زوجيا في وسائؿ اتراذ القرارات المرتمف .

و كانت النتيج  كاي مربع،  جاي  و مترف  ما إذا كاف ىناؾ اتجاه آـ ال نستردـو لمتأكد مف صح  اإل

 المتحصؿ عمييا كالتالي: 

 نناقش التساؤل بصيغة اإليجاب والنفي:

تكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا اجتماعي  جديدة لـ يف ميني مترصص، و يفتؿ استفادتيا مف تك - 

 اسرتيا. رارج

 رارجيف ميني مترصص، تكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا اجتماعي  جديدة و مف تكيفتؿ استفادتيا  -

 اسرتيا.

 و بذلك فان :  

 ) انظر الممحؽ( 141,615 قيم  كاي مريع المحسوي  تساوي:

 .43,77 ىي: 0,05و مستوى متنوي   00قيم  كاي مريع الجدولي  عند درج  حري  

 المقارنة:

 اكير مف قيم  كاي مريع الجدولي .قيم  كاي مريع المحسوي  
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 القرار: 

تكتسب المرأة الماكث  يالييت لـ يف ميني مترصص، و يفتؿ استفادتيا مف تكرفض التيارة القائم  ياف    

 اسرتيا. رارجادوارا اجتماعي  جديدة 

 و بالتالي: 

 رارججتماعي  جديدة يف ميني مترصص، تكتسب المرأة الماكث  يالييت ادوارا او يفتؿ استفادتيا مف تك  

 اسرتيا.

 الفرضية العامة:

يفتؿ التكويف  :تالي فقد تحققت الفرضي  التام  القائم  يأفاللمدراس ، و ي تيفالجزئي تيفلقد تحققت الفرضي 

  الميني، تكتسب المرأة الماكث  في الييت ادوار اجتماعي  جديدة دارؿ اسرتيا و رارجيا.
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 عامةالنتائج ال: 

 ياألدوارالتكويف الميني لو عالق  و يصف  عام  فاف الدراس  الحقمي  قد توصمت الى اف         

اكتسيت مف التكويف  المرأةفمجاؿ الدراس  يستند اساسا اف  ،الماكث  يالييت لممرأةاالجتماعي  الجديدة 

ريجات تكويف حيث مفردات التين  كميـ ر %899مكنتيا مف التمؿ و ذلؾ ينسي   تأىيمي الميني شيادة 

التي التين  ت فكانميني و عامالت في مجاؿ الرياط  التقميدي ، الحالق ، صناع  الحمويات التقميدي . 

 .المتزوجاتو ىي النساء المتكونات التامالت أجريت عمييا الدراس  

 درؿمساعدة في الدارؿ االسرة ك دورالماكث  يالييت لممرأة  افشارت نتائج الدراس  إلى أكما        

كما ، %49و التي مثمتيا نسي  متطميات الضروري الاو ياألحرى في ميزاني  االسرة مف اجؿ تميي   االسرة 

يجتميا اكثر ثق   حيث اف عمميامكانتيا دارؿ االسرة،  نجد اف المرأة الماكث  يالييت تستى الي تحسيف

و يالتالي تشارؾ ه المحيط والمجتمع، تأكيد ذاتيا سواء كاف تجاه اسرتيا او تجا مما يمكنيا مففي نفسيا 

و  واتراذ القرارات وايداء راييا في كؿ ما يتتمؽ ياألسرة ىاتسيير مجاالت صرؼ الميزاني  و  الزوج في تحديد

 .%39ىو ماتمثمو نسي  

ىو اآلرر مف ييف الدوافع األساسي  التي  االجتماعياما فيما يتتمؽ ياتراذ القرارات االسري  فالدافع      

 القرارات األسري  اتراذسمح ليا يالمشارك  في يتمت المرأة تررج إلى ميداف التمؿ الرارجي فمنو ج

فرض  يالتالي، الراص  يتريي  االيناء و يمستقيميـ و كذا يتحديد اماف قضاء التطؿ و اماكف الترفيو

ا تـ التحصؿ عميو تشاركي  مع الزوج و ىذا م وجودىا في المجتمع مما يسمح ليا أف يكوف لدييا سمط 

مف المشارك  ياتراذ القرارات الراص  ياألسرة و  %49مف ييانات الدراس  و التي تجسد في نسي  

 مستقيميا.
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يفتؿ التكويف الميني اكتسيت المرأة ادوار اجتماعي  جديدة رارج االسرة  أف كما يينت نتائج الدراس       

لمجمت  مف الميداف يواسط  األدوات المستردم  في مناقش  استنادا إلى المتالج  اإلحصائي  لمييانات اف

الماكث  ياليت تساىـ في تحديد السمع اليومي  و الحاجيات الضروري   المرأةتييف اف الدراس ،  تساؤالت

تستى  ، حيث%%44.44و  49و ىذا ما مثمتو نسي   و كذا مشتريات الييت مف اثاث و غيره لألسرة

لتسيير حياتيما  المرأةؾ كؿ مف الرجؿ و ااشتر ، حيث وجب ؤوف المنزؿتسيير ش مف رالؿ ذلؾ الى

 .يصورة منتظم 

اف المرأة الماكث  يالييت تقرر يمشارك  زوجيا يرصوص زيارات االىؿ و  و يستدؿ مف ييانات الدراس     

  فطييت  عمؿ كؿ مف الزوج و الزوج فرضت عمييـ يناء عالقات اجتماعي %49االحياب و ىو ينسي  

، راص  الزوج  الف عمميا يفرض عمييا ذلؾ لتتدد زيائنيا و تنوع طيقاتيـ االجتماعي  لذا وجب متتددة

 .عمييا االحتكاؾ ييـ

دوار اجتماعي  جديدة رارج اسرتيا مكنتيا مف أو ارمص في النياي  اف المرأة الماكث  يالييت اكتسب   

مساعدة الزوج في كؿ شؤوف االسرة مف شراء يناء عالقات اجتماعي  جديدة و كسب مادي مكنيا مف 

السمع اليومي  الي اثاث المنزؿ. كما اف المرأة مف رالؿ اثيات ذاتيا و تتزيز مكانتيا التي جتمت الزوج 

ادرؾ اف الحياة  ألنويحترميا و يشاركيا في كؿ االمور حتى اصيح يساعدىا في االعماؿ المنزلي . 

 الزوجي  حياة تشاركي  و تتاوني .

و التي ترى اف المرأة عرضو مف نتائج ييرز تحقؽ الفرضي  التام  لمدراس   ما سيؽو في ضوء    

  دوار اجتماعي  جديدة دارؿ االسرة و رارجيا.أالماكث  يالييت اكتسيت يفتؿ التكويف الميني 
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 :ةـــــــــخاتم

  

التكوين المهني و عالقته " الذي كان حول تم دراستو في ىذا الموضوع:  في الختام من خالل ما         

ليا دور كبير في  المرأةن إلى أ"، خمصت الدراسة الماكثة بالبيت  لممرأة ةالجديد  ةر االجتماعيادو باأل

في المجتمعات أوجب أن تكون تمك المجتمعات دائمة التغيير  ةالحادث اتالتطور مع  خاصة   المجتمع،

مع التغير و  .لعصر التقنيةالذي يتطمب تكيف مستمر مع معطيات في مختمف الجوانب ذلك التغيير ا

، ساىمت الماكثة بالبيت لممرأةدوار اجتماعية جديدة أظيرت فسرة الجزائرية االجتماعي الذي حصل في األ

منيا التعميم، العمل، كما اتضح لنا من خالل ىذه الدراسة و سمبي في مكانتيا االجتماعية، أبشكل ايجابي 

المشاركة في اتخاذ القرارات، بناء عالقات اجتماعية جديدة....الخ، و ىي امتداد ألدوارىا التقميدية فقط في 

و قد  قيق المكانة المرموقة.حمة جديدة ىذا ما ولد لدييا صراع بين االستجابة لدوافع الطموح لمنجاح و تح

تكيف و االنسجام الو  االجتماعي اعطاىا فرصة جديدة لالندماجيد جد كبيرة في تكوين الميني لكان 

االمر   النساء الماكثات بالبيتجل ي مراكز التكوين الميني أبحيث قد التحق بيذه المراكز ،  كثر فأكثرأ

ما يرفع معنوياتيم و يحفزىم عمى التعمم و التكوين في الحاجات الفردية لممتربصات م راعى فيو الذي 

ىداف قطاع التكوين و دوره و أومع سرعة التغير التكنولوجي و ازدواجية  ، المجال الذي ترغب بو

اعتماده عمى أسموب نظامي تقميدي في التكوين، و مع سوء تنظيم المسار الميني لممتخرجين إضافة الى 

ارتفاع مستوى التسرب و اىدار لمطاقات. كميا عوامل أدت بقطاع التكوين الميني الى تحدييا و مواجيتيا 
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جل الرقي و توفير الشغل أطاع و المضي بو قدما من بتبنيو الستراتيجية يؤمل منيا تطوير ىذا الق

صبح التكوين الميني أ، لذا ةؤ الكفلمشباب و تمبية حاجات سوق العمل باليد العاممة المؤىمة و اإلطارات 

رىانا حقيقيا بالنسبة لممجتمع، و بل شرطا ضروريا لترقية الكفاءات و المؤىالت التي يتطمبيا سوق 

قدرات  من خالل اكتساب ميارات و المرأةمستقبل الغد. و ىذا ما ينطبق عمى الشغل، فمينة اليوم ىي 

 اذن جديدة تمكنيا من خوض غمار الحياة و الترقية االجتماعية و بناء كيان مستقل من جميع النواحي.

   . بااللتحاق بمراكز التكوين الميني عالقة المرأةالجديدة التي اكتسبتيا االجتماعية دوار ألل
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 ملخص الدراسة:

الماكثة  لممرأة ةالجديد ةر االجتماعيادو عالقتو باأل اىتمت ىذه الدراسة بموضوع  التكوين الميني و      

الماكثة بالبيت  المرأةت حاالدوار الجديدة التي اصبعمى ىذا من اجل محاولة التعرف اكثر  ، وبالبيت

ان ولوجيا لعالم التكوين  االساسي لألسرة، خاصة و الجزء الفاعل و تمارسيا عمى صعيد االسرة، كونيا تمثل

جل اكتسب مينة ساعدىا كثيرا في صنع ادوار جديدة، فالتغيرات التي طرأت عمى المجتمع سمح أالميني من 

ىم أالتغيير من ادوارىا التقميدية و احداث ادوار اخرى تواكب المجتمع الحالي وكان التكوين الميني من لممرأة 

ففتح ليا المجال لمتكوين و تطوير  لبيت حيث اىتم بياتو الشريحة من المجتمعالماكثة بافرصة في حياة المرأة 

ادوار  ذا االخير في بروز وظائف و، مما ساىم ىالذات و اكتساب شيادة في حرفة معينة مكنتيا من العمل

جديدة في االسرة زيادة عن االدوار التي كانت تشغميا، فبعدما كان دورىا يقتصر عمى دور ربة بيت تقوم 

يضا دورين داخل أضافت ليا مينتيا أ ،تربية االطفال تنظيف و باألعمال اليومية في المنزل من طبخ و

في  تساىماصبحت  ذلك، ضف الى ىمة فعالة في ميزانية االسرةصبحت المرأة مساأ، حيث و خارجيا االسرة

تخصصات التي يطرحيا و التي الفالتكوين الميني من خالل  .اتخاذ القرارات المتعمقة بخصوصيات افرادىا

ن الموضوع أبما  أدوار جديدة، و الماكثة بالبيت اكساب المرأة ساىم في تطوير و الماكثة بالبيت بالمرأةتعنى 

امرأة  09عمى عينة من نساء متكونات عامالت متزوجات، فقد اعتمدنا عمى عينة قصدية شممت يرتكز 

عاممة و في تخصصات خياطة االلبسة، الحالقة، صناعة الحمويات متخرجة من مراكز التكوين الميني 

 ظيرت نتائج الدراسة ما يمي:أحيث مدينة بسكرة ب

 داخل جديدة اجتماعية ادوارا بالبيت الماكثة المرأة تكتسب متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل -

 و تمثل ذلك من خالل: اسرتيا
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 زوجيا تشارك المرأة اصبحت ماجور عمل من رافقو وما متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 .االسرة ميزانية صرف مجاالت تحديد في

 زوجيا تشارك المرأة اصبحت ماجور عمل من رافقو وما متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 .االسرة ضيوف تحديد في

 زوجيا تشارك المرأة اصبحت ماجور عمل من رافقو وما متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 (.سيارة شراؤه، او مسكن بناء) المستقبمية االسرة مشاريع رسم و تحديد في

 زوجيا تشارك المرأة اصبحت ماجور عمل من رافقو وما متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 .الترفيو اماكن و العطل مشاريع رسم في

 زوجيا تشارك المرأة اصبحت ماجور عمل من رافقو وما متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 .تمدرسيم و االبناء تربية قرارات في

 زوجيا تشارك المرأة اصبحت ماجور عمل من رافقو وما متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 (.الخ.....الزواج) االبناء بمستقبل الخاصة القرارات في

 جديدة اجتماعية ادوارا بالبيت الماكثة المرأة تكتسب متخصص، ميني تكوين من استفادتيا بفعل -

 و ذلك من خالل:  اسرتيا خارج

 ماجور عمل ممارسة من البيت في الماكثة المرأة تمكنت متخصص ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 .خارجو

 عمى زوجيا مساعدة من البيت في الماكثة المرأة تمكنت متخصص ميني تكوين من استفادتيا بفعل 

 .االسرة اعالة
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 توفير و بالتسوق تقوم بالبيت الماكثة المرأة اصبحت البيت خارج ماجور لعمل ممارستيا بفعل 

 .اليومية االسرة حاجيات

 المدرسة في ابنائيا زيارة و متابعة من مكنيا العمل بداعي البيت في الماكثة المرأة خروج. 

 وضعيم متابعة و الطبيب الى ابنائيا اخذ من مكنيا العمل بداعي البيت في الماكثة المرأة خروج 

 .الصحي

 بيا خاصة اجتماعية عالقات بإقامة ليا سمح مكنيا العمل بداعي البيت في الماكثة المرأة خروج 

 .القرابة و االسرة نطاق خارج
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Summary of the study: 

      This study deals with the subject of  vocational  training  and  its  relationship 

with the new social role of women. This House sojourning goal is to learn more 

about how to practice this within her family.This this the first step towards the world 

professional training to help her career in making changes in society. Women are 

allowed to change their  traditional and other  roles, so, vocational training is the 

most important opportunity in a woman's life and society where she could change 

and develop herself,also get a certain degree in craft that enable her to work, to 

contribute enriching all the family by such activities after being restricted only in 

cooking, cleaning, and  children  careness, so, we can say that her role is in and 

outside her home where women have become an effective contributer in the family 

budget, moreover, contributes in making decisions concerning the privacy of its 

members. Since it is based on a sample of married women, we have another sample 

including 90 women graduated from vocational training centers in sewing clothes, 

shaving, confectionery and working in the city of Biskra where the results of the 

study have shown the following :  

-By the use of competent vocational training center, women gain new social roles 

in House sojourning within her family and represents through:  

 benefit from vocational training specialists, and the accompanying of paidwork, 

women have become involved in identifying areas of disbursement of family 

budget. 
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   benefit from vocational training specialists, and the accompanying of 

paidwork, women have become involved in determining family guests. 

   benefit from vocational training specialist, and the accompanying of 

paidwork, women have become involved in determining and drawing the 

future family projects (building or buy a car). 

   benefit from vocational training specialists, and the accompanying of 

paidwork, women have become involved in drawing holidays and 

entertainment projects. 

   benefit from vocational training specialists, and the accompanying of 

paidwork, women have become involved in decisions of parenting. 

   benefit from vocational training specialists, and the accompanying of 

paidwork, women have become involved in decisions about the future of 

children (marriage. Etc). 

 -By the use of competent vocational training, women are gaining new social roles 

in House sojourningoutside her family through: 

 benefit from vocational training specialists managing sojourning at home from 

having paidwork abroad. 

   benefit from vocational training specialists managing sojourning at home 

helping her husband to support the family.  

 do exercise of paidwork outside the home, do your shopping and save the 

family's things everyday. 
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   woman sojourning enables her to follow up and visit her sons in school. 

   woman sojourning at home enables her to take her children to the doctor and 

follow herhealth status.  

 woman sojourning at home enables her to let her own social relationships 

outside the family and kinship. 
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، فرحات عباس، جامعة عموم التربيةاطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في ، -"خريجي القطاع المكون

 .2011-2010الجزائر،  سطيف

 الت:ــــــــــــــــــالمج ثالثا:

مالحظات حول استخدام االستمارة والمالحظة كأداتين لجمع البيانات في - بمقاسم سالطنية، -1

"مجمة العموم االجتماعية واالنسانية"، جامعة باتنة ، ،-التدريبات القصيرة المدى في البحث السوسيولوجي

  .2002، أكتوبر  3الجزائر، العدد 
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ق الشغل" دراسة إحصائية لنموذج دور برامج التكوين الميني في تمبية متطمبات سو -بن عزة محمد،  -2

 .2013، السداسي األول, الدار البيضاء، 21، مجمة الحكمة، العدد -الجزائر"

، بسكرة، نشرية إعالمية تصدر عن 2005، ماي  05، العدد -بسكرة االحداث -جوادي اليام، -3

 المجمس الشعبي البمدي لبمدية بسكرة.

، الرباط، 2، مطبعة الرباط، ط 2، العدد-الموظفة و التوزع بين االدوار المراة-سمسمة الزىراء،  -4

2010. 

 رابعا: الممتقيات و المؤتمرات:

، 1972، سبتمبر -مؤتمر دور المرآة العربية في التنمية القومية-المركز االقميمي لتعميم الكبار، -1

 سرس الميان، تقرير نيائي.

في  15، ورقة العمل رقم -المسممة في مواجية تحديات العولمةدور المرأة  -خميجة محمد صالح، -2

 م(.2003يوليو  12-10ممتقى العمماء العالمي، )بوترا جايا، 

الممتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة  ،-الدور مشكمة و( األم)  المرأة عمل-، بوبيدي المية -3

 .4، ص 2013افريل  10-9الحياة في االسرة، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، ايام 

 :الوثائق الرسمية رابعا:

، الجزائر، مديرية الوثائق لممجمس -دساتير الجزائر-الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  -1

 .1963الدستوري، 

، الجزائر، حزب جبية التحرير -الميثاق الوطني-الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  -2 

 . 1976الوطني،
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، الجزائر، حزب جبية التحرير الوطني، -الميثاق الوطني- الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، -3

1986.  

، الجزائر، الدار المغاربية الدولية -الدستور الجزائري-الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  -4

  .1989لمنشر و التوزيع و االشيار، 

، الجزائر، مديرية الوثائق لممجمس -دساتير الجزائر-الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  -5

 .1963الدستوري، 

 التكوين و التعميم المينيين. ، وزارة-دليل التكوين لفائدة المرأة الماكثة بالبيت -6

  .2004ماي  10 المؤرخ في ،01منشور وزاري رقم  -7

بمناسبة افتتاح  2008اكتوبر 29نص خطاب رئيس الجميورية الذي القاه امام سمك القضاء بتاريخ  -8

 .2008/2009السنة القضائية 

 .1980، ديسمبر -كتابة الدولة لمتكوين الميني- ،وثيقة إعالمية داخمية -9

 :خامسا: المعاجم

  .1978 بيروت، لبنان، مكتبة ،-االجتماعية العموم مصطمحات معجم- بدوي، زكي احمد-1

 اليدى، دار ،-(الثقافة و االقتصاد و السياسة في مفاىيم)االجتماع عمم موسوعة- لبصير، المجيد عبد-2

 .2010 مميمة، عين

 .1998 لبنان، ،1ط الشفوي، مكتبة ، -االجتماع عمم مصطمحات -السيد، احمد سميرة-3
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 الوفاء دار ،-اصطالحا و لفظا التربية مصطمحات معجم- زكي، الفتاح عبد احمد فمية، عبدو فاروق-4

 القاىرة. النشر، و الطباعة لدنيا

 .1989 االسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،-االجتماع عمم قاموس- غيث، عاطف محمد-5
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  sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma 
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http://alsafeerint.blogspot.com/
http://www.moqatel.com/
http://cfpaelancer.hostzi.com/anmat%20a%20takwin.htm
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االثنين ،  -التعاون بين الزوجين في االمور المنزلية.. واجب اخالقي وديني-، ىذيل مروة بني - 18
 http://islahnews.net.متاح عمى الرابط التالي: ٢٦٠٢\٦٠\٤
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دراسات و ابحاث اجتماعية، قسـم عمـم االجتمـاع، جامعـة فرحات عباس سـطيف، متاح عمى الرابط التالي: 
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الجزائرية  في االنثروبولوجيا و العموم االجتماعية، متاح عمى الرابط 

 http://insaniyat.revues.org/8047التالي:
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 (: استمارة موجهة لمنساء المتكونات العامالت المتزوجات.10ممحق رقم ) -
 االستبيان. صدق استمارة(: 10ممحق رقم ) -
 (: ثبات استمارة االستبيان.10ممحق رقم ) -



 10ممحق رقم:

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 العموم االجتماعية كمية العموم اإلنسانية و
 قسم العموم االجتماعية

 شعبة عمم االجتماع

 خاصة بالنساء المتكونات استمارة

 :الموضــــــــــــــــوع

 

 

 في عمم اجتماع التربية.  د م. طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل.أ

 :  شرافإ                                  :                                    الطالبة عدادإ

 العقبي االزىرد.  أ.                                                            العوني نور اليدى

 أمام الخانة المناسبة×  الرجاء وضع عالمة  :    مالحظة

 ي.   تستخدم لال غأررا  البحث العممالبيانات الواردة في ىذه االستمارة سرية و ال

 

 .5106 – 5105:  لسنة الجامعيةا

الماكثت  التكىين المهني وعالقته بالدور االجتماعي الجديد للمرأة

 بالبيج.

متزوجاث. على عينت من نساء متكىناث عامالث دراست ميدانيت  

 



 ........................... التعميمي:المستوى  -0

  .....................مكان االقامة:  -5

  ≤ 7 ،             6-4،       3-0: عدد االبناء  -3

 : ................عدد االبناء المتمدرسين -4

 ال       نعم   ؟سبق لك العمل قبل الزواجىل  -5

 اعداد الحمويات       خياطة االلبسة        الحالقة  ؟طبيعة عممك الحاليما  -6

 ال          نعم  ؟ىل زوجك يعمل -7

          رير موافق            موافق   ىو موقف زوجك من عممك الحالي؟ما   -8

 نعم        ال ؟ىل زوجك يساعدك في عممك  -9

 ىي دوافع قيامك بعممك الحالي؟ -01

 ....................   اثبات الذات      اعالة االسرة 

 اخرى تذكر..............................     ..............................  

 ال            نعم       ىل دخل زوجك يكفي لسد حاجيات االسرة؟ -00

          ال         نعماالسرة:  ىل تساىمين في مصروف  -05

في حالة االجابة بنعم: ىل تشاركين زوجك في في تحديد مجاالت صرف  -03

 .......................اخرى تذكر               ميزانية االسرة؟  نعم        ال 

تشاركين زوجك في قرارات تربية االبناء و تمدرسيم ) دروس خصوصية ىل  -04

 ال                 نعم   ؟و رير ذلك( 

 نعم       ال      ؟تشاركين زوجك في القرارات الخاصة بمستقبل أبنائكمىل  -05



 اخرى تذكر......................................

ىل تشاركين زوجك في القرارات الخاصة برسم مشاريع العطل و تحديد  -06

 نعم          ال           اخرى تذكر  ...............  ماكن التنزه و الترفيو؟أ

)بناء اوشراء  تشاركين زوجك في تحديد و رسم مشاريع االسرة المستقبميةىل  -07

 اخرى تذكر ................       ال         نعم مسكن، شراء سيارة...الخ(؟   

 الزوجة       الزوجين معا      الزوج   من يقرر شراء اثاث البيت؟ -08

الزوجة             الزوجة ؟لألسرةمن يقرر شراء الحاجات )السمع( الكمالية  -09

 الزوجين معا 

في االسرة بخصوص الزيارات لألىل و اغأحباب؟ الزوج     من يقرر  -51

 الزوجة        الزوجين معا 

ىل حدث )حصل( بينك وبين زوجك خالفات بخصوص المواضيع السابقة؟  -50

 نعم           ال 

 في حالة االجابة "بنعم" ىل ذلك يرجع الى:  -55

 المسائل ذات العالقة بالمصاريف المالية         المسائل ذات العالقة بالقرار الصائب 

 اخرى تذكر: .................................................................

 بخصوص مختمف القضايا التي تيم اسرتك، ىل يراعي زوجك رايك فييا؟ -53

 نعم          ال

 دك زوجك في بع  اعمالك المنزلية؟ ىل يحدث ان يساع -54

 نعم          ال



 ىل تشاركين بكل راتبك في مدخول االسرة؟   نعم      ال  -55

 في حالة االجابة "بنعم"، أي المساىمة بجزء منو، ترى ماذا تفعمين بالباقي؟  -56

                   تدخرينو       تعطينو الىمك        اخرى تذكر...........................

  كيف تقيمين عالقاتك الزواجية بعد خروجك لمعمل؟ -57

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 ؟في حياتك ماذا اضاف لك التكوين المينيي نظرك ف -58

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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.....................................................................................................

.....................................................................................................
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..................................................................................................... 

                                                             

 شكرا عمى تعاونكم معنا.                                                                    



 02ممحق رقم: 

 صدق االستمارة:

 D d المجموع  -3-المحكم -2-المحكم  -1–المحكم  العبارات

01 3 2 3 8 0,45 0,20 

02 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

03 3 2 3 8 0,45 0,20 

04 2 2 3 7 1,45 2,10 

05 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

06 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

07 3 2 3 8 0,45 0,20 

08 1 1 3 5 3,45 11,90 

09 3 2 3 8 0,45 0,20 

10 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

11 2 3 3 8 0,45 0,20 

12 1 3 3 7 1,45 2,10 

13 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

14 2 3 3 8 0,45 0,20 

15 2 3 3 8 0,45 0,20 

16 1 3 3 7 1,45 2,10 

17 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

18 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

19 3 3 3 9 - 0.55 0,30 



20 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

21 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

22 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

23 3 1 3 7 1,45 2,10 

24 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

25 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

26 2 3 3 8 0,45 0,20 

27 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

28 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

29 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

30 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

31 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

32 3 3 3 9 - 0,55 0,30 

33 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

34 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

35 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

36 3 3 3 9 - 0.55 0,30 

37 3 3 3 9 - 0.55 0,30 
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 03ممحق رقم : 

 ثبات االستمارة:

 األفراد

 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 العبارات

02 5 5 5 4 5 5 5 5 1 4 

04 4 5 2 5 1 5 5 5 1 4 

06 2 5 4 5 5 3 4 4 1 2 

08 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 

10 5 2 4 5 2 3 2 4 4 1 

12 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

14 2 2 3 2 5 1 4 2 3 2 

16 5 2 5 3 2 2 2 2 3 3 

18 5 5 3 3 4 3 5 4 3 4 

20 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

22 5 4 1 4 1 5 2 2 2 4 

24 1 2 3 3 4 2 2 2 5 1 

26 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 

28 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 

30 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 

32 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

34 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 

36 5 5 4 4 2 5 4 5 5 5 

38 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

 64 66 73 73 71 68 71 71 71 72 المجموع



 األفراد

 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 العبارات

01 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

03 2 4 4 4 1 4 4 4 2 3 

05 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 

07 2 4 4 5 2 5 4 2 5 1 

09 5 2 4 5 2 3 2 4 4 1 

11 5 3 5 5 4 5 5 5 4 3 

13 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 

15 1 2 2 2 2 1 4 3 1 1 

17 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 

21 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 

23 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 

25 5 5 4 5 5 5 5 4 2 4 

27 5 5 5 2 3 5 5 2 2 5 

29 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 

31 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

33 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

35 5 4 4 4 2 5 4 5 1 4 

37 5 5 4 4 5 5 4 4 1 5 

 70 59 78 85 86 73 83 85 81 82 المجموع

  

 



و بتطبيق  0,799 تحصلنا على معمل ارتباط بيرسون قدر بـ: Spss باستخدام البرنامج اإلحصائي
 قانون ثبات األداة و الذي يساوي:

  معامل االرتباطثبات األداة = 
معامل االرتباط

 

       التطبيق:          

       
   = 0,888    

 و بالتالي األداة ثابتة.
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