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تحمل طيشنا المعرفي بصبر األب المرشد ، كما  ال ننسى االساتذة الكرام األفاضل الذين ساعدونا 
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 : مقدمة 

لقد حضٌت األسرة كموضوع بحث اجتماعً باهتمام مختلؾ المفكرٌن االجتماعٌٌن على مر 

األزمنة و الحضارات محاولٌن منهم تقدٌم تفسٌرات لهاته الظاهرة او الشكل من التجمعات 

االنسانٌة حسب مفهوماتهم األولٌة و انطباعاتهم الحٌاتٌة التً نشؤوا من خبللها، و خلفوا ارثهم 

 .الفكري على اساسها 

 لكن ٌمكن القول ان هاته المحاوالت البحثٌة لم ترقى الى المستوٌات المطلوبة، كونها كانت بعٌدة 

عن االهتمامات العلمٌة الموضوعٌة التً ٌحاول العلماء المعاصرون تؤصٌلها وفقا ألسس تعتمد 

 مختلؾ مجاالت العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة محدد عرفتهمنهج  على المفاهٌم واالفتراضات و

 .حدٌثا 

 و على الرؼم من تعدد الدراسات ، ومختلؾ النظرٌات و المدارس الفكرٌة التً تناولت األسرة 

بالدراسة فً عصرنا الحالً ، ال زال ٌمكن اعتبار ها أهم مجال ٌمكن البحث فٌه و الخوض فً 

ؼماره ، كونها نسقا مفتوحا ٌخضع للدٌنامٌكٌة الدابمة باحتكاكها بمختلؾ النظم االجتماعٌة و 

االقتصادٌة و السٌاسٌة و الثقافٌة التً تإثر و تتؤثر بها فً مختلؾ المجتمعات و المراحل الزمنٌة 

 .المتتالٌة كما اكدت على ذلك منظورات البنابٌة الوظٌفٌة 

 لقد قام العدٌد من السوسٌولوجٌٌن بدراسة مختلؾ تمثبلتها كظاهرة اجتماعٌة بامتٌاز من حٌث 

انها نظام اجتماعً تخضع لمفاهٌم السلطة و تقاسم االدوار ، و تشكبلت القٌم ، و ترتٌب الوظابؾ 

المختلفة ، و احد اهم الجماعات التً تعرؾ اشكاال تفاعلٌة مختلفة مبنٌة على منظومات من 

 .الرموز و الحقول القابمة على المعنى و الفهم 

 لكن ٌمكن القول ان دراسة األسرة بإعتبارها ظاهرة اتصالٌة تعتبر احدى المجاالت التً لم تلقى 

نصٌبا محترما من الدراسة ، حٌث ان كل الدارسٌن ٌشهدون على قلة المعطٌات التً تفهم األسرة 

 .بإعتبارها نسقا اتصالٌا تتوفر فٌه جمٌع العناصر التً تعرفها مختلؾ البرادٌؽمات االتصالٌة 

 



 

 

موضوعنا ٌتحدد بـ دراسة معطى االتصال و من خبلل بحثنا حاولنا ان نقتحم هذا المجال حٌث أن 

األسري او تحدٌد فضاءات االتصال داخل األسرة ، بدراستنا ألسالٌب االتصال األسرٌة و دورها 

 ، كانت مدٌنة مستؽانم حٌث نقطن مٌدانا لها فً التأثٌر على قٌم المواطنة عند الشباب الجزابري

، و قد تم هذا من خبلل إسقاطنا أو اعتمادنا فً هذه الدراسة على مقاربة نظرٌة متمثلة فً كل 

من المقاربة البنابٌة الوظٌفٌة من خبلل بعض نظرٌاتها كاالختٌار العقبلنً ، و النسقٌة و ؼٌرها 

من نظرٌات هذا التٌار و مفاهٌمه، و البرادٌؽمات االتصالٌة الخاضعة له ، و كذلك المقاربة 

التفاعلٌة الرمزٌة خصوصا من الناحٌة االتصالٌة فً فهم النسق االتصالً و فهم المسار و 

المعانً االتصالٌة و الرموز و االشباعات ، و قد كان اختٌارنا لهذه المنطقة و بالتحدٌد لحً 

 تٌجدٌت احد اقدم احٌاء المدٌنة و اكثرها شعبٌة كنموذج 

 و مٌدان لتطبٌق الدراسة كون الحً عرؾ فً الفترات األخٌرة عدة اضطرابات 

و تحركات اتصفت فً كثٌر من األحٌان بالعنؾ منها ما ٌعرؾ بؤزمة الزٌت و التً انتفض فٌها 

شباب الحً اضافة الى العدٌد من المرات على خلفٌة تقسٌم السكنات االجتماعٌة و  ؼٌر ذلك ، و 

حاولنا من خبلل ذلك فهم محل نمط االتصال داخل اسر شباب هذا الحً فً تؤثٌره على قٌم 

 المواطنة و التحلً بسلوكاتها كتجلٌات لقٌم التمدن 

 .و التحضر

 .وعلى إثر ذلك أتت الدراسة المونوؼرافٌة التً تلخص الجوانب الوصفٌة والتحلٌلٌة للدراسة

ومن اجل دراسة هذا الموضوع قمنا بتقسٌم الدراسة إلى اربعة فصول ومدخل عام، الفصل األول 

و الثانً ٌمثبلن الدراسة النظرٌة ، فً حٌن كان الفصبلن الثالث و الرابع متعلقٌن بدراستنا 

 :المٌدانٌة  

المدخل العام والذي تناولنا فٌه اإلشكالٌة التً دارت حولها الدراسة ومجموع األسبلة      

المتفرعة عنها، و اربع فرضٌات كانت كإجابات مإقتة، مبررٌن أسباب اختٌارنا لهذا الموضوع 

والهدؾ المسطر لهذه الدراسة و اهمٌتها ، و قد اعتمدنا على مجموعة من الدراسات السابقة التً 

بنٌنا من خبللها منظوراتنا النظرٌة و اساس بحثنا المٌدانً ، اضافة الى ترسانة من المفاهٌم التً 

 .كانت كمصطلحات اساسٌة استخدمناها فً تحلٌلنا 



 

أما الفصل األول فكان معنونا باالتصال األسري قمنا بتقسٌمه الى ثبلث مباحث اساسٌة اولها 

مبحث حول البعد الماهٌاتً للعملٌة االتصالٌة ، اما المبحث الثانً فتطرقنا فٌه الى دراسة 

سوسٌولوجٌة لؤلسرة ، اما المبحث الثالث فترطقنا فٌه الى شبكة االتصال و العبلقات داخل 

 .األسرة

أما فً الفصل الثانً الذي كان مجمله ٌصب فً دراسة نظرٌة للمواطنة ، قسمناها الى ثبلثة 

مباحث اساسٌة ، كان اول مبحث تحدٌدا نظرٌا لقٌم المواطنة ، اما المبحث الثانً كان دراسة 

سوسٌوتارٌخٌة لمبادئ المواطنة عبر مختلؾ العصور ، اما فً المبحث الثالث فقدمنا لمحة 

  .2012 الى 1830مختصرة عن مبادئ المواطنة فً الجزابر بدءا من 

اما الفصل الثالث فهو ٌضم مبحثٌن ، مبحث اول ٌضم مجموع االجراءات المنهجٌة لدراستنا 

اضافة الى مبحث ثان عرضنا فٌه مختلؾ النتابج التً تحصلنا علٌها مٌدان الدراسة فً جداول 

 .متبوعة بتحلٌبلت سوسٌولوجٌة مختلفة 

اما الفصل الرابع فقسمناه اٌضا الى مبحثٌن ، كان المبحث األول مخصصا لئلجابة على 

الفرضٌات التً طرحناها و انطلقت منها دراستنا ، اما المبحث الثانً فقمنا من خبلله بعرض 

 .مجمل االستنتاجات العامة التً توصلنا الٌها فً دراستنا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلشــكــالــٌــة

 الــفـرضــٌـــات

 أهــداف الدراســـة

 أهمــٌة الدراســـة

 أسباب اختٌار الموضوع

 الـدراسـات السابـقة

 تـحدٌـد المــفاهٌـم

 

 

 

 

 



 

  :اإلشكالٌة

ما ٌعرؾ بالفترة الوحشٌة الدنٌا وكان  منذ ظهور اإلنسان و هو ٌرزح نحو التجمع انطبلقا من

توطنه على شكل الجماعة الهٌتٌرٌة كما أوضحها فردٌرٌك أنجلز فً كتابه حول العابلة مرورا 

الى مراحل متقدمة منها الفترة البربرٌة و ؼٌرها من مختلؾ الحقب التً مرت بها التجمعات 

 .االنسانٌة ، وصوال إلى الفترة الحضارٌة و تشكل نمط األسرة الحدٌث

   فلقد بٌن مختلؾ المفكرٌن الطبٌعة الجمعٌة لهذا الكابن و توجهه نحو التجمع و التجمهر ، 

فذكروا بان اإلنسان كابن اجتماعً بفطرته مدنً بطبعه ال ٌستطٌع العٌش بمعزل عن الجماعة ، 

فقد عاش اإلنسان منذ نشؤته و ظهوره على هذه المعمورة و تفاعل بمختلؾ األشكال مع اآلخر، 

 . التً جعلته ٌصل إلى مفهوم تقاسم األدوار االجتماعٌة التً نشؤ فً ظلها 

  ارتبط هذا المخلوق أو الفرد فً سٌرورته التارٌخٌة بعدة أنماط من العبلقات االجتماعٌة 

المختلفة التً جمعته مع بنً جنسه، و قد عرفت إحدى هذه األشكال الجماعوٌة قابلٌة اجتماعٌة 

 .ممٌزة جدا فً مختلؾ العصور ونقصد بهذا الشكل أو النمط االجتماعً األسرة

 و التً تعتبر إحدى أهم أشكال المإسسات االجتماعٌة المعروفة منذ األزل باختبلؾ أنماطها و 

 أشكالها من مجتمع إلى آخر، و باعتبارها إحدى أهم األبنٌة فً المجتمع 

و إحدى أهم قنوات التنشبة االجتماعٌة و السٌاسٌة فً عالمنا الحدٌث، و قد ركز مختلؾ الباحثٌن 

االجتماعٌٌن على مر العصور فً محاولة فهم النسق المشكل لهذا النظام االجتماعً و فً فهم 

 .العبلقة التفاعلٌة بٌن أفرادها

 و  فً فهم  شبكة االتصال التً تعتبر العنصر الفعال فً تسٌٌر اإلطار األسري و وسٌلة التفاعل 

و الحوار داخلها ، ساعٌن من خبلل ذلك فهم المسار االتصالً داخل األسرة الجزابرٌة حدٌثا ، 

ذلك باعتبار االتصال اآللٌة التفاعلٌة األساسٌة بٌن أفراد األسرة، انطبلقا من أن معظم الدراسات 

 األسرة  نسٌجا عبلبقٌا قابما على االتصال الذي هو فً واقع »الحدٌثة توافق الرأي الذي ٌعتبر

األمر عملٌات دٌنامٌكٌة ، ٌتم من خبللها نقل المعانً و فهم الرسابل و تطوٌر الرموز من خبلل 

إقامة عبلقة اجتماعٌة تفاعلٌة ، فاألسرة تنظٌم دٌنامٌكً اكتسبه عبر التارٌخ القابمون باالتصال 

حقٌقة نفسٌة و اجتماعٌة و  (Vandvelode Helene) "فاندفلد إٌلن" فهً كما استخلصتها ..…



 

حدث طبٌعً وثابقً، إنها رابطة دم حٌاة و دعم ، ملكٌة و سلطة لتجعل كل هذه العناصر من 

«األسرة فضاءا اتصالٌا و عبلبقٌا شابكا
1

، و أهم المإسسات المجتمعٌة المتعددة األدوار و 

 .الوظابؾ 

و ٌبدأ التطور  من خبلله يذ ال، األساساعتبار األسرة على  A-Comteست كونت غ أوو لقد أكد

 من خبللها  وفهً منشؤ الفاعلٌن االجتماعٌٌن، القاعدة التً من خبللها تتكون المجتمعات 

موجهة ك ة و بالتالً تعتبرالدوركاٌمً حسب وجهة النظر قٌم المعاٌٌر وال  مختلؾٌكتسبون

 . بٌن الفاعلٌناالتصالٌةللعبلقات 
2
 

 كٌنونتها جسدتوحدة جماعة اجتماعٌة » ها أن على  C.Coolyتشارلز كولًإضافة إلى ذلك ٌراها 

تتحقق من خبلله  المٌكانٌزم الذي فٌرى بؤنها تمثل، االتصالٌة عملٌة ال وتفاعلها من خبلل

«التفاعبلت و تستمر و تنمو
3
 ٌجعل من العملٌة االتصالٌة آلٌة التفاعل الرمزٌة و الؽٌر و بذلك،  

الرمزٌة المساهمة فً تمرٌر العادات و التقالٌد و مختلؾ القٌم باعتبار األسرة جماعة مرجعٌة 

  .التنشبة االجتماعٌةللشاب أو الفرد مما ٌتلقاه و ٌكتسبه من خبلل قنوات 

التً ٌتعلم الفاعل و   بالتالً فإن مسار التنشبة االجتماعٌة والسٌاسٌة داخل األسرة الجزابرٌة

تكون فٌه . ة المختلفة خبللها النظام اللؽوي، األدوار واالتجاهات، والقٌم االجتماعً  مناالجتماعً

 (األسرة)معطى أساسٌا فً تكوٌنها و تحدٌدها و التً تحاول هذه األخٌرة العملٌة االتصالٌة 

 .تمرٌرها من جٌل إلى آخر لضمان بقابها 

و انطبلقا من هذه الرإٌا سنحاول التعمق فً البحث عن آلٌة و شبكة االتصال داخل األسرة ، 

لمعرفة انماط االتصال ضمن مجال التواصل األسري ، مركزٌن على األشكال او األسالٌب 

 .االتصالٌة السابدة فً الفضاء األسري الجزابري 

 باعتباره احد اهم األنظمة االجتماعٌة األساسٌة و المهمة ، القادرة على أن تلعب دورا هاما و  

أساسٌا فً تحقٌق االنتماء الوطنً ، و تفعٌل مفهوم المواطنة لدى أفراده جمٌعا من خبلل مختلؾ 

 . المبادئ و القٌم المشكلة لهذا المفهوم 

                                                             
1
، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً اإلرشاد و الصحة النفسٌة،جامعة الجزائر، السنة الجامعٌة عوائق االتصال فً العائلة الجزائرٌة :أمال خٌاطً  -  

 .  08، ص  2008/2009
  . 47ص .1990 ،1 ط، دار العلم:  دبً.األسري االجتماع علم دراسات عربٌة فً  ، حلمًإسماعٌلجبلل :  أنظر  - 2
3

مقاربة اتصالٌة ، مقالة منشورة على مجلة العلوم االنسانٌة االلكترونٌة الصادرة عن موقع منتدى اجتماعً : وحٌدة سعدي، األسرة  - 

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=7878،   21 19:35 ، 2011 أفرٌل.  
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 الؽربٌة المعاصرة و كؤحد تجلٌات المجتمع الحدٌث ، و خصوصا النماذج الدوالتٌة الحداثٌة

المرتبطة أساسا بالدٌمقراطٌة كنظام سابد ، قابم على احترام القانون ، اإلٌمان بالتعددٌة ، الحوار 

 .، الهوٌة ، منظومة الحقوق و الواجبات و مفهوم الحس المدنً و ؼٌرها من القٌم المختلفة

 و من خبلل ذلك نسعى إلى محاولة البحث عن تجلٌاتها انطبلقا من منظوماتها القٌمٌة لدى الفرد 

أو الشاب الجزابري من خبلل الفحص و البحث عن دور األسلوب االتصالً السابد داخل األسرة 

التً تمكنه من أن ٌجسد مسارا هاما فً ترسٌخ السلوك  فً تشكٌل و تكوٌن و ؼرس هذه القٌم ،

   :الحضاري و سنحاول من خبلل هذا طرح تساإل ربٌسً ٌكون كالتالً 

السابدة داخل األسرة فً ترسٌخ قٌم المواطنة  *هل تؤثر طبٌعة األسالٌب االتصالٌة 

 لدى الشباب الجزابري ؟
1
 

 :ومن خبلل هذا التساإل الربٌسً نطرح تساإالتنا الفرعٌة التالٌة 

  ما هو األسلوب االتصالً األكثر انتشارا داخل األسرة المستغانمٌة ؟   

األسرة    باختالف األسلوب االتصالً السابد داخل  ( إٌجابا/سلبا )هل تتأثر قٌم المواطنة     

 ؟(تساهلً/تسلطً/دٌمقراطً)الجزابرٌة 

  هل هناك عالقة بٌن المستوى االقتصادي لألسرة و بٌن طبٌعة األسالٌب االتصالٌة المعتمدة 

 فٌها ؟

هل ٌلعب نمط أو أسلوب االتصال فً األسرة دورا فً تأثٌر على عملٌة المشاركة السٌاسٌة    

 لدى الشاب؟

 :الفرضٌات 

                                                             
لقد اعتمدنا على مفهوم األسالٌب االتصالٌة من خالل دراسة سهٌر إبراهٌم محمد إبراهٌم ، المعنونة بالعالقة بٌن شبكة االتصال داخل األسرة و بٌن  - *

و التً بٌنت فٌها ثالثة أسالٌب اتصالٌة داخل األسرة و من خالل ذلك سنحاول االعتماد على هذه األسالٌب . اختٌار المراهقٌن لجماعة الرفاق الغٌر السوٌة

 .(انظر الدراسات السابقة )فً دراستنا



 

تعتبر الفرضٌات كحل مإقت لمشكلة البحث حٌث تلعب دورا هاما فً كشؾ ؼموض و إزالة 

أولٌة  و انطبلقا من إشكالٌة البحث المطروحة و دراسات االستكشافٌة بعض من عقبات البحث

:  قمنا بطرح بعض الفروض التً سنحاول من خبللها رسم معالم بحثنا هذا و كانت كالتالً 

المستوى التعلٌمً للوالدٌن ٌؤثر فً شكل األسلوب االتصالً المتبع داخل األسرة     - 

 .المستغانمٌة 

 .طبٌعة األسالٌب االتصالٌة داخل األسرة تتأثر بمستواها االقتصادي -

 .عملٌة المشاركة السٌاسٌة عند الشاب تتأثر باألسلوب االتصالً السابد داخل األسرة - 

   داخل األسرة فً ترسٌخ المسار سابدٌوجد عالقة  لطبٌعة األسلوب االتصالً ال -

 .  عند الشبابلمواطنةل يقٌمال

 

 

 

 

 : أهداف الدراسة 

إن الؽرض من القٌام بالبحوث االجتماعٌة هو السعً إلى دراسة الظواهر االجتماعٌة المختلفة و 

تقصً مختلؾ تمظهراتها ، لذا فإن كل بحث ٌسعى للوصول إلى أهداؾ معٌنة و موضوعٌة من 

خبلل دراسته لتلك الظواهر، سعٌا للوصول إلى نتابج معٌنة من خبلل تلك الدراسات العلمٌة 

 :المختلفة، و نسعى من خبلل دراساتنا هذه الوصول إلى بعض األهداؾ منها 

إثراء البحث السوسٌولوجً محاولة الوصول إلى منطلق نظري ٌمكننا من تفسٌر معطى  - 1

األسرة الجزابرٌة من منظور آخر و المتمثل فً الحقل االتصالً داخل األسرة أو كما ٌسمى 

 . االتصال األسري



 

 التعرؾ على الفضاء االتصالً األسري لؤلسرة الجزابرٌة و طبٌعة التواصل بٌن مختلؾ – 2

األشكال األسرٌة داخل المجتمع الجزابري ، من خبلل تقصً األسالٌب االتصالٌة الرابجة داخل 

 .األسرة الجزابرٌة 

محاولة معرفة دور األسالٌب االتصالٌة داخل األسرة الجزابرٌة و تؤثٌرها فً عملٌة تبنً الشاب 

لمفاهٌم المواطنة من احترام لآلخر و اإلٌمان بآلٌة الحقوق و الواجبات و مفهوم الحس المدنً و 

 .المواطن الصالح 

 القٌام بدراسة مٌدانٌة قصد االنتقال من الشق النظري للتفسٌر إلى المٌدان قصد تقدٌم معطٌات –3

 .تمنحنا تحلٌبل واقعٌا للظاهرة المدروسة

تركٌز الدراسة حول مفهوم المواطنة و محاولة مقارنة الواقع االجتماعً بالمنظومة  - 4

المفاهٌمٌة لها لدى الشباب الجزابري ، قصد  جلب أنظار المسإولٌن لمكانة األسرة و االتصال 

 .داخلها ، باعتبارها أحد الشروط األساسٌة و الفعالة فً تكوٌن أسس المواطنة الراشدة

 

  :أهمٌة الدراسة 

من المعروؾ أن أي دراسة تكتسً نوعا من األهمٌة على مختلؾ األوجه ، وقد حاولنا السعً فً 

دراستنا هذه التركٌز على بعض الجوانب استكشافا لمعطٌات جدٌدة حول واقع االتصال داخل 

 .األسرة الجزابرٌة

الفترة الراهنة التً تشهدها معظم دول العالم العربً من حراك اجتماعً و سٌاسً ، و محاولة -

الحدٌث عن حمى دمقرطة البلدان العربٌة ذات الطابع االستبدادي فً أؼلبها و أنظمتها الشمولٌة ، 

 .و ضرورة ترسٌخ مفاهٌم حقوق اإلنسان و الدٌمقراطٌة و الحس المدنً

 إضافة دراسة تقدم تحلٌبل لعبلقة البنٌة االتصالٌة داخل األسرة و تؤثٌرها على مختلؾ القٌم عند -

 .الشباب

 الوصول إلى منطلق نظري ٌمكننا من تفسٌر آلٌة االتصال داخل األسرة الجزابرٌة- 



 

 الكشؾ عن األسالٌب االتصالٌة السابدة و المنتشرة داخل األسرة الجزابرٌة- 

فً  (اٌجابً/ سلبً)فهم أثر األسالٌب االتصالٌة السابدة فً األسرة الجزابرٌة و طبٌعة تؤثٌرها - 

 .عملٌة إنتاج المواطن الصالح

معرفة قابلٌة اكتساب الشاب الجزابري لمفاهٌم المواطنة و الحس المدنً و مدى تؤثٌر طبٌعة 

 .االتصال األسري فً عملٌة اكتساب هذه القٌم

تعمٌق البحث فً منظومة قٌم المواطنة و محاولة معرفة عبلقة الجانب االتصالً لؤلسرة بالتنشبة 

السٌاسٌة ، فً ظل التركٌز على الشباب لما تشهده الساحة العربٌة من حراك شبانً من المستوى 

 .األول

 

 

  :أسباب اختٌار الموضوع 

 لقد كانت أهم األسباب الذاتٌة الختٌارنا لموضوع هذا البحث ، هو المحاولة فً :أسباب ذاتٌة 

االستمرار فً مسار اهتماماتنا البحثٌة المتعلقة بمفاهٌم الحداثة و الدٌمقراطٌة و المواطنة ، و 

كإتمام لدراستنا السابقة فً اللٌسانس و المتمثلة فً البنى االجتماعٌة و المواطنة السٌاسٌة فً 

، قررنا طرق الباب من جدٌد فً محاولة تبٌان تؤثٌر المعطى االتصالً  (بالمشاركة)الجزابر 

 . داخل النسق األسري فً ترسٌخ و ؼرس قٌم المواطنة لدى الشاب الجزابري

،   ضرورة التركٌز على االتصال األسري باعتباره نسقا تفاعلٌا داخل األسرة: أسباب موضوعٌة

و محاولة فهم  الطبٌعة االتصالٌة لؤلسرة الجزابرٌة ، التً نحن فً حاجة إلى فهم  أشكال العملٌة 

التفاعلٌة ضمن إطارها ، و محاولة إثراء الجانب الدراسً لسوسٌولوجٌا األسرة بالتطرق إلى 

النظم و األسالٌب االتصالٌة السابدة ضمنها ، و بالتالً فتح األفق لدراسة األسرة من منظور آخر 

قّل ما ٌتطرق له دارسوا علم االجتماع و هو أشكال أو األسالٌب االتصالٌة السابدة أو الؽالبة فً 

 . الوسط األسري



 

الوضعٌة الراهنة التً تمر بها مختلؾ الببلد العربٌة من ثورات و عصٌان مدنً و ما ٌصاحبها 

من حبلت الحراك االجتماعً و السٌاسً ، فٌما ٌسمى بثورات الربٌع العربً و الذي بدأ ٌطرح 

نوعا من الوعً بمفاهٌم جدٌدة بدا ٌدركها المواطن العربً من دٌمقراطٌة و مواطنة و حقوق 

انسان ، و ما ٌنجم عنها من تؤثٌر على مختلؾ النظم و األنساق االجتماعٌة ، السٌاسٌة ، الثقافٌة ، 

الخ، هكذا كانت السبب فً محاولة معرفة مكانة المواطنة كمحرك أساسً لنموذج ..االقتصادٌة 

الدولة العقبلنٌة الحدٌثة، و تجل واضح لفكرة الدٌمقراطٌة و تقاطعاتها من مفاهٌم الحس المدنً و 

حقوق اإلنسان و التعددٌة السٌاسٌة و الثقافٌة و احترام حرٌة الرأي و التعبٌر و صون حقوق 

األقلٌات العرقٌة و الدٌنٌة ، و من هذه الترسانة المفاهٌمٌة المتعلقة بمفهوم المواطنة أردنا تقصً 

مكانة هذه المنظومة عند الشباب الجزابري ، بمحاولة معرفة دور األسرة باعتبارها القناة األولى 

و منبع المنظومة القٌمٌة عند الفرد فً تنمٌتها و ؼرسها مركزٌن على الجانب  للتنشبة االجتماعٌة

 .االتصالً و بالضبط شكل األسالٌب االتصالٌة داخل األسرة فً ذلك 

  :الدراسات السابقة

 إن من اآللٌات المتعارؾ علٌها فً مجال البحث العلمً و المعرفً اعتمادهما على مفهوم 

العلوم ، و بالتالً تكون  التراكمٌة، ذلك أن طبٌعة العلم فً أساسها قابمة على تراكم مختلؾ

الدراسات السابقة منطلقا أساسٌا ألي باحث لتصمٌم مسار بحثه والتً من خبللها، ٌمكن أن ٌحدد 

تساإالته و فروض دراسته المختلفة ، و من خبلل ذلك اعتمدنا على مجموعة من الدراسات 

  :لنرسم معالم بحثنا هذا و نإطره  و هً كاآلتً 

التصال فً األسرة دراسة سوسٌولوجٌة ألسر  دراسة قاضً جٌدة و المعنونة با: الدراسة األولى

 ، و من خبلل هذه الدراسة سعت الباحثة لئلجابة على مجموعة من الجزابر العاصمة و ضواحٌها

التساإالت كان أهمها اإلشكال المتمثل فً محاولة معرفة نوعٌة االتصال ضمن األسر و معرفة 

  .نوعٌة المواضٌع المناقشة بٌن أعضابها

  :و قد عالجت الباحثة موضوعها اعتمادا على مجموعة من الفرضٌات كانت كاآلتً 

 . التربٌة التقلٌدٌة المتلقاة من طرؾ أعضاء األسرة تكون حاجز بٌنهم أثناء عملٌة النقاش – 1

  . المستوى التعلٌمً لؤلولٌاء و عمل األم ٌسهبلن من عملٌة االتصال بٌنهم و بٌن أبنابهم– 2



 

  . التلفزة تعمل على إضعاؾ الحوار فً هذه الجماعة– 3

ولقد اعتمدت الباحثة فً دراستها على منهجٌن هما المنهج اإلحصابً و منهج تحلٌل المحتوى، 

 أسرة، و قد استخدمت الباحثة االستمارة كتقنٌة  و أداة أساسٌة لجمع 35كانت عٌنتها مكونة من 

 .المعطٌات، و قد دعمتها بتقنٌتٌن أخرٌٌن هما التقنٌة السوسٌومترٌة و تقنٌة دراسة الحالة 

و قد وصلت الباحثة إلى مجموعة من النتابج فً استنتاجها العام أن األسر الجزابرٌة فً اؼلبها 

مازالت محافظة رؼم مختلؾ التؽٌرات و التطورات التً حدثت فً مجتمع الجزابري من ثورة 

تحرٌرٌة و من تصنٌع و من وجود لئلعبلم الحدٌث ، رؼم هذا التؤثٌر ترى الباحثة بؤن الطابع 

 و  العام لؤلسر الجزابرٌة مازال ٌحتفظ بطابعه المحافظ من خبلل مجموع القٌم من حٌاء و احترام

 .تقدٌس لمكانة األسرة 

بؤن التربٌة التقلٌدٌة تعتبر كحاجز لعملٌة النقاش بٌن أفراد  فإجابة على الفرضٌة األولى ترى

 .األسرة

أما كإجابة عن الفرضٌة الثانٌة فقد أثبتت الباحثة أن المستوى التعلٌمً للوالدٌن و مهنٌة األم قد 

ٌسهبلن و ٌثرٌان نوعا ما عملٌة النقاش و ٌثري نظر و تفكٌر الوالدٌن فً مناقشة مختلؾ 

 .المواضٌع مع أوالدهم، ٌعنً تحقق جزبً فقط للفرضٌة المطروحة

أما فٌما ٌخص الفرضٌة الثالثة التً ترى بان التلفزة تساهم فً إضعاؾ الحوار األسري فقد 

تحققت مإكدة أن االستمرار فً مشاهدة التلفزة  صارت تعوض الحوار فً األسرة
1.    

بالعالقة بٌن شبكة االتصال  « دراسة سهٌر إبراهٌم احمد إبراهٌم و المعنونة: الدراسة الثانٌة

 أجرٌت هذه الدراسة بمنطقة مدٌنة داخل األسرة وتأثٌرها على اختٌار جماعة الرفاق الغٌر سوٌة

  :نصر بجمهورٌة مصر العربٌة ، سعت فٌها الباحثة لئلجابة على مجموعة من التساإالت أهمها 

  ما أهم أسالٌب االتصال السابدة فً األسرة كما ٌدركها المراهق؟1

  هل تختلؾ المراهق باختبلؾ أسالٌب االتصال السابدة فً األسرة ؟2

                                                             
1

جٌدة قاضً ، االتصال فً األسرة ، دراسة سوسٌولوجٌة ألسر الجزائر العاصمة و ضواحٌها مساهمة بسٌطة فً علم االجتماع األسري و علم ا جتماع -  

عبد الغنً مغربً ، معهد علم االجتماع ، : االتصالً ، مذكرة تخرج غٌر منشورة مقدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً علم االجتماع ، تحت اشراف الدكتور

  .1999:  الجزائر ، السنة الجامعٌة –جامعة الجزائر 



 

 هل ٌختلؾ اختٌار المراهقٌن لجماعة الرفاق ذات السلوكٌات المرؼوبة أو ؼٌر المرؼوبة 3

 باختبلؾ أسالٌب االتصال السابدة فً األسرة؟ 

 :وقد انطلقت من مجموعة من الفروض و التً كانت كالتالً 

باختبلؾ أسالٌب االتصال السابدة فً  (ؼٌر مرؼوبة/مرؼوبة) تختلؾ سلوكٌات المراهقٌن 1

 .(تساهلً/تسلطً/دٌمقراطً)األسرة 

 .عن سلوكٌات جماعة الرفاق (ؼٌر مرؼوبة/مرؼوبة) ال تختلؾ سلوكٌات المراهق 2

 ٌختلؾ اختٌار األبناء المراهقٌن لجماعة الرفاق ذات السلوكٌات المرؼوبة و ؼٌر المرؼوبة 3

 .(تساهلً/تسلطً/دٌمقراطً)باختبلؾ أسالٌب االتصال السابدة فً األسرة

 ال تختلؾ العبلقة بٌن أسالٌب االتصال السابدة فً األسرة و بٌن اختٌار المراهقٌن لجماعة 4

الرفاق ذات السلوكٌات المرؼوبة و الؽٌر المرؼوبة باختبلؾ الجنس، المستوى االجتماعً 

 .   االقتصادي، عمل األم، ؼٌاب أحد الوالدٌن أو كلٌهما

و لقد اعتمدت الباحثة على المنهج اإلحصابً فً دراستها هذه مستخدمة تقنٌة االستمارة و قامت 

 مفردة كعٌنة لمجتمع بحثها ، و المتمثلٌن فً تبلمٌذ مدرستً 230من خبللها باستجواب حوالً 

السعٌدٌة الثانوٌة للبنات و مدرسة مدٌنة نصر النموذجٌة للبنٌن مقسمة استمارة البحث على 

 . لكل منهما115جنسٌن بتساوي 

 :و من خضم هذا سنحاول تقدٌم بعض من االستنتاجات التً استخلصتها الباحثة فً دراستها 

أسلوب االتصال فً األسرة األكثر سٌادة من وجهة نظر األبناء المراهقٌن هو األسلوب 

 .الدٌمقراطً ٌلٌه األسلوب التساهلً ثم ٌلٌه األسلوب التسلطً

توجد عبلقة بٌن أسالٌب االتصال السابدة فً األسر المصرٌة موضوع الدراسة و بٌن اختٌار 

 .جماعة الرفاق ذات السلوكٌات المرؼوبة و ؼٌر المرؼوبة

تختلؾ سلوكٌات األبناء المراهقٌن باختبلؾ أسالٌب االتصال السابدة فً األسرة، حٌث تقترن 

السلوكٌات المرؼوبة لدى األبناء المراهقٌن بؤسلوب االتصال الدٌمقراطً فً حٌن تقترن 



 

السلوكٌات ؼٌر المرؼوبة بؤسلوب االتصال ألتساهلً و تتساوى السلوكٌات المرؼوبة و ؼٌر 

 . 1«المرؼوبة فً ظل أسلوب االتصال التسلطً

، بعوابق االتصال فً العابلة الجزابرٌة » دراسة الباحثة أمال خٌاطً و المعنونة: الدراسة الثالثة

أجرٌت الدراسة بمدٌنة عٌن الدفلى الجزابرٌة ، و قد سعت الباحثة  من خبللها لئلجابة على 

 :تساإل ربٌسً تم طرحه كاآلتً 

إلى أي حد ٌمكن أن تسهم السٌاقات االجتماعٌة الثقافٌة ، االقتصادٌة و النفسٌة فً تحدٌد طبٌعة 

 العملٌة االتصالٌة على مستوى العابلة الجزابرٌة؟

 :لتطرح بعض األسبلة الثانوٌة التالٌة

 ما مستوى تؤثٌر البٌبة االقتصادٌة على العملٌة االتصالٌة للعابلة الجزابرٌة؟

إلى أي حد ٌمكن للمعطٌات االجتماعٌة أن تشكل بالنسبة للعملٌة االتصالٌة المعوقات دون كمال 

 هاته العملٌة نحو االنسجام و التوافق بٌن أفراد العابلة؟

 ما مدى تؤثٌر الجوانب النفسٌة لؤلفراد فً العابلة على العملٌة االتصال بٌنهم؟

 إلى أي مستوى ٌمكن اعتبار المنظومة القٌمٌة االجتماعٌة مواتٌة من أجل اتصال فعال و ناجح ؟

  :و قد انطلقت الباحثة من بعض الفروض التً نذكرها على التوالً 

تتؤثر العملٌة االتصالٌة على مستوى العابلة إلى حد كبٌر بالسٌاقات االجتماعٌة الثقافٌة و 

 .االقتصادٌة و النفسٌة

تعد البٌبة االقتصادٌة عامبل مإثرا من شؤنه أن ٌحول دون اتصال فعال بٌن أفراد العابلة 

 .الجزابرٌة

ترتبط المعطٌات االجتماعٌة ارتباطا وثٌقا بطبٌعة العملٌة االتصالٌة على مستوى العابلة 

 .الجزابرٌة

                                                             
سهٌر ابراهٌم احمد ابراهٌم ، العالقة بٌن شبكة االتصال داخل األسرة و بٌن اختٌار المراهقٌن لجماعة الرفاق الغٌر سوٌة ، مذكرة تخرج مقدمة لنٌل -  1

 جمهورٌة مصر –أمٌنة محمد كاظم ، أسماء عبد المنعم ابراهٌم ، جامعة عٌن شمس : شهادة ماجستٌر فً علم النفس التعلٌمً ، تحت اشراف الدكتورتٌن 

  .2001العربٌة ، 



 

 . فً االتصال بٌن أفراد العابلة للرهانات النفسٌة األثر الفعال

تحدد طبٌعة االتصال من ناحٌة اضطرابها أو فعالٌتها تبعا للمنظومة القٌمٌة االجتماعٌة التً 

 . تجري فً ظلها العملٌة االتصالٌة

و لقد اعتمدت الباحثة فً دراستها على المنهج الوصفً فكانت دراستها كٌفٌة استخدمت من 

 100خبللها تقنٌتٌن هما المبلحظة  و المقابلة ، و تم من خبلل هذه الشبكة استجواب حوالً 

مبحوث كعٌنة ممثلة لمجتمع البحث عن طرٌق المقابلة بمختلؾ أنواعها، أما فٌما ٌخص تقنٌة 

المبلحظة فقد كانت من خبلل االعتماد على المبلحظة بالمشاركة حٌث أن الباحثة قامت بجمع 

.مبلحظاتها وتدوٌنها ضمن األفراد و المجتمع التً كانت تعاٌشه
 
 

و قد وصلت الباحثة فً دراستها هذه إلى مجموعة من النتابج و التً ٌمكن أن نذكر بعضا منها 

  :كالتالً 

إن التؽٌرات االجتماعٌة طرأت على المجتمع الجزابري ، و امتدت تؤثٌراتها إلى بنٌة العابلة 

الجزابرٌة، حٌث سمح هذا التؽٌر االجتماعً بظهور رؼبة فً جو اتصالً تسوده تفاعبلت تستند 

 .أكثر على قواعد التسامح و الدٌمقراطٌة بٌن الذكر و األنثى

المجتمع الجزابري كمزٌج من المجتمع التقلٌدي و المجتمع الحدٌث ، مما جعل كل الباحثٌن 

 .ٌجزمون على ازدواجٌة قٌمته و سلوكٌاته و ثقافٌته

و ترى الباحثة أن المجتمع الجزابري تقلٌدي فً واقعه و ٌبحث عن الحداثة فً تطلعاته، هذا ما 

ٌتجلى لنا فً مإسسة العابلة التً ٌشكل نسقها القٌم الثقافٌة و األعراؾ و التقالٌد، إذ ٌبدو انه ال 

ٌمكن فصل العابلة عن مرجعٌتها الثقافٌة و الدٌنٌة و مخٌالها االجتماعً اللذٌن كانا سببٌن فً 

حٌث أن نظام القرابة و ....استقرارهما و استمرارها كؤتم نسق اتصالً عرفه التبادل اإلنسانً

التضامن االجتماعً و قٌم التعاون و التآزر و التكفل االجتماعً المستمدة من قٌم المجتمع و 

دٌنه، كلها أفرزت نمطا من العابلة ٌمثل نموذجا اسرٌا متمٌزا ٌتوسط األسرة النووٌة و العابلة 

.الممتدة
 
 

األسرة تبدو نووٌة فً ظاهرها أما فً الواقع تبقى معلنة للوالء االجتماعً و الرمزي لؤلسرة 

 .الممتدة بحكم شبكة قوٌة من العبلقات االجتماعٌة القرابٌة و المجالٌة



 

تتؤثر العبلقات الداخلٌة للعابلة الجزابرٌة بالمشاكل المادٌة كضٌق المجال السكنً، كما أن عامل 

التخلً عن المسإولٌات المادٌة هو اآلخر ٌساهم فً اضطراب عملٌة االتصال بسبب انخفاض 

 .دخل العابلة

تبرز العوابق االتصالٌة داخل العابلة الجزابرٌة كلما كان طرفا العملٌة االتصالٌة ال ٌحاول 

 .التوصل نوع من االتفاق بل ٌحاول كل طرؾ تحقٌق أمور مختلفة

االتصال ٌتم من مخزون المعانً و الخبرات االجتماعٌة و السلوك االتصالً الظاهر ألفراد 

 1.«العابلة

بأثر االنفتاح الثقافً على مفهوم  دراسة عثمان بن صالح العامر و المعنونة » :الدراسة الرابعة

، وقد كانت هذه الدراسة االستكشافٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة، المواطنة لدى الشباب السعودي

 :التالًكصاغ الباحث مشكلة دراسته فً تساإل الربٌسً كان وقد 

   إلى أي مدى أثر االنفتاح الثقافً على مفهوم وأبعاد المواطنة لدى الشباب السعودي ؟

 :لٌتناول الباحث تساإالت فرعٌة أخرى كانت كاآلتً

 ما مفهوم المواطنة وما أهم المتؽٌرات العالمٌة المإثرة على أبعاده  ؟- 1س

التعددٌة وقبول – االنتماء – الهوٌة  )ما مدى وعً الشباب السعودي بؤبعاد المواطنة - 2س

 ؟ (الحرٌة والمشاركة السٌاسٌة – اآلخر 

هل ٌختلؾ وعً الشباب السعودي بؤبعاد المواطنة باختبلؾ الجنس ونوع تعلٌمه ومحل - 3س

 إقامته ، ومستوى دخل أسرته والحالة التعلٌمٌة للوالد ؟

 كٌؾ ٌمكن تفعٌل مبدأ المواطنة لمواجهة تحدٌات العصر ؟- 4س

 :أداة الدراسة 

                                                             
خٌاطً ،عوائق االتصال فً العائلة الجزائرٌة، مذكرة تخرج غٌر منشورة مقدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً اإلرشاد و الصحة النفسٌة،جامعة الجزائر آمال - 1

 . 2008/2009علً قاسً ، السنة الجامعٌة :  الجزائر ،تحت اشراف الدكتور –
 



 

على ضوء الدراسة و فً  تحلٌله لمفهوم المواطنة وتحدٌد أبعادها قام الباحث بإعداد استمارة 

، موزعة على األبعاد األربعة ( سلبٌة وإٌجابٌة ) فقرة فً صورتها النهابٌة (56)مكونة من 

 .(الحرٌة والمشاركة السٌاسٌة – التعددٌة وقبول اآلخر – االنتماء – الهوٌة  )للمواطنة 

من شباب المملكة  (544)أجرٌت الدراسة على عٌنة عشوابٌة بلؽت : عٌنة الدراسة و ثبات األداة

جامعة - كلٌات المعلمٌن )الذٌن هم على مقاعد الدراسة الجامعٌة  (ذكوراًا وإناثاًا  )العربٌة السعودٌة

كلٌة التربٌة للبنات - كلٌة المجتمع بمنطقة حابل/جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- الملك سعود

حٌث تم تطبٌق  (ثبات اإلعادة)قام الباحث بالتؤكد من ثبات األداة من خبلل معامل  (بمنطقة حابل

األداة على عٌنة استطبلعٌة من أفراد مجتمع الدراسة وبعد أسبوعٌن تم إعادة التطبٌق وتم حساب 

، كما قام الباحث بالتؤكد من ثبات (0.84)بٌن التطبٌقٌن وقد بلؽت قٌمته  (ارتباط بٌرسون)معامل 

وٌعتبر هذا كافٌا ألؼراض تطبٌق  (0.81)األداة وفق معالم االتساق الداخلً وقد بلؽت قٌمته 

«. األداة
1
 

بدور المؤسسة التعلٌمٌة فً  دراسة الباحثة راضٌة بوزٌان و المعنونة «: الدراسة الخامسة

أجرت الباحثة هذه الدراسة بوالٌة تكوٌن روح المواطنة لدى التالمٌذ المدرسة اإلكمالٌة نموذجا 

عنابة الجزابرٌة ، محاولة فهم العبلقة بٌن المإسسة التعلٌمٌة و دورها فً تفعٌل قٌم المواطنة 

 :منطلقة من عدة تساإالت أساسٌة نذكرها كاآلتً 

 ما هو مفهوم المواطنة من منظور علم االجتماع؟

 هل هناك اختبلؾ فً تجسٌد قٌم المواطنة بٌن المبدأ و التطبٌق؟

هل أن إرساء دعابم المواطنة انطبلقا من النظام السٌاسً ٌنعكس بالضرورة على النظام 

 التربوي؟

 ما هً العبلقة بٌن المواطنة و المإسسة التعلٌمٌة؟

أداة فاعلة لتكوٌن روح - المدرسة اإلكمالٌة نموذجا- هل ٌمكن اعتبار المإسسة التعلٌمٌة الجزابرٌة

 المواطنة و تجسٌد قٌم الحس المدنً؟

                                                             
عثمان بن صالح  العامر، أثر االنفتاح الثقافً على قٌم المواطنة لدى الشباب السعودي ، موقع منتدٌات شبكة األمن الفكري ،  -  1

http://amnfkri.com/articles.php?action=show&id=1445 ، 8 0 07 : 22 ، 2011 جوان .  

http://amnfkri.com/articles.php?action=show&id=1445


 

 :كما أضافت الباحثة عددا من األسبلة الفرعٌة 

 ما هو دور المعلم فً تكوٌن روح المواطنة ؟

 ما هو دور اإلدارة المدرسٌة فً تجسٌد هذا المسعى ؟

 هل المواد االجتماعٌة تساهم بشكل فعال فً تكوٌن روح المواطنة ؟ 

 هل الكتاب المدرسً لهذه المواد ٌعكس هذه اإلرادة ؟

  ٌبرز هذا االهتمام؟– االجتماعٌة –هل الحجم الساعً لهذه المواد 

و لقد اعتمدت الباحثة فً دراستها هذه على النموذج االستقرابً ، مستخدمة المنهج الوصفً 

التحلٌلً، معتمدٌن على مجموعة من التقنٌات الستنطاق مٌدان البحث كانت االستمارة كتقنٌة 

أساسٌة هامة فً جمع المعطٌات إضافة إلى تقنٌات مدعمة كالمقابلة و المبلحظة، تم توزٌع 

 من مجتمع البحث الكلً % 50 اكمالٌة ممثلة عٌنتنا البحثٌة و التً تقدر ب 31االستمارات فً 

 اكمالٌة فً الوالٌة بطرٌقة احتمالٌة ، و من خبللها أٌضا تم توزٌع تلك 62المكون من 

 قطاعات من مجتمع 6 معلم موزعٌن على 103االستمارات على المعلمٌن و المقدر عددهم ب   

البحث، إضافة إلى اعتمادها على تقنٌة تحلٌل المضمون بتحلٌلها لكتب مواد العلوم االجتماعٌة و 

 .بعض التعلٌمات و المنشورات الوزارٌة

 :و قد وصلت الباحثة إلى مجموعة من النتابج التً ٌمكن أن نذكر منها 

أن مفهوم لمواطنة من منظور علم االجتماع هً نتاج الفضاء الؽربً ، متسلسلة من حركة - 

أفكار تنظٌرٌة ذات مسار طوٌل ، متمثلة فً حصٌلة متجددة لسٌرورة تارٌخٌة سابرة وفق 

 :محددات تارٌخٌة ثبلث 

             مرحلة ما قبل الفكر السٌاسً

             مرحلة الفكر السٌاسً 

 (الدولة )            مرحلة علمنة السٌاسً المإسساتً



 

تجسٌد قٌم المواطنة بٌن المبدأ و التطبٌق، ال ٌزال ٌعرؾ تفاوتا، هذا األخٌر الذي ٌزداد اتساعا - 

انطبلقا من الهوة بٌن النصوص الدستورٌة المكرسة لحقوق اإلنسان و المواطن و مدى احترامها 

 .  و الممارسة الفعلٌة لها

هناك عبلقة وطٌدة بٌن المواطنة و المإسسة التعلٌمٌة انطبلقا من تنمٌة الشعور باالنتماء و - 

 .المشاركة االٌجابٌة

تساهم المإسسة التعلٌمٌة الجزابرٌة بشكل متوسط الفعالٌة فً إرساء دعابم المواطنة على - 

 .1«(الممارسة الفعلٌة)و التطبٌق  (المضامٌن التربوٌة)مستوى المبدأ

 : مستخلص الدراسات

لقد جمعنا من مختلؾ هذه الدراسات المنطلقات األساسٌة التً من خبللها قمنا بترشٌد مسار 

 المحدد النظري األساسً “آمال خٌاطً ” و “ قاضً جٌدة ”دراستنا ، فقد كانت كل من دراستً

الذي أقمنا و استقٌنا منه دالالت الدراسة النظرٌة التً قمنا بها فٌما ٌخص االتصال األسري 

 فً تحدٌد المسار القٌمً النظري لدراسة المواطنة ، ” دراسة عثمان بن صالح عامر“إضافة إلى

 كمسار أساسً مإطر لمسار البحث “سهٌر إبراهٌم احمد إبراهٌم”ثم اعتمادنا على دراسة 

المٌدانً و ربط أبعاد الفصول النظرٌة بمٌدان الدراسة األسالٌب االتصالٌة األسرٌة ، إضافة 

لدراسة راضٌة بوزٌان حول المواطنة لنستكشؾ آلٌات تحققها المٌدانٌة من الدراسة التً قامت بها 

و بالتالً جمعنا هذه الدراسات و استقٌنا منها ما ٌبلبم طبٌعة دراستنا فً التقصً الفرضٌات لتً 

 .قمنا باختبارها

  :تحدٌد المفاهٌم 

 Communication ٌتفق معظم الباحثٌن و الدارسٌن على أن األصل فً كلمة االتصال :االتصال 

 بمعنى ٌتربع أو ٌشٌع عن طرٌق المشاركة Communicateتشتق من األصل البلتٌنً للفعل 

 Commun و معناها Communisوٌرى البعض اآلخر أن هذا اللفظ ٌرجع إلى الكلمة البلتٌنٌة 

 .بمعنى عام أو مشترك
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انتقال المعلومات و األفكار، أو االتجاهات و العواطؾ من شخص أو  »و ٌمكن تعرٌفه على أنه 

جماعة أخرى من خبلل الرموز، و ٌوصؾ االتصال بؤنه فعال حٌنما ٌكون المعنى الذي ٌقصده 

 و االتصال هو أساس كل تفاعل اجتماعً، فهو .المرسل هو الذي ٌصل بالفعل إلى المستقبل 

 1 .«ٌمكننا من نقل معارفنا، و ٌٌسر التفاهم بٌن األفراد

 أو أشخاص ، /عملٌة دٌنامٌكٌة ٌقوم بها شخص ما»فٌرى خلٌل أبو أصبع أن االتصال عبارة عن 

بنقل رسالة تحمل المعلومات أو اآلراء أو االتجاهات أو المشاعر إلى آخرٌن لتحقٌق هدؾ ما عن 

بؽض النظر عما قد  ( بٌبة اتصالٌة/أو سٌاق )طرٌق الرموز ، لتحقٌق استجابة ما ، فً ظرؾ ما

 . «ٌعترضها من تشوٌش
2
  

 العملٌة أو الطرٌقة التً تنتقل بها األفكار و »أما محمود العودة فٌرى بان االتصال هو تلك

المعلومات بٌن الناس داخل نسق اجتماعً معٌن ٌختلؾ من حٌث الحجم و من حٌث محتوى 

العبلقات المتضمنة فٌه ، بمعنى أن هذا النسق االجتماعً قد ٌكون مجرد عبلقة ثنابٌة نمطٌة بٌن 

شخصٌن أو جماعة صؽٌرة أو مجتمع محلً أو مجتمع قومً او حتى مجتمع إنسانً ككل
3
»  

هو العملٌة أو الطرٌقة التً ٌتم عن طرٌقها انتقال المعرفة من شخص إلى آخر حتى تصبح 

مشاعا بٌنهما وتإدي إلى التفاهم بٌن هذٌن الشخصٌن أو أكثر وبذلك ٌصبح لهذه العملٌة عناصر 

ومكونات و اتجاه تسٌر فٌه و اتجاه تسعى إلى تحقٌقه و مجال تعمل فٌه و ٌإثر فٌها
4
  

نموذج االتصاالت بٌن أعضاء جماعة ما و االتصال لٌس متعادال فً كمه أو  : شبكة االتصال

 فبعض األفراد ٌتصلون بؤفراد معٌنٌن أكثر من اتصالهم بؽٌرهم .كثافته بٌن جمٌع أفراد الجماعة

من األفراد ، و تتؤثر نماذج االتصال بعوامل مختلفة مثل رسمٌة أو عدم رسمٌة الجماعة ، و 

درجة العبلقات بٌن األعضاء و أهداؾ الجماعة و الفروق بٌن األعضاء فً المكانة و مستوٌات 

التفضٌل لدى األعضاء ، و ٌمكن أن ٌتؽٌر نموذج االتصال فً جماعة معٌنة طبقا للتؽٌرات التً 

    5 .تطرأ على نشاط الجماعة 
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هً أحد النظم االجتماعٌة األساسٌة وأقدمها تطلق كلمة عابلة أو أسرة معقدة أو مركبة  :األسرة 

على الجماعة التً تقٌم فً مسكن واحد وتشمل الزوج والزوجة وأوالدهما ؼٌر المتزوجٌن 

والمتزوجٌن وأبنابهم وؼٌرهم من األقارب كالعم والعمة واالبنة واألرامل واألجداد واألقارب 

واألصهار واألحفاد الذٌـن ٌقٌمون فً مسكن واحد تحت إشراؾ ربٌس العابلة 
1

، وٌعرؾ كل من 

 فً كتابهما األسرة على أنها جماعة من األفراد ٌربطهم الزواج والدم أو التبنً لوكو بٌرجس 

ٌإلفون بٌتا واحدا ٌتفاعلون سوٌا ولكل دوره المحدد كزوج، زوجة، أب، أم أو أخت مكونٌـن 

ثقافـة مشتركـة
2
على أنها جماعة من األفراد تقوم العبلقات فٌما بٌنهم كنجز لً دافز  وٌعرفهـا ،

على أساس قرابة العصب وهم أقارب بعضهم للبعض األخر، وقد وجد اختبلؾ طفٌؾ بٌن 

العلماء على أسبقٌة األسرة األموسٌة عن األبوٌة والراجح أن األولى أسبق، كما أن األسرة هً 

كنظام ٌمتاز بخاصٌة الدوام أما على مستوى األفراد فهً نسبٌة بوفاة اآلباء أو بخروج األبناء عن 

سقؾ البٌت وهذا األخٌر هو مظلة كل زواج وهو كابن أما فً أسرة الزوج أو الزوجة أو بمعزل 

عنهما كما أن كل فتى أو فتاة هً مإهلة مستقببل ومإهل لٌكونا أسرة مستقلة بعد ما كانوا أبناءا 

تابعٌن ألسرة ما وهذا باعتبار عملٌة التناسل لٌجدوا أنفسهم فً مرحلة ما أجدادا على حٌن ٌبدأ 

أبنابهم بإقامة أسرهم الخاصة بهم أٌضا وتتؽٌر أدوار األسرة عندما ٌتحرك الفرد عبر دورة الحٌاة 

فٌها
3
. 

و قصدنا باألسرة المستؽانمٌة اجرابٌا فً دراستنا مجموع األسر القاطنة : األسرة المستغانمٌة 

بحً تٌجدٌت فً مدٌنة مستؽانم ، ٌمتاز الحً بطابعه السكنً القدٌم ، و تشابه شوارعه باحٌاء 

القصبة فً الجزابر العاصمة ، مشهور كونه ٌمتاز بشكل واضح من التضامن اآللً مثله مثل بقٌة 

 .المجتمعات التقلٌدٌة فً الجزابر 

 » ترى زٌنب عبد الرزاق ؼرٌب أن شبكة االتصال األسري عبارة عن  : ياالتصال األسر

ٌمثل أسالٌب االتصال من خبلل االدراكات المتبادلة ألفراد األسرة لهذه األسالٌب،  نموذج أسري

و توجد عوامل عدٌدة تتدخل فً تكوٌن إدراكات الفرد مثل حالته النفسٌة و الفسٌولوجٌة و دوافعه 
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و اتجاهاته المسبقة ، و من ثم ال ٌمكن أن ٌلؽى أثر التنشبة االجتماعٌة و المجتمع فً عملٌة 

اإلدراك االجتماعٌة
1
     . و االتصالٌة التً تحدث ضمن نطاق األسرة«

ٌمكن اعتبار االتصال األسري احد أنواع االتصاالت التً ٌمكن أن نعرفها إجرابٌا على أنها 

الكٌفٌة التً ٌتم من خبللها نقل المعانً واألفكار وفهم الرسابل العبلبقٌة و تمرٌر الرموز و 

مختلؾ القٌم واآلراء من خبلل إقامة عبلقة اجتماعٌة تفاعلٌة بٌن أفراد األسرة التً ٌمكننا اعتبار 

 .فضابها نسقا اتصالٌا وذلك بتوفر اؼلب عناصر العملٌة االتصالٌة فٌها

ال ٌنكر أحد المكانة المهمة لمفهوم القٌمة فً حقول العلوم االجتماعٌة كلها ، فهً تعتبر : القٌم 

أحد المرتكزات التً تتناولها مختلؾ تخصصاتها العلمٌة ، لذا رأٌنا وجوب تحدٌد هذا المفهوم 

 قٌم النوع – ج –القٌمة : حتى نقدم نظرة افضل للبحث و للقارئ ، فالقٌمة تعرؾ لؽوٌا على انها 

 قامته “  ” قٌمة االنسان” ، “ ال قٌمة له ” و“ذو قٌمة”أي الثمن الذي ٌعادل المتاع نقول : من قام 

“ 
2

 ، مشتقة من الفعل قام الذي ٌتمٌز بتعدد مصادره و اشتقاقاته التً تختلؾ معانٌها حسب 

 .  موردها من الكبلم 

 عبارة عن »اما اصطبلحا فٌمكن تقدٌمها مفاهٌمٌا طبقا للمفهوم البارسونزي على أن القٌم 

مرجعٌة اجتماعٌة مشتركة ، محددة اجتماعٌا و ثقافٌا ، و أنها تتضمن مقارنة بٌن البدابل المتاحة 

أمام الفاعل فً المواقؾ االجتماعٌة ، و مع ان أبعاد توجهات الفعل تشتمل على توجهات دافعٌة ، 

و أخرى قٌمٌة فقد أكد تالكوت بارسونز على أهمٌة الجانب الثقافً فً التوجهات القٌمٌة ، و رؼم 

وجود إطار عام مشترك للقٌم ، فهً تتباٌن حسب وظابفها فً النسق االجتماعً ، حسب أدوارها 

«فً تحقٌق تكامل شخصٌة الفرد 
3
. 

 مجموعة من المعتقدات ، التً »و قد عرفها الباحث االجتماعً علً عبد الرزاق جلبً على انها 

تتسم بقدر من االستمرار النسبً ، و التً تمثل موجهات لؤلشخاص نحو ؼاٌات ووسابل لتحقٌقها، 

او انماط سلوكٌة ٌفضلها او ٌختارها هإوالء األشخاص بدٌبل لؽٌرها ، و تنشؤ هذه الموجهات بٌن 

الشخصٌة و الواقع االجتماعً االقتصادي و الثقافً ، و تفصح القٌم عن نفسها فً المواقؾ و 
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االتجاهات و السلوك اللفظً و السلوك الفعلً و العواطؾ التً ٌكونها األفراد نحو موضوعات 

«معٌنة
1
   

القٌم هً مجموع المعتقدات و االتجاهات حول مختلؾ األمور و التً تتصؾ بطبٌعتها : إجرابٌا 

النسبٌة ، و تعتبر الموجه لتصرفات األفراد و أفعالهم و اختٌاراتهم المختلفة ، حٌث تكون الموجه 

للسلوك و المنظمة لمجموع العبلقات فً مختلؾ المجاالت االقتصادٌة و النفسٌة و االجتماعٌة و 

الخ ، كما تعتبر المحدد للفرد لكل ما هو مرؼوب فٌه او ؼٌر مرؼوب فٌه ، و تكون ...السٌاسٌة 

مكتسبة على خلفٌة المسارات التنشبوٌة من خبلل مختلؾ مإسسات التنشبة االجتماعٌة انطبلقا من 

األسرة ، و بالتالً ٌحدد الفرد من خبلل مختلؾ مستوٌاته القٌمٌة و ٌقٌم حكمه حول متعدد 

 . المكونات الثقافٌة و مختلؾ التفضٌبلت االجتماعٌة المحددة للكٌوننة المجتمعٌة 

إن مفهوم المواطنة أو كما ٌسمٌه العدٌد من المفكرٌن المواطنة من بٌن : )المواطنٌة  ( المواطنة

أهم المفاهٌم التً نسعى إلى االرتكاز علٌها من خبلل دراستنا هذه ، فهً مستقاة من كلمة 

التً تعنً الفرد فً الدولة المعبر عن أرابه و أفكاره اتجاه واجباته وحقوقه السٌاسٌة ]و (ة)مواطن

]
2

،  و قد اختلفت و تعددت التعرٌفات و المفاهٌم التً بٌنت ماهٌتها فتعرفها دابرة المعارؾ 

تدل ضمنا "، و أنها "عبلقة بٌن فرد  ودولة كما ٌحددها قانون تلك الدولة»"البرٌطانٌة على أنها 

 و على الرؼم من أن الجنسٌة ؼالبا ما ."على مرتبة من الحرٌة مع ما ٌصاحبها من مسإولٌات

تكون مرادفة للمواطنة، حٌث تتضمن عبلقة بٌن فرد و دولة ،إال أنها تعنً امتٌازات أخرى 

على وجه العموم تسبػ على المواطن حقوقا "خاصة، منها الحماٌة فً الخارج ، و المواطنة 

"سٌاسٌة مثل حق االنتخاب و تولً المناصب العامة
3
» . 

إلى األمة أو  اصطبلح ٌشٌر إلى االنتماء»أما الموسوعة العربٌة العالمٌة تعرفها على أنها

«الوطن
4

، و ٌراها مان مٌشٌل فً موسوعة العلوم االجتماعٌة على أنها الصفة التً ٌنالها الفرد 

لٌتمتع بالمشاركة الكاملة فً دولة لها حدود إقلٌمٌة
5
. 
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كما ٌمكن تعرٌؾ المواطنة بؤنها مكانة أو عبلقة اجتماعٌة تقوم بٌن شخص طبٌعً، و بٌن  

، و من خبلل هذه العبلقة ٌقدم الطرؾ األول الوالء، و  ٌتولى الثانً مهمة (دولة)مجتمع سٌاسً 

الحماٌة و تتحدد هذه العبلقة بٌن الشخص و الدولة عن طرٌق القانون كما ٌحكمها مبدأ المساواة ، 

كذلك تشٌر المواطنة فً القانون الدولً إلى فكرة القومٌة ، و ذلك بالرؼم أن المصطلح األخٌر 

أوسع فً معناه من األول، و طالما أن المواطنة تقتصر فقط على األشخاص الذٌن تمنحهم الدولة 

 و لقد استخدم المصطلح .حقوقا معٌنة، فإن المنظمات و الشركات المساهمة لها قومٌة ال مواطنة

فً علم االجتماع لئلشارة إلى التزامات متبادلة من جانب األشخاص و الدولة ، فالشخص ٌحصل 

على بعض الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة نتٌجة انتمابه إلى مجتمع سٌاسً معٌن لكن لٌه فً نفس 

1.الوقت أن ٌإدي بعض الواجبات
 

 /citizenship  )الطبقة االجتــماعٌة /  فً مـإلفه المواطنـة (Marshall)و لقد ناقـش مارشــال 

class social – Cambridge university press ) تطور المواطنة فً ضوء تؽٌر مفهوم

الحقوق و الواجبات فً القرن التاسع عشر فً برٌطانٌا حٌث الحظ ان هذا التؽٌر كان ٌتمثل فً 

 . و من ممارسة الحقوق السٌاسٌة الى الحقوق االجتماعٌة.الحقوق القانونٌة إلى الحقوق السٌاسٌة 

 األول الحقوق السٌاسٌة التً : أن فكرة المواطنة ذات جانبٌن (D.W.Borgan)كذلك أكد بورجان 

تمنحها الدولة للشخص حٌن تستعٌن بآرابه فً وضع و تنفٌذ السٌاسة ، والثانً التزامه باإلسهام 

2.الفعال ، و خضوعه لما ٌترتب على ذلك من نتابج
 

 إذن المواطنة تعنً من بٌن ما تعنٌه االعتراؾ الشرعً و الدستوري بحق :التعرٌؾ اإلجرابً 

و فً تقرٌر شإونه، و لعل كافة ركابز المواطنة تستند فً  الفرد فً المشاركة و إدارة الببلد

عمقها و شرعانٌتها إلى منظومة الحقوق و الواجبات ، و بالتالً تكون تجسٌدا للحقوق القانونٌة و 

السٌاسٌة و االجتماعٌة ، كما أنها تتعدى العبلقات و الروابط و البنى االجتماعٌة األخرى التقلٌدٌة  

أساسا -  المواطنة –كالعشابرٌة والمذهبٌة والقومٌة و اإلثنٌة و الدٌنٌة و ؼٌرها و إن كانت 

جوهرٌا فً التشكٌل الحدٌث للدولة إال أنها تعتبر منظومة قٌمٌة إنسانٌة فً حقٌقتها قبل أي شًء 

آخر، على اعتبار أن الدولة ما هً إال ظاهرة إنسانٌة تستند إلى القواعد القٌمٌة لكسب مشروعٌتها 
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و سلطتها الواقعٌة ، انطبلقا من مفهوم التعاقدٌة بٌنها و بٌن الفرد من خبلل تنظٌرات العقد 

   .االجتماعً

ٌعتبر مفهوم الشباب أحد اهم المفاهٌم المعقدة التً ال ٌمكن ان نقدم لها مفهوما واضحا و : الشباب

واحدا متفقا علٌه بٌن مختلؾ العلوم االجتماعٌة ، فقد تعددت و اختلفت معالجة هذا المفهوم من 

مٌدان إلى آخر بل حتى من بحث الى آخر ، لذا سنوجز بعض التعرٌفات التً تقربنا نوعا ما الى 

 . مطلبنا البحثً هذا اعطاء صورة واضحة لهذا المفهوم 

 دراسةو قد اختلؾ العدٌد من المفكرٌن فً تحدٌد المرحلة العمرٌة بدقة و ضبطها ، فنجد فً 
 :مراحل ثبلث فً الشباب مرحلة محمد انه ٌحدد بوجبلل هللا عبد الدكتور

 سنة 15 و سنوات 7 بٌن ما تقع األولى الشباب مرحلة 1-

 .سنة 23 و سنة 19 بٌن ما تقع الثانٌة الشباب مرحلة 2-

سنة 29 و 24 بٌن تقع الثالثة الشباب مرحلة 3-
1

 

و تبقى نظرة الدكتور بوجبلل مؽاٌرة للعدٌد  من الباحثٌن فً تحدٌد مفهوم واضح للشباب ، و 

لتالً ٌمكن أن نقدم نظرة جامعة لهذا المفهوم باعتباره ٌقدم لتمٌٌز مرحلة عمرٌة معٌنة و بالتالً اب

 أساسا تخص اجتماعٌة ظاهرة الشباب ٌعد» تقدم ملٌكة هارون فً نظرتها لهذا المفهوم على أن 

 والنفسً االجتماعً النضج عبلمات خبللها تبدو حٌث المراهقة، مرحلة تعقب العمر من مرحلة

 معاٌٌر وفق ونهاٌتها مرحلة الشباب بداٌة تحدٌد إلى المجتمعات بعض وتتوجه والبٌولوجً،

 إال بالشباب، خاصة اجتماعٌة طقوس اعتماد إلى التقلٌدٌة المجتمعات بعض حٌث تلجؤ بها خاصة 

 الحٌاة تطور نتٌجة وتباٌنا، وتركٌبا تعقٌدا المجتمعات زادت كلما تختلؾ المعاٌٌر هذه أن

 إحدى الشباب مرحلة بداٌة تحدٌد عملٌة فتصبح السٌاسٌة، النظم وتؽٌر واالجتماعٌة االقتصادٌة

 التعلٌمً النظام على تطرأ التً بالتطورات التحدٌد هذا ٌرتبط حٌث االجتماعً، التطور مظاهر
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 المجتمع فً وزنها لها اجتماعٌة فبة ٌمثلون الشباب جعل إلى والذي ٌإدي المجتمع فً

«المعاصر
1
.  

 :التعرٌؾ اإلجرابً

 ٌعتبر مفهوم الشباب محددا للفترة عمرٌة لدى اإلنسان مشكلة لفبة اجتماعٌة ممٌزة ، من خبلل 

معطى ٌصؾ مرحلة ٌحاول فٌها المجتمع  تؤهٌل شخص ما للممارسة ادوار اجتماعٌة أو احتبلل 

مكانة اجتماعٌة ؼٌر التً كان ٌقوم بها فً صؽره ، ٌمكن تمٌٌزها كمرحلة التً ٌتمكن الفرد فٌها 

من تحقٌق استقبللٌة عن المحٌط األسري من خبلل ملكاته الفٌزٌولوجٌة و االجتماعٌة و 

االقتصادٌة و النفسٌة ، و ٌمكن أنة نحددها فً دراستنا هذه الفبة المراد دراستها من الشباب الذي 

 سنة ، بْدا بسن الرشد القانونٌة ثمانٌة عشر سنة التً تسمح 32 سنة حتى 18تتراوح أعمارهم من 

للشاب بممارسة حقه فً االنتخاب و االنخرط فً الحزاب السٌاسٌة و حق التملك و الشؽل الى 

آخره وصوال الى سن اثنٌن وثبلثٌن سنة ،  محاولٌن استقصاء هذه المرحلة العمرٌة من فبة 

 .الشباب

ٌشٌر مفهوم المستوى او الوضع االقتصادي لؤلسرة الى مستوى معٌشتها : المستوى االقتصادي 

، أي درجة اشباع حاجٌاتها المادٌة و ؼٌر المادٌة، أما مصدر إشباع هذه الحاجٌات فهو الدخل 

الناجم عن العمل أو ؼٌره من مصادر الدخل األخرى و الممتلكات ، التً تلعب دورا فً إرتفاع 

مستوى المعٌشة أو انخفاضه ، األمر الذي ٌإثر على نوع السكن و حجمه و ملكٌته  ، و التؽذٌة و 

الحالة التعلٌمٌة و الصحٌة و الترفٌهٌة 
2
. 

و اجرابٌا كان القصد منا تحدٌد مستوى االقتصادي األسري من خبلل تصنٌؾ مستوى معٌشة 

مستوى اقتصادي ضعٌؾ ، متوسط ، جٌد : المبحوثٌن ، ضمن ثبلث مستوٌات كانت كاآلتً 

قصدنا من خبللها تصنٌؾ المستوى االقتصادي السر الشباب الذٌن اجرٌنا معهم الدراسة قصد 

 .ربطها بطبٌعة متؽٌر األسلوب االتصالً داخل اسرهم
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حرص الجماهٌر على ممارسة حقوقها » ٌمكن تعرٌؾ مفومها على انها: المشاركة السٌاسٌة 

السٌاسٌة ابتداء من التصوٌت االنتخابً الى االدالء بالرأي فً المواقؾ المختلفة ، الى التمسك 

بكل حق مقرر فً نظام الدولة ، كل هذا فضبل عن االنتماء الحزبً ، او العمل من خبلل تنظٌم 

سٌاسً مشروع و معترؾ به ، و المشاركة فً جهود و اعمال الندوات العامة و المإتمرات و 

حلقات النقاش ، و باختصار فإن الفرد فً مثل هذه الحاالت مطالب بان ال ٌقؾ موقؾ المتفرج 

« من القضاٌا األساسٌة و الجوهرٌة
1
. 

اجرابٌا نقصد بالمشاركة السٌاسٌة دور و فعالٌة الفرد أو الشاب فً المشاركة فً مختلؾ 

المجاالت السٌاسٌة ، من خبلل المشاركة فً تسطٌر األهداؾ العامة لمجتمعه من خبلل الممارسة 

االنتخابٌة ، و حق االنخراط و المشاركة الحزبٌة ، و التعبٌر عن مختلؾ التوجهات السٌاسٌة و 

االٌدٌولوجٌة بحرٌة عن طرٌق التؤٌٌد أو الرفض او التظاهر و االضراب و ؼٌر ذلك من آلٌات 

 . التعبٌر الحر 

إن تحدٌد مفهوم المستوى التعلٌمً مرتبط اساسا بتحدٌد مفهوم التعلٌم  : المستوى التعلٌمً 

كشرط اساسً فً عملٌة تحدٌد المفاهٌم ،  و لقد عرفت منظمة الٌونٌسكو التعلٌم على أنه مجموع 

العملٌات التعلٌمٌة من حٌث المستوى ، المضمون ، و األسلوب الذي سٌشارك به الفرد فً التنمٌة 

 . االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة و السٌاسٌة لمجتمعه 

أما اجرابٌا فنقصد بالمستوى التعلٌمً ذلك المستوى الذي ٌصله الفرد من خبلل مختلؾ 

المستوٌات الدراسٌة النظامٌة بتدرجه فً مختلؾ األطوار التعلٌمٌة المتفق علٌها ، بحٌث ٌكون 

 .تكوٌنه فً مختلؾ المإسسات التعلٌمٌة
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    إن لكل فرد فً مجتمع أو جماعة اجتماعٌة كانت خصابص و مٌزات تمٌزها عن ؼٌرها، و 

مما ال شك فٌه أن نتاج هذا التفاعل الكامن بٌن الفرد و الفرد األخر أو بٌن الفرد و الجماعة هو 

تحقٌق لتلك الخصابص و المعاٌٌر االجتماعٌة المختلفة التً تكون متوارثة أو مكتسبة فً  إطار 

هذا االجتماع ، إن هذه العملٌة التفاعلٌة التً تساهم فً تبادل األفكار و تصارعها و اندماجها ، ما 

هً إال تكملة أو امتداد لبلتصال بٌن أطراؾ هذا النسق الذي تحدث فً إطاره عملٌة تفاعلٌة أو 

لنقل بمعنى آخر عملٌة اتصالٌة تساهم فً نقل مختلؾ تلك القٌم أو المعاٌٌر أو النظم المختلفة و 

بالتالً لفهم و إدراك آلٌة هذا التفاعل علٌنا أن نفهم أو أن نضع آلٌة لئللمام بماهٌة االتصال و 

 .مختلؾ نظمه و أشكاله

 :تعرٌف العملٌة االتصالٌة  – 1

ال ٌنكر احد الطفرة التً شهدها الحقل األكادٌمً لدراسة البعد االتصالً فً مختلؾ مجاالت 

العلوم اإلنسانٌة ، لذا تعددت التعارٌؾ التً تناولت االتصال و اختلفت فً مختلؾ المجاالت من 

علم النفس و علم االجتماع و األنثربولوجٌا و ؼٌرها من العلوم التً اهتمت بالعملٌة االتصالٌة ، 

و قد سبق و قمنا بتقدٌم العدٌد من التعرٌفات لمفهوم االتصال من مختلؾ األبعاد ، ولذلك سنكتفً 

 Charles -  “تشارلز راٌت “ٌعرؾبعدد محدود من التعرٌفات التً قدمت فً موضعنا هذا حٌث 

Wright عملٌة نقل المعنى بٌن األفراد و هو عملٌة أساسٌة فً كل »االتصال على انه عبارة عن

المجتمعات نشؤت من خبلل قدرة اإلنسان على نقل النواٌا و الشـعور و المعرفة و الخبرات من 

شخص آلخر و من مجتمع بشري لمجتمع بشري ثان ، و ٌشٌر إلى أن االتصال عملٌة لها صفة 

االستمرارٌة و هو نوعان من السلوك فهو ٌحتاج إلى أداة ووسٌلة ؼٌر متوفرة فً أنواع أخرى 

-التً تربط األعضاء بعضهم ببعض و هً   من السلوك و هذه األداة هً اللؽة ، و هً الوسٌلة

 «ذلك المجمع من الرموز اللفظٌة والتجارب اإلنسانٌة- أي اللؽة
1

-K هوفالند  كارلأما ، 

Hovland   عادة)منبهات  باالتصال القابم خبللها ٌقدم منالتً  االتصال على أنه العملٌة ٌرى 
2 بهدؾ تعدٌل سلوك األفراد اآلخرٌن)لؽوٌة رموز

حسٌن حمدي الطوٌجً العملٌة فً حٌن ٌرى  ، 

االتصالٌة على أنها العملٌة أو الطرٌقة التً ٌتم عن طرٌقها انتقال المعرفة من شخص آلخر حٌث 
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تإدي إلى التفاهم بٌن هاذٌن الشخصٌن أو أكثر، و بذلك ٌصبح لهذه العملٌة عناصر و مكونات و 

.هدؾ تسعى الى تحقٌقه و مجال تعمل فٌه و ٌإثر فٌها
1 

 :االتصال من المنظور السوسٌولوجً-  2

لقد القى االتصال اهتمام العدٌد من السوسٌولوجٌٌن فً نهاٌات القرن التاسع عشر و بداٌات القرن 

العشرٌن و اعتبروه أحد المحاور و اهتمامات التً تدخل ضمن العملٌة التفاعلٌة للمجتمع أو بٌن 

احد المإسسٌن لهذا المسار العلمً فقد قام بعدة   G-Tardeأفراده ،حٌث ٌعتبر ؼابرٌٌل تارد 

 اللذان خصص لهما كتابٌن ركز ”رأي الحشد” و ”الجمهور”بحوث و دراسات أهمها دراستً  

فٌهما على أهمٌة المحادثة كمعطى أساسً فً عملٌة التفاعل االجتماعً و دورها فً تحقٌق 

 من خبلل إحدى مقاالته  J. Dewey كما بٌن جون دٌوي، االنسجام االجتماعً داخل المجتمع

 ، على إحدى أهم التمثبلت المشكلة للعبلقة الجامعة بٌن ثنابٌة المجتمع وآلٌة 1916الصادرة سنة 

 أن المجتمع ال ٌتشكل وجوده عبر التواصل و عبر »االتصال فٌه مإكدا على فكرة هامة مفادها

االتصال فحسب بل ٌمكننا القول و بكل ثقة و ثبات أن المجتمع ٌستمر وجوده فً االتصال و 

«التواصل
2

، و بهذا ال ٌنكر أحد الطبٌعة االجتماعٌة لبلتصال ، و ما تلعبه من دور بارز فً 

 استمرار األنساق 

 ”و العمل على ترابطها و اعتبارهما متبلزمٌن ، فٌرى أنصار التفاعلٌة الرمزٌة و باألخص  

  تجمع إنسانً اجتماعً هو االتصال و الذي»  أن المبدأ األساسً أليH/Mead  “ هربرت مٌد

و أن ٌتمثل األنا فً  ٌقتضً المشاركة مع اآلخر، األمر الذي ٌتطلب أن ٌظهر اآلخر فً األنا

«اآلخر و أن نصبح واعٌن باألنا بفضل اآلخر 
3
. 

و بالتالً ٌترآى أن السوسٌولوجٌا لم تثن االتصال من بعده االجتماعً المهم، رؼم أننا ال ننكر 

أنها قد أولت االتصال الجمعً مقارنة بؽٌره من أنواع االتصال ، اهتماما جد بالػ مإكدة على أن 

المجتمع اإلنسانً ال ٌستطٌع أن ٌستمر و ٌتطور دون وجود اتصال إذا ال ٌمكن أن نراه اال داخل 

نسق اجتماعً معٌن أو من خبلله ، نسبة لمفهوم اإلجماع عند تشارلز كولً ، الذي اعتنى 

خصوصا بموضوع التثقؾ و التشرب الثقافً ، من خبلل التؤكٌد على دور االتصال و فاعلٌته فً 
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اذابة الجماعات المهاجرة فً النسق القٌمً الجماعوي و المشترك السابد فً المجتمع األمرٌكً ، 

فً ذلك، كما نرى اهتمام السوسٌولوجٌا الكبلسٌكٌة باالتصال ،  معطٌا أهمٌة لبلتصال الشخصً

الذي بحث عن Barens  من خبلل مختلؾ األعمال التً قدمها العدٌد من المفكرٌن ، فنجد بارنز 

دور الصحافة فً التؤثٌر على آراء المواطنٌن فً مختلؾ أعماله، و ؼٌره من امثال سٌمل 

Simel  

 فً منظورهم بؤن االتصال ٌإثر فً Lebonو لوبون  Casset و كاسٌت Ortegayو أورتٌجً 

أفراد الذٌن ٌتعرضون له و فً اتجاهاتهم و العكس فً أن االتصال من جهة ثانٌة ٌتؤثر بقٌمهم و 

اتجاهاهم و آرابهم 
1

، و قد طرح سٌمل فكرته على أن الجمهور ٌترك تؤثٌرات سلبٌة على 

القابمٌن باالتصال وبالتالً ٌرى ضرورة تركٌز العملٌة االتصالٌة على جمهور فبوي متمثل فً 

لك دوالٌك، و بالتالً تركٌز الرسالة االتصالٌة حسب كل ذجمهور المتعلمٌن و المثقفٌن و ك

، ودوره  جمهور باعتباره وحدات فردٌة تختلؾ تركٌبتها و مدى استٌعابها من جمهور آلخر

البارز فً دراسة العبلقة بٌن االتصال وعملٌة إضفاء الطابع االجتماعً الممٌز للرسالة االتصالٌة 

، أما علماء االجتماع األمرٌكٌٌن فكانت نظرتهم لبلتصال الجمعً أو الجماهٌري مؽاٌرة لمنظور 

علم االجتماع األوروبً ،  نسبة لتؤثرهم بمفاهٌم المساواة و الدٌمقراطٌة فعارضوا فكرة سٌمل 

التً طرحها حول  تؤثٌر الجماهٌر المنخفضة المكانة على السلوك المجتمعً ، طارحٌن أفكار 

جدٌدة حول مفهومً االتصال الصاعد و النازل بٌن القمة و القاعدة من خبلل تفاعلٌة نسقٌة ، 

 W-Thomasمساهمة فً تبدل األفكار ، القٌم و االتجاهات ، و منهم كولً ، مٌد ، و توماس 

الذي قدم نظرته المتمثلة فً دراسة االتجاهات و البناءات االجتماعٌة مركزا على العبلقة و الدور 

 .[الشخصٌة، الثقافة،البناء االجتماعً ]المتبادلٌن بٌن الثبلثٌة 

   : االتصال عناصر عملٌة-  3

ال ٌختلؾ اثنان على األهمٌة التً ٌلعبها االتصال اإلنسانً فً حٌاة الفرد و الجماعة ، باعتباره 

بعدا ضرورٌا لتلبٌة احتٌاجات اإلنسان المختلفة و تحقٌق مختلؾ استجاباته النفسواجتماعٌة ، و 

كعملٌة مساهمة فً تعزٌز التكامل االجتماعً داخل مجموع األنساق، و قد كان دٌفٌد 

اكرا كبل ذ 1920 من أوابل من تحدث عن عناصر العملٌة االتصالٌة سنة  David Berloبٌرلو
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كعناصر للعملٌة االتصالٌة، لٌضٌؾ وٌلبر شرام فٌما " المصدر، الرسالة، القناة و المستقبل" من

ا ٌسمى بالتؽذٌة الرجعٌة كعنصر م  رد الفعل من خبلل اضافته لعنصر األثر أو 1925بعد سنة 

أساسً فً العملٌة االتصالٌة
1
 مختلؾ المفكرٌن على أن عناصر العملٌة أما حالٌا فٌتفق   ،

 القناة، المستقبل، التؽذٌة الرجعٌة، / المرسل، الرسالة ، الوسٌلة /المصدر )االتصالٌة مكونة من 

 :، و ٌمكن تقدٌمها كالتالً) التؤثٌر

 هو أهم عنصر فً العملٌة باعتباره المنشا لها و ٌمكن أن ٌلقب بالقابم :المصدر/المرسل

باالتصال ، و ٌعتبر المنتج لمجموع  الرموز المشكلة للرسالة ، بحٌث تكون هذه الرموز ، 

المعانً و اإلشارات ترجمة ألفكاره ، مع مراعاة طبٌعة الرسالة أو القناة إضافة إلى معرفة 

 .خصابص المتلقً أو المستقبل و التً سٌقو من خبللها بالتلقً و برد الفعل

رؼم اختبلؾ شكلها و مضمونها تكون الرسالة عنصرا فعاال فً المعطى االتصالً، : الرسالة

بصفتها محتوى العملٌة االتصالٌة و أكثر العناصر ظهورا فٌها ، والمكونة من مختلؾ الرموز و 

 .  اإلشارات و األفكار ، و ٌمكن أن ال تكون دابمة الوضوح و الفهم

هً األداة التً تنقل الرسالة االتصالٌة من المرسل إلى المستقبل، خاصة إذا كان  :  القناة/الوسٌلة 

هنالك تباعد فً المسافات ، تختلؾ باختبلؾ أنواع االتصال فٌمكن أن تكون اللؽة أو الرادٌو أو 

الصحٌفة ، أو حتى الحواس اإلنسانٌة فً االتصال الذاتً ، كما ٌمكن أن ال نجد هذا العنصر فً 

االتصال الشخصً ، و تتؽٌر بحسب طبٌعة العملٌة االتصالٌة على قدر المسافات بٌن القابم 

باالتصال و عدد المستقبلٌن أو المتلقٌن و حسب طبٌعة انتشارهم
2
. 

أو المتلقً هو من توجه له الرسالة و ٌقوم بفك الرموز و األفكار الواردة من المصدر، : المستقبل 

 مرسل مقلوب أو عكسً ٌحول اإلشارة المرسلة ، إلى رسالة »ٌراه محمود العودة على انه

«مستقبلة ، و ٌعالج هذه الرسالة و ٌوصلها إلى وجهتها أو هدفها 
3
.  
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بتحلٌل الرسالة من خبلل إطار داللً ٌتمكن على أثره من أن ٌتفق أو ٌختلؾ   [المتلقً] و ٌقوم 

مع المرسل، لذلك كلما اتفق المستقبل فً ذلك اإلطار مع المرسل ساهم ذلك على تحلٌل و فهم 

صحٌح   للرموز المستقبلة  و بالتالً نجاح العملٌة االتصالٌة
1
.  

و تسمى أٌضا باالستجابة و بتبسٌط اكبر هً نتاج العملٌة :  رجع الصدى/التؽذٌة الرجعٌة 

االتصالٌة ، و ٌمكن أن تتسم بالسلبٌة أو اإلٌجاب بؤن تكون متوافقة مع رسالة المصدر أو مناقضة 

لها أو محاٌدة ، و ٌمكن وصفها بالنجاح بالفهم الصحٌح للرموز المنقولة من طرؾ المرسل، و 

على أنها الرسالة التً ٌرسلها المستقبل ردا على رسالة المصدر فً شكل  ٌمكن أن نعرفها أٌضا

أنساق حركٌة أو لفظٌة ، و على المرسل الخبٌر أن ٌكون مدركا و حساسا بالنسبة للتؽذٌة الرجعٌة 

حتى ٌضمن انسجاما و توافقا أفضل بٌنه و بٌن المتلقً ، و ذلك بالتعدٌل رسالته أو طرٌقة 

إٌصالها وفقا لما ٌكون من استجابات المتلقٌن
2
. 

و ٌمكن اعتباره النتاج النهابً للعملٌة االتصالٌة ، حٌث ٌعرفه الدكتور إبراهٌم أبو : التؤثٌر

 المحصلة النهابٌة لبلتصال ، و ٌتم بتؽٌٌر معلومات و اتجاهات و سلوك »عرقوب على انه 

«المستقبل بما ٌتفق و أهداؾ المرسل
3
. 

 

 

  قناة               قناة  

                                               ٌقول إذن         بأي وسٌلة

 رجع الصدى

 مجال التفاعل 

 

  

                      خلفٌة االتصال                      خلفٌة المرسل

                                                             
  .18 ، 17 ، ص 1998دار المعرفة االجتماعٌة ، : مصر . االتصال و الخدمة االجتماعٌةأمٌر منصور ٌوسف، -  1
 .18، ص 1985المكتب الجامعً الحدٌث، : اإلسكندرٌة. االتصال ووسائله فً الخدمة االجتماعٌةخٌري خلٌل الجمٌلً ، -  2
 .  41، 2010 ، 1دار مجدالوي للنشر و التوزٌع ، ط : األردن. االتصال اإلنسانً و دوره فً التفاعل االجتماعًإبراهٌم أبو عرقوب، -  3

 

 مرسل
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 -أحد األشكال التً توضح عناصر العملٌة االتصالٌة  : 01شكل رقم  -

 : أنواع االتصال-  4

تختلؾ أشكال العملٌة االتصالٌة باختبلؾ المستوٌات التً تنشؤ فٌها ، و باختبلؾ الوسابل 

المستخدمة فٌها، فبل ٌمكن أن تتحقق عبلقات اجتماعٌة دون وجود االتصال باعتباره احد 

أناه ، أو بٌن / الحتمٌات االجتماعٌة ، و لهذا ٌختلؾ و تتعدد مزاٌاه ، فٌكون بٌن اإلنسان و ذاته 

شخصٌن ، أو بٌن جماعات معٌنة أو لجمهور معٌن أو حتى بٌن تنظٌمات و مإسسات ، و حتى 

هذه األشكال نفسها تتفرع إلى أشكال أخرى ، و هكذا ٌمكننا القول ان طبٌعة االتصال و نوعٌته 

 :   مرتبطة أساسا ، بشكله و بالوسابل المعتمد علٌها فٌه ، و من أهم أنواع االتصال المتفق علٌها 

هو احد أنواع االتصال المعروفة التً تقوم على مجموع العملٌات النفسٌة : االتصال الذاتً

الخ ، و ٌكون فٌها القابم باالتصال و المستقبل الفرد أو ...الداخلٌة للفرد كاإلدراك و التفكٌر

الشخص ذاته ، و ٌراه عبد هللا الطوٌرقً على انه تفاعل بٌن اإلنسان و الصور الذهنٌة و 

التجارب و المعارؾ و المواقؾ السابقة التً ٌعٌشها الفرد ، و ٌمكننا ذلك النوع من االتصال من 

فهم أفضل للتصور الذي ٌعٌشه و ٌعطٌه الفرد لعالمه الشخصً و العالم المحسوس الذي ٌعٌش 

ضمنهما ، فاالتصال الذاتً اتصال كابن بٌن الفرد و ذاته ٌتمثل من خبلل الوعً و الشعور و 

.الفكر معتمدا على حواس الفرد باعتبارها وسابل اتصالٌة 
1

    

 أحد أنواع االتصاالت المعروفة و ٌسمى اٌضا باالتصال ذو :(ثنابً القطبٌة )االتصال الشخصً

االتجاهٌن ، ٌتم هذا االتصال بٌن مرسل و مستقبل أو بٌن مرسل و مستقبلٌن أو بٌن مرسلٌن و 

وجها لوجه دون استخدام وسابل اتصالٌة كاإلذاعة و المطبوعات و ؼٌرها ، و ٌمثل هذا  مستقبلٌن

النوع من االتصال شكل التفاعل الذي ٌحدث بٌن شخصٌن من خبلل تبادل الدوار بٌن المرسل و 

المتلقً كون االستجابة تمتاز باآلنٌة ، و تمثل اللؽة أو الحركات وسٌطا فً هذه العملٌة 

االتصالٌة، و ٌتحقق هذا النوع من العملٌات االتصالٌة خصوصا فً حواراتنا الٌومٌة و فً 

الخ ، و ٌمتاز أٌضا هذا النمط ..الجماعات األولٌة كاألسر، جماعات العمل، جماعات اللعب 
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االتصالً بالمواجهة و االحتكاك المباشر بٌن طرفً العملٌة االتصالٌة
1

، و ٌنظر إلٌه على انه 

 .تشكٌل ممتد للعبلقات اإلنسانٌة التً ٌقٌمها الفرد أثناء مسار تنشبته و بناء مواقفه الٌومٌة 

ال ٌختلؾ كثٌرا عن االتصال الشخصً و ٌمكن أن ٌكون  امتدادا له : اتصال الجماعات الصؽرى

فً كثٌر من األحٌان ، حٌث انه ٌكون مباشرا و ٌتسم بالعفوٌة، ٌتعدى فً اؼلب األحٌان 

الشخصٌن لكن فً إطار جماعات محدودة العدد ، تتقلص و تتوسع حسب العبلقات االتصالٌة 

ٌمكن أن  داخل المجموعة ، تشترك معظم هذه المجموعات فً إطار قٌمً و انتمابً مشترك ،

تتسم باالتفاق و االختبلؾ و الصراع و اإلتباع و النظام و الفوضى و الكارٌزما و القٌادة و 

التضامن التً ٌكون االتصال مرجعها الربٌسً ، و الذي ٌمكن أن ٌساهم أحٌانا فً زٌادة حجم 

 . التفاعل و تعتبر األسرة أكثر تجسٌدا لشكل هذا االتصال

 اتصال منظم و مدروس ٌقوم على إرسال رسابل علنٌة صادرة عن مإسسة :االتصال الجماهٌري

 ٌتم بٌن مصدر و جمهور »لبلتصال الجماهٌري ، و ٌعد من اعقد األنواع االتصالٌة باعتباره 

متباعد و مختلؾ سواء فً الجنس أو الوعً أو المستوى الثقافً و ؼٌرها ، و ٌتم هذا النوع من 

االتصال عن طرٌق وسابل اتصالٌة مسموعة أو مسموعة مربٌة ، أو مكتوبة ، تمتاز بؤن لها 

قدرة بت العدٌد من الرسابل لهذا الجمهور ، متجاوزة حاجز الزمان و المكان أو العبلقة بٌن 

الطرفٌن ، بهدؾ التؤثٌر على سلوكهم أو دفعهم لتبنً مواقؾ أو اتجاهات بعٌنها أو الترفٌه أو 

تزوٌدهم بالمعلومات أو األخبار ، و ٌلعب االتصال الجماهٌري دورا فً صناعة الرأي العام 

«.المحلً و العالمً ، اتجاه القضاٌا المعاصرة 
2
 

 هو اتصال ٌتم بٌن مختلؾ البنٌات الثقافٌة ، من خبلل تفاعل األنساق الثقافٌة فً :االتصال الثقافً

شكل عملٌات اجتماعٌة ، ٌهدؾ إلى خلق نوع من التفاهم ،فاالتصال الثقافً ٌقوم على االهتمام 

بالمتؽٌرات الثقافٌة التً تإثر على االتصال اإلنسانً و التنظٌم و التفاعل االجتماعً ، القابمة 

على المعلومات و المإثرات و المنظمات و تلعب  فٌها الجماعات أدوارا معقدة بمهارة فابقة ، من 

خبلل و سابل االتصال الجماهٌرٌة و منظومة الثقافة المعتمدة على التركٌبات الثقافٌة و الرسابل 
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الثقافٌة كاألساطٌر و الحكاٌات و التراث وؼٌرها
1

، ٌمتاز فً اؼلبه بالتوازن  فإذا اختل مٌزان 

 .التوازن فٌه ٌشكل ما ٌسمى بالقطبٌة أو التبعٌة الثقافٌة 

 هو احد أنواع االتصاالت التً شهدت رواجا فً العصر الحدٌث :(التنظٌمً( االتصال المإسسً 

بعد ظهور أشكال جدٌدة للمجموعات و النظم االجتماعٌة ، تخضع لقوانٌن و شروط تسٌرها 

كالمإسسات و الجمعٌات و مختلؾ التنظٌمات سواء االقتصادٌة ، السٌاسٌة أو الثقافٌة إلى ؼٌر 

ذلك ، و ٌكون هذا االتصال بٌن أفراد هذه المإسسات أو مع ؼٌرها ، و ٌمتاز باختبلؾ الوسابل 

االتصالٌة المستخدمة فٌه و ٌتسم هذا االتصال إما بالرسمٌة أو ؼٌر الرسمٌة ، فٌراه إبراهٌم أبو 

عرقوب على انه ذلك االتصال اإلنسانً المنطوق و المكتوب الذي ٌتم داخل مإسسة على 

المستوى الفردي أو الجماعً ، و الذي ٌساهم فً تطوٌر أسالٌب العمل و العبلقات االجتماعٌة 

بٌن الموظفٌن
2

 . و ٌمتاز باختبلؾ أشكاله

 : و ٌمكن تقسٌمه إلى نوعٌن 

ٌتم هذا االتصال فً إطار بناء تنظٌمً تحكمه مجموعة من األسس و : اتصال رسمً ( أ

القوانٌن ، وفقا لشروط و قوانٌن معٌنة و معاٌٌر محددة ٌقررها نظام المإسسة ، ٌكون 

داخلٌا و خارجٌا ، وفق مستوٌات محددة، و الذي ٌكون بموجب اللوابح والقرارات 

، و ٌتفرع هذا  (Hiérarchie) الهٌراركٌة / بالتسلسلٌة المكتوبة ذات الطابع الرسمً تمتاز

 : النوع من االتصال إلى ثبلثة أنواع حسب طبٌعة تدفق االتصال فٌه ، و هً كاآلتً

 ٌسمى أٌضا باالتصال الهابط ٌتجه من القمة نحو القاعدة : العمودي/االتصال النازل     

او من مصادر العلٌا لئلدارة الى بقٌة المرإوسٌن و ٌتسم بطبٌعة إعطاء األوامر و 

التوجٌهات من المرسل الى المتلقً ، و ٌمكن ان نعرفه اٌضا على انه انسٌاب المعلومات 

من الرإساء الى المرإوسٌن فً الهٌكل التنظٌمً للمإسسة ، الذي ٌكون على شكل أوامر 

أو قرارات أو تعلٌمات تسٌر فً مسرب واحد ، من الرإساء إلى المرإوسٌن
3

 .  

احد أنواع االتصاالت ، و ٌكون فٌه تدفق المعلومات و األفكار و : االتصال األفقً     

االتصال بطرٌقة أفقٌة ضمن أفراد ٌتساوون فً المراتب الوظٌفٌة فً مإسسة ما أو بٌن 
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أفراد من نفس المكانة أو الطبقة اجتماعٌا ، و ٌمكن وصفه أٌضا باالتصال الذي ٌتم تبادل 

المعلومات فٌه بٌن األفراد الذٌن هم على نفس المستوى اإلداري أو الوحدات فً أي نسق 

 .أو تنظٌم أو مإسسة 

ٌمكن اعتباره عكس االتصال النازل ، ٌكون فٌه المرسل هو : االتصال الصاعد     

القاعدة و المستقبل القمة ، و تكون فٌه الرسالة االتصالٌة صاعدة من القاعدة المتمثلة فً 

المرإوسٌن إلى القمة المتمثلة فً الربٌس ، و ٌتم فٌه تدفق المعلومات من أفراد من أسفل 

السلم الوظٌفً إلى أفراد فً أعلى السلم الوظٌفً و ٌمكن من حوصلة االستجابات الناتجة 

    .عن وصول الرسالة االتصالٌة العمودٌة فً كثٌر من األحٌان

ٌؤتً هذا النوع من االتصال خارج النظم و األطر الرسمٌة ، و ٌراه : اتصال ؼٌر رسمً  ( ب

العدٌد أن ٌسٌر موازٌا لبلتصال الرسمً داخل التنظٌمات المختلفة ، نظرا للطبٌعة 

 اتصال »االجتماعٌة المكونة للعبلقات داخل النسق المإسساتً ، و ٌمكن تعرٌفه على انه

مباشر ٌتواجد مع االتصال الرسمً داخل التنظٌم ، و ٌتم خاصة بٌن الفاعلٌن و األصدقاء 

حٌث تتصؾ العبلقات فٌما بٌنهم باالستقبللٌة عن الوظٌفة و السلطة الرسمٌة
1
». 

ال ٌنكر احد عاقل ما ٌلعبه االتصال فً عملٌة ربط   : االتصالٌة العملٌة  وظابف أهداف و -6

األنظمة و األنساق االجتماعٌة ، و حتى هو نفسه عبارة عن نسق كلً ، فللعملٌة االتصالٌة 

 :أهداؾ و وظابؾ تسعى لتحقٌقها و ٌمكن أن نذكر منها

إذ ٌسعى االتصال إلى تحقٌق هدؾ عام وهو التؤثٌر إٌجابٌا فً المستقبل  و تكمن : التوجٌه _ 1

وظٌفة التوجٌه فً تعدٌل األفكار أو المعلومات أو االتجاهات أو تؽٌٌرها بما ٌساعد على تحقٌق 

األهداؾ باإلضافة إلى أهداؾ أخرى مثل أهداؾ سٌاسٌة وفكرٌة ودٌنٌة واقتصادٌة و ٌمكن 

اعتبارها اٌضا احد الوظابؾ التً تقوم بها العملٌة االتصالٌة لكن بما انها ستصب اؼلبها فً خانة 

 .التوجٌه لن نتطرق لها تجنبا للتكرار

ٌهدؾ االتصال الى تزوٌد المتلقٌن بمعلومات نافعة لهم ، فالتثقٌؾ ٌسعى إلى مد  : التثقٌؾ  _ 2

األفراد و الجماعات بعناصر معرفٌة جدٌدة ، فٌرى احد المفكرٌن على ان وظٌفة التثقٌؾ هو 

 . تزوٌد الناس بالثقافة الجماهٌرٌة التً تساعد على تضامن المجتمع بشتى أنواعه
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احد أهداؾ العملٌة االتصالٌة و صار ٌعتبر من أهم األنشطة الضرورٌة فً المجتمع : الترفٌه _ 3

اإلنسانً المعاصر ، و ذلك من خبلل إدخال البهجة والسرور واالستمتاع إلى نفس المستقبل، 

وظٌفته انتشال الفرد ولو لوقت معٌن من الضؽوط التً تفرضها علٌه الحٌاة االجتماعٌة كمتنفس 

و صمام أمان على حسب البعد الوظٌفً ، و ٌعتمد على استعمال وسابل مثل المسرحٌات واألفبلم 

و األلعاب و ؼٌرها ، و صارت مختلؾ القنوات االتصالٌة و المإسسات اإلعبلمٌة تسعى إلى 

خلق مساحات واسعة للترفٌه الستقطاب اكبر عدد من المتلقٌن مثل ما تفعل مإسسات االتصال 

 .الجماهٌري

ٌعمل االتصال على خلق جو تفاعلً بٌن أفراد المجتمع ، :  التعارؾ و التفاعل االجتماعً _ 4

من خبلل ما تقدمه الوسابل االتصالٌة  من خلق فرص للتعارؾ بٌن افراد المجتمع و الجماعات ، 

 عملٌة تفاعل اجتماعً بامتٌاز تقوم بنقل معلومات و تهدؾ إلى تؽٌٌر السلوك »فاالتصال

اإلنسانً ، فاالتصال أداة فعالة فً تكوٌن العبلقات اإلنسانٌة عن طرٌق تسهٌل تبادل المعلومات 

بٌن الناس ، كما أن له وظٌفة توحٌد األفكار و االتجاهات و العمل على تؽٌٌر السلوك اإلنسانً
1
» 

 إذن تقوم عملٌة االتصال بزٌادة تفاعل أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة بعضهم ،

 . البعض

جمع و تزٌٌن و معالجة المعلومات من اجل فهم الظروؾ الشخصٌة و : اإلعبلم و اإلقناع  _ 5

البٌبٌة و القومٌة و الدولٌة و التصرؾ اتجاهها عن علم و معرفة و الوصول إلى وضع ٌمكن 

اتخاذه
2

 ، و ٌكمن الهدؾ من اإلعبلم أٌضا فً نقل المعلومات إلى اآلخرٌن وتوعٌتهم وتبصٌرهم 

باألمور باستخدام مختلؾ الوسابل ، إضافة إلى محاولة إقناع اآلخرٌن باألفكار واآلراء المنقولة 

 .وهذا ٌعنً قٌام االتصال إضافة للوظٌفة اإلعبلمٌة بوظٌفة إقناعٌة

تلعب  الوسابط االتصالٌة دورا فً مسار التنشبة االجتماعٌة ، و : التنشبة االجتماعٌة  _ 6

خصوصا وسابل االتصال الجماهٌري ، التً تلعب دورا هاما مثلها مثل باقً مإسسات التنشبة 

االجتماعٌة و السٌاسٌة ، فً دعم االتجاهات و و دعم القٌم التراثٌة ، فتركز الدول الحدٌثة على 
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الوسابل االتصالٌة و اإلعبلمٌة كؤساسٌات للتنشبة الجتماعٌة و السٌاسٌة سعٌا للتعمٌق شعور 

. انتماء األفراد إلى المجتمع و الوطن و الوالء للدولة
1

     

من بٌن أهداؾ ووظابؾ االتصال ، نقل المعلومات أو مهارات أو خبرات جدٌدة : التعلٌـم   _ 7 

تضٌؾ إلى اآلخرٌن وأفكارهم ومهاراتهم فً مجاالت الحٌاة، وتساعدهم فً حل المشكبلت 

والقٌام باألعمال واألدوار االجتماعٌة التً تتطلب وجود مثل المعارؾ والمهارات المختلفة، وهذا 

ٌعنً قٌام االتصال بوظٌفة تعلٌمٌة، فمثبل العبلقة بٌن التلمٌذ و األستاذ عبلقة اتصالٌة فٌها أخذ و 

عطاء و رد فعل تهدؾ الى تؽٌٌر السلوك و اكساب الفرد قٌما و أفكارا جدٌدة أو تصحٌحها
2
. 

 :(البرادٌغمات االتصالٌة   )نماذج االتصال - 7

 لقد عرفت مختلؾ العلوم االجتماعٌة نهضة نوعٌة أثناء و بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ، حٌث 

بدأت مختلؾ هذه المٌادٌن تولً العملٌات االتصالٌة اهتماما نوعٌا كل حسب خصابصها البحثٌة ، 

 ووضعه لنموذج أولً لعناصر العملٌة H-Lasswellانطبلقا من دراسات هارولد السوٌل 

االتصالٌة و سنرى فً ما ٌلً بعضا من النماذج االتصالٌة التً عرفت انتشارا واسعا ، عبر 

مختلؾ الحقب مقدمٌن بعضا  من النماذج التً عرفتها بحوث االعبلم و االتصال من باردٌؽمات 

 : أفقٌة او دابرٌة أو حتى حدٌثة زاوجت بنهما و قدمت نماذج اخرى على ضوبهما 

لقد اهتم السوٌل فً نموذجه االتصالً هذا ، بالرسالة اللفظٌة دون أن ٌهمل دور : نموذج السوٌل 

العناصر االتصالٌة فً هذه العملٌة ، و ٌمكن اعتبار نموذج السوٌل المنطلق الكبلسٌكً لنظرٌات 

االتصال حٌث ٌرى فٌه أن االتصال عبارة عن عملٌة ذات اتجاه أحادي ٌقوم الفرد فٌها بالتؤثٌر 

على ؼٌره عن طرٌق الرسابل التً ٌبثها، و كان ٌر بان الطرٌقة المناسبة لوصؾ أي عملٌة 

 : اتصالٌة تكون باالجابة عن أسبلة خمسة اساسٌة هً 

   و ٌقصد به المرسل  /من ؟ 

   و ٌقصد به الرسالة /ماذا ٌقول ؟ 

    و ٌقصد بها الوسٌلة  /فً أي قناة ؟ 

    و ٌقصد بها المستقبل  /لمن ؟ 
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 .  و ٌقصد بها التؤثٌر الناتج عن عملٌة االتصال /بؤي تؤثٌر ؟ 

  دور فً انطبلق بحوث 1948كما كان إنشاء وٌلبر شرام لمعهد بحوث االتصال سنة 

االتصال الجماهٌري و ظهور نوع من المؤسسة األكادٌمٌة لمجال هذه البحوث الخاصة باالتصال
1
 

. 

 

    

  - H-Lasswelٌوضح نموذج السوٌل  : 02شكل -

 : نموذج شانون و وٌفر 

بعد عام من ظهور نموذج السوٌل الذي ٌعتبر المنطلق الكبلسٌكً لدراسة نماذج االتصال أتت 

 لبلتصال ، و تظهر دراستهما للحقل   (Schannon & Weaver )دراسة كل من شانون و وٌفر

االتصالً تؤثرهما بالرٌاضٌات ، و كانت الدراسة التً اجرٌاها لشركة الهاتؾ بٌل منطلق 

ذجهما االتصالً من خبلل دراسة المشكبلت الهندسٌة الرسال اإلشارات ، انطبلقا من نظرتهم نمو

الى أن العملٌة االتصالٌة خطٌة تسٌر وفق مسرب واحد ، و قد أضافا الى الخمس خطوات 

 .                     المعروفة فً العملٌة االتصالٌة عنصر التشوٌش الذي ٌعتبر العابق لها 

                                                    إشارة

            إشارة             مستقبلة  رسالة 

  

 

 

 –ٌوضح نموذج شانون و وٌفر لبلتصال  : 03شكل  -
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 بأي تأثٌر؟ لمن ٌقول؟ بأي وسٌلة؟ ماذا ٌقول؟ من ٌقول ؟

مصدر 

المعلوما

 ت

جهاز 

اإلرسا

 ل

 القناة

 

 

جهاز 

 المستقبل

 هدف

 مصدر التشوٌش



 

ال ٌنكر عاقل فً المجال األكادٌمً مجهودات شرام فً تطوٌر النماذج األولٌة و : نموذج شرام 

 عرض شرام عددا من النماذج أولها كان تطوٌرا 1954السابقة للعملٌة االتصالٌة ، ففً سنة 

لنموذج شانون و وٌفر ، فٌما قدم ثانٌا مفهوم الخبرة المشتركة باعتبارها بعدا اساسٌا فً تحقٌق 

العملٌة االتصالٌة ، و فً الثالث قدم مفهوم االتصال الدابري فً اتجاهٌن ، و بالتالً قدم شرام 

نظرة للعملٌة االتصالٌة مفادها ان االتصال عبارة عن مجهود هادؾ ٌرمً الى توفٌر سٌاق واحد 

و مشترك بٌن المصدر و المستقبل ، و ٌشٌر شرام و أسجود فً نموذجهما الدابري ان العملٌة 

االتصالٌة تبدأ من تحوٌل األفكار عند المرسل و التً ٌرٌد نقلها الى رموز على شكل لؽة منطوقة 

الخ ، و ٌقوم بارسالها الى المستقبل او المتلقً الذي ٌستقبلها و ٌقوم بدوره ...او مكتوبة او مربٌة 

بتحوٌل تلك الرموز الى معانً تمكنه من تحلٌل و تفسٌر الرسالة التً أرسلت له 
1
. 

 

 

 

  

 

 -ٌوضح نموذج شرام لبلتصال  : 04شكل -

 1955قدم كل من الزارسفٌلد و كاتز سنة :  Katz & Lazerefeldنموذج كاتز و الزارسفٌلد 

نموذجا جدٌدا لسابقٌهم فً شرح اصول العملٌة االتصالٌة ، فؤوردا فً كتابهما التؤثٌر الشخصً 

نموذجهما الذي جاء نتاجا لبحث عن مستوى تاثٌر الرسابل السٌاسٌة المذاعة و المطبوعة و مدى 

تاثٌرها الثانوي و الضبٌل على القرار االنتخابً للمواطنٌن األمرٌكٌٌن فً عملٌة التصوٌت ، 

انطبلقا من نظرتهما المقدمة على أن وسابل االتصال الجماهٌري ال تقدم المعلومة بشكل كاؾ 

 . ووضٌح ٌتٌح فهما أعمق و فعال للرسالة االتصالٌة
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 الجزائر ، –باتنة - لنٌل شهادة ماجٌستٌر فً علم االجتماع تخصص تنظٌم و عمل ، تحت اشراف الدكتور أحمد بودراع ، جامعة العقٌد الحاج لخضر 

  .2006-2005: السنة الجامعٌة 

 الرسالة المصدر
 الوسائل

 الجماهٌرٌة

 

 

 الجمهور قادة الرأي

 الرسالة

 الرسالة

 مفسر الرموز

 محول الرموز

 

 محول الرموز

 مفسر الرموز

 



 

  

 -ٌوضح نموذج كاتز و الزارسفٌلد  : 05شكل  -

 ، 1966ذا النموذج تطوٌرا لنموذج شانون ، قدمه دٌفلور سنة ٌعتبر ه : Defleurنموذج دٌفلور 

مضٌفا عنصر التؽذٌة الراجعة الى نموذج هذا األخٌر، وقد حاول من خبلله معالجة مدى التطابق 

بٌن الرسالة المنتجة من قبل المصدر و الرسالة الواردة للمستقبل، من خبلل تحوٌل المعنى 

الموجود فً ذهن المرسل إلى رسالة اتصالٌة تنقل عن طرٌق جهاز ٌحول تلك الرسالة االتصالٌة 

، و من ثم عن طرٌق جهاز لئلرسال تحول تلك الرسالة الى معلومات تمر عبر قناة  قد تكون 

جماهٌرٌة مثبل لتصل الى مستقبل فٌقوم بتحلٌلها كرسالة اتصالٌة للحصول على المعنى المطلوب 

، و بالتالً فإن وجود تطابق بٌن معنى الرسالة الصادرة عن المصدر و معنى الرسالة الواردة 

.الى المستقبل ٌثبت تمام االتصال ، لكن حدوث اتصال كامل بهذا الشكل نادر و نسبً 
1
 

لقد وضع فرانك دانس فً احدى دراساته نموذجا مختلفا عن  : F-Danceنموذج فرانك دانس 

 1967 اللولبً الشابق سنة /بقٌة النماذج التً كانت تعتمد قبله ، فطرح دانس نموذجه الحلزونً 

، حاول من خبلله شرح العملٌة االتصالٌة منطلقا من انها عملٌة تحوٌلٌة معقدة ، سعى من خبللها 

لدمج مبلمح النماذج االتصالٌة ذات الخط المستقٌم مع مبلمح النماذج الدابرٌة ، و قد أضاؾ 

دانس إلى نموذج التؽذٌة الرجعٌة الدابرٌة بعدا جدٌدا متمثبل فً البعد الزمنً ، موضحا أن أي 

عملٌة اتصال تضٌؾ خبرات جدٌدة لكل األطراؾ المعنٌة بهاته العملٌة
2
. 

لقد قدم كل من الباحثٌن إٌفرٌت روجر و  : Rogers & Kincaid نموذج روجر و كانكاٌد 

لورانس كانكاٌد نظرة مؽٌرة نوعا ما للنماذج التقلٌدٌة الخطٌة و الدابرٌة التً قدمها الباحثون 

الذٌن سبقوهما فً محاولة تقدٌم برادٌؽم مفسر للعملٌة االتصالٌة ، من خبلل نموذج جدٌد نسبٌا 

 ، هذا 1981سنة  (نحو نموذج جدٌد للبحث: شبكات االتصال )لبقٌة سابقٌهم ، فذكرا فً كتابهما 

 لبلتصال ، ٌرٌان فٌه أن العملٌة االتصالٌة “ التساوق/التبلقً ”البرادٌؽم الذي اسمٌاه نموذج 

عبارة عن الفضاء الذي ٌتكون جراء المعلومات المتبادلة بٌن األفراد سعٌا لخلق مجال من الفهم 

المشترك ، من خبلل عملٌة دابرٌة هدفها اعطاء معان للمعلومات و األفكار المتداولة بٌن فردٌن 
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أو أكثر فً سعٌهم نحو عملٌة التبلقً ، و هذا ما ٌعزز رؼبة الفردٌن أو األكثر الى التحرك اتجاه 

بعضهم سعٌا لبلتحاد فً رأي معٌن أو مصلحة مشتركة لكلٌهما ، و ٌمكن اعتبار نموذجهما اكد 

اضافة الى النماذج التفسٌرٌة معطا جدٌدا فً تؤكٌد على تبادل المعلومات و التشابك بٌنهما فً 

.العملٌة االتصالٌة 
1

* 

      لم تقتصر نماذج االتصال على هذه النماذج الذي طرحناها فقد تعددت و تنوعت ، و ال  

ٌنكر أحد األهمٌة الحقٌقٌة للنماذج الباقٌة التً لم نذكرها و دورها فً تطوٌر مجال البحث فً 

احدها دون أن ننسى “ Berloبٌرلو ”مفهوم االتصال و برادٌؽماته و تؤثٌراته ، ولعل نموذج 

 الذي ٌتحدث فٌه عن تؤثر عملٌة االتصال بمشاعر و اتجاهات و افكار “ Rossروس  ”نموذج 

المصدر ، و طرحه لفكرة مفادها ثنابٌة مسار االتصال بكونها عملٌة دٌنامٌكٌة معبرة عن تفاعل 

 التً ٌطرح نظرٌة االتساق او “ Newcombنٌوكومب  ”ذج  نمواجتماعً ، و ال ٌنكر أحد أٌضا

التوازن ، ووصفها للعملٌة االتصالٌة من حٌث تفسٌر دواخل األفراد بدل ارسال المعلومات بٌنهم 

فقط ،  بالتالً مساهمتها فً الحركة التً تبتعد عن النظرٌات التً ركزت على مٌزة اإلرسال 

الذي من خبلله قدمت لنا روجر و كنكاٌد وحدها فً العملٌة االتصالٌة ، و ال ٌمكننا إؼفال نموذج 

 أحد أحدث النماذج “ Elisabeth Noelle Neuman- إلٌزابات نوال نٌومان ”الباحثة و العالمة 

 أو دوامة لولب الصمتذجها التً صارت تعتمد فً تحلٌل العملٌات االتصالٌة من خبلل نمو

 حٌث تنطلق نظرٌتها من بعد هام ٌرى بؤن الوسابل اإلعبلمٌة هً المنتج األساسً الصمت ، 

للرأي العام و المحددة لطابع النقدي للفرد ، و بالتالً فإن الفرد فً مجتمعه فً حالة عدم تطابق 

أرابه مع محٌطه العام ، أو عدم وجود مساندة له من وسابل اإلعبلم فإنه ٌضطر لبلنسحاب و 

ان نظرٌة نٌومان هً امتداد  االحتفاظ برأٌه و بالتالً الصمت ، و بالتالً فإن العدٌد السٌاسً،

 أن الوسابل و التً ترىأٌضا للنظرٌات العدٌدة التً تطرح فكرة المجتمعات الجماهٌرٌة ، 

اإلعبلمٌة هً المخولة و الوحٌدة على نشر الرأي العام و فً تكوٌن كل من الواقعٌن السٌاسً و 

االجتماعً لدى األفراد فً المجتمع ، و بالتالً نظرتها إلى ان الفرد كفاعل اجتماعً مإثر فً 

آخرٌن مؽٌبة بل ان الوسابل اإلعبلمٌة هً وحدها المحددة لؤلفكار المشتركة 
2

، و بالتالً إلإن 

                                                             
*

الفقرة المعرفة لهذا البرادٌغم و الشكل الذي ٌتبعها ، مقدمان من خالل مطبوعة خاصة بمقٌاس االتصال االجتماعً التً تخص مجموع محاضرات  - 

السنة األولى ماجستٌر علم اجتماع االتصال ، المقدمة من طرف الدكتور الحاج عٌسى سعٌدات ، أستاذ محاضر بقسم علوم االعالم و االتصال ، كلٌة العلوم 

 (بالتصرف  ) .2010- 2009:  مستغانم للسنة الجامعٌة –االجتماعٌة ، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 
2 - Hugues Cazaneuve . ( La communication politique , les modèles de la communication politique ) . Cahiers Français , 
N° 258 , Octobre/Décembre 1992 , p 60 . 



 

هذه النماذج ما هً اال اسهامات مقدمة لمحاولة اعطاء تفسٌر و تحلٌل أفضل لفهم مسار العملٌة 

 .االتصالٌة من خبلل مختلؾ عناصرها و  أشكالها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :تعرٌف األسرة - 1

هً أحد النظم االجتماعٌة األساسٌة وأقدمها تطلق كلمة عابلة أو أسرة معقدة أو مركبة على 

الجماعة التً تقٌم فً مسكن واحد وتشمل الزوج والزوجة وأوالدهما ؼٌر المتزوجٌن 

 كالعم والعمة واالبنة واألرامل واألجداد واألقارب األقاربوالمتزوجٌن وأبنابهم وؼٌرهم من 

واألصهار واألحفاد الذٌـن ٌقٌمون فً مسكن واحد تحت إشراؾ ربٌس العابلة 
1

، وٌعرؾ كل من 

 فً كتابهما األسرة على أنها جماعة من األفراد ٌربطهم الزواج والدم أو التبنً لوكو بٌرجس 

ٌإلفون بٌتا واحدا ٌتفاعلون سوٌا ولكل دوره المحدد كزوج، زوجة، أب، أم أو أخت مكونٌـن 

ثقافـة مشتركـة
2
على أنها جماعة من األفراد تقوم العبلقات فٌما بٌنهم كنجز لً دافز  وٌعرفهـا ،

على أساس قرابة العصب وهم أقارب بعضهم للبعض األخر، وقد وجد اختبلؾ طفٌؾ بٌن 

العلماء على أسبقٌة األسرة األموسٌة عن األبوٌة والراجح أن األولى أسبق، كما أن األسرة هً 

كنظام ٌمتاز بخاصٌة الدوام أما على مستوى األفراد فهً نسبٌة بوفاة اآلباء أو بخروج األبناء عن 

سقؾ البٌت وهذا األخٌر هو مظلة كل زواج وهو كابن أما فً أسرة الزوج أو الزوجة أو بمعزل 

عنهما كما أن كل فتى أو فتاة هً مإهلة مستقببل ومإهل لٌكونا أسرة مستقلة بعد ما كانوا أبناءا 

تابعٌن ألسرة ما وهذا باعتبار عملٌة التناسل لٌجدوا أنفسهم فً مرحلة ما أجدادا على حٌن ٌبدأ 

أبنابهم بإقامة أسرهم الخاصة بهم أٌضا وتتؽٌر أدوار األسرة عندما ٌتحرك الفرد عبر دورة الحٌاة 

فٌها
3
. 

 :األسرة من مختلف المنظورات - 2

تعتبر األسرة  أحد األشكال و النظم االجتماعٌة ذات القابلٌة الواسعة التً عرفها المجتمع، و 

مازالت لحد اآلن تلقى اهتمام الواسع من مختلؾ التٌارات العلمٌة للعلوم اإلنسانٌة ، و ٌبقى 

التطور و التؽٌر الذي تلقاه األسرة نتٌجة التؽٌر التً تشهده مختلؾ األنساق و النظم األخرى الذي 

ٌإثر فً سٌرورة المسار العبلبقً داخل األسرة و سٌر منظومتها ٌثٌر فضول و شهٌة مختلؾ 

 :المجاالت العلمٌة و التً سنرى بعضا منها 
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 :األسرة من المنظور السوسٌولوجً  - 3

لقد أتى اهتمام مدارس علم االجتماع مقارنة بؽٌره من العلوم االجتماعٌة األخرى كاألنثربولوجٌا  

مثبل ، بمجال دراسة نسق القرابة  و األسرة  متؤخرا نوعا ما، حٌث ٌرى كنجزلً دافٌز 

Kingsley Davis اهتمامات السوسٌولوجٌة باألسرة و القرابة ٌرجع اوال الى أن » ان تؤخر 

العلوم االجتماعٌة قد كرست اهتـماماتها بصورة أولٌة الى الجوانب اآللٌة فً الحٌاة االجتماعٌة 

و أن االلتزامات الوالدٌة ... ذلك ان شإون األسرة كانـت تعتبر ؼٌر آلٌة لكنها نهابٌة و مطلقة... 

«و الزوجٌة تحتل مكانة عالـٌة فً النسق القٌمً 
1

 و ٌمكن القول أن النقلة التً شهدتها 

المجـــتمعات الؽربٌة مع حدوث صدمة التصـنٌع و ظهور سلوكٌات جدٌدة ، أدى إلى تؽٌٌر 

العدٌد من النظرات و الرإى إلى مفهوم القرابة أو األسرة و تؽٌر فً معطى األدوار االجتماعٌة ، 

و خصوصا مع خروج النساء إلى العمل فً المصانع و التحرر من عقدة القرون الوسطى ، فً 

اعتبار أن المرأة شٌطان ٌخشى منه حسب المنظور الكنسً للعصور الوسٌطة ، و مع االنفتاح 

الذي فرضته فلسفة األنوار و التحرر و وصول مرحلة التصنٌع ، كل هذه التؽٌٌرات فً المفاهٌم 

أدت إلى طفرة التحدٌث الذي ؼٌر العدٌد من المنظومات و خلق نوعا من الفردانٌة و تخصص 

من اول االجتماعٌٌن الذٌن طرحوا هذه الفكرة فً كتاباته و قد بدأ  المسارات ، و ٌعتبر أنجلز

التركٌز نوعا ما على المنظور السوسٌولوجً فً دراسة األسرة ٌرى عبد هللا محمد عبد الرحمن 

 أن انجلز خبلل دراسته للتارٌخ البشري ناقش كبل من العبلقات الجنسٌة و عملٌات إنجاب »

 إضافة إلى أفكار أنجلز و مختلؾ المفكرٌن «األطفال ، كما حدد نظم الزواج و الحٌاة األسرٌة 

السوسٌولوجٌن فً نهاٌات القرن التاسع عشر و بداٌات القرن العشرٌن قد أولوا األسرة اهتماما 

فً دراساتهم لكنها تبقى ضبٌلة جدا نسبة لبقٌة التنظٌمات األخرى التً تم التركٌز علٌها ، و ترى 

 االهتمام السوسٌولوجً باألسرة قد تؤصل مع االتجاه البنٌوي الوظٌفً ، »فاتن شرٌؾ أن عودة 

الذي ٌرى أن المجتمع فً تنافسه مع المجتمعات األخرى ، ال ٌستطٌع العٌش الحٌاة إال إذا 

استطاع أعضاإه من خبلل نشاطاتهم المتنوعة أن ٌقوموا بوظابفهم االجتماعٌة بطرٌقة متسقة ، و 

فً حالة األسرة فإننا نجد مركبا تنظٌمٌا مهٌبا لمواجهة الحاجات المجتمعٌة ، و كانحصار و 

تراجع ألثر القرابة فً مجتمعاتنا الحضرٌة نظرا النتقال من األسرة الممتدة او ما تسمى العابلة 
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النتشار نمط األسرة النووٌة ، و دخول الفرد فً عبلقات عدٌدة خارج نطاق جماعته القرابٌة مع 

مختلؾ التنظٌمات الجدٌدة التً صارت تتقاسم مختلؾ األدوار التنشبوٌة مع األسرة
1
». 

 و بالتالً أتى التركٌز السوسٌولوجً على دراسة األسرة باعتبارها مإسسة اجتماعٌة بامتٌاز ، 

 أنها جماعة اجتماعٌة أساسٌة و دابمة و نظام اجتماع »فحسب ما أوردته سناء خولً على 

ربٌسً ، و ذلك أن األسرة لٌست أساس وجود المجتمع فحسب بل هً مصدر األخبلق و الدعامة 

األولى لضبط السلوك ، و اإلطار الذي ٌتلقى فٌه االنسان أول دروس الحٌاة االجتماعٌة ، و ربما 

كان ذلك مجمل منظور علم اجتماع إلى األسرة باعتبارها نظاما اجتماعٌا
2
 متكامبل و أساسٌا فً «

أب ،أم،  )تحدٌد األدوار للفاعلٌن االجتماعٌٌن من خبلل المسار التفاعلً التً ٌتحدد فً األسرة 

باعتبارها مإسسة التنشبة االجتماعٌة األولى ، ثم تدرج باقً المإسسات  (ابن، ابنة، أخ، أخت 

 .التنشبوٌة األخرى فً تبٌان بقٌة األدوار االجتماعٌة األخرى

 :األسرة من منظور اتصالً  - 4

أساسً   دراسة األسرة كنسق تفاعلًبقٌة بباقً المقاربات التً تعرفها العلوم االجتماعٌة تبقى  

مختلؾ مٌادٌن العلوم   تخترقهامٌزة  وةاألسرة موضوع له خصوصًشٌبا له من األهمٌة الكثٌر ؾ

فً مفترق طرق   تتموقعباعتبارها كما ذكرنا سلفا تشكل موضوع بحث معقد هً ؾاالجتماعٌة،

و   و االقتصاد ، علم النفس  ، علم نفس ، انثربولوجٌاعلم االجتماع،القانون  المختلفة من العلوم 

  مقارباتذلك انها ال تخلو من ذكرها ة السالؾتتقاطع مع مختلؾ العلومأخٌرا علوم اإلتصال التً 

 ، الخ... وسٌكولوجٌة   سوسٌولوجٌة وأنثروبولوجٌةامتدادات لها  اتونظري ميهامؾو ونماذج 

بحكم تبلقً المجاالت و خصوصا علوم االتصال بما انها انتماء و استمرار لمختلؾ تلك المٌادٌن 

. 

فٌه  األسرة كنسق اتصالً تفاعلً تتجلى » رىت “ وحٌدة سعدي“كما ترى  االتصال فنظرٌات 

  اإلنسانً الخفٌة والظاهرة، كما تتضح من خبلل األسرة كل السماتاالتصالكل مظاهر 

خلفٌة   ، كاستمرار االتصال الشخصً ودوامهاالتصالٌة التً ركزت علٌها المقاربة االتصالٌة

 االتصالٌة ، استحالة البلإتصال وتناقض الرسالة وكذا مسلمة أن العملٌة  ودابرٌتهاالتصال
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عبلقة ومحتوى  وأنها ( ومظهرىفحو)ٌنتج المعانً خبلل التبادل السلوكً  ( الشخصًاالتصال)

 الشخصٌة والخبرات وتدفقها ٌكون داخل سٌاقات ترتبط بالمكان والزمن والعبلقة والمعاٌٌر

.وؼٌرها
1
«  

و ٌرى عبد المجٌد سٌد منصور و زكرٌا احمد الشربٌنً فً كتابهما األسرة على مشارؾ القرن 

 ان دراسة االتصال بٌن جزبٌن أو فردٌن من أفراد األسرة كنسق كلً كامل مباشر ، امر 21

ٌجب مراجعته اذ انه ال ٌنبؽً ان ٌفهم االتصال االنسانً بوصفه نموذجا بسٌطا لفعل و رد فعل 

.بل تحتم طبٌعته كنسق فهمه على المستوى التفاعلً بٌن اطرافه
2
 

   و تخترق مٌادٌن علوم االعبلم و االتصال عدة حقول تقوم من خبللها بتحلٌل الظاهرة 

االتصالٌة كل حسب طبٌعتها و مإشراتها ٌختصرها العدٌد فً معالجتها حسب نوعٌة االتصال ، 

االتصال فً التنظٌمات ، اإلتصال الشخصً )أربعترى وحٌدة سعدي ان اشهر هذه الحقول هً 

 ، و إن دراسة (ومكانة اإلتصال داخل المجتمع والمإسسات واالتصال الجماهٌري ووسابله

األسرة تتناول االهتمام البالػ فً جمٌع هذه الحقول و تعتبر احدى المرتكزات األساسٌة التً تكون 

 .دوما مجاال و مٌدانا للتقصً و البحث 

و بحثنا هذا بتقاطعه مع هذه المٌادٌن ٌنطوي لدراسة االتصال الشخصً بحكم دراستنا لنمط 

العبلقات و اسالٌب االتصال بٌن افراد األسرة باعتباره مجاال اتصالٌا مفتوحا و التً عرفت نقلة 

 ، ادوارد  Myers ماٌرز, Paul Watzlawick“ بول واتزلوٌك “نوعٌة باسهامات كل من 

 و ؼٌرهم الكثٌر و تنظٌراتهم الحدٌثة التً أولت األسرة اهتماما ملحوظا Edward Halleهال 

نموذج العملٌة اإلتصالٌة  حول مٌكانٌزمات بناء تفكٌر الوفً فهم الشبكة االتصالٌة داخل األسرة ، 

االنتباه إلى التؽٌرات االجتماعٌة  فمٌبلد األسرة المعاصرة جذب ككل، إذن للظاهرة اإلتصالٌة

 من الدراسات متمحورة حول الحجم والبنٌة فقط لم تعد، والتً وعبلقتها بتؽٌر العبلقات األسرٌة

منظور سوسٌولوجً أو نظرة للمعطى القرابة و الفضاء القٌمً من الناحٌة األنثربولوجٌة أو 

  التجارببل وصوال إلى محاوالت فهم الحالة السلوكٌة النفسٌة لؤلشخاص داخل األسرة ،

 الجوانب التً تعد إحدى،  حتى اتصالٌا هنٌات ونمط العبلقات الناشبة داخل األسرةذالمعٌشٌة، وال
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 بٌن فاعلً هذا االتصالفً البحث األسري، ألنها مٌكانٌزمات الكشؾ عن خفاٌا  األكثر أهمٌة

والمتؽٌرة  وارتباطها بالمجتمع الكبٌر بكل سماته الراسخة (األسرة) التفاعلً االجتماعً النسق

.والمتعاٌشة
1
 

 : وظابف األسرة - 5

تقوم األسرة بعدد من الوظابؾ األساسٌة هً 
«

 الوظٌفة الجنسٌة واإلنجاب والتكاثر والوظٌفة 

االقتصادٌة التربوٌة
»1

، حٌث تعتبر عملٌة اإلنجاب أساسٌة والتً تعقبها مباشرة الرعاٌة الفٌزٌقٌة 

باألساس، فعملٌة اإلنجاب تهدؾ بالدرجة األولى إلى إبقاء النسل، كما ٌرى فٌها القاطنون 

باألرٌاؾ قوة اقتصادٌة كبرى، وتكسـب األسرة الطفل الكثٌـر من العادات االجتماعٌة والتقالٌد 

األخبلقٌة والدٌنٌة، كذلك مصالحه وكذلك تقوم بدور الحماٌة ففً كثٌر من المجتمعات ٌعد 

 علٌها، كما ٌترابط أعضاء العابلة من أجل الدفاع أو اعتداءا على فرد من أفراد األسرة االعتداء

 من العدو، كما أنها تساعد الفرد فً أن ٌكتسب مهنته وملكٌته وتعلٌمه ودٌنه وانتسابه االنتقام

السٌاسً داخل األسرة التً ٌولـد فٌهـا
2

 :، و ٌمكن ان نختزل وظابؾ األسرة فً العناصر التالٌة

تعتبر األسرة الفضاء الشرعً الذي ٌبٌح إقامة العبلقة الجنسٌة بٌن الذكر و : الوظٌفة الجنسٌة

 األسرة للمحافظة على النسل و  ,األنثى ، و تعتبر الوظٌفة الجنسٌة احد الوظابؾ التً تقوم بها

ضمان استمراراٌته ، حٌث أن هذه الوظٌفة ظلت مبلزمة لؤلسرة على مر التارٌخ ، رؼم ما 

أصابها من تحوالت نتٌجة التؽٌٌرات االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة  ، إذ تتوقؾ عملٌة 

اإلنجاب على عمر زمنً ٌفضله الزوجان أما طوعا أو فرضا نتاجا لقوانٌن تنظٌمٌة حكومٌة ، 

 فمإسسة األسرة هً التً أخذت على عاتقها أعضاء جدد تضمن بهم استمرار و عدم انقراض

 .الجنس و المجتمع اإلنسانً

قبل التعرؾ على وظٌفة التنشبة علٌنا معرفة ماهٌتها حٌث ٌعرفها : وظٌفة التنشبة االجتماعٌة

  عملٌة تفاعل بٌن الفرد و أسرته أو المجتمع الذي » مولود زاٌد الطبٌب على أنها
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ضمنهما ، ٌستطٌع الفرد من خبلل تلك العملٌة أن ٌتشرب القٌم و العادات و األفكار /ٌعٌش فٌهما

السابدة فً المجتمع و التً تساعده أن ٌحدد بكل وضوح سلوكه الٌومً للقٌام بؤدواره التً ٌتطلبها 

وضعه كعضو فً المجتمع
1
، و لقد كانت األسرة التقلٌدٌة فٌما مضى المإسسة االجتماعٌة «

األولى المعنٌة بالتنشبة االجتماعٌة و مع التؽٌر االجتماعً تراجع دورها التنشبوي و شاركته مع 

العدٌد من المإسسات االجتماعٌة األخرى كدور الحضانة ، المدارس و النوادي و ؼٌرها من 

المإسسات، لكن رؼم ذلك تبقى األسرة المإسسة األولى للتنشبة االجتماعٌة بامتٌاز ، فما زالت 

األسرة الى االن هً التً تعمل على تلبٌة مختلؾ الحاجات السوسٌونفسٌة للفرد أو الطفل ، و هً 

المكان الذي ٌلقى فٌه الطفل مختلؾ القٌم و األفكار من دٌن و أخبلق و مثل و ؼٌرها من المعاٌٌر 

.الخ...و القٌم الخلقٌة و الثقافٌة 
 2

 

ال ٌنكر أحد هذه الوظٌفة األساسٌة لؤلسرة  بالنسبة للفرد ، على اعتبار  أنها : الوظٌفة النفسٌة 

الملبً األول للمتطلبات النفسٌة للطفل ، و الذي من خبللها ٌقوم بإشباع حاجاته السٌكولوجٌة ، 

باعتبارها  المصدر األول لبلستقرار بالنسبة له ، فشخصٌة الطفل دابما بحاجة لنوع من األمن و 

العطؾ و الحنان حتى تضمن استقرارها، و بالتالً تكون طبٌعة العبلقات االجتماعٌة و آلٌة 

االتصال بٌن أفراد األسرة أمرا أساسٌا فً ضمان النمو الصحٌح و تشكٌل الشخصٌة السوٌة 

للطفل و الفرد فً مجتمعه ، ذلك أن االستقرار النفسً شًء أساسً فً مسار التنشبة االجتماعٌة 

 أن األسرة هً مصدر االستقرار العاطفً و المرفؤ الوحٌد »التً توفره األسرة للطفل ، باعتبار

إلشباع الحاجات النفسٌة و العاطفٌة و وسٌلة لتخفٌؾ التوتر الذي ٌعانٌه الفرد خارج أسرته 

لتحقٌق التوازن العاطفً
3
، و تشكٌل فضاء ٌشعر فٌه النتماء و المن و العطؾ كمقومات و «

 .حاجٌات نفسٌة أساسٌة

إن األسرة تعتبر مإسسة العبلقات األولى للفرد بامتٌاز و مجال : الوظٌفة الدٌنٌة و األخبلقٌة 

تشكل قٌمه و أفكاره و اتجاهات رأٌه المبدبٌة ، فمن الناحٌة القٌمٌة للدٌن و األخبلق تعتبر األسرة 

الفضاء الدٌنً األول الذي ٌتعلم فٌه الطفل التمٌٌز بٌن الخٌر و الشر ، الحبلل و الحرام ، و 

المشروع و الممنوع ، و المرؼوب و المتروك ، و بالتالً تشكل المجال الخلقً له باعتبارها 
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 فاألسرة هً التً تلقن الطفل المبادئ الدٌنٌة و الخلقٌة حٌث تبدأ »امتدادا للمعطى القٌمً للدٌن ، 

بتلقٌنهم األفكار الدٌنٌة شٌبا فشٌبا منذ سن مبكرة هذه األفكار التً ٌكتسبها الطفل من أبوٌه و 

أسرته و محٌطه حتى تصبح جزءا من شخصٌته ، فاالتجاه الدٌنً نظام نفسً ٌنشؤ و ٌتكون و 

«بتفاعل نزعات الطفل الفكرٌة الكامنة فً أعماق البٌبة المحٌطة و هً األسرة 
1

،  و بالتالً 

ٌسبب انعدام و وجود خلل فً وظٌفة التقوٌم الدٌنً و الخلقً ، ضعؾ أو انعدام وجود الوازع 

الدٌنً و الخلقً الذي ٌسبب فً أؼلب األحٌان تمرد الفرد عن قٌمة أسرته و بالتالً مجتمعه 

مشكبل مجاال مناقضا للقٌمة الجمعٌة المتفق علٌها ما ٌسمى باالنحراؾ ، لذلك نجد انه فً األؼلب 

األسرة تكون حرٌصة على مقومات دٌنها ، و ان كل فرد على عقابد األسرة و »األحٌان أن 

تقالٌدها و طقوسها و مراسٌمها الدٌنٌة تتنكر له و تلفظه و قد تقتله خشٌة ما عسى أن ٌنالها من 

«عار و ٌلحقها من مذلة 
2
. 

إن تؽٌر البٌبة االجتماعٌة المحٌطة بالفرد توجب علٌه التؤقلم و التؽٌر وفقا لها : الوظٌفة التربوٌة 

، و ٌكون ذلك فً بادئ األمر نتاجا للعملٌة التربوٌة التً تعتبر اهم الوظابؾ التً تقوم بها األسرة 

فً جعل الفرد او الطفل ٌتؤقلم مع محٌطه ، من خبلل تعلٌمه و تلقٌنه مختلؾ السلوكٌات و 

التصرفات و المبادئ بدءا باللؽة كؤول وسٌلة أساسٌة لئلدراك و تبادل األفكار و االتصال مع 

محٌطه األول الذي هو األسرة نفسها ثم مجتمعه ككل ، على انها القناة األولى للتنشبة و التربٌة و 

ٌتعلم فٌها الفرد الخضوع للسلطة األبوٌة و االمتثال لها ، و من خبلل ذلك ٌتعلم القٌم المختلفة و 

ٌكون بالتالً الناقل للتراث الثقافً للمجتمع من جٌله للجٌل الذي ٌلٌه
3

 ، ٌرى حسٌن عبد الحمٌد 

األسرة تمثل المدرسة التً تعلم أبناءها األمانة و الخٌر و الشر ، و الفضٌلة و »رشوان أن 

الرذٌلة ، و تعلمهم كٌؾ ٌطٌعون السلطة العلٌا ، و كٌؾ ٌتعاونون مع ؼٌرهم لتحقٌق الهدؾ 

المشترك ، كما أنها تعرفهم بعادات المجتمع و تقالٌده و لؽته و المعاٌٌر االجتماعٌة التً تإهله 

«ألن ٌكون مواطنا صالحا كما أنها تحدد مستوى تعلٌمه
4

 ، إذن بذلك تكون وظٌفة التربٌة أهم 

 .  الوظابؾ التً تقوم بها األسرة فً سبٌل خلق فرد قوٌم فً المجتمع
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لقد كانت األسرة فٌما مضى تقوم بجمٌع أنواع الوظابؾ بشكل كامل، فقد : الوظٌفة االقتصادٌة 

كانت األسرة التً عرفتها المجتمعات قبل بدأ عصر التصنٌع قابمة على آلٌتً الزراعة و الرعً 

معتمدة على المعطى القرابً و العدد الكبٌر ألفراد فً توفٌر و انتاج ما تحتاجه قابمة على اكتفاء 

ذاتً ، و مع تؽٌر المجتمعات و انتقالها الى التصنٌع تؽٌرت المبلمح االقتصادٌة لؤلسر و تقلص 

دورها االقتصادي الكبٌر الذي كانت تلعبه بتحولها الى مإسسة مستهلكة بدل المنتجة كما كانت 

من قبل ، ذلك ان األفراد استقلوا اقتصادٌا عن األسر الكبٌرة و المجال االقتصادي القرابً العام 

المشترك ، و التوجه نحو الفردانٌة و استقبللٌة المورد بالعمل داخل المصانع و تؽٌر البٌبة 

الحضرٌة و الجؽرافٌة و النزوح و ؼٌر ذلك من المتؽٌرات التً قلصت من وظٌفة األسرة 

االقتصادٌة ، لكن رؼم ذلك تبق األسرة المجال األول الذي ٌحقق فٌه الطفل اشباعاته النفسٌة و 

 . كذلك المادٌة االقتصادٌة 

رؼم ان المجتمع عرؾ تطور العدٌد  من المإسسات التً حملت بمعٌة األسرة سبل التنشبة 

االجتماعٌة ، من توفٌر التعلٌم كالمدرسة و توفٌر مجال للمارسة البعد الدٌنً من مساجد و كنابس 

و دور عبادة ، و مإسسات عمل و صناعة كالمصانع و ؼٌرها ، تبقى األسرة البنٌة الربٌسٌة فً 

المجتمع ، باعتبارها المورد األول لتحقٌق االستقرار االجتماعً و النفسً و االقتصادي للطفل 

 .باعتبارها المحطة األولى التً ٌكتشؾ من خبللها المجتمع الذي ٌعٌش و ٌنشؤ فٌه

 : تطور النظام األسري  - 6

إن األسرة قدٌمة قدم البشرٌة وقد شكلت التؽٌرات البنابٌة تؤثٌرا كبٌرا علٌها فقد مرت جمٌـع  

تنظٌم االجتماعً المجتمعات بمرحلة زمنٌة معٌنة كـانت صلة الدم والقرابة هً النظام الربٌسً لل

ارات تمثل صلة الدم والقرابة التنظٌم االجتماعً بؤكمله، ومرت األسرة وفً كثٌر من الحض

 .اإلنسانٌة خبلل تارٌخها الطوٌل بؤشكال متعددة من حٌث الحجم ونوع الوظابؾ

 ولذلك فرإى العلماء وخاصة األنثربولوجٌٌن حول نظرٌتهم عن القرابة ولنا فً 

 مثال على ذلك كون هذا األخٌر كان ٌرى أن المجتمع البشري كـان قابما  Morganمورجان

على اإلباحٌة والمشاعٌة الجنسٌة والعبلقات المحددة عن طرٌق األم وكان مجمل من ٌعاشرها من 

األعمام ٌدعى أبا وعلٌه فمصطلح القرابة ٌشٌر إلى وجود رابطة الدم وقٌام صلة بٌولوجٌة بالفعل 

لوي  إلى جـانب الصلة االجتماعٌة، إال أنه وعلى النقٌض من ذلك نجد البعض كالعالم األمرٌكً 



 

Lowie  فقد رأى أن النظام هنريالذي كان ٌرى فً ذلك التصور ال ٌستند على حقابق أما 

األبوي كان موجودا فً العصور األولى لؤلسرة وهذا ما أقرته الكتب المقدسة على أن األسرة 

تتؤلؾ من آدم وحواء وأوالدهما
1

. 

وتؤتً مرحلة زواج أنثى بعدة رجال فً مرحلة ما ٌسمى بالصٌد والمطاردة حٌث كان الرجال 

ٌذهبون بحثا عن الصٌد فٌما تبقى المرأة فً رعاٌة األبناء وجنً الثمار وهً تملك السلطة 

الكـاملة وكمثال على ذلك قبابل هنود أمرٌكا ولما حلت الحٌاة الرعوٌة والزراعٌة قلبت الوضع 

 إلى أبوٌة بفضل حٌازة أموسٌةوتحولت السلطة إلى األب بدل األم وتحولت األسرة من كونها 

الرجل على األرض والعقار مما رفع من قدره فحل نظام تعدد الزوجات بعد تعدد األزواج 

وأصبح األب المسٌطر األقوى فهو من ٌحدد كل المظاهر واألسالٌب واألشكال وعلى الجمٌع 

 . األكبراالبنالطاعة، بل له أن ٌبٌع أبناءه أو ٌجردهم من اسم العابلة وبعد وفاته تإول القٌادة إلى 

ومع مرور السنوات اختفت األسرة الممتدة نتٌجة التصنٌع مإثرا فً أنماطها،  وعمل على تدعٌم 

نظام األسرة النواة حٌث اكتفى الرجل بزوجة وقلة من األوالد ولم تعد تشمل األقارب واألنساب 

مسحا لؤلسرة فً العالم وقد ولٌام غود واألجداد واألطفال واألرامل كما فً الماضً وقد أجرى 

خلص إلى أن التصنٌع قد ساعد بقوة على ظهور األسرة النواة
1
 :من خبلل 

التصنٌع ٌتطلب حركٌة كبٌرة بحثا عن فرص العمل وهذا من شؤنه  زعزعة االلتزامات - 1

 القرابٌة القابمة على التفاعل المتكرر والحمٌم والمستبدلة بتفاعل طبقً قرابً متباٌن

ٌإكد التوجه نحو التصنٌع على اإلنجاز مقابل النسب والقرابة وتضعٌؾ من أثر النمط - 2

 .التقلٌدي ومن ثم ٌقلل من اعتماد الناس على أسرهم

 :أنماط األسرة  - 7

 مما سبق و ذكرناه عن تطور النظام األسري ، فإننا أدركنا أن تلك النظم تختلؾ باختبلؾ الحقب 

الزمنٌة و مختلؾ التؽٌرات االجتماعٌة التً تإثر على تلك التركٌبات ، إن المجتمعات العربٌة قد 

عرفت عدة تركٌبات قرابٌة انطبلقا من القبٌلة و البدنة و العشٌرة و ؼٌرها وصوال إلى العابلة و 
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األسرة فً عصرنا الحدٌث ، رؼم بقاء هذه الترسبات فإن المجتمع الجزابري كؽٌره من 

المجتمعات العربٌة عرؾ نوعا ما هذه اآللٌات القرابٌة ، لكن صارت السمة األبرز التً نعرفها 

كجزابرٌٌن هو وجود نمطٌن أساسٌٌن من األسر ، هما األسرة الممتدة و النواة ، و كً نفهم مسار 

االنتقال بٌنهما علٌنا قبل كل شًء أن نفهم ماهٌة كل منهما و بعض األنماط التً تعتبر مسار 

 :االنتقال بٌنهما  

:  األسرة النواة

أدى دخول المجتمعات العربٌة إلى مرحلة الرأسمالٌة و حتى االشتراكٌة عبر مسٌرة التطور 

ظهور بوادر التصنٌع فً بعضها ، إلى بروز مستجدات جدٌدة على ملكٌة اأّلرض و تحول 

النشاط إلى ممارسات مهنٌة أخرى فً تؽٌٌر النظام االقتصادي التقلٌدي القابم على الجماعة 

العابلٌة ، و التوجه نحو النمو االقتصادي لفبات عدٌدة من الشباب الى االستقبلل االقتصادي عن 

عاببلتهم ، و حتى المرأة نفسها دخلت مٌدان العمل و الخدمات و ؼٌرت النظرة التقلٌدٌة إلى 

مكانة المرأة و تؽٌٌر فً مفهوم األدوار، كل هذا ساهم فً تقلص األسر الممتدة و العاببلت مما 

أصابها من خلل و تكاثر ألعباء مادٌة ، ساهم فً خلق بنٌة و نظام اسري جدٌد هو األسرة 

النووٌة
1

أسرة مكونة من الزوج و الزوجة و أطفالهما ، ٌمكن أن » ، تعرفها سناء خولً على أنها 

ٌقٌم مع أفرادها احد األقارب ، تبدأ هذه األسرة بمراسٌم الزواج و تستمر خبلل الحٌاة ، و تعتمد 

«من الناحٌة االقتصادٌة على دخل الزوج و ربما على دخل الزوجة 
2

، و ٌمكن تعرٌفها على انها 

: ظاهرة اجتماعٌة عالمٌة ، ترجع عالـمٌتها لوظابفها التً تإدٌها، و هً الوظابـؾ » أٌضا 

و التربوٌة ، و ٌستند بناإها األساسً على مبدأ تحرٌم الزواج من المحارم ،  الجنسٌة و التناسـلٌة

عدم استمراراها عبر الزمن بل تقتصر على جٌلٌن ، اما الجٌل الثالث : و ما ٌترتب على ذلك 

فٌمكن ظهوره عند تشكل اسرة جدٌدة عن طرٌق تبادل ذكور و اناث األسر النووٌة القابمة ، و 

أسرة التوجٌه التً ٌولد و : معنى ذلك ان كل راشد طبٌعً ٌنتمً ألسرتٌن نووٌتٌن على األقل 

ٌتربى فٌها و التً تضم أمه أباه و إخوته ، و أسرة التناسل التً ٌقٌمها بزواجه و تشمل زوجته و 

«أوالده
3

 .، و ال ٌنكر عاقل ظهور هذا النظام األسري فً مجتمعنا المحلً
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   :الممتدة النووٌة األسرة

 أب أي من الزوجات بتعدد التً تتسم األسرة :هما الممتدة النووٌة لؤلسرة أساسٌان شكبلن هناك

 مع مشتركة واحدة وزوجة بتعدد األزواج الثانً فتتسم النوع أما ,أطفالهم مع أكثر أو وزوجتان

المجتمعات بعض فً قلٌل بشكل ٌوجد األخٌر النمط وهذا األطفال
1

 ذات الطابع األموسً التً 

 .كانت منتشرة فً احدى القبابل فً الهند

   :المشتركة األسرة

 خط خبلل من البعض أكثر ترتبط ببعضهما أو نووٌتٌن أسرتٌن من الؽالب فً تتكون التً وهً

 ,واحد منزل فً جمٌعا وٌتشاركون أطفالهم مع وزوجاتهم أخوٌن من تتكون وأؼلبها عادة األب

 فً القرابٌة الوحدة هذه وتوجد ,المشترك السكن بحكم متبادلة ومعنوٌة مادٌة التزامات بٌنهم وتقوم

 بهذا وهً واإلسكانٌة االقتصادٌة الظروؾ جراء من تكونت والتً العربٌة ، المدن من العدٌد

التحضر لظروؾ القرابً البناء تكٌؾ على تساهم
2
. 

 :األسرة الممتدة 

تتكون بنابٌا من ثبلثة أجٌال أو أكثر ، و لهذا » ٌعرفها محمد عاطؾ ؼٌث على انها منظومة 

تضم األجداد و أبناءهم الؽٌر المتزوجٌن ، و أبنابهم المتزوجٌن و كذلك أحفادهم
3
، و تتكون «

األسرة الممتدة او العابلة من زوجٌن و أبنابهما المتزوجٌن و ؼٌر المتزوجٌن و تضم احٌانا العمة 

اذا كانت عزباء ، مطلقة او ارملة ، ٌعٌشون كلهم فً مجال سكنً واحد  

،  (الجد)ٌمكن ان ٌكون منزال واحدا او منازل متجاورة ،  و تكون السلطة فٌها لؤلب المشترك 

و تكون فٌها السلطة للذكر على حساب األنثى ، و  (البطرٌركً)كما تمتاز بنوع السلطة األبوي 
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تمتاز هذه األسر بوجودها فً المناطق الرٌفٌة أكثر منها الحضرٌة لكن هذا ال ٌنفً ان تعرؾ 

المناطق الحضرٌة هذا النوع من األسر، كما انها تعتبر احد مٌزات المجتمعات الؽٌر صناعٌة و 

 .ٌمكن إسقاطها على مجتمعنا الجزابري

 : المنطلقات النظرٌة لدراسة األسرة  - 8

لقد تعددت المداخل النظرٌة فً دراسة العلوم االجتماعٌة التً تناولت دراسة األسرة ، وعلم 

االجتماع كامتداد لبقٌة هذه العلوم حاول منظروه تقدٌم تفسٌرات ، لهذه المنومة االجتماعٌة ، و 

من خبلل ذلك سنتطرق ألهم النرٌات التً اشتهر بها علم االجتماع و خاصة التً ركز منتسبوها 

عل دراسة هذه المإسسة و هً النظرٌة البنابٌة و الوظٌفٌة ، و نظرٌة الصراع االجتماعً ، و 

 .نظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة 

 :النظرٌة البنابٌة الوظٌفٌة  - 

 تعتبر النظرٌة البنابٌة الوظٌفٌة أحد أهم النظرٌات التً عرفها علم االجتماع المعاصر، استمدت 

هذه النظرٌة منطلقاتها األولى من االتجاه الوظٌفً فً علم النفس و باألخص من النظرٌة 

الجشطالتٌة و تدعمت أٌضا و زاد بروزها مع االتجاه الوظٌفً فً األنثربولوجٌا و خاصة 

االجتماعٌة منها مع راد كلٌؾ براون و مالٌنوفسكً ، و قد شكل النظام األسري حٌزا هاما فً 

مجاالت دراساتها من عبلقات بٌن الزوجٌن و بٌن الزوجٌن و األبناء      و عبلقة األسرة 

 .باألنساق األخرى فً المجتمع كالتعلٌم و االقتصاد و الدٌن و السٌاسة 

   و ٌمكن القول بؤن تالكوت بارسونز ٌعتبر احد أهم أعمدة هذه النظرٌة من خبلل آرابه و 

تحلٌبلته من خبلل دراسته لؤلنساق و محاولة إعطابه تفسٌرات لمفهوم البناء داخل المجتمع ، و 

حاولت هذه النظرٌة إعطاء تحلٌبلت لؤلنساق فرأت وجود نوعٌن نسق واسع ٌهتم بدراسة النظم 

أنها »أما الثانً فهو النسق الضٌق الذي ٌدرس األسر ، و فٌما ٌخص األسرة ٌراها بارسونز على 

الوحٌدة التً تستطٌع القٌام بمهمة إعداد الصؽار و تنشبتهم بؽرس القٌم و ... وحدة بنابٌة 

«المعتقدات و جمٌع الرموز الثقافٌة و المبادئ االجتماعٌة
1

 ، و بالتالً ٌتجسد نظرته لها على 

اعتبارها ذلك النسق فً البناء االجتماعً المكون من مختلؾ األجزاء المترابطة من خبلل 

عملٌات التفاعل و االعتماد المتبادل فٌما بٌنها من جهة و بٌن تفاعلها مع الكل من جهة أخرى ، و 
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من تنشبة اجتماعٌة و ضبط و توفٌر األمن  (المجتمع  )بالتالً لها وظابؾ محدد تجاه النسق العام 

، اضافة الى وظابؾ داخل النسق األسري نفسه من  االجتماعً الى ؼٌر ذلك من األدوار العامة

خبلل تعلٌم األطفال و افراد األسرة معنى األدوار ، القٌم ، العبلقات الى ؼٌر ذلك ، و كما هو 

 معلوم فعلى النسق االجتماعً مواجهة أربع عوارض ، و األسرة باعتبارها نسقا تخضع لهذه 

 : النظرة التً طرحها بارسونز و هً 

و على األسرة باعتبارها نسقا اجتماعٌا البحث عن سبل التكٌؾ داخل النسق العام مهما : التكٌؾ 

 .تؽٌرت و اختلفت سماته، و محاولة االندماج مع البٌبة الطبٌعٌة و االجتماعٌة التً تعٌش ضمنها

إن لجمٌع األنساق الفرعٌة أهدافا تسعى لتحقٌق متطلباتها لضمان سٌر صحٌح :  تحقٌق الهدؾ 

للنسق الكلً أو العام و أفراد األسرة لهم أهداؾ ٌسعون لتحقٌقها للحفاظ على تماسك األسرة على 

اعتبارها نسقا ، و حتى األسرة فً حد ذاتها لها أهداؾ مشتركة تسعى لتجسٌدها مع بقٌة األنساق 

 .  األخرى حفاظا على النسق العام و المتمثل فً المجتمع 

إن من ممٌزات األنساق حسب هذه النظرٌة هً أنها مكملة لبعضها ، ٌعنً من خبلل : التكامل 

تدعٌم الروابط بٌن األنساق مساهمة فً تحقٌق الهدؾ كما ذكرنا من قبل ، و أفراد األسرة من 

خبلل تفاعبلتهم ٌسعون إلى خلق نوع من التكامل فً أدوارهم سعٌا للمحافظة على النسق 

األسري و تحقٌقا ألهدافه ، و بالتالً األسرة أٌضا كنسق تتفاعل و تكمل بقٌة األنساق األخرى من 

اجل الحفاظ و تحقٌق أهداؾ المجتمع باعتباره الفضاء العام و النسق الكلً الجامع لؤلجزاء أو 

 .  األنساق الفرعٌة 

باعتبار األسرة الفضاء األول للتنشبة االجتماعٌة ، ٌمكن اعتبارها صمام األمان : خفض التوتر 

داخل المجتمع ، فهً من ٌسعى إلى تخفٌؾ التوتر و تلقٌن األدوار و تفعٌل العبلقات االجتماعٌة 

لدى األفراد من خبلل اهتمامها بهم ، وٌمكن اعتبارها اصؽر وحدة تهتم بتحقٌق التكامل و محاولة 

 .تحقٌق أهداؾ النسق 

 : نظرٌة الصراع االجتماعً  - 2   

ترى هذه النظرٌة من خبلل منظوراتها الكبلسٌكٌة األولى على أن المجتمع قابم على صراع 

طبقً بٌن أفراده ، المتحكمٌن فً وسابل اإلنتاج و بٌن المانحٌن لقوة عملهم من اجل اإلنتاج و 



 

ٌرون ضرورة تقسٌم الثروة بشكل عادل و متساو بٌن أفراد المجتمع، و رؼم تعدد اآلراء داخل 

هذه النظرٌة و بروز تنظٌرات جدٌدة برزت من رحم هذه النظرٌة الكبلسٌكٌة ، لم تستثنى األسرة 

من هذا الحٌز النظري فً دراستها ، فٌرى العدٌد من المفكرٌن ان األسرة تمثل حٌزا واضحا 

 أن األسرة »: لظهور أشكال و أنواع مختلفة من الصراع ، و فً هذا ٌقول معن خلٌل العمر 

تمثل نسقا اجتماعٌا ٌحمل بٌن انماطه المكونة له ، معاٌٌر متصارعة ال تقبل التعاٌش معا مثل 

«المعاٌٌر الشخصٌة و المصالح الذاتٌة و بالتالً إٌقاع النزاع 
1

 ، و بالتالً هناك تمثل السقاط 

الصراع االجتماعً من المجتمع كبنٌة كلٌة الى األسرة كبنٌة جزبٌة ، و فٌها حركٌة ٌسعى فٌها 

بعض األفراد الى السٌطرة على القرار و فرض نوع من الهٌمنة على الفضاء األسري و فً هذا 

 أن بعضا من مإٌدي منظور الصراع االجتماعً قد ركزوا على عبلقات “ٌرى السعٌد عواشرٌة 

القوة داخل األسرة خاصة ما ٌتعلق باتخاذ القرارات ، حٌث اشاروا الى ان أعضاء األسرة الذٌن 

لدٌهم موارد و معتقدات ٌستحوذون على السلطة اكثر من ؼٌرهم ، فً حٌن ركز بعضهم على 

الصراع بطرٌقة واضحة حٌث ٌرون أن األسرة عبارة عن صورة مصؽرة للصراع فً المجتمع 

”
2

 و ال ٌنكر أحد دور التؽٌر االجتماعً و دوره كعنصر فعال فً الصراع االجتماعً ، حٌث  ، 

ٌر واضح فً األدوار االجتماعٌة المختلفة داخل األسرة و خارجها و ٌإثر على يٌإدي الى تػ

طبٌعة العبلقات و بالتالً شكل و أنواع الصراع داخل المجموعة بحكم تصارع مختلؾ 

المإسسات االجتماعٌة األخرى على شكل و أنواع هذه الوظابؾ ، و بالتالً وجود نوع من 

الصراع فً محاولة المرأة المعاصرة و خصوصا فً مجتمعاتنا فرض نوع من الوجود و دخولها 

فً الصراع مع الرجل و السلطة الذكورٌة ككل ، دون أن ننسى األبناء و صراعهم الجٌلً مع 

اآلباء ، كل هذه  المحددات الصراعٌة لم تستثنى من دراسة المإسسة األسرٌة منطلقٌن من البعد 

 .النظري للصراع االجتماعً 

 : النظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة  - 3   

تعد هذه النظرٌة إحدى أهم النظرٌات فً علم االجتماع التً أولت األسرة مكانة و حٌزا هاما فً 

الدراسة ، من خبلل اهتمامها بدراسة األسرة بوصفها وحدة اجتماعٌة ، تمثل التنشبة االجتماعٌة 

محورا أساسٌا لدى مفكري هذه النظرٌة التً تجعل أعضاء المجموعة ٌكتسبون نوعا من التقنٌات 
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فً عبلقاتهم و تفاعلهم مع اآلخرٌن، منطلقٌن من العملٌة التفاعلٌة الدابرة بٌن الزوج و الزوجة و 

بٌن الزوجٌن و األبناء من خبلل معطى الدور االجتماعً داخل األسرة الذي ٌلتزم به كل فرد من 

أفرادها فً تحدٌد طبٌعة هذا التفاعل ؼما داخلٌا بٌن أفراد األسرة أو خارجٌا مع بقٌة أفراد 

 التركٌز على »التنظٌمات المجتمعٌة ، و ترى سناء خولً أن النظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة حاولت 

تفسٌر كٌفٌة انضباط أعضاء األسرة عن طرٌق جماعتهم األسرٌة ، و كذلك تفسٌر التفاعبلت و 

«المعانً المشتركة التً تعتبر لب السلوك الزواجً و األسري 
1

 ، و ٌمكن القول بان النظرٌة 

التفاعلٌة الرمزٌة تعتبر إحدى أهم النظرٌات التً تناولت دراسة األسرة اجتماعٌا أكثر من ؼٌرها 

 أرنست »من النظرٌات بفعل اهتمامها بالفعل االجتماعً لؤلفراد و أدوارهم المختلفة و ٌرى 

 احد أتباع جورج هربرت مٌد على أن األسرة عبارة عن وحدة من Burgessبورجس 

من خبلل العملٌات الداخلٌة مثل أداء الدور و عبلقات المركز و مشكبلت ...الشخصٌات المتفاعلة 

«القرارات و إرجاع الضؽوط و ما إلى ذلك ذ االتصال و إتخا
2
.  

و بالتالً ترى هذه النظرٌة أن سلوك األفراد فً األسرة هو نتاج عن عملٌة تفاعلٌة، و انعكاس 

للرموز و اإلشارات التً ٌشاهدها الفرد و ٌتؤثر بها سلبا أو إٌجابا من خبلل احتكاكه بؤفراد بٌبته 

، و أي خلل ٌنجم بٌن أفراد األسرة راجع فً األساس إلى فهم خاطا لهذه الرموز و القٌم و 

 .    األفكار و مختلؾ المعاٌٌر
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 : االتصال فً الجماعة الصغٌرة  - 1

هً مجموع التفاعبلت بٌن جماعة من األفراد لدٌهم قابلٌة على إرسال و استقبال مختلؾ الرسابل 

االتصالٌة فٌما بٌنهم ، حتى األفراد ذوي النزعات االنعزالٌة ٌكونون مرتبطٌن بشبكة اإلتصال 

داخل هذه الجماعات ، و التً هً بدورها عبارة عن تشكٌل لشبكة عبلبقٌة اجتماعٌة ٌكون فٌها 

االتصال و االحتكاك عبر مجموعة التجارب الحٌاتٌة المعاشة جماعٌا بمختلؾ تجلٌاتها و التً 

الخ، و ٌمكن لهذه الشبكات أن تتوسع و ...ٌمكن ان تكون سٌاسٌة دٌنٌة اجتماعٌة اقتصادٌة أسرٌة

تتقلص حسب طبٌعة العبلقة االتصالٌة السابدة داخلها ، فنرى عبلقات موسعة لكنها ؼٌر مكثفة 

مٌز تالتً تربط مثبل جماعات اللعب أو جماعات العمل و عبلقات ضٌقة محتواة جدا كتلك التً 

العبلقة داخل األسرة ، و ٌمكن أن نجد هذه الجماعات الصؽٌرة تشترك فً عدة عناصر أساسٌة ، 

حٌث ٌسودها نوع من التضامن و التماسك حسب الطرح الدوركاٌمً لمفهوم الضمٌر و لتضامن 

الجمعً و العضوي للجماعات ، كما ٌمٌزها استخدام لؽة مشتركة تمٌز الشعور باالنتماء للجماعة 

،  و ٌمكن أن ٌلعب الصراع الداخلً دورا فً تنشٌط أو تقلٌص النشاط االتصالً داخل الجماعة 

، فعندما ٌكون األساس او الرابط العاطفً داخل األسرة ٌمتاز بالضعؾ فهذا ٌدل على وجود 

تشوٌش فً عملٌة االتصال بحكم وجود نوع من الصراع ، على عكس ذلك ٌمٌز وجود األساس 

العاطفً القوي بٌن أفراد األسرة الذي تكون فٌه العبلقات متٌنة  بٌن أفراد الجماعة ، وجود شكل 

قوي لشبكة االتصال داخلها
1

فعملٌة اإلدراك المتبادلة لمختلؾ األحاسٌس و اإلدراكات العاطفٌة  . 

التً تساهم فً عملٌة التكامل االجتماعً بٌن و تبادل الرصٌد القٌمً تكون نتاج عملٌة اتصالٌة 

، و بالضرورة كلما زادت قوة االتصال بٌن افراد الجماعة كلما ساهم ذلك فً تضامنها و األفراد 

تماسكها ، و ٌتمٌز االتصال أٌضا بمسار تناقصه و اتصافه بالمحدودٌة فً حال كبر و توسع و 

ازدٌاد حجم الجماعة
2
. 
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ال ٌمكننا التكلم و الحدٌث عن العبلقات األسرٌة دون تحدٌد تعرٌؾ واضح لمفهوم العبلقات      

 شبكة العبلقات االجتماعٌة على انها »االجتماعٌة باعتبارها امتدادا مباشرا لها ، حٌث ٌنظر الى 

، نموذج التفاعل االجتماعً بٌن شخصٌن او اكثر ، و ٌمثل هذا النموذج ابسط وحدة من وحدات 
                                                             

 (بالتصرف  ) . 122جٌدة قاضً ، نفس المرجع ، ص  -  1
2  -  Lazar Judith , la science de la communication . Algérie : Edition Dahleb , 1992 , p 61 .   



 

التحلٌل السوسٌولوجً ، كما أنه ٌنطوي على االتصال الهادؾ و المعرفة المسبقة بسلوك الشخص 

اآلخر ، و قد تكون العبلقة اجتماعٌة ذات امد قصٌر أو ٌمكن أن تكون طوٌلة المدى ، و التً 

«ٌطلق علٌها عبلقة اجتماعٌة طوٌلة األجل و كؤبسط مثال علٌها العبلقة بٌن الزوج و الزوجة 
1

 ،

اما العبلقات األسرٌة فإنها تلك العبلقات الممٌزة للفضاء األسري ، و التً تكون نتٌجة االتصال و 

التفاعل بٌن الزوجٌن أو الوالدٌن ، و بٌن الوالدٌن و األبناء ، و بٌن األبناء فٌما بٌنهم ، بحٌث 

تإثر هذه العبلقة فً شخصٌة الطفل و مسار تنشبه بشكل مباشر و فً مساره القٌمً و مدى 

تفاعله و مساهمته داخل مجتمعه إما سلبا أو إٌجابا ، و بذلك ترى أمــٌرة ٌوسؾ علً أن دراسة 

العبلقات األسرٌة تكمن فً دراسة و فهم التفاعبلت داخل األسرة و تحدٌد ، الدور و الوظٌفة  »

التً ٌقوم بها كل من األفراد المتفاعلٌن داخل التكوٌن األسري ، فكل فرد منهم اعتبارا من الزوج 

 األسرة ككل و المجتمع الخارجً ، – األبناء بعضهم ببعض – الوالدٌن و األبناء –و الزوجة 

«فلكل منهم دور خاص ووظٌفة خاصة ٌقوم بها 
2
.    
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إن اهتمام السوسٌولوجٌا المعاصرة باألسرة جعلها محط أنظار مختلؾ التخصصات التً ٌعرفها 

هذا العلم ، باعتبارها نسقا مفتوحا من حٌث حركٌتها و تكٌفها و تؤقلمها مع مختلؾ التؽٌرات التً 

ٌشهدها المجتمع ، ذلك أن دٌنامكٌتها من حٌث تفاعلها مع بقٌة األنساق االجتماعٌة ٌستوجب 

محاولة تركٌز مختلؾ البحوث السوسٌولوجٌة على زواٌا محددة منها لفهم أكثر لهذه المإسسة 

االجتماعٌة ، و اهتمام السوسٌولجٌا االتصالٌة بهذه المنظومة حدٌث لحداثة هذا التخصص ، و 

بالتالً استوجب التركٌز علٌها كنسق اتصالً متفاعل ، ٌسقط علٌه نماذج العملٌة االتصالٌة و 

التركٌز على فهم هذا المعطى االتصالً فً بعده االجتماعً ، استوجب هذا من خبلل دراستنا 

هذه معرفة أسالٌب االتصال الذي حددها مختلؾ الباحثٌن االجتماعٌٌن لفهم أفضل لنمط االتصال 

أن االتصال بٌن الوالدٌن و  (L₋Cole  ) ” كول ”و  ( I₋Hall) ”هال”األسري ، و ٌرى كل من 

 : األبناء و التفاعبلت بٌنهم تكمن فً ثمانٌة أسالٌب اتصالٌة هً 
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 .أسلوب البلمباالة و النبذ الوالدي - 2

 . أسلوب األثوقراطٌة الؽٌر منتظمة - 3

 . أسلوب التساهل الؽٌر منتظم - 4

 .أسلوب التساهل المتقبل - 5

 . أسلوب التساهل المتقبل الؽٌر منظم - 6

 . أسلوب التساهل المتقبل الدٌمقراطً - 7

 .أسلوب التقبل الدٌمقراطً - 8

و قد اعتبرت هذه األسالٌب االتصالٌة المنطلق بالنسبة للعدٌد من الباحثٌن فٌما بعد لدراسة أسالٌب 

 ) “بومرٌند“االتصال األسري ، و قد تم اختصارها فٌما بعد لتشمل ثبلثة أنماط من طرؾ الباحثة 

D₋Baumrind )   ، و التً تمٌز األسالٌب االتصالٌة بٌن الوالدٌن و األبناء على انها ثبلثة اسالٌب

 :كالتالً  ( L ₋ A ₋ Shiabry ) “ شٌانبري“قد أوردها 

ٌرى الباحث ان هذا النمط او األسلوب االتصالً ٌتم التعبٌر : (المتسامح  )األسلوب التساهلً  - 1

عنه بمختلؾ السلوكٌات و التفاعبلت اللفظٌة و الؽٌر اللفظٌة ، التً تتسم بعدم وضوح معاٌٌر 

التنشبة التً ٌضعها الوالدٌن فً تفاعلهم و معاملتهم لؤلبناء ، ٌتسم بتجنب المواجهة و حل 

المشكبلت بطرق اٌجابٌة ، و ٌعرؾ مرات عدٌدة التنصل من المسإولٌات و القٌام باألدوار 

االجتماعٌة المنوطة بطرفً العبلقة أو العملٌة االتصالٌة ، فٌخضع ابن فٌها فترة إلى آلٌة الضبط 

فٌعاقب على سلوك معٌن و تارة ال ٌعاقب على نفس السلوك او سلوك مشابه له ، ٌمٌز هذا 

األسلوب بعدم وجود و ظهور نوع من الخضوع الى الضبط و السٌطرة المطلقة و محدودٌة 

الدؾء ، كما ٌتسم باحترام التعبٌر عن الرؼبات بشكل زابد عن اللزوم فً اؼلب األحٌان أو 

البلمباالة المطلقة ، و قد ٌثٌر هذا األسلوب لدى األبناء اتجاهات و استجابات دفاعٌة و  عدوانٌة ، 

و عدم طاعة أوامر الكبار ، كما انه قد ٌإدي الى نقص الثقة بالنفس ، قلة االنجاز ، نقص ضبط 

الذات ، االندفاع و التهور ، و سلوكات ؼٌر سوٌة و مقبولة اجتماعٌا فً العدٌد من األحٌان ناتجة 

 .عن افراط فً التسامح و قلة قنوات الضبط االجتماعً األسري 



 

ٌتسم هذا األسلوب باحتكار السلطة فً ٌد طرؾ واحد على : (األوتوقراطً  )األسلوب التسلطً 

حساب بقٌة األطراؾ ٌعبر عنه بمجموع األفعال و السلوكٌات اللفظٌة و الؽٌر اللفظٌة ، التً تتسم 

بالصرامة فً إعطاء و إلقاء األوامر من طرؾ صاحب السلطة و تتسم بالتشدد و العقاب و 

التهدٌد، و ٌخضع الفعل فً هذا األسلوب االتصالً إلى التشدٌد من طرؾ السلطة و التً تكون 

فً اؼلب األحٌان فً مجتمعاتنا العربٌة خاضعة الى هٌمنة و سلطة أبوٌة و ذكورٌة ، و بالتالً 

توضع قواعد حازمة تسٌر الجماعة او األسرة ال ٌخرج علٌها أفرادها و خاصة األبناء أي وجود 

مبالؽة فً نوعٌة الضبط األسري ، و ٌمكن إسقاط نموذج االتصال العمودي على هذا األسلوب 

التً تنتقل فٌه الرسالة من القمة الى القاعدة ، و تتسم العبلقة فً هذا األسلوب بانخفاض الدؾء 

الوالدي ، و عدم وجود أنشطة متبادلة و مخططة مما ٌعنً ضعؾ االتصال االٌجابً و الفعال 

بٌن أطراؾ العملٌة االتصالٌة أو العبلقة التفاعلٌة هذه ، و بالتالً تإثر هذه المإشرات فً التنشبة 

لدى الفرد أو الطفل و تظهر علٌه نوع من السمات الؽٌر سوٌة كالعدوانٌة ، الؽضب و الكآبة و 

العزلة و االنسحابٌة ، و عدم وجود هدؾ و ظهور نوع من البلمسإولٌة فً اتخاذ القرارات ، و 

 .تبقى السلطة المتحكمة فً  أؼلب األحٌان هً المشرعنة للفعل داخل هذا الوسط األسري

ٌتسم هذا األسلوب االتصالً او العبلقة التفاعلٌة بوجود نوع من التفاهم : األسلوب الدٌمقراطً 

المعتبر و وجود توزٌع عادل لؤلدوار االجتماعٌة داخل األسرة ، و ٌعبر عن هذا األسلوب من 

خبلل مختلؾ التفاعبلت اللفظٌة و الؽٌر اللفظٌة التً تتسم بنوع من الضبط االجتماعً السوي ، 

عن طرٌق احترام رؼبات الطفل لكن فً نفس الوقت تسلٌط نوع من العقاب فً حال الخروج عن 

المبادئ و المعاٌٌر الجماعوٌة و القٌمٌة المتفق علٌها ، و ٌتسم هذا األسلوب الدٌمقراطً بقوة 

االتصال بٌن الوالدٌن و األبناء ، ووجود حقل من التفاعل المتبادل و الحوار بٌن شبكة هذه 

العملٌة االتصالٌة ، و ٌمكن إسقاط نموذج االتصال األفقً عل نوعٌة األسلوب االتصالً هذا ، 

كما ٌنم عن وجود نوع من التجاوب و القبول و العاطفة المتبادلة ، ووجود نوع من االستقبللٌة و 

التفاهم ، و اتسام هذه العبلقات بنوع كبٌر من التضامن المتبادل و بالمرونة و التعاون و الرؼبة 

الحقٌقٌة فً حل المشاكل عن طرٌق حوار فعال ٌتمٌز بالتفاهم و رضا األطراؾ ، كما تتم 

 .المشاركة فً اتخاذ القرارات و مناقشة القضاٌا الهامة بٌن جمٌع أطراؾ أو أفراد األسرة 

 :شبكة االتصال األسري  - 4



 

  :(الزوجٌن   )االتصال بٌن الوالدٌن  (1

 تعد العبلقة بٌن الوالدٌن او الزوجٌن من اهم اشكال العبلقات  االجتماعٌة عامة و العبلقة 

األسرٌة بشكل خاص ، فالرابطة الزوجٌة الجامعة بٌنهما عبارة عن نمط هام من العبلقات 

التفاعلٌة االجتماعٌة و النفسٌة و الجسدٌة التً تسعى الى تحقٌق مختلؾ االشباعات و تحقٌق 

الوجود اإلنسانً ، حٌث تقوم العبلقة االتصالٌة التً تجمعهما على تحقٌق إشباع عاطفً لكلٌهما ، 

تنشبة األطفال، التكفل بمصارٌؾ األسرة، و تكفل بالمنزل العابلً و صٌانته من مختلؾ الجوانب 

الخ ، ذلك ان هذه العبلقة تقوم كؽٌرها من العبلقات االجتماعٌة على مفهومً الحقوق و ...

الواجبات ،و ٌمكن ان ٌكون مصدر السلطة احدهما او كبلهما داخل األسرة ، و تختلؾ أشكال 

االتصال بٌن الوالدٌن او الزوجٌن بتؽٌر المإشرات المإثرة فً منحى هذه العملٌة االتصالٌة ، 

فٌتؤثر االتصال بٌنهما بالمستوى المعٌشً ، و االنفتاح الثقافً ، المستوى التعلٌمً ، و خروج 

المرأة للعمل و نمط العٌش بٌن الحضر و الرٌؾ ، و االختبلؾ بٌن نمط االتصال فً األسرة 

الممتدة و النووٌة و ؼٌرها من التؤثٌرات المختلفة التً تإثر بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً 

طبٌعة االتصال القابم بٌن الزوجٌن ، و كما هو معروؾ فإن أسلوب االتصال بٌن الوالدٌن ٌتؤثر 

بالنمط الثقافً للمجتمع فً ؼالبٌة األحٌان ، و كذلك ٌختلؾ تؤثٌر أسالٌب االتصال بٌنهما بطرٌقة 

 .مباشرة على األبناء وفقا أٌضا لثقافة المجتمع السابدة 

أن االتصال بٌن   و ترى سهٌر إبراهٌم محمد فً دراستها لشبكة االتصال داخل األسرة ، 

 :الوالدٌن ٌتجسد من خبلل ثبلثة أسالٌب هً 

فٌها تكون السلطة بٌد األم ، و تكون هً مصدر القرار و مركزه ، : سٌطرة األم و خضوع األب 

ٌثٌر هذا الشكل االتصالً ، لدى األبناء اتجاهات التمرد و اضطرابات فً توافق الشخصٌة و 

 .نرى فٌها تجسٌدا لنموذج االتصال العمودي أو النازل 

نمط تعرفه معظم مجتمعاتنا العربٌة بحكم الطبٌعة الذكورٌة التً : سٌطرة األب و خضوع األم 

تحكم العبلقات األسرٌة فً مجتمعاتنا و وجود نمط السلطة األبوي ، و فٌها تجل واضح مثل 

األسلوب األول التصال عمودي ٌنتقل من القمة نحو القاعدة و ٌراها كول و هال على أن هذا 

و االستقبلل المبكر هربا من النمط من االتصال ٌثٌر لدى األبناء اتجاهات و استجابات التمرد 

 .الحماٌة الزابدة 



 

تتسم هنا الطبٌعة بٌن الزوجٌن بالرضا و التعاون : تساوي األب و األم فً عبلقة كل منهما باآلخر

و ٌسود نوع من االستقرار و التضامن ، فكلما كان أسلوب االتصال مشتركا بٌن الزوجٌن و متفقا 

علٌه ومتساوٌا فً التنشبة االجتماعٌة لؤلطفال عرفت العبلقة بٌنهما مسارا اٌجابٌا و مٌزة وجود 

اتصال ناجح و فعال بٌن كلى الطرفٌن ، و ٌمكن إسقاط نمط االتصال األفقً على نوع هذه 

العبلقة ، و ٌولد هذا النوع أو النمط االتصالً بٌن الزوجٌن لدى األبناء اتجاهات و استجابات 

.التعاون و المشاركة و المساهمة فً التخطٌط و التفاهم و الرضا بٌن جمٌع األطراؾ
1
   

 :االتصال بٌن الوالدٌن و األبناء  (2

 ال ٌنكر احد أن طبٌعة العبلقة االتصالٌة بٌن الوالدٌن و األبناء تعد أهم أشكال الروابط التً 

عرفتها األسرة كؤبرز تمثل للنظم اإلنسانٌة و االجتماعٌة و أكثرها  قابلٌة منذ القدم ، و تعد هذه 

العبلقة بٌن الطرفٌن تجلٌا واضحا لعبلقة اتصالٌة طرفها األول هو الوالدٌن و الثانً هم األبناء ، 

و ٌمكن أن نفصل بٌنهما لنعطً توضٌحا أكثر من خبلل ذكر العبلقة بٌن األم و األبناء و األب و 

 . األبناء 

 :اتصال األم باألبناء  (أ 

 تعد عبلقة أم بؤبنابها أحدا تجلٌات العبلقة األسرٌة ، فاألم تعتبر المصدر األول الذي ٌتفاعل معه  

الفرد عند والدته و ٌعتبر أول شخص ٌدخل معه فً عبلقة اجتماعٌة و اتصالٌة تفاعلٌة ، و التً 

تتكفل برعاٌة الطفل من منطلق تنفٌذها لوظٌفتها االجتماعٌة األولى المتمثلة فً وظٌفة األمومة 

تعتبر األم أساس التنشبة االجتماعٌة نتٌجة اعتماده الكلً علٌها  (أي الفرد  )ففً مرحلته األولى 

فهً الضامنة األول لمسار التنشبوي الصحً للطفل
2

 األم هً »، فترى هناء محمد جبر أن 

الشخص األول الذي ٌبدأ الفرد فً التعامل معه ، فرعاٌة األم و حبها و حنانها لٌست مسؤلة 

عاطفٌة فقط ، إنما هً حٌوٌة           و ضرورٌة للنمو الفسٌولوجً و العقلً و االجتماعً و 

االنفعالً للطفل ، فاألمومة هً عبلقة إنسانٌة معقدة و راقٌة لها تؤثٌر قوي على سلوكه ، فإذا كان 

التفاعل بٌن األم       و االبن ٌتسم بالمساندة و األلفة و التشجٌع و الدؾء فإن ذلك ٌساعد على 
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مثل الشعور باالستقبللٌة و االجتماعٌة و التوافق، فً حٌن انه إذا  نمو السمات السوٌة لدى األبناء

«اتسم بالتباعد و عدم التشجٌع ٌصبح الطفل عرضة لسوء التوافق و نقص الكفاءة النفسٌة
1
. 

 : اتصال األب باألبناء  (ب 

ٌعتبر هذا الشكل العبلبقً أٌضا مهما فً فهم العبلقة التفاعلٌة داخل األسرة فاتصال األب      

بؤبنابه بطرق صحٌحة وواعٌة ٌساهم بشكل كبٌر فً إتمام وظٌفة األمومة  و الوصول إلنتاج فرد 

نمطً صالح لمجتمعه ، فاألبوة الرشٌدة من أهم مقومات الصحة النفسٌة و االجتماعٌة للصؽار ، 

فمنها ٌتعلم الصؽار مقومات السلوك االجتماعً ،  و تكوٌن الذات العلٌا لدى األبناء عن طرٌق 

النصح و اإلرشاد ، و القدوة الصالحة  و التهدٌد بالعقاب إن أخطؤ ، كما أنها عامل هام فً رفع 

مستوى طموح األبناء عن طرٌق تشجٌعهم على القٌام بؤعمال تتناسب مع قدراتهم العقلٌة
2

 ، و 

بالتالً ٌمكن النظر الى عـبلقة األب باألبـناء على انها تتمثل فً وظٌفة تكـمٌلٌة لوظٌفة األم ، 

فبتـطور نضج الطفل  و تعلمه للكبلم والمشً ، و مع تحقٌق زٌادة مطردة فً التحكم بالجسم و 

النمو الحركً ، ٌكتسب الفرد تلك الخصابص التً تحوله إلى كابن اجتماعً مهٌؤ للدخول فً 

عبلقات اجتماعٌة جدٌدة و مختلفة و أكثر تشعبا من التً كانت تجمعه مباشرة بؤمه ، هكذا ٌنفصل 

عن أمه و ٌرتبط بؤبٌه الذي ٌمثل له أول توافق ٌساعده على إقامة عبلقات اجتماعٌة واسعة مع 

أفراد أسرته 
3

 و بقٌة أفراد المجتمع الذٌن سٌتصل بهم فٌما بعض عن طرٌق مختلؾ العبلقات 

 .االجتماعٌة التً ستربطه بهم من قرابة و صداقة و ؼٌرها من األدوار االجتماعٌة التً سٌمثلها

و بالتالً ستعكس طبٌعة العبلقة االتصالٌة التً تشهدها األسرة بٌن الوالدٌن و األبناء الشكل الذي 

من خبلله تتحدد فٌه طبٌعة التنشبة الوالدٌة ، و ٌجب قبل التعمق أكثر فً شرح هذه الفكرة ،  و 

التحدث عن طبٌعة التمٌٌز و الفصل بٌن الجنسٌن حتى قبل ان ٌعً الطفل معنى الجندر ، فٌربى 

خصوصا )االبن تربٌة تختلؾ عن طرٌقة التً تربى بها الفتاة مإكدٌن على التفرقة الجنسٌة 

، و ٌتجسد كل ذلك من خبلل التفرقة فً نوعٌة  (المجتماعات الشرق اوسطٌة و االسبلمٌة 

المبلبس و األلعاب ، و ٌكون تربٌة كبل الجنسٌن من خبلل ما تحدده ثقافة المجتمع الذي ٌنشآن فٌه 
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، و هكذا فإن طبٌعة العبلقة االتصالٌة بٌن الوالدٌن و األبناء و اسالٌبها ، تعكس طبٌعة التفاعل 

بٌنهم ، و بالتالً سٌنعكس ذلك النمط التفاعلً على العبلقة التفاعلٌة بٌن اإلخوة أو األبناء فٌما 

 .بٌنهم 

 ( :اإلخوة ) االتصال بٌن األبناء  (ج 

ٌإثر منحى االتصال داخل األسرة فً اكتساب مختلؾ السلوكٌات للفرد سواء كانت سلبٌة أو 

اٌجابٌة ، و تتعدى تلك العبلقات الذي ٌرتبط من خبللها الفرد بؤمه و أبٌه لتشمل فاعلٌن اتصالٌٌن 

آخرٌن ، ٌتشارك معهم الحقل االتصالً األسري و ٌتمثلون فً إخوته ، و التً تإثر كؽٌرها من 

العبلقات فً مسار نموه مثل العبلقتٌن السابقتٌن باعتبارها الفضاء الذي ٌساهم و ٌصب فً عملٌة 

التنشبة االجتماعٌة للفرد منذ بداٌة والدته ، من خبلل تؤثره     و تؤثٌره على محٌطه األخوي من 

 المنسجمة بٌن األخوة الخالٌة من تفضٌل احد على اآلخر الخالٌة »خبلل التفاعل بٌنهم ، فالعبلقة 

من التنافس تإدي إلى النمو السلٌم للطفل ،    و رؼم ذلك ٌعتبر التنافس بٌن األخوة عادٌا إذا 

تبادلوا مشاعر الحب و الترابط إال أن بعض األطفال ٌطورون مشاعر العداء و البلمباالة نحو 

بعضهم البعض ، و التنافس ٌكون أكثر شٌوعا بٌن اإلخوة األكبر سنا عندما ٌكونون متقاربٌن فً 

العمر و من نفس الجنس و بٌن الطفل األكبر و األصؽر و بالتالً نشهد نوعا من التصادمات 

المختلفة ، و تؤتً مشاعر الؽٌرة و العدوان من تفرقة اآلباء بٌن األبناء ، كما أن األطفال الذٌن 

ٌشعرون بالتفرقة فً المعاملة من قبل الوالدٌن ٌثٌرون استجابات تتسم بالعدوان و الصراع نحو 

اإلخوة ، وبالتالً فإن العبلقة األخوٌة المضطربة تإثر على العبلقات األسرٌة من جهة و على 

الفرد و عبلقاته االجتماعٌة خارج األسرة من جهة أخرى ، و أٌضا فإن العبلقة الضعٌفة فٌما بٌن 

األخوة تنبا بظهور سلوك ؼٌر اجتماعً نحو اآلخرٌن ، خارج المدرسة مثل األصدقاء و 

«المعلمٌن فً سنوات الدراسة األولى 
1

، و بالتالً ٌمكن اعتبار العبلقة االتصالٌة بٌن اإلخوة 

تعمل فً أؼلب الحٌان عند اتسامها باالتزان فً التعامل الوالدي المتساوي على بعث و ترسٌخ 

األمن داخل األسرة ، فبفضل تفاعبلتهم االتصالٌة هذه ٌكتسبون مختلؾ المعاٌٌر الجماعوٌة ، و 

ٌدركون الصواب و الخطؤ عن طرٌق التقلٌد    و االكتساب و التعلم و اإلٌحاء و االقتداء أما 

بالوالدٌن أو اإلخوة اكبر سنا ، و من خبلل مواقؾ الشجار و الصراع تلك ٌكتسبون أسالٌب جدٌدة 
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تجعلهم ٌكتسبون أسالٌب جدٌدة فً التعامل مع مختلؾ المواقؾ التً ٌتعاملون معها خارج 

إطاراتهم األسرٌة و القرابٌة
1
.  

 :العالقات األسرٌة الداخلٌة و الخارجٌة -  5

إن األسرة كمنظومة اجتماعٌة ال ٌمكن فصلها عن باقً المنظومات األخرى ، التً تشكل حٌزا 

هاما من مجالها ،  لكن رؼم ذلك ٌرى العدٌد من الباحثٌن ان الحٌاة الحضرٌة المعاصرة أدت إلى 

عزل األسرة أو العابلة عن شبكة العبلقات القرابٌة ، و ٌذكر مصطفى الخشاب أنها تتمٌز ببقاء 

نمط التفاعل داخلٌا بٌن أفرادها ، فتمتاز الحٌاة االجتماعٌة لؤلسرة الحضرٌة الحدٌثة بالتفكٌر 

التقدٌري ، و بنزعات و تٌارات فردانٌة ، و تكاد العادات      و العرؾ و القٌم ال تشكل ثقبل 

ضابطا اجتماعٌا ، ألن ؼلبة الحٌاة التعاقدٌة و القانونٌة  الممؤسسة ، و سٌادة الدٌمقراطٌة فً 

عقول العدٌد من أفرادها أدى الى ضعؾ التمسك برواسب الحٌاة التقلٌدٌة العرفٌة ، و ذلك من 

وجهة نظرٌة ، لكن العدٌد من الدراسات المٌدانٌة التً تناولت األسرة العربٌة الحضرٌة كما ٌرى 

مجموعة من الباحثٌن منهم فهد ثاقب و مجد الدٌن خٌري  ٌإكدون على أن هذه األسر رؼم 

الصدمة الحداثٌة ال تزال تإكد على استمرارٌة شبكة العبلقات القرابٌة بٌن العاببلت فً المدن ، و 

أن مفهوم األسرة النووٌة المنعزلة اجتماعٌا ال تنطبق على األسرة العربٌة بحكم بقاء ارتباطها و 

تواصلها بعبلقات قوٌة مع مجموع األقارب فٌما سنراه فً االتصال القرابً 
2

 و ٌمكن تسمٌة نمط 

هذه العبلقة لؤلسرة بالعبلقات الخارجٌة التً تتجاوز مجموع أفرادها فٌما بٌنهم لتشمل بقٌة 

 .   األنساق القرابٌة 

 :االتصال القرابً كامتداد للتواصل بٌن األسر النووٌة  - 6

لقد تحدثنا بإسهاب عن األسرة على أنها نسق اجتماعً ممٌز ، لكن ال ٌمكن أن نقصً هذه 

المإسسة االجتماعٌة من مجال تفاعلها عبر فضابها العام و المشترك ، الذي ٌجمعها مع ؼٌرها 

من األسر فً تشكٌلها للعدٌد من الدوابر القرابٌة كالعابلة و العرش و البدنة     و ؼٌرها من 

التصنٌفات القرابٌة التً أتت بها كل من األنثربولوجٌا و علم االجتماع ، إن هذه الممٌزات التً 

تعرفها معظم األسر فً العالم العربً ال ٌمكن أن تستثنى منها العابلة الجزابرٌة ، بحكم ترسخ 
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هذه البنٌات القرابٌة فً الفضاء العام للمجتمع الجزابري مع اختبلفه من منطقة إلى أخرى كل 

حسب خصابصها السوسٌوثقافٌة و السوسٌواقتصادٌة ، فٌمكن بالتالً اعتبار العبلقات القابمة بٌن 

الفرد أو األسرة ككل مع مختلؾ دوابرهما القرابٌة ، من أهم المظاهر التً تدل على االتصال 

القابم و المتواصل بٌنهم و ببقاء األسرة فً هذا النسق العام ٌمكن أن نلحظ بقاءها فً حٌزها 

باختبلؾ االنتماء لدرجات الدوابر القرابٌة ، و كما ذكرت الباحثة  (من العصبٌة  )العصبوي 

-Louis”  “ لوٌس روسال“ عن دراسة أقٌمت تحت إشراؾM-Segalenمارتن سٌقبلن 

Roussel ” محاولة دراسة عملٌة االتصال بٌن األقارب ضمن الدوابر القرابٌة ، فً تركٌزه على 

دراسة و قٌاس التقارب فً سكن وطبٌعة العبلقة و تبادل الحاجات بٌن األبناء وآبابهم بعد زواج ، 

و تفضٌلهم للسكن فً أماكن قرٌبة من سكن األسرة الوالدٌة قصد التقارب أكثر مما ٌإدي بدوره 

الى تعزٌز و تقوٌة االتصاالت بٌن األقارب
1

، و بذلك ٌتضح أن معظم مظاهر االتصال بٌن 

األقارب تبدأ أوال باتصال الفرد بؤسرته النووٌة ثم العابلة األم كؤولى مصادر االنتماء القرابً ثم 

تزداد حلقة و اتساع دابرة هذا االتصال، و لدراسة طبٌعة المجال العبلبقً بٌن األسرة و بٌن 

 طرٌقه عن نستطٌع الذي المإشر بمثابة األقارب بٌن االتصال عملٌة »نسقها القرابً تعتبر 
 األقارب بٌن الموجودة االتصال جهة ، ودرجة من هذا أقاربها عن األسرة عزلة مدى معرفة
«أخرى  جهة من

2
.  

 : تعرٌف األسرة الجزابرٌة  - 7

إن األسرة الجزابرٌة ال تختلؾ كثٌرا فً تشكٌبلتها و ترابطها عن العابلة العربٌة، من حٌث 

تفاعبلتها مع مختلؾ األنساق األخرى مثل النسق القرابً ككل الذي تمثل حلقة هامة من حلقاته 

المتعددة ، أو تفاعلها مع المعطى أو النسق القٌمً الدٌنً باعتبارنا نعٌش فً مجتمع مازال نوعا 

ما محافظا على خلفٌاته الدٌنٌة اإلسبلمٌة التً تعتبر المصدر األول للوعً القٌمً المشترك عند 

 .العدٌد من األسر الجزابرٌة ، و قبل الحدٌث عن شكل هذه األسرة علٌنا أن نعرفها

 و من خبلل هذا ٌعرؾ القانون الجزابري األسرة من خبلل المادتٌن الثانٌة و الثالثة لقانون 

 الخلٌة األساسٌة للمجتمع ، و تتكون من أشخاص تجمع بٌنهم صلة الزوجٌة »: األسرة على أنها 
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2 -  Mustapha Boutefnouchet , La famille Algérienne évolution et caractéristiques récentes . Alger : Edition SEND, 

1979, p 54 . 



 

و صلة القرابة ، و تعتمد فً حٌاتها على الترابط و التكافل و حسن المعاشرة و التربٌة الحسنة و 

«حسن الخلق و نبذ اآلفات االجتماعٌة 
1
.  

 المإسسة التً تتكون من »   أما الباحث مصطفى بوتفونشت فٌعرؾ األسرة الجزابرٌة بؤنها تلك 

و أبنابهما ، و تقوم بٌنهما عبلقات الترابط و التفاعل فً  (الزوج و الزوجة  )الثنابً الزواجً 

«إطار ثقافة مشتركة 
2
. 

 إذن بعد التعرٌؾ المبسط لؤلسرة الجزابرٌة علٌنا وضعها فً إطارها النوعً ، أي معرفة أي 

 )نوع أو نمط من األسر هً األسرة الجزابرٌة و طبٌعة مواءمتها للنمطٌن المذكورٌن من قبل 

 .فً تحدٌد األسر  (الممتدة و النووٌة 

 :األسرة الجزابرٌة هل هً ممتدة ام نووٌة  - 8

أما عن التحول الذي ٌطرأ عل التحول من النمط الممتد ألسرة نحو نووٌتها و فردانٌتها ٌرى  

 ٌرون بؤن باألسرة، المنشؽلٌن االجتماع علماء معظم »الباحث الجزابري دحمانً سلٌمان أن 

 الممتدة ، األسرة مثل األخرى القرابً النسق وحدات عن باالستقبلل تتمتع تكن لم النووٌة األسرة

 إطار فً إال ٌتم لم الوحدات هذه عن انفصالها وإن التقلٌدي ، لمجتمعا ظل فً والعشٌرة والقبٌلة ،

 أبرز  ولعل.المجتمع التقلٌدي خصابص مع خصابصها لتناقض نظرا الحدٌث ، الصناعً المجتمع

 إلـى الممتدة األسرة واالنتقال من التحول هذا تفسٌر حاولت التً السوسٌولوجٌة حسبه المحاوالت

 عن النووٌة األسرة استقبللٌة على ركزالذي ، Durkheim دوركـاٌم  نظـرة النـووٌة ، األسـرة

 (...)المجتمع تفكك عدم إلى بوضوح ٌشٌر أنه إال الصناعً، لمجتمعا فً القرابً النسق وحدات

 تإدٌه الذي الدور نفسه تإدي معٌنة جماعات القدٌمة القرابٌة بالجماعات ٌستبدل المجتمع ألن

 Personsأكبر ، إضافة إلى فكرة بارسونز  اجتماعٌة ربط الفرد بوحدات فً القرابٌة الجماعات

 الصناعً، فٌرى المجتمع فً القرابً النسق مكونات عن النووٌة  األسرة تماٌز الذي ركز على

 اإلنجاب وأسرة التنشبة أسرة من فكل منعزلة ، بؤنها تمتاز الصحٌح بالمعنى النووٌة األسرة بؤن
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38.  



 

 االجتماعٌة العبلقات اضمحبلل على ٌإكد بذلك وهو ومنعزلة منفصلة مستقلة نووٌة أسرا تعتبر

«باألقارب فً المجتمع اآلنً النووٌة األسرة تربط التً
1
 . 

 انها أسرة ممتدة »و لقد كشفت العدٌد من الدراسات التً تناولت األسرة الجزابرٌة بالبحث ، على

، نسبها أبوي ، و سلطته مطلقة ، و إذا انتقلنا الى البناء الداخلً ، فإننا نجد رب األسرة ٌتمتع 

بسلطات واسعة ، فهو الذي ٌحدد مركز و دور كل فرد من افرادها ،    و بعد وفاته ٌرث االبن 

األكبر سلطته فً أؼلب األحٌان ، فٌتابع سلوك اخوته و اخواته   و ٌراجع مصالحهم و ٌكون 

المرجعٌة و مركز الشورى لقراراتهم ،  أما األم فبالرؼم من أهمٌة دورها ، ال زالت تحتل 

مركزا ثانوٌا و علٌها الطاعة و االحترام ، مع تمتعها بالسلطة فً ادارة الشإون المنزلٌة و تربٌة 

األطفال ، و من الجدٌر بالذكر أن هناك بوادر تشٌر الى ان هذا الشكل االسري الممتد بدأ ٌتؽٌر 

متؤثرا بالتطورات الحدٌثة ، و تشٌر بعض الدراسات الى تحول بناء األسرة الجزابرٌة من ممتدة 

«الى نووٌة 
2

، و تبٌن وجود دخولها مرحلة انتقالٌة بٌن كبل نمطً األسرة المعروفٌن و الذٌن 

 .  ذكرناهما سابقا

« األسرة الجزابرٌة تمتاز و تتكون من مجموعات نووٌة متعددة»أما هواري عدي فٌرى أن
3
 

هذه النظرة التً طرحناها هنا ال تنفً وجود و استمرار هـذا المـجال القرابً و سٌطرته على 

مجتمع مثل مجتمعنا الجزابري ، لكن هذا اٌضا ال ٌنفً وجود هذا النوع من األسر النواة الذي 

صار سمة المجتمعات الحدٌثة لكن تبقى األسر النووٌة فً مجتمعنا الجزابري تقدم دوما نوعا من 

سمات الطاعة و الوالء للبنٌة القرابٌة ككل و الذي ٌظهر فً أوقات الحاجة كانتماء رمزي مقارنة 

بما كانت تقتضٌه ضرورة الخضوع للعصبٌة بسبب الصدمة الحداثٌة و التؽٌر الذي صاحب 

 كثافة الروابط و االتصاالت المادٌة أو المعنوٌة ، إن صح التعبٌر ، »، لذا فإن المجتمع الجزابري

األسرة الممتدة ”فٌما بٌن الشبكة األسرٌة و القرابٌة أدى ببعض المفكرٌن إلى اعتماد مفهوم 

، الذي ٌرون فٌه أنه ٌعبر بطرٌقة أحسن تسمح بفهم جٌد لؤلسرة المعاصرة ” المحورة أو المعدلة

اجتنابا لتحدٌد األسرة النووٌة الحدٌثة كوحدة معزولة و منقطعة ...أو الحدٌثة عوض النووٌة 
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« أو المادٌة ، عن المجموعة القرابٌة الكبٌرة/سواء من الناحٌة العاطفٌة و
1

، و بالتالً نرى بان 

األسرة الجزابرٌة تتموقع بٌن مسار األسرة الممتدة و النووٌة فهً تمثل نموذجا للكٌان النووي 

لؤلسرة لكن تبقى دابما على عبلقة باألسرة الممتدة و هً توافق الطرح الذي ٌرى مفهوم األسرة 

 .الممتدة المحورة أكثر تمثٌل مجسد لؤلسرة الجزابرٌة 
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ًّ هذا النظام االجتماعً حقه من الدراسة  عندما نتحدث عن األسرة فإننا مهما قدمنا ال ٌمكننا ان نف

أو التحلٌل ، فبعد األدوار الكبلسٌكٌة التً تحدثنا عنها و التً كانت و ال تزال األسرة تقوم بها فً 

تشرٌب التراث الثقافً و القٌمً و االقتصادي لؤلجٌال القادمة، صارت أٌضا تعمل بشكل كبٌر 

على المحافظة و اإلبقاء على معطى الهوٌة للمجتمع ككل و العمل من أجل خلق فضاء و تحقٌق 

طموح و تجسٌد لمفهوم األمن الهوٌاتً و خصوصا فً ظل صراعات العولمة و التجاذب ما بٌن 

النظرة الحداثٌة للشباب فً عصر الثورة اإلعبلمٌة و المعطى التقلٌدي الذي ٌقوم بالحرص علٌه 

اآلباء داخل األسر باعتبارها مركز العبلقات االجتماعٌة بٌن مختلؾ األنساق و باعتبارها أٌضا 

الحلقة الهامة للربط بٌن مختلؾ األجٌال من خبلل نقل الرسالة القٌمٌة من جٌل اآلباء إلى جٌل 

األبناء ، إن األسرة الجزابرٌة لٌست بعٌدة عن كل هذه المعطٌات و بالتالً تبقى العبلقات األسرٌة 

إحدى أهم المعطٌات التً علٌنا فحصها و تحلٌلها حتى نتمكن من فهم واقعنا الحٌاتً و المعاش 

بشكل موضوعً و فعال و ال شك أن مختلؾ التؽٌرات الثقافٌة و االجتماعٌة التً ترض لها 

المجتمع الجزابري ككل أثرت فً نوعٌة التفاعل و العبلقات داخل األسر المشكلة له كنسق عام ،  

و بالتالً فإن طبٌعة العبلقات . من خبلل فحص مختلؾ العبلقات داخل األسرة الجزابرٌة 

االتصالٌة داخل األسرة الجزابرٌة ٌمكن ان نقول بانها كما رأٌنا سابقا فً طبٌعة النمط النوعً 

لؤلسرة الجزابرٌة ، ٌمكن ان تتٌح العدٌد من األدوار التً صار ٌطلع بها أفراد األسرة ، و التً 

تإدي فٌها طبٌعة األسالٌب االتصالٌة دورا هاما كمحدد ربٌس لها ، فٌرى سلٌمان دحمانً ان 

تحول الثقافة االجتماعٌة التقلٌدٌة فً المجتمع الجزابري ، جعل من العبلقات بٌن الرجل و المرأة 

، تتمٌز باالنتقالٌة او االزدواجٌة ، أي توجد فٌها  (الكبار و الشباب)، و بٌن األبناء و اآلباء 

 .عناصر تقلٌدٌة و اخرى حداثٌة بحكم التؽٌرات التً طرأت على المجتمع الجزابري
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  : (الزوجٌن  )العبلقة بٌن الوالدٌن 

تلعب العبلقة السوٌة دورا هاما فً تحقٌق نوع من التوازن األسري  و اختبللها سٌإدي حتما الى 

اختبلل فً طبابع العبلقات داخل النسق األسري ، و عندما نتحدث عن األسرة الجزابرٌة من 

منظور عام ال ٌنكر احد النظرة التقلٌدٌة للزوج فً عبلقته مع زوجته من خبلل الدور التقلٌدي 

الذي تعلمه منذ طفولته و الذي ٌمثل دور الزوج المتباعد عن زوجته حسب ما تراه الباحثة آمال 

خٌاطً ، و فً اتصاله المحدود و الضٌق معها ، الناتج عن تربٌته التً تعود على االختٌار بٌن 

 المكون لها )األسرة الجدٌدة(انتمابه الى الجماعة األسرٌة األبوٌة أو االندماج فً العبلقة الزواجٌة 

، و حسب ما تراه هذه الباحثة ٌبقى االختٌار فً أؼلب األحٌان لصالح الوالدٌن بسبب الروابط 

القدٌمة و العمٌقة معهما و تؤثٌر النسق القرابً على هذه العبلقة ، و التً ٌكون دور المرأة فٌه 

منصبا على الوالدة و تربٌة األطفال و نقل قٌم التعاون الجماعً و التضامن األسري و تعرٌفهم 

معنى الشرؾ        و اهتمام بالمنزل
1

 ،  لكن هذا ال ٌنفً انقبلب االتجاهات االجتماعٌة الحدٌثة 

باقتحام المرأة عالم الشؽل و انتقال دور التربٌة و التنشبة و تقاسمه مع منظومات جدٌدة كرٌاض 

  .(كالحشمة و النٌؾ و الحٌا  )األطفال و المدرسة و ؼٌرها و زعزعة بعض القٌم التقلٌدٌة 

 و ٌمكن أٌضا التعقٌب على رأي الباحثة و طرح نظرة مكملة لنظرتها عن تؽٌر دور     و طبٌعة 

العبلقة الزوجٌة ، من خبلل االستشهاد بخروج المرأة للعمل و استقبللها باجر وظٌفً ، مكنها من 

المشاركة فً كثٌر من القرارات التً تخص أسرتها ، وإن كانت هذه القرارات تبقى تخص 

بصفة عامة المجال الداخلً أي البٌت ، و ال تتعداه الى المجال العمومً ، وتمكنها أٌضا من القٌام 

ببعض المهمات خارج المنزل ، و تقلصت تدخبلت أهل الزوج فً أسرتها ، و مبلحظة انتقال 

 و  (conjugal)نمط األسرة الجزابرٌة من أسرة ذات نمط أبوي إلى أسرة ذات نمط زواجً 

بالتالً تقلد المرأة أو األم داخل األسرة الجزابرٌة الحدٌثة أدوارا جدٌدة ، لم تكن تضطلع بها من 

، و  (الممتدة   )ذي كان ٌمٌز األسرة أو العابلة الجزابرٌة التقلٌدٌة قبل فً نمط األسرة األبوٌة ال

توسع دابرة نشاطاتها حتى أنها صارت تشارك الرجل فً قضاء حاجٌات البٌت و تمثل أولٌاء 

الطفل فً المدارس خصوصا عند ؼٌاب األب ،  و ٌكون هذا أكثر وضوحا و تجلٌا عند المرأة 

 .العاملة أكثر من ؼٌرها 
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 :  و األبناءالعبلقة بٌن الوالدٌن

تعتبر هذه العبلقة الثنابٌة أحد أهم تجلٌات العبلقات األسرٌة ، و كؽٌرها من األسر فً المنظومة 

العالمٌة تعتبر األسرة الجزابرٌة معنٌة بالتؽٌٌر االجتماعً الذي مس مختلؾ األنساق المجتمعٌة 

المختلفة لكن ٌبقى ألي مجتمع خصابصه الممٌزة و المحددة له ،      و تؽٌر أسالٌب و أنماط 

االتصال و العبلقات األسرٌة ؼٌر شكل هذه العبلقات التً كانت قابمة فٌما مضى للسلطة المطلقة 

للعابلة الممتدة و نمط السلطة األبوي و الذكوري ، الذي ٌحدد المسار القٌمً الذي ٌنشا فً ظله 

األطفال ، و ٌمكن المبلحظة ان شبكة هذه العبلقة قد تؽٌر عما كانت علٌه فً معظم العاببلت و 

انتقلت من نموذج الخضوع المطلق لؤلبناء إلى مرحلة أخرى تمٌزت بانتشار نوع من الحوار 

، و فً هذا ترى الباحثة آمال خٌاطً أن السلطة (الوالدٌن        و األبناء)المتبادل بٌن الطرفٌن 

الوالدٌة لم تبقى نفسها تلك الصورة الدٌكتاتورٌة المطلقة لؤلب الجزابري الذي لم ٌكن ٌستطٌع 

األبناء الخروج عن طوعه ، و أن األب الجزابري تحول من أب متسلط  الى أب دٌمقراطً و 

ذلك بسبب التحوالت السوسٌواقتصادٌة ، السوسٌوثقافٌة و حتى السوسٌوسٌاسٌة الخارجٌة عن 

األسرة ،  فلم ٌعد ٌقتصر دور األبناء على أنهم أبناء داخل األسرة اجتماعٌا مسٌرٌن من طرؾ 

األب ، بل تعداه الى كونهم مواطنٌن فً الببلد ، و أن األب الجزابري انتقل من مرحلة األب 

الثٌوقراطً إلى مرحلة األب الدٌمقراطً ، فإن لم ٌكن بفضل إرادته كان بفعل قوة و تؤثٌر 

البنٌات االجتماعٌة الجدٌدة لكن هذا ال ٌنكر شٌبا و هو بقاء ذلك الحٌز الرمزي من االحترام 

 ان نمط السلطة »: لسلطة األب رؼم كونها شكلٌة فً معظم األحٌان، و فً هذا الصدد نقول 

السابد فً محٌط األسرة الجزابرٌة الحدٌثة هو الشكل األبوي ، إال انها أصبحت سلطة شكلٌة 

حٌث لم تعد بنفس التسلط و العنؾ الذي كانت علٌه فً األسر التقلٌدٌة ، و ذلك ألسباب عدٌدة 

بعضها اجتماعً كارتفاع المستوى التعلٌمً و التكنولوجً و خروج المرأة إلى مٌدان العمل و 

تطلعها إلى ادوار أكثر فعالٌة فً أسرتها حٌث أصبحت تشترك فً اتخاذ القرارات داخل األسرة 

»
1

 و تشارك فً المورد االقتصادي فً معظم األسر بالنسبة للمرأة العاملة ، و بالتالً نرى نوعا 

من التحرر و االستقبلل من تلك السلطة األبوٌة التقلٌدٌة ، متحججٌن بكونهم ال ٌرفضون السلطة 

األبوٌة فً حد ذاتها بل التدخل من طرؾ اآلباء فً تدبٌر أمور حٌاتهم الٌومٌة و الشخصٌة التً 

قد تتعارض فً كثٌر من األحٌان مع سلطة الوالدٌن ما ٌمثل بروز شكل من ما ٌسمى بصراع 
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األجٌال الذي ٌتحفظ فٌه الوالدٌن عل سلوكٌات األبناء و تصرفاتهم و نظرتهم المختلفة المؽاٌرة 

للنظرة التقلٌدٌة لآلباء ، أما فٌما ٌخص الهٌمنة المطلقة و سٌطرة السلطة األبوٌة ٌمكننا القول انه 

ال ٌمكننا تعمٌمها بشكل قاطع ألنه مازال هناك كثٌر من اآلباء ٌتمتعون بتلك السلطة القابمة على 

الهٌمنة المطلقة على قرارات األسرة و ٌمكن القول أٌضا أن طبٌعتها تختلؾ باختبلؾ العدٌد من 

المتؽٌرات كمكان إقامة األسرة بٌن الحضر، الرٌؾ و المستوى االقتصادي و الثقافً و التعلٌمً 

 .لؤلسرة 

  : (األبناء فٌما بٌنهم  )العبلقة بٌن اإلخوة 

إن األسرة كمهد أساسً لؤلبناء ، تعتبر المشكل الربٌسً لمختلؾ القٌم و األفكار          و 

االتجاهات التً ٌكتسبها الفرد فً فضابه األسري ، و ال ٌنكر عاقل دور التنشبة األسرٌة و 

أسالٌبها فً تحدٌد طبٌعة و أشكال العبلقة القابمة عمودٌا بٌن األولٌاء و األبناء أو أفقٌا بٌن األبناء 

فٌما بٌنهم ، فاألسرة كمصدر للتنشبة األفراد تعمل عل تثقٌفهم         و تعلٌمهم السلوك المقبول 

اجتماعٌا ، إضافة إلى تلقٌنهم المعارؾ و العقابد التً تشكل هوٌتهم الثقافٌة و الحضارٌة ، 

فتعرض اإلنسان منذ إدراكه إلى أن ٌموت ، لمختلؾ تلك اآللٌات ٌساهم فً صناعة الوعً لدٌه 

بمختلؾ مستوٌاته و تحدٌد شكل العبلقات التً تربطه داخلٌا بؤفراد أسرته و خارجٌا بمجتمعه 

العام ، فالعبلقة بٌن اإلخوة فً الجزابر كباقً دول العالم العربً متؤثرة بطبٌعة العبلقة و أشكال 

الحوار و االتصال بٌن اآلباء فٌما بٌنهم و بٌن أبنابهم فً نفس الوقت ، و ال ٌنكر أحد و انه و 

لوقت جد قرٌب أو لحد اآلن ال ٌزال األب ٌترأس هذه األسرة و ٌعتبر زعٌمها ، فمكانته و طبٌعة 

هٌمنته ، تجعله قادرا على جمع شمل و توحٌد أفراد األسرة دون إؼفال دور األم الربٌسً و 

 اٌجابٌا داخل أسرتها ، و ٌمكن لطبٌعة العبلقة /فاعلٌتها فً تحدٌد شكل العبلقة األخوٌة سلبٌا 

اإلتصالٌة و من خبلل تفاعبلتهم المتبادلة مع بعضهم ان تكسبهم معاٌٌر الجماعة و الصواب و 

 األسر الجزابرٌة »الخطؤ     و مسار القٌم داخل جماعتهم األسرٌة ، فترى آمال خٌاطً أن فً 

األبناء الذكور بعد األب من ٌحتلون مرتبة مهمة فً اؼلب األحٌان ، و ذلك حسب ترتٌبهم 

العمري و مركزهم االقتصادي و االجتماعً و فً األخٌر تؤتً مرتبة النساء التً تختلؾ مكانتهن 

االجتماعٌة حسب موقعها فً األسرة أو العابلة و حسب قدرتهن على اإلنجاب   و نوعٌة عبلقة 

الذكور فٌما بٌنهم تقوم على نوع من الحشمة و خاصة من قبل الصؽار نحو الكبار ، و دورهم فً 



 

و ال ٌكون لئلناث الحرٌة المطلقة فً التصرؾ فً إطار عالمهم ... توفٌر الدخل المادي لؤلسرة 

«الضٌق ، فالبنت ال تهتم بالتعلق على تصرفاتهم إال إذا كان ٌستوجب اللوم و التوبٌخ أو العقاب
1
 

، و ٌكون االبن األكبر فً أؼلب األحٌان من ٌتولى المسإولٌات التً كانت لؤلب فً حالة ؼٌابه 

او وفاته ، و بالتالً ٌرث تلك الهٌمنة و قل الممارسة األسرٌة ، و بالتالً ٌمكن ان ٌكون نموذجا 

 . ٌتؤثر به اإلخوة من خبلل تصرفاته سواء كانت تتصؾ بالسلب أو اإلٌجاب 

تبقى نظرة آمال خٌاطً ممٌزة ربما لمعظم المجال األسري الجزابري ، لكن ٌمكن ان نمٌز تؽٌرا 

ملحوظا فً طبٌعة التعامبلت األسرٌة ، فالشكل األسري الذي تسٌر الٌه األسر الجزابرٌة نحو 

النووٌة ٌفتح أفقا معامبلتٌة مؽاٌرة للنظرة التقلٌدٌة و حتى متؽٌر السكن بٌن اصول األسرة 

 حضرٌة ٌلعب دورا فً تحدٌد طبٌعة العبلقة بٌن األخوة و طبٌعة االتصال الوالدٌة و /رٌفٌة 

اإلبنٌة ،  و حتى مكانة الفتاة التً ٌمكن ان نجدها اآلن مختلفة عما كانت علٌه كفرد مؽٌب تمام 

 .عن ساحة النقاش األسري
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 : تعرٌف القٌم - 1

تعتبر القٌم إحدى أهم تجلٌات و خصابص المجتمعات اإلنسانٌة و ركنا أساسٌا من موجهات العقل 

االجتماعً فٌها ، ٌعتبرها العدٌد من الباحثٌن أحد أهم أشكال ومحددات الضبط االجتماعً ، على 

 .اعتبار النسق القٌمً محددا أساسٌا لمختلؾ السلوكات المجتمعٌة

  ٌكون نمط السلوك اإلنسانً فً المجتمعات خاضعا فً مساره وفقا لمجموع القٌم التً ٌنتجها و 

 .ٌخلقها المسار االجتماعً و اإلطار الجمعً العام للمجتمع التً تنشؤ ضمنه

 تمثل إطارا مرجعٌا ٌحكم تصرفات الفرد و الجماعة، و »هاعلى أن فٌراها المفكر ماجد الزٌود 

بالتالً فإن دورها ٌتمثل فً تكوٌن شخصٌة الفرد و نسقه المعرفً، و تشكل الطابع القومً أو 

«الشخصٌة القومٌة 
1
. 

    باعتبار القٌم رؼبات و أهدافا و ؼاٌات فردٌة و جماعٌة اجتماعٌة تعد امتدادا و نتاجا 

لمعطٌات سوسٌوثقافٌة و سوسٌوسٌاسٌة و اقتصادٌة التً ٌعٌشها األفراد من خبلل اكتسابها أو 

 .تعلمها من مختلؾ األنساق دٌنٌة ، االجتماعٌة ، الثقافٌة  و االقتصادٌة فً عملٌة تفاعلها 

 . الخ... و من مختلؾ قنوات التنشبة االجتماعٌة انطبلقا من األسرة و جماعات اللعب و المدرسة

  بالتالً على كل باحث اجتماعً ٌرٌد أن ٌحصر دراسته حول القٌم من تحدٌد شكل الدراسة و 

 .اختٌار طبٌعة دراسته لمفهوم القٌمة انطبلقا من محورٌن

بتبنً قٌم جدٌدة داخل النسق  (االكتساب)  أولهما من حٌث االكتساب من خبلل تقصً الوجود

 .القٌمً أو عدم الوجود فً ذلك النسق

فً مجال النسق العام القٌمً لدى  (التخلً  /االرتقاء ) و الثانً من خبلل دراسة آلٌة التؽٌر للقٌمة

 . الفرد أو جماعة معٌنة
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 أن اكتساب الفرد للقٌم ٌمر بمراحل مختلفة من حٌث تبنً الفرد  N.Resherٌرى الباحث رٌشر

لقٌمة معٌنة ، ثم إعادة توزٌع هذه القٌمة و إعطابها وزنا معٌنا ، لٌؤتً اتساع مجال عملها داخل 

البناء العام للمنظومة القٌمٌة ، ثم ارتفاع معاٌٌر هذه القٌمة فً ظل وجود أهداؾ معٌنة و فابدة من 

خبلل عملٌة اكتسابها و تبنٌها فً حٌن ٌكون اختفاء القٌمة أو التخلً عنها معاكسا لمنظور 

االكتساب
1
. 

 : سوسوٌولوجٌا القٌم - 2

  للتعمق أكثر فً موضوع ارتؤٌنا أن نقدم تعرٌفات مبسطة لهذا المفهوم عند بعض المفكرٌن لكً 

 العام للقٌم التً نرٌد دراستها كونها تشكل عنصرا اتصالٌا ناقبل ىتفٌدنا أكثر فً اإلحاطة بالمعن

لمختلؾ العادات و السلوكات و الممارسات وااللتزامات من جٌل الى آخر كناقل للرسابل اتصالٌة 

 . من خبلل التنشبة االجتماعٌة وخصوصا األسرة كؤحد ابرز قنواتها

 ٌحتوٌها التً التنظٌمات بٌن ٌوجد ال «القول إلى "بٌدج" و "ماكٌفر " دفع ما    وذلك

   بؤكملهاالمجتمع حٌاة فً تإثر فهً االجتماعٌة ، أهمٌتها قوة فً ٌفوق األسرة ما المجتمع

برمته االجتماعً الهٌكل فً تتردد علٌها تطرأ التً التؽٌرات صدى أن كما متعددة بؤسالٌب
2 

لذا رأٌنا ان نلحظ النسق القٌمً من خبلل العملٌة االتصالٌة بٌن افراد األسرة و دورها فً ، »

  .تعزٌزه

 تستمر من خبلل التارٌخ و من ثم فإنها تعطً و »  محمد احمد بٌومً ٌرى أن القٌمة مجتمعٌا 

تحافظ للمجتمع على هوٌته ، باإلضافة إلى ذلك فإنها هً القاعدة العامة لبلتصال الجمعً ، و 

.«المصدر األساسً للتؽٌر االجتماعً الدٌنامً
3
  

بالنسبة لعلم االجتماع الدوركاٌمً عرفت هامشا مهما انطبلقا  القٌم إن : القٌم عند اٌمٌل دوركاٌم

 وترتبط واإللزام بالعمومٌة تتمٌز من مقاله عن أحكام القٌمة و أحكام الواقع و طرحه  تصورات
 .تمعلمجا صنع من وهً السلوك، لقواعد تضمن االمتثال لكً جزابٌة بإجراءات
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160 ، 1992.  
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 أن ٌتضح وهكذا فٌها، مرؼوب اهنإال أ اإللزامٌة اهتقو وبرؼم القٌم أساس هو تمعلمجا أن   ٌرى

 بمعزل لٌست فهً شدٌدا، العملٌة ارتباطا بحٌاتنا وترتبط الجمعً العقل ولٌدة دوركاٌم عند القٌم
 .الحٌاة هذه عن

 القٌم هذه من صرٌح موقؾ واتخاذ ، تمعلمجا قٌم من األفراد تحرر إمكانٌة دوركاٌم أنكر لذا   
.لقٌم جدٌدة األفراد خلق وإمكانٌة التمرد أو بالرفض سواء

1
 

 :القٌم عند تالكوت بارسونز 

  ٌرى بارسونز من خبلل نظرٌته النسقٌة على أن القٌم عنصر فً نسق رمزي مشترك، ٌعتبر 

الذي من خبلله تحدد ...معٌارا ، أو مستوى لبلختٌار بٌن بدابل التوجٌه التً توجد الموقؾ

 .المعاٌٌر التً نحكم بها على كون الشًء أو الظاهرة مرؼوبا أو مرفوضا

 :Kluchonn  -القٌم عند كلٌد كالكهون

ترى كبلكهون أن القٌمة عبارة عن تصور ضمنً أو صرٌح أو إدراك خاص جماعة أو فرد 

 .لمرؼوب فٌه 

 و أن القٌم هً حقابق ثقافٌة و سٌكولوجٌة من نمط معٌن ٌمكن من كشفها و تحلٌلها ، تإثر على 

.االختٌار من بٌن نماذج من األفعال من خبلل ما ٌقوم بمبلحظته اإلنسان
2
 

 :القٌم عند محمد عاطف غٌث 

 هً آخر بمعنى أو عسٌرة الفهم، األخرى الثقافات تجعل التً الثقافٌة العناصر هً  القٌم»  
 التً والمبادئ والظروؾ الموضوعات كل القٌم تشمل ولذلك والتقدٌر، اإلنسانٌة الرؼبة موضوع
 .الطوٌلة اإلنسان تجربة معنى خبلل ذات أصبحت

 فٌه مرؼوب هو ما ٌقوم على التمٌٌز وأساس سلبٌة، أو إٌجابٌة تكون قد أخرى ناحٌة من والقٌم    
 .عنه مرؼوب هو وما
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 طبٌعة ذات القٌم أن أي مرؼوبة، ؼٌر قٌم السلبٌة والقٌم مرؼوبة، قٌم هً اإلٌجابٌة القٌم أي أن   

«نسبٌة 
1
. 

 : وظابف القٌم  - 3

تلعب القٌم دورا هاما فً حٌاة كل من الفرد و الجماعة فتمثل مرجع و امكانٌة اختٌاره لمواقؾ 

معٌنة و بالتالً تعتبر كآلٌة هامة ألسس الضبط االجتماعً و آداة هامة فً نسق التكٌؾ 

االجتماعً للفرد ضمن أي جماعة او مجتمع معٌن ، تعطً القٌمة للمجتمع اساسا عقلٌا ٌعتبر 

بالتالً مرجعٌة الحكم على الفرد و بالتالً تضمن تماسكه و اتزانه و تحقٌقه لمجموع األهداؾ 

 ابو العٌنٌن أن وظابؾ القٌم ٌمكن ان »التً ٌرسمها األفراد فً اطاره، و فً هذا ٌرى المفكر

 :تصنؾ على محورٌن هما 

 :وظابؾ القٌم على المستوى الفردي  – 1

أنها تهٌا لؤلفراد اختٌارات معٌنة ، تحدد السلوك الصادر عنهم فهً تلعب دورا هاما فً تشكٌل - 

 .الشخصٌة الفردٌة ، و تحدٌد اهدافها فً اطار معٌاري صحٌح 

إنها تعطً الفرد امكانٌة اداء ما هو مطلوب منه لٌكون قادرا على التكٌؾ و التوافق بصورة - 

 .اٌجابٌة 

تحقق للفرد االحساس باآلمان فهو ٌستعٌن بها على مواجهة ضعؾ نفسه و التحدٌات التً تواجهه 

 .فً حٌاته

 .تعطً للفرد فرصة للتعبٌر عن نفسه و تؤكٌد ذاته

تدفع الفرد لتحسٌن ادراكه و معتقداته ، لتتضح الرإٌا امامه و بالتالً تساعده على فهم العالم من 

 .حوله و توسع اطاره المرجعً فً فهم حٌاته و عبلقاته
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 .تعمل على اصبلح الفرد نفسٌا و خلقٌا و توججهه نحو االحسان و الخٌر و الواجب_ 

 .تعمل على ضبط الفرد لشهواته كً ال تتؽلب على عقله و وجدانه_ 

 : وظابؾ القٌم على المستوى االجتماعً – 2

 .تحفظ على المجتمع تماسكه فتحدد له اهداؾ حٌاته و مثله العلٌا و مبادبه الثابتة_ 

تساعد المجتمع على مواجهة التؽٌرات التً تحدث فٌه بتحدٌدها االختٌارات الصحٌحة  و ذلك _ 

 .ٌسهل على الناس حٌاتهم و ٌحفظ للمجتمع استقراره و كٌانه فً إطار موحد

تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة كما انها تعمل على إعطاء النظم _ 

 .االجتماعٌة أساساعقلٌا ، ٌصبح عقٌدة فً ذهن أعضاء المجتمع المنتمٌن الى هذه الثقافة

تقً المجتمع من النانٌة المفرطة و النزعات و الشهوات الطابشة ، فالقٌم و المبادئ فً أي _ 

 .جماعة هً الهدؾ الذي ٌسعى جمٌع أعضابها للوصول إلٌه

تزود المجتمع بالصٌؽة التً ٌتعامل بها مع العالم و تحدد له أهداؾ و مبررات وجوده و بالتالً _ 

 .ٌسلك فً ضوبها مساره ، و تحدد لؤلفراد سلوكٌاتهم 

 .تحفظ على المجتمع تماسكه فتحدد له اهداؾ حٌاته و مثله العلٌا و مبادبه الثابتة_ 

تساعد المجتمع على مواجهة التؽٌرات التً تحدث فٌه بتحدٌدها االختٌارات الصحٌحة و ذلك _ 

 .ٌسهل على الناس حٌاتهم و ٌحفظ للمجتمع استقراره و كٌانه فً اطار موحد

تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة ، كما انها تعمل على إعطاء النظم _ 

 .االجتماعٌة اساسا عقلٌا ٌصبح عقٌدة فً ذهن أعضاء المجتمع المنتمٌن الى هذه الثقافة

تقً المجتمع من األنانٌة المفرطة و النزعات و الشهوات الطابشة فالقٌم و المبادئ فً أي جماعة 

 .هً الهدؾ الذي ٌسعى جمٌع أعضابها للوصول إلٌه



 

تزود المجتمع بالصٌؽة التً ٌتعامل بها مع العالم ، و تحدد له أهداؾ و مبررات وجوده و _ 

.« بالتالً ٌسلك فً ضوبها و تحدد لؤلفراد سلوكٌاتهم
1

 . 

 : األبعاد المبدبٌة لقٌم المواطنة  - 4

كما سبق و أبنا فً سٌاق حدٌثنا ، أن ال احد ٌختلؾ فً النظر إلى عنصر القٌمة كتجل أساسً فً 

 .تحقٌق اإلشباعات و الؽاٌات االجتماعٌة و األهداؾ المشتركة ألي جماعة إنسانٌة

   و ما المواطنة و قٌمها إال امتداد تام لشكل تلك القٌم المجتمعٌة فهً نتاج تراكمات تارٌخٌة 

بدأت من الحضارات اإلنسانٌة األولى وصوال لوقتنا الحالً ، و قد اشتركت فٌها جل الروافد 

الفكرٌة و األنساق باعتبارها مطلبا أساسٌا لتشكٌل نسق مجتمعً متجانس و قار و خلق توازن 

 .رتٌب حسب المنظور البنابً الوظٌفً 

  و كمطالب و حقوق تمس و تخص جمٌع البشر و بالتالً فً تقاطع كهذا ال ٌمكن إؼفال ما 

شهده العالم من ثورات و افتكاك حقوق اإلنسان و الدٌمقراطٌة و المجتمع المدنً و جل تقاطعاتها 

القٌمٌة كحاجة حضارٌة فً تشكٌل عالمنا الحدٌث لخصت فً مجملها فً مجموعة أساسٌة من 

 عدنان حسٌن السٌد فً منتدى الفكر العربً المنعقد فً الرباط المؽربٌة »األبعاد، صنفها الباحث 

 : كاآلت2008ًسنة 

المساواة أمام المواطنٌن أمام القانون ، حقوق األقلٌات فً الثقافة و المعتقد : البعد المدنً  - 1

الدٌنً، حرٌة التعبٌر و الرأي فً إطار القانون، حق المشاركة فً إدارة الشؤن العام ، حقوق 

الملكٌة و التعاقد ، أنها بتعبٌر آخر حقوق قانونٌة ، أو هً حقوق مكرسة فً القوانٌن الوطنٌة و 

 . الدولٌة

حق الشعب فً تقرٌر مصٌره السٌاسً بنفسه ، حق االجتماع فً الجمعٌات و : البعد السٌاسً - 2

 للمجالس التشرٌعٌة و المحلٌة حاألحزاب السٌاسٌة ، حق المشاركة فً االقتراع العام والترش

 . البلدٌة ، حق المعارضة السٌاسٌة 

                                                             
  .1988 ، 1نشر مكتبة ابراهٌم الجلبً ، ط : المدٌنة المنورة  . القٌم االسالمٌة و التربٌةعلً خلٌل ابو العٌنٌن ، : انظر -  1



 

المساواة بٌن الجنسٌن و رفض أشكال التمٌٌز، حق الرفاه االجتماعً ، : البعد االجتماعً - 3

 .الحق فً التعلم و العمل ، الحق فً الرعاٌة الصحٌة ، تامٌن حاجات الفرد و األسرة 

حق المواطن و مجموع المواطنٌن فً التنمٌة االقتصادٌة، الحق فً الحصول :  البعد االقتصادي 

على نصٌب عادل من الثروة الوطنٌة حماٌة البٌبة الطبٌعة من التدمٌر بها من ذلك حماٌة الموارد 

«و الثورات
1
. 

بٌن هذا الباحث أن هذه األبعاد التً حددها مستقاة من فكرتٌن أساسٌتٌن هما الحرٌة و العدالة 

كآلٌتٌن أساسٌتٌن لتحدٌد معطى المواطنة و حقوق اإلنسان معا كشكلٌن متبلزمٌن لتجسٌد تسٌٌر 

 .عقبلنً و محوكم  مجسد ألبعاد الدٌمقراطٌة  الراشدة 
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 :مبادئ المواطنة فً الفكر الٌونانً . 1

لقد كان الفكر الٌونانً و ال زال إلى اآلن منارة فً الفكر السٌاسً و االجتماعً و مختلؾ العلوم 

األخرى، بما قدمه المفكرون الٌونان على شاكلة سقراط و أفبلطون و أرسطو و ؼٌرهم، فقد 

توالت أفكاره و اعتبرت مرجعٌة قامت علٌها مختلؾ العلوم فً باقً الحضارات التً لحقتها، لقد 

 عندهم فبل ٌمكن الفصل ةقامت الدٌمقراطٌة فوق ببلد اإلؼرٌق، و بالتالً تجسدت مبادئ المواطن

بٌنهما، ألن المواطنة ما هً إال تجسٌد واقعً للدٌمقراطٌة و سنرى معالمها و تجلٌاتها من خبلل 

 .الدولة و ما ورد من أفكار مفكري تلك الحقبة- الحٌاة فً المدٌنة

 :الدولة-المواطنة فً المدٌنة

الدولة، فكما هو معروؾ قد - ال ٌتكلم أحد عن الفكر الٌونانً و اإلؼرٌقً دون ذكر المدٌنة    

كانت ببلد اإلؼرٌق مقسمة إلى العدٌد من المدن، لكل منها كٌان مستقل سواء على النسق السٌاسً 

أو االجتماعً أو ؼٌرهما من األنساق و البنى األخر، ومن هنا تشكلت معالم الدولة فً هذه 

 . الدولة–المدن، لذلك سمٌت بالمدٌنة 

    و لقد كانت من أبرز هذه المدن و أقواها أثٌنا، سواء على المستوى التنظٌمً و العسكري و 

أن سكانها »حتى السٌاسً، و رؼم اختبلفها إال أن أؼلب هذه المدن كانت تشترك فً شًء و هو 

ثم طبقة ...ٌنتمون إلى ثبلث طبقات ٌمكن أن نصورها فً شكل هرم ٌستقر فً قاعدته طبقة العبٌد

«ثم طبقة المواطنٌن...األجانب الذٌن ال ٌسمح لهم بالحصول على الجنسٌة اإلؼرٌقٌة
1

، أي أن 

صفة المواطنة كانت حكرا على المواطنٌن اإلؼرٌق دون ؼٌرهم، و أن طبقة العبٌد و هً أدنى 

الطبقات لٌس لهم أي حق من حقوق المواطنٌن، أما طبقة األجانب و الذٌن كانوا ٌمتازون بمزاولة 

التجارة و مختلؾ الحرؾ الٌدوٌة، فلم تختلؾ حالهم عن حال العبٌد، إذ أنهم لم ٌستطٌعوا اكتساب 

صفة المواطنة أو الجنسٌة اإلؼرٌقٌة، لتؤتً طبقة المواطنٌن و التً كانت تتمتع بحقوق معٌنة و 

 .واجبات تقوم بها

 الدولة إال بواسطة المولد، و بالتالً تحمل هذه –   و ال تكتسب صفة المواطن فً المدٌنة 

األخٌرة لصاحبها حق المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة للدولة، مثبل إنشاء المحاكم العامة و 

الخ، كما أن صفة المواطن خصت الذكور دون اإلناث أي نبلحظ وجود نوع من الهٌمنة ...ؼٌرها
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و بالتالً حرم كل من العبٌد و األجانب و . الذكورٌة فً المجتمع اإلؼرٌقً فً الممارسة السٌاسٌة

  الدول–النساء من حق المشاركة السٌاسٌة فً المدٌنة 

 :مبادئ المواطنة فً فكر سقراط

الدولة كانت المرجعٌة فً الفكر السٌاسً الٌونانً القدٌم و -     كما سبق و ذكرنا فإن المدٌنة 

سقراط كؽٌره من المفكرٌن اإلؼرٌق كانت هذه األخٌرة ، تحتل حٌزا هاما من تفكٌره، وكما هو 

معروؾ فقد عرفت الفترة التً عاشها نوعا من التدهور فً كل من الجانب السٌاسً و األخبلقً 

، أما فٌما ٌخص فكرة المواطنة عنده فقد تجلت من خبلل أفكاره و ذلك ببحثه عن طبٌعة العبلقة 

 الدولة ،و قد كان هدفه هو الوصول إلى ترسٌخ و إرساء –المبنٌة أو القابمة بٌن أفراد المدٌنة 

العدالة و المساواة ،و تنظٌم العبلقات بٌن األفراد و مجتمعهم ، أي بكل اختصار سعٌه للوصول 

 . للوجود مساواة بٌن المواطنٌن فً إطار ما ٌسمى بالمدٌنة الدولة

  :مبادئ المواطنة فً فكر أفالطون

   كسقراط عاصر أفبلطون نفس االضطرابات التً ألمت بالواقع اإلؼرٌقً من جمٌع النواحً 

السٌاسٌة و االجتماعٌة أو ؼٌرها، و لقد اهتم أفبلطون بدراسة األسباب التً تإدي إلى ظهور 

نظام اجتماعً و النتابج التً تترتب عنه و عن سٌادته، و خبلل كتاباته  سعى إلى التوفٌق بٌن 

 .المثل العلٌا و طبٌعة اإلنسان

 و من خبلل أبحاثه السٌاسٌة حاول السعً للوصول إلى فهم للعدالة بشكل عام و بشكل خاص 

«الفضٌلة » الوصول إلى جوهرها و الذي ٌكمن عنده فً 
1

 و التً تعتبر المتؽٌر األساسً و 

 .األسمى بٌن الدولة و أفرادها

  أي باختصار أن دور العدالة كمبدأ أساسً من مبادئ المواطنة ٌكمن فً المحافظة على األمن و 

النظام العام ثانٌا كشرط أساسً أٌضا لترسٌخ قٌم المواطنة الحقة، فالعدالة و التً هً عبارة عن 

مجموعة من الفضابل هدفها هو السعً إلى تنظٌم حٌاة البشر العامة و الخاصة و اعتبارها 

 .األساس لبناء الدولة
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 .78 ص، بدون سنة، 2 دار الكتاب العربً، ط:،بٌروت)  حنا الحنبار: تر(. ة الجمهوريأفالطون،-  



 

لقد ورد عن أفبلطون أنه طرح فكرة أن ال تتاح للمواطنٌن فرصة قراءة شًء دون الحصول 

  .على اإلذن من الدولة ، أي ضرورة فرض نوع من الرقابة من طرؾ السلطة الحاكمة أو الدولة

 : مبادئ المواطنة فً فكر أرسطو

   ال ٌنكر أحد مجاالت تفكٌر و تحلٌل التً قدمها أرسطو، فً شتى المٌادٌن السٌاسة، الفلسفة، 

 :الخ ، ولقد أخذت فكرة المواطنة نصٌبا أو حٌزا من فكره فٌشٌر إلى إحدى مبادبها قاببل..القانون

 «هذا الذي ٌكون مواطنا تماما هو الذي له نصٌب فً السلطات العامة» 
1

أي أن المواطن له ، 

 الدولة، و كما –داخل المدٌنة  حق فً ممارسة السلطة السٌاسٌة و بالمشاركة السٌاسٌة مباشرة

ذكرنا سابقا وجوب صفة الذكورة، إضافة إلى أن المواطن ٌجب أن ٌكون إؼرٌقً األب و األم أي 

 .من والد و أم مواطنٌن

و كانت له رإٌة مفادها وجوب وجود تكامل اجتماعً بتوفٌر العبٌد و األجانب لبلكتفاء 

االقتصادي و الؽذابً و العمل وبقاء المواطنٌن و تحررهم من تلك العمال لٌقوموا بواجباتهم 

كمواطنٌن من خبلل حقوقهم فً التعلٌم و المشاركة السٌاسٌة و بعض من مبادئ المواطنة التً 

كانت حكرا لهم دون البقٌة
2
.  

  كما الحظنا فقد عرؾ اإلؼرٌق عدة مبادئ منادٌة بالمواطنة، لكن رؼم ذلك الذي مٌز تلك الفترة 

هو وجود مواطنة طبقٌة تحرم منها طبقة العبٌد و األجانب اللتان كانتا مكلفتان بالنشاط االقتصادي 

أما الجانب السٌاسً و اإلداري فقد كان من اختصاص طبقة المواطنٌن اإلؼرٌق، و هذا ما اتفق 

علٌه أؼلبٌة مفكري اإلؼرٌق ، لكن هذا ال ٌنفً وجود دعوة منادٌة للمواطنة و إن كانت حكرا 

على طبقة دون األخرٌٌن،فقد دعت إلى مشاركة السٌاسٌة للمواطنٌن و دعوة إلى وجود المساواة 

 .   و العدل و ظهور نوع من الحقوق و الواجبات

 :مبادئ المواطنة فً الفكر الرومانً 2

  ٌعتبر الفكر الرومانً ورٌث الفكر اإلؼرٌقً، فلقد ورث الرومان مختلؾ العلوم الٌونانٌة لكن 

الذي مٌز الرومان أنهم كانوا أكثر توسعا و إطبلعا على السٌطرة على المناطق المحٌطة بهم، كما 

اهتموا خصوصا بالتشرٌع و القانون بحكم شساعة إمبراطورٌتهم و توجههم العسكري، لذا فقد 
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أهمل نوعا ما الفكر السٌاسً فً عصرهم، لكن تبقى المواطنة دابما فً تارٌخها مطلة على جمٌع 

الحضارات من خبلل مبادبها المختلفة و تجلٌاتها و من هنا سنرى مكانتها فً التارٌخ و الفكر 

 .الرومانً

 : مبادئ المواطنة فً اإلمبراطورٌة الرومانٌة1 . 2

بانتقال مشعل الحضارة من اإلؼرٌق إلى الرومان، وبروز روما كؤقوى حاضرة فً العالم، و قد 

عرفت المواطنة بعدا آخر إذ تطورت فكرتها فً المدن الرومانٌة، حٌث كان الرومان ٌنظرون 

إلى المدن بوصفها مجتمعات ذات تنظٌم مشترك أكثر من كونها وحدات جؽرافٌة، ارتبط فٌها 

نسٌج العبلقات و البنى االجتماعٌة بٌن المواطنٌن بوشابج الصداقة و العبلقات العابلٌة، لكن لم 

ٌكن كل سكان المدن الرومانٌة مواطنٌن ، فقد حرمت القوانٌن العبٌد من التمتع بحقوق 

لكن ال ٌنكر أن الشعب الرومانً امتاز بنوع عال من الحس المدنً و الوفاء للواجب و .المواطنة

امتازت الدولة الرومانٌة بوجود مجلس الشٌوخ أو السٌناتورات، و اللذٌن ٌمثلون رإساء القبابل 

الرومانٌة، ومجلس الشعب بجانب اإلمبراطور فقد كان لهم الحق فً التدخل فً سلطة 

فقد كانت روما فً البداٌة مثل أثٌنا، ٌقوم شٌوخها » اإلمبراطور، و خصوصا مجلس الشٌوخ

«بمساعدة الملك فً تصرٌؾ شإون العامة بل و حتى الخاصة فً بعض األحٌان 
1
. 

م إعطاء حق المواطنة لعدد معتبر من الرجال األحرار فً . ق212و قد ورد فً فكر كركبل 

اإلمارة
2
م، حٌن 212و استمر هذا التوسع فً منح المواطنة الرومانٌة حتى بلػ ذروته عام . 

منحت الحكومة الرومانٌة الجنسٌة لمعظم رعاٌاها فً اإلمبراطورٌة،باستثناء طبقة العبٌد من هذا 

الحق، فعكس الواقع اإلؼرٌقً الرافض لمنح المواطنة لؤلجانب كان الواقع الرومانً قد سمح 

بدمج األجانب فً المجتمع الرومانً
3
. 

 : مبادئ المواطنة فً فكر شٌشرون2 . 2

كما هو معلوم عكس الٌونانٌٌن لم ٌكن للرومان اهتمام بالجانب الفلسفً، بل تكمن كبرى 

إسهاماتهم فً المجال القانونً، لكن ال ٌخفى علٌنا و لو تؤثرهم البسٌط بالفكر الٌونانً و الذٌن 
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ٌعتبرون ورثته الشرعٌٌن، ومن أبرز مفكري اإلمبراطورٌة الرومانٌة نجد شٌشرون، و قد 

فقد كانت السٌاسة لدٌه تقوم » ظهرت مبلمح المواطنة عنده فً الدولة الرومانٌة من خبلل نظرته

على المعرفة و الفضٌلة و ممارسة العمل السٌاسً فً الدولة و المشاركة فً الشإون العامة، و 

«تعتبر وفقا لذلك واجبا على الفرد 
1

 . و هذه بعض من المبادئ المنادٌة للمواطنة 

اشتهر شٌشرون بتبنٌه العدٌد من األفكار المختلفة، كاالعتراؾ بالحقوق، و ضرورة تحقٌق العدالة 

االجتماعٌة و ضرورة وجود نوع من مساواة األفراد فً العقل و امام الخالق، فالدولة ال تقوم إال 

 .من خبلل اعترافها بتلك الحقوق

ولقد نادى أٌضا بوحدة القانون بٌن الدول، التً ٌإدي إلى تكوٌن جامعة إنسانٌة تضم جمٌع البشر، 

 .فً ظل القانون الطبٌعً، لٌكون الفرد مواطنا عالمٌا حرا

 :مبادئ المواطنة فً الفكر المسٌحً فً القرون الوسطى - 3

  لقد كان لتبنً اإلمبراطورٌة الرومانٌة للدٌانة المسٌحٌة كدٌانة رسمٌة لها على ٌد اإلمبراطور 

قسطنطٌن و اعترافها بهذا الدٌن
2

،عدة تؤثٌرات فٌمكن اعتبار أن المسٌحٌة قد مؤلت الفراغ 

السٌاسً الذي كان ٌعانً منه الرومان، فقد ظهرت المسٌحٌة كمعطى فعال  بدا ظهور نوع من 

 .التجدٌد للفكر الٌونانً و إثراء للقانون الرومانً فً بداٌة القرون الوسٌطة

 و المدن و البلدات مقابل ت هذا لم ٌدم فقد تبدلت المعطٌات و هذا مما مهد لظهور اإلقطاعٌا

انهٌار الدولة الكبرى،فتبلشت مع هذا المواطنة و ؼابت نوعا ما فً المسٌحٌة و خصوصا فً هذا 

 . العصر و بقابها كتجسٌد بسٌط فً فكر بعض شخصٌات هذه المرحلة

 : من مبادئ المواطنة فً فكر القدٌس أوغسطٌن1 . 3

" » تتضح لنا مبادئ المواطنة و لو بصفة جلٌة فً فكر القدٌس أوؼسطٌن من خبلل مإلفه الشهٌر

و الذي ٌرى فٌه بؤن التارٌخ البشري ٌقوم على صراع بٌن مدٌنة هللا و مدٌنة " مدٌنة هللا 

«اإلنسان
3

،بؤن المدٌنة و الحٌاة قسمان، حٌاة سماوٌة و معها المدٌنة اإللهٌة، و حٌاة أرضٌة و 
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و على المواطن حسبه اختٌار أحداهما بترجٌح العقل و . تصحبها المدٌنة األرضٌة أو الواقعٌة

الدٌن و الخضوع للقوانٌن فً حٌاته فً إحدى هاتٌن المدٌنتٌن، أي بٌن احترام القانون كؤحد 

 .  مبادئ المواطنة المهمة فً فكر القدٌس أوؼسطٌن

 : من مبادئ المواطنة فً فكر توماس االٌكوٌن2ً . 3

ٌعد توماس اإلٌكوٌنً أحد أبرز و أهم المفكرٌن فً العصر الوسٌط ، ٌرى هذا األخٌر أن الشعب 

و الجماعة ٌنتظم فً كٌان واحد ٌحمٌه قانون عادل، هو القانون الطبٌعً الذي ٌعد بدوره صورة 

من قانون نابع عن ذات اإلله باعتباره من أوجد و خلق اإلنسان، و مٌزه بطابعه المدنً ،و كشكل 

من أشكال و مبادئ المواطنة فً نظرته للسلطة باعتبارها حتمٌة ناتجة عن الحٌاة الجماعٌة و 

اإلنسانٌة لجماعة منظمة، فهً تسعى من خبلل هذا و تنحو نحو تحقٌق مصالح مشتركة لهم لذا 

فإن ممارسة السلطة باختٌار الحاكم أو بعبلقة هذا األخٌر بالمحكومٌن هً قابمة على حقوق 

اإلنسان
1
. 

و ٌرى توماس بؤن الدولة تتكون من وجود عدد من األشخاص لهم القدرة على تحمل مسإولٌة 

الصالح العام للمجتمع و هو بذلك ال ٌنفً الملكٌة الفردٌة
2

،و بهذا  لقد أبرزنا بعض الجوانب التً 

 .تتمٌز بها المواطنة من خبلل ما ورد عن توماس اإلٌكوٌنً رؼم أنه لم ٌتكلم عنها بصفة مباشرة

   :{فلسفة األنوار }مبادئ المواطنة فً عصر النهضة 4

  لقد كانت حروب الثبلثٌن عاما التً ضربت أوروبا فً أواخر القرون الوسٌطة إثر نشوء 

حروب دٌنٌة بٌن الملوك إضافة إلى سعٌهم لنزع حق سٌادة الكنٌسة و ظهور الدولة القومٌة 

 1648العتماد المبدأ الذي أعلن فً سلم واستفالٌا عام       »كمعطى أساسً  الذي كان نتٌجة 

»
3

، بداٌة عصر جدٌد ومرحلة جدٌدة عرؾ بعصر النهضة و ٌطلق على الفترة االنتقالٌة بٌن 

القرون الوسطى و العصر الحدٌث و التً بدأت نتٌجة للنهضة فكرٌة أٌضا التً بدأت فً اٌطالٌا 

و قد امتاز هذا .  مٌبلدي، ثم انتقلت إلى كل من فرنسا،ألمانٌا،إسبانٌا،هولندا وانجلترا14فً القرن 

العصر بتبلشً دور اإلقطاع و خصوصا بعد اكتشاؾ البرود، و تمكن الملوك من إخضاع أمراء 
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  .105، ص نفس المرجع السابقمحمد نصر مهنا ، -  
2

  .104ص إبراهٌم  دسوقً  أباضة ، المرجع السابق، -   
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اإلقطاع و ظهور الدولة القومٌة كنتٌجة لذلك
1
إضافة إلى فضل البرجوازٌٌن و العدٌد من .

المفكرٌن و الفبلسفة الذٌن ثاروا ضد الفكر الكنسً المؽلق،و سعوا و دعوا إلى التحرر العقلً و 

العودة إلى الفكر الٌونانً و الرومانً ووراثتهم ألفكار المسلمٌن، و من بٌن أهم مفكري عصر 

التنوٌر نجد مٌكٌافٌلً و جون رودان و فبلسفة العقد االجتماعً وعلى رأسهم كل من جون 

و ؼٌرهم من مفكري عصر األنوار و اللذٌن اعتبروا أن . لوك،توماس هوبز و جون جاك روسو

الحقوق تعود لئلنسان بمجرد والدته، و هً حقوق طبٌعٌة فً المساواة و فً الملكٌة و العدالة، و 

أعلنوا أن المواطنة حق للجمٌع و لٌست وقفا على فبة دون األخرى و أنهم سواء فً إدارة 

الشإون العامة، ومن خبلل ما سٌؤتً سنرى بعضا من أفكار فبلسفة عصر األنوار الداعٌة إلى 

 .ترسٌخ مبادئ المواطنة

  : مفهوم المواطنة عند نٌكوال مٌكٌافٌل1ً . 4

لقد عاش نٌكوال مٌكٌافٌلً فً فترة عرفت انقسام إٌطالٌا إلى إمارات و جمهورٌات و اقتسامها 

بٌن كل من ألمانٌا و فرنسا و سوٌسرا،فقد كان ٌحلم بالحصول على دولة قوٌة و الحصول على 

ٌّرا ؼٌر أن أفكاره امتازت بتلك النزعة الواقعٌة، و .وطن موحد و مما هو معروؾ عنه أنه كان خ

نتاج تجارب عاشها خبلل فترات حٌاته، لذا رأى بؤنه ما من مانع من استؽبلل كافة الوسابل سعٌا 

إلى وحدة بلده،فالدولة عنده البد أن تقوم على وازع أخبلقً و إن استخدم الحاكم رؼم ذلك وسابل 

شخصٌة " األمٌر" و" كالخطب" منافٌة لؤلخبلق للوصول إلى أهدافه، فقد جسد من خبلل مإلفاته

هذا الحاكم و مسؤلة تكوٌن الدولة التً ٌسودها العدل و التنظٌم، و هو ٌربط أخبلقٌة المواطن 

بؤخبلقٌة الدولة
2

، فهو من بٌن المفكرٌن الذٌن ٌإكدون أن والء المواطن للدولة مرتبط بمقدار 

الفضٌلة القصوى ألي مواطن تقاس بمدى تكرٌس » :خدمته للمجتمع و فً ذلك ٌقول مٌكٌافٌلً

.«ذاته لخدمة المصلحة العامة 
3
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    : مبادئ المواطنة عند سبٌنوزا2 . 4

لقد كان سبٌنوزا من دعاة شمولٌة السلطة حتى ولو كانت معارضة للكنٌسة بل ال بد على هذه 

و ٌرى سبٌنوزا أن الدولة الكاملة، هً تلك التً . األخٌرة أن تكون هً من تخضع لسلطة الدولة

ال تحد من حرٌات أو حقوق مواطنٌها، إال عندما تكون تلك الحرٌات أو الحقوق أو قوى مدمرة 

بشكل متبادل بٌن األفراد، فالدولة عنده تإمن الفرد و الجماعة من الخوؾ و تحفظ لهم حرٌاتهم، 

أي أن ؼاٌة الدولة لٌست السٌطرة و إخضاع اإلنسان بالقهر، بل من أجل تحرٌر اإلنسان من » 

ولكن تتحرر أرواحهم و أجسامهم من كل العوابق فؽاٌة الدولة النهابٌة هً الحرٌة ...الخوؾ

»
1

،كما أن سبٌنوزا رأى بؤن هٌمنة القلة على الدولة و انفرادها بالسلطة و إقصاء البقٌة، ٌقضً 

على الطابع الدٌمقراطً للدولة، فتكبل بذلك الحركات االجتماعٌة و السٌاسٌة و ٌكبح اإلبداع، و 

« كلما قلت رقابة الدولة على العقول ازداد المواطن و الدولة صبلحا:«فً هذا ٌقول سبٌنوزا
2
. 

   : المواطنة عند مفكري العقد االجتماع3ً . 4

ترى مدرسة العقد االجتماعً بؤن الدستور ما هو إال عقد بالتراضً ٌقوم بٌن طرفٌن أي 

المواطنٌن و الدولة ، ٌتحدد من خبلله حقوق و واجبات كل منهما، فحدد مفكرو العقد االجتماعً 

الواجبات التً ٌلتزم بها كل مواطن و ما علٌه من حقوق فً إطار ما ٌعرؾ بالمواطنة، و من 

 و جون لوك                                                   ) 1679- 1588 (أبرز مفكرٌها توماس هوبز

3)1778-1712 (و الفرنسً جون جاك روسو )  1704- 1632 (
، ومن هنا سنرى أفكارهم 

  :المتعلقة بالمواطنة فٌما ٌلً 

      : مبادئ المواطنة عند توماس هوبز1 . 3 . 4

ٌرى هوبز كسبٌنوزا ضرورة خضوع السلطة الدٌنٌة للسلطة الدنٌوٌة المتمثلة فً سلطة الدولة،و 

على الفرد أن ٌحترم توجهات الدولة و ٌنصاع لها، لكنه سلم أٌضا بضرورة وجود نوع من 

المعارضة بٌن المواطن و السلطة، فٌنتفض ضدها حٌن تنتهك السلطة حقوقه الطبٌعٌة، فكلل 
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و للمواطن أٌضا أحقٌة فً الخضوع لسلطة جدٌدة حٌن الكؾ و . مواطن حق الدفاع عن النفس

 .االمتناع عن التمتع بالسلطة القدٌمة

و العقد عنده ٌقوم حٌن ٌقر األفراد التنازل عن بعض من حقوقهم لشخص ما أو مجموعة ما 

 لذا سعى من أجل إقامة دولة مدنٌة، تدافع عن حقوق األفراد و ومقابل أن ٌضمن لهم األمن، 

ترعى مصالحهم، بٌد أنه جعل السلطة كما سبق و ذكرنا مطلقة فً ٌد الدولة،و أن األفراد و 

المواطنٌن كلهم رعاٌا فً خدمة القانون المدنً، وقد ورد فً كتابه التنٌن أن السلطان الحاكم ؼٌر 

مقٌد بشًء و هو الذي ٌضع القوانٌن و ٌعدلها حسب مشٌبته، ومن هنا نبلحظ أن هوبز شجع 

أن الحاكم لٌس طرفا فً العقد، و بالتالً لٌس مقٌدا » النظام الملكً دون ؼٌره من األنظمة ؼٌر 

«به، لكنه مجبر على تحقٌق نتابجه و هو المجــتمع الذي ٌمكن للفرد أن ٌعٌش فٌه 
1

، أي أن 

للحاكم مطلق السلطة، شرٌطة أن ٌحقق المرجو من خبلل العقد، و الذي ٌحقق فٌه مطالب 

 .المواطنٌن

  : مبادئ المواطنة عند جون لوك2 . 3 . 4 . 1

لقد رأى جون لوك بؤن األفراد فً مجتمعهم حتى ٌحافظوا على حقوقهم فً ظل القانون الطبٌعً، 

البد لهم أن ٌتفقوا على تكوٌن مإسسات مدنٌة تضمن تمتعهم بهذه الحقوق، لكنهم تخلوا عن حقهم 

فً إدارة شإونهم العامة لسلطة تكمن فً الدولة، حٌث تلتزم هذه السلطة بضمان حٌاة و حرٌة 

 " لوك "أهم قانون استخلصه » التملك و حقوق هإالء المواطنٌن، و ٌرى عبد الؽنً بسٌونً أن

هو حق الحٌاة والحرٌة و التملك، كما أعطى أهمٌة لحق الملكٌة و اعتبرها حقا طبٌعٌا من هللا 

»
2
. 

و تؤسٌس دولة مدنٌة عنده مبنً على الحرٌة ال على الطاعة العمٌاء لسلطة الدولة،و فً إطار عقد 

ٌتم فٌه احترام سلطة الدولة و القانون، و ذلك بإحرامها و تنفٌذها للعدالة و إثباتها لحقوق  

المواطنٌن، لكن لهم حق الدفاع عن حرٌاتهم و ممتلكاتهم إذا خالفت الدولة و هضمت حقوقهم، و 

ٌرى بؤن السلطة نابعة عن البرلمان و لٌس من الملك، و سلطة الدولة عنده ال تتعارض مع كل 
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من التربٌة و التسامح و حرٌة التملك أو المتعة الرأسمالٌة و هكذا نرى أفكاره المعبرة عن أهم 

 .مبادئ المواطنة فً العصر الحدٌث

  : مبادئ المواطنة عند جون جاك روسو3 . 3 . 4 . 1

ٌعتبر جون جاك روسو أحد أهم أعبلم التنوٌر و الدٌمقراطٌة و حقوق اإلنسان، فقد كانت أفكاره 

، و لهذا ٌلقب بؤستاذ الثورة الفرنسٌة، و كانت 1789أحد أهم المرجعٌات األساسٌة للثورة الفرنسٌة

كتاباته تحمل العدٌد من المفاهٌم المهمة و التً انتشرت فٌما بعد بشكل فعال فً الحٌاة السٌاسٌة و 

 .الخ...األكادٌمٌة ، كالدستور، الشعب، األمة و المساواة، و فكرة المواطنة و حقوق المواطن

 المواطنة عند روسو تكمن فً مشاركة الفرد فٌما سماه سلطة السٌادة، و فٌها ٌتمتع بحقوقه و 

ٌسمى خضوعه لقوانٌن الدولة بؤداء الواجبات، إذن ببساطة المواطن فرد ٌندرج ضمن الدولة له 

حقوق و علٌه واجبات،و مثلما ٌكون حرا و سٌدا على نفسه علٌه أن ٌكون مطٌعا للقوانٌن فً 

و ٌمكننا أن نبلحظ عبلقة المواطن بالدولة عند روسو من خبلل الفصل السادس من .نفس الوقت

و هذه الشخصٌة العامة التً تتكون هكذا من اتحاد الشخصٌات » : قاببل " العقد االجتماعً"كتابه

 األخرى، كانت قدٌما تحمل اسم 

المدٌنة أو الحاضرة، و تحمل الٌوم اسم الجمهورٌة أو الهٌبة السٌاسٌة و هً التً ٌسمٌها 

و أما الشركاء ...أعضاإها دولة إذا كانت سلبٌة ؼٌر عاملة و هٌبة السٌادة إذا كانت عاملة

 ٌطلق على األفراد اسم مواطنٌن على أنهم وفٌتسمون فً وجه جماعً مشترك باسم الشعب، 

«مشتركون فً سلطة السٌادة، ورعاٌا بصفة كونهم خاضعٌن لقوانٌن الدولة 
1
. 

إذن فإن المواطنة عند روسو تكمن فً مشاركة الفرد فٌما سماه سلطة السٌادة، و فٌها ٌتمتع 

بحقوقه و ٌسمى خضوعه لقوانٌن الدولة بؤداء الواجبات، إذن ببساطة المواطن فرد ٌندرج ضمن 

الدولة له حقوق و علٌه واجبات،و مثلما ٌكون حرا و سٌدا على نفسه علٌه أن ٌكون مطٌعا 

 .للقوانٌن فً نفس الوقت

ألساس الذي قامت \  ومن هذا نبلحظ حسب تصورات فبلسفة العقد االجتماعً، أن هذا العقد هو ا

علٌه المجتمعات السٌاسٌة، فهو النقلة التً تحول اإلنسان من عٌشه فً حٌاة طبٌعٌة المتمٌزة بنوع 
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من االستقبللٌة و الحرٌة المطلقة و الفوضوٌة، إلى حٌاة المجتمعات السٌاسٌة و ٌكون ذلك عن 

طرٌق ما ٌسمى بالعقد االجتماعً، هذا األخٌر الذي ٌضمن لهإالء األفراد الحماٌة و المساواة و 

 .الخ شرٌطة احترامهم لسلطة الدولة و القوانٌن، ما دامت تفً بحاجٌاتهم... حق الملكٌة 

  :مبادئ المواطنة فً الفكر الحدٌث 5 

  لقد كانت أفكار فبلسفة األنوار بداٌة لظهور عهد جدٌد، و عصر آخر ؼٌر العصور األخرى فقد 

امتاز بتؽٌر المجرٌات على كافة األصعدة و األنساق المختلفة، و بالتالً دخولنا إلى عصر 

، و الصناعٌة و تعتبر الثورة الفرنسٌة أٌضا المفصل الربٌسً لبداٌة هذا ةالمجتمعات الرأسمالً

فمن الجانب السوسٌوسٌاسً كانت منطلق تجسٌد العدٌد من مبادئ الدٌمقراطٌة و فً أولها .العهد

المواطنة و حقوق اإلنسان كمعلم أساسً للمواطنة و سنرى تجلٌاتها فً العصر الحدٌث بدءا من 

 .الثورة الفرنسٌة و صوال إلى العبلمة و عالم االجتماع المعاصر بٌار بوردٌو

 :مبادئ المواطنة و ظهور حقوق اإلنسان فً الثورة الفرنسٌة     

 أحد أهم أحداث العصر الحدٌث، بل ٌمكننا القول أنها منطلقه بما 1798تعتبر الثورة الفرنسٌة 

حققته من مكتسبات عمبلقة، كالجمهورٌة و حقوق اإلنسان و مبدأ المساواة و السٌادة الشعبٌة و 

و ٌمكن اعتبارها تحصٌل حاصل ناتج عن إبداعات . المواطنة و ؼٌرها من المبادئ الدٌمقراطٌة

و أفكار عصر النهضة، فقد كانت هذه الثورة أساس أولى خطوات تثبٌت الحقوق المدنٌة و 

االجتماعٌة للمواطن، فقد جاءت نتٌجة لصراع شرس بٌن الملكٌة المطلقة و اإلقطاع ضد طبقات 

البرجوازٌة الرأسمالٌة و مفكري تلك الحقبة المتحررٌن من هٌمنة العقل الكنسً، حٌث عاد مفهوم 

والثورة الفرنسٌة برإٌتها . المواطنة إلى الساحة بعد بعثه من جدٌد فً فكر الثورة البرجوازٌة

لعالم جدٌد بإعبلن ما ٌسمى بحقوق اإلنسان و العمل للدفاع عنها بعد إؼنابها بروح المواطنة،فقد 

كانت الثورة الفرنسٌة منطلق هذه الرإى الجدٌدة، التً جعلت من المواطنة حقا قانونٌا و سٌاسٌا، 

تلك الحقوق و بعد شرعنتها فٌما بعد عن طرٌق األمم المتحدة، ومن هنا برزت حقوق األفراد و 

إن » : أن للفرد حقوقا قد أقرتها له هذه الثورة، و فً ذلك ٌقول"برنارد ؼروتوٌزن"فً هذا ٌرى 

للفرد حقوقا فطرٌة ال ٌستطٌع احد حتى وال المجتمع، أن ٌمنحه إٌاها أو ٌجرده منها، فللفرد من 

جهة شعور باستقبلله فٌما ٌتعلق بالحقوق،ومن جهة أخرى شعور بؤنه مندمج فً كل جماعً 



 

«تنظمه قوانٌن و أنه جزء من األمة
1

 ة،فقد أتت حقوق اإلنسان ثم عقبتها دستور الجمهوري

الفرنسٌة األولى برأي المركٌز الفٌٌت، لتصٌر مرجعٌة لجمٌع الدساتٌر التً ستؤتً فٌما بعد 

باعتبارها صكا ٌنظم الحٌاة السٌاسٌة و االجتماعٌة،و التً من خبللها تحترم فٌه الحكومات 

عبلقاتها و تنظمها مع المواطنٌن و الشعب، و بذلك صارت حقوق اإلنسان ولٌدة سجن الباستٌل 

نبراسا ٌهتدى به،وقامت معظم دساتٌر العالم الحدٌث و شتى الدول على أصول تلك الحقوق، و قد 

 :نص بعض من إعبلن هذه الحقوق على ما ٌلً

ٌولد الناس و ٌعٌشون أحرارا متساوٌن فً الحقوق ال تمٌٌز و ال تفاضل بٌنهم إال فٌما  -1

 .تقتضٌه المصلحة العامة

الؽاٌة من كل مجتمع إنسانً صٌانة الحقوق الطبٌعٌة لئلنسان، تلك الحقوق التً ال تزول  -2

 الحرٌة و الملكٌة و طمؤنٌنة النفس و مقاومة يمهما تقادم علٌها الزمان و تعاقب علٌها، وه

 .االضطهاد

كل سلطة مصدرها الشعب وحده وال ٌحق ألي فرد أو أٌة جماعة أن ٌؤمروا  -3
2

 أو ٌنهوا 

 . إال إذا استمدوا السلطة من الشعب

الحرٌة تنحصر فً إمكان عمل كل ما ال ٌضر بالؽٌر، فلكل امرئ أن ٌتمتع بحقوقه  -4

الطبٌعٌة فً الدابرة التً ال تإذي تمتع الناس بتلك الحقوق، و تحدٌد هذه الدابرة موكول إلى 

 .القانون

    :   مبادئ المواطنة عند سان سٌمون

كان سان سٌمون من أبرز و ألمع المفكرٌن الذٌن عاصروا الثورة الفرنسٌة، و لقد كانت محاربته 

لئلنجلٌز فً أمرٌكا الشمالٌة، حٌث كانت تعج الثورات األهلٌة و بدأت تظهر العدٌد من النزعات 

الوطنٌة الداعٌة لبلستقبلل عن البلد األم، و تزامنها مع العدٌد من الدعوات المنادٌة بالمساواة 

االجتماعٌة، كانت من أبرز دوافعه لتبنً الدعوة للعدالة و المساواة االجتماعٌة و الدعوة أٌضا 

لنصرة مبدأ المواطنة و خصوصا بخوضه تجربة الثورة الفرنسٌة، فقد علمته هذه الثورة إضافة 

 .لتجاربه السابقة فً القارة األمرٌكٌة، معنى صفة المواطنة
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 فعلى الرؼم أنه كان من طبقة النببلء التً حاولت الثورة الفرنسٌة ضربها، إال أنه فضل أن ٌكون 

المسٌحٌة "مواطنا فرنسٌا فً الجمهورٌة، على أن ٌكون كونتا، و هذا ما نجده فً كتابه الشهٌر 

لم ٌعد ثمة  » : و فً صفة تخلٌه عن لقبه النبٌل لصالح صفة و مبادئ المواطنة ٌقول"الجدٌدة

أسٌاد،نحن جمٌعا متساوون،و أعلمكم بهذه المناسبة أننً أتخلى عن صفتً الكونت التً أعتبرها 

، و قد صار بعد هذا رمزا للتحرر و المساواة و الحداثة و قد «وضٌعة جدا امام صفتً كمواطن

.منح صفة المواطن الصالح مرتٌن متتالٌتٌن
1

    

   : مبادئ المواطنة عند روبرت دال

   إن المواطنة كما ٌراها كثٌرون هً ثمرة نضال المحكومٌن، الستخبلص السلطة من أٌدي 

الحكام الؽرباء عنهم، فٌرى روبرت دال و الذي هو أحد أفراد و رواد المدرسة السلوكٌة فً 

 .تحلٌل القوة، ٌرى بؤنها عبارة عن مبدأ المساواة للبعض وللكثرة من المواطنٌن

  ركز دال على المشاركة فً الحكم كمبدأ ربٌس، و ٌكون ذلك من خبلل العملٌة الدٌمقراطٌة التً 

تعطً الفرصة لكل المواطنٌن للمشاركة و التعبٌر عن آمالهم و رؼباتهم، و بالتالً تحدث عن 

 .ضرورة المشاركة فً الحكم ،فبدون هذه المشاركة تصبح المواطنة شكلٌة، ال أساس لها

    و كتبسٌط أكثر ٌظهر مفهوم المواطنة عند دال فً القبول حق المشاركة الفعالة لؤلفراد 

المتساوٌن فً الحقوق و الواجبات، وال ٌنحصر مبدأ المواطنة فً ذلك فقط بل ٌمتد لٌشمل أحقٌة 

 فً الحٌاة االجتماعٌة و ةالمشاركة فً النشاط االقتصادي و التمتع بالثروات، فضبل عن المشارك

أخٌرا حق المشاركة الفعالة فً اتخاذ القرارات الجماعٌة الملزمة، و تولً المناصب العامة فضبل 

.عن المساواة أمام القانون
2
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 :مبادئ المواطنة عند بٌار بوردٌو

 ٌرى بٌار بوردٌو بؤن المواطنة تكمن اٌجابٌتها ، من خبلل المشاركة فً السٌادة و هً أسلوب 

ٌقتضً وجود إقرار مبادئ و توظٌؾ آلٌات تضمن تطبٌقه على أرض الواقع، فقد ارتبطت 

 و الحقوق الدٌمقراطٌة المعاصرةةالمواطنة بالنزعة الفر دانً
1
. 

لٌس الفرد الحقٌقً بضعفه و أنانٌته أو بحماسه أو » و نجد فً تعرٌؾ بوردٌو للمواطن بؤنه 

بتعصبه ، وإنما المواطن هو اإلنسان العاقل الذي ٌنفً كل األحكام المسبقة التً تنجم عن 

التعصب لطبقة أو مقال اجتماعً ،باختصار المواطنة هً كٌفٌة سلٌمة البكٌة تستمد سبلمتها و 

«رفعتها من المشاركة فً السٌادة 
2

، أي ببساطة المواطنة ما هً إلى عقلنة جماعٌة ، فهً 

 .تتخلص من كل األحكام المسبقة التً تنجم عن التعصب لطبقة ما

      :   مبادئ المواطنة فً فكر راشد الغنوشً

إن مفهوم األمة كمصطلح أساسً فً الفكر اإلسبلمً و العربً ككل، وما ٌحتله من موقع هام 

فٌهما، ٌمثل معالم الدولة فً البلدان العربٌة،و حقوق و مكانة المواطنٌن فٌها فٌرى الؽنوشً، بؤن 

مفهوم األمة فً هذه الدول ٌجب أن ال ٌقوم على أساس االعتقاد بل على أساس المواطنة،فٌقول 

إن مفهوم األمة ال ٌجب أن ٌقوم على أساس العقٌدة فً دولة اإلسبلم بل على طبٌعة  » :فً هذا

اشمل ٌدخل ضمنه أصحاب العقابد األخرى لٌشكلوا مع بقٌة المإمنٌن أمة سٌاسٌة واحدة ٌتمتعون 

«.بحقوق المواطنة التً تفرض علٌهم واجبات مقابل تمتعهم بالحقوق
3
  

 :   مبادئ المواطنة عند طارق رمضان 

   نجد عند المفكر اإلسبلمً طارق رمضان هذا التوجه المشابه لفكر الؽنوشً فحسبه أن الفرد 

المإمن المخلص لتعالٌم الدٌن أن ٌكون ملتزما بقوانٌن وطنه األساسٌة و أن ٌنبذ العنؾ بكل 

أشكاله، فؤخبلقٌات المواطنة بحسبه تتنافى و كل مظاهر العنؾ، و من واجبات المواطنة 

االنخراط و المشاركة السٌاسٌة االٌجابٌة و ٌضٌؾ مإكدا المفكر طارق رمضان، اعتماد ثبلث 
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معاٌٌر موضوعٌة و ضرورٌة للمشاركة السٌاسٌة فً االنتخاب و اختٌار المرشحٌن و هً 

. االستقامة و الكفاءة و إرادة تسدٌد الخدمة
1
 

    :   مبادئ المواطنة فً فكر برهان غلٌون

 ٌرى المفكر العربً برهان ؼلٌون ضرورة اعتماد مبدأ المواطنٌة كما أسماه فً بناء النظم 

السٌاسٌة، بما تتضمنه فكرة المواطنة من قٌم الحرٌة و المساواة و السٌادة الشعبٌة، ذلك لمواجهة 

ما أسماه ؼلٌون باالستعمار الداخلً، الذي ٌكبح المجتمعات العربٌة ككل من خبلل إعبلء المجتمع 

المدنً و المواطنة فٌقول بؤن من عوامل انبعاث الحركات االجتماعٌة فً الوطن العربً ضرورة 

انتشار المجتمع المدنً و ثقافته و منظماته و مطالبه و هو ما ٌشكل عملٌة اإلحٌاء التً تتم على 

من خبلل تبلور النظم ... هامش الخروج من األزمة الفكرٌة التً مرت بها العقابدٌات الكبلسٌكٌة

و قٌم الجدٌدة المتمحورة حول المجتمع المدنً و حقوق اإلنسان و انتشار الوعً بؤهمٌة 

.الدٌمقراطٌة و بقٌم المواطنة لدى أوساط متزاٌدة من المثقفٌن و نشطاء المجتمع السٌاسً
2

 و من 

هنا نبلحظ أن برهان ؼلٌون ٌإكد على دور المجتمع المدنً بدوره فضاء خبلقا للمواطنة و 

. إرساء دعابمها و مبادبها فً المجتمعات العربٌة التً نبلحظ نوعا ما عدم انتشارها الواسع فٌها

رؼم أن مبادئ المواطنة عرفت فً هذه المجتمعات منذ فجر اإلسبلم كما الحظنا مما سبق، و 

 . تركٌزه على نشر قٌمها الداعٌة للمساواة و السٌادة الشعبٌة و المشاركة السٌاسٌة
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 -Voir : Tariq Ramadan, Les musellements d'occident et l'avenir de l'islam. Paris: édition sandibad, 2003. 
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 .2006، 5 ط المركز الثقافً العربً، :، الدار البٌضاءبٌروت. بٌان من أجل الدٌمقراطٌةبرهان غلٌون ، : انظر - 



 

     لقد كان تطور مفهوم المواطنة فً العالم الؽربً مرتبطا بعدة مبادئ، ٌمكن أنها اختلفت من 

حضارة إلى أخرى لكن الذي ال ٌمكن أن نؽفله هو اهتمام جمٌع الحضارات منذ القدم بالمواطنة 

أو مبادبها ، فقد آمن العقل اإلنسانً بضرورة رفع سمة اإلنسانٌة واحترام مكانة الفرد منذ القدم 

باعتباره عنصرا مقدسا فً الحٌاة االجتماعٌة ، فقد كانت المواطنة و ال زالت إلى اآلن المنفذ و 

الحل للمشكبلت التً تواجهها المجتمعات التً تعانً من تقسٌمات ناجمة عن التفرقة الجنسٌة أو 

اإلثنٌة أو الدٌنٌة، فبهذا تبقى الدواء الشافً لهذه المشاكل، لذا سعت المجتمعات الؽربٌة إلى وضع 

قواعد أساسٌة تحدد واجبات كل مواطن و حقوقه، كما دعت إلى نشر قٌم العدل و المساواة و حق 

المشاركة فً السلطة العامة ، كل هذه االجتهادات أوصلت هذه المجتمعات إلى الرٌادة ، و هذا 

 و عملهم على نشر قٌم المواطنة منذ العصور الؽابرة وصوال إلى وقتنا الحالً، المتشبع مبإٌمانه

 . بقٌم التطور و العصرنة والحداثة، و مبادئ الدٌمقراطٌة و المجتمع المدنً و حقوق اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لقد عرفت الجزابر مثلها مثل باقً دول العالم الثالث، و أؼلبها ما ٌسمى باالستعمار األجنبً و 

 م ، مع ظهور التصنٌع فً المجتمعات الؽربٌة التً كانت تعٌش نوعا من التقدم 19ذلك فً القرن 

النوعً مقارنة بالمجتمعات األخرى ، وخصوصا العربٌة و اإلسبلمٌة منها ، لقد شكل االحتبلل  

الفرنسً للجزابر نوعا من الصدمة لهذا المجتمع ، وبالتالً ألنساقه المختلفة مسببا خلبل وظٌفٌا له 

. 

   عمد االستعمار منذ دخوله للجزابر إلى استهداؾ شخصٌة هذا المجتمع و هوٌته و تعرٌته من 

قٌمه إضافة إلى ضرب بناه االجتماعٌة ، التً كانت حسب نظرته سببا فً عدم وصول هذا 

المجتمع و ؼٌره من المجتمعات إلى ما ٌسمى بالحداثة و التقدم و الوصول إلى مرحلة التصنٌع و 

 و الدخول إلى المجتمع الرأسمالً، و لقد أدى احتكاك أفراد هذا المجتمع مع ةالحرٌة الفردانً

االستعمار الفرنسً إلى بروز نوع من الحدثنة فً المجتمع الجزابري، لكن دون حصول قطٌعة 

 .نهابٌة مع بناه االجتماعٌة التقلٌدٌة

   فرض المستعمر الفرنسً ترسانة من القوانٌن و ذلك لكً ٌفكك بها الملكٌة الجماعٌة لؤلهالً 

فً الجزابر
1

 و ذلك لٌفكك بها البنٌة الجماعٌة للمجتمع الجزابري باعتباره مجتمعا آلٌا حسب *

 أو التقسٌم الدوركهاٌمً، و محاولة جعله مجتمعا عضوٌا انقسامٌا مإمنا بالفردانٌة، لكن رالتعبً

 . الجزابرٌٌن تصدوا لبلحتبلل فً مرحلة األولى بثورات شعبٌة 

   مع تطور الوقت انتقل الجزابرٌون إلى العمل السٌاسً، وذلك بسبب احتكاكهم بالحضارة 

الؽربٌة من خبلل الهجرات المختلفة التً قام بها أفراد هذا المجتمع، وبذلك ظهرت الحركة 

الوطنٌة فً الجزابر و نادى العدٌد من أبناء هذا الوطن إلى تطبٌق مبدأ المواطنة و حقوق اإلنسان 

 .ولٌدة الثورة الفرنسٌة بٌن األهالً الجزابرٌٌن و بٌن المعمرٌن

     من خبلل هذا المبحث سنرى محل مبادئ المواطنة فً قاموس حٌاة المجتمع الجزابري إبان 

االستعمار الفرنسً مع الحركة الوطنٌة ثم فً عهد االستقبلل و الدولة الجزابرٌة الحدٌثة إضافة 

إلى لمحة عن واقع الدٌمقراطٌة و المجتمع المدنً فً الجزابر كبلزمتٌن مرادفتٌن للمواطنة و 

و ما نذكر به هو أن سٌرورة ظهور معالم الدولة الحدٌثة تختلؾ فً الجزابر كما قلنا . مبادبها

                                                             

كانت تهدف الى تفكٌك العدٌد من . 1873، قانون فرنًٌ 1863، قانون سٌناتوس كونسٌلت1851من بٌن القوانٌن التً سنها االحتالل الفرنسً قانون - *

 .البنى التقلٌدٌة و ملكٌات الجماعٌة 



 

 الؽربٌة ، التً تعتبر الٌوم مقٌاس التقدم على كافة ةسابقا عن المنبت الطبٌعً للحداثة األوروبً

 .األنساق و البنى المختلفة

  :مبادئ المواطنة فً فكر الحركة الوطنٌة الجزابرٌة إبان االستعمار - 1

لقد ركز االحتبلل الفرنسً إبان احتبلله للجزابر على المدن، لكن سرعان ما استهدؾ األرٌاؾ و 

ذلك باعتبارها المزود و المنطلق الربٌسً للثورات الشعبٌة التً قامت ضده حتى حدود نهاٌة 

 م، و كان ذلك من خبلل التفكٌك االجتماعً العمٌق الذي ضربت به األرٌاؾ الجزابرٌة 19القرن 

من خبلل مختلؾ القوانٌن اولها قانون فارنً و قانون الهالً و ؼٌرها من القوانٌن المجحفة التً 

 .طبقها المستدمر الفرنسً

     بمرور بعض الوقت تمكنت الحركة الوطنٌة الجزابرٌة من الظهور و التؤصل فً المدن أوال،

ثم انتقلت إلى باقً المناطق و تؽٌر النهج القدٌم الذي كان ٌعتمد علٌه الجزابرٌون فً الدفاع عن 

أنفسهم المتمثل فً الثورات الشعبٌة و بنوا لنفسهم نهجا جدٌدا من أجل الدفاع عن حقوقهم 

الخ، ذلك ... المؽتصبة من خبلل العمل السٌاسً بمختلؾ تجلٌاته، كالنقابات، و األحزاب السٌاسٌة

 .من أجل الحصول على استقبلل فً إطار دولة ذات نموذج حدٌث

 سواء على المستوٌات المحلٌة أو الوطنٌة أوضح ن   و نتٌجة بروز نخبة جدٌدة من الجزابرًٌ

 تحلٌله للحركة السٌاسٌة الوطنٌة أنها تبنت مختلؾ الطبقات المستضعفة فً »محمد حربً فً 

الفترة الكولنٌالٌة إضافة إلى نخبة برجوازٌة و مثقفة فً األوساط المسلمة التً كانت تتعاٌش مع 

 «فبة تتصؾ بالفقر على العموم من الناحٌة االجتماعٌة
1
.  

   لقد كان بعض البرجوازٌٌن الجزابرٌٌن من خرٌجً المدارس الفرنسٌة، الذٌن ٌوافقون الخطاب 

الفرنسً الداعً للعدالة و المساواة و اإلخاء و حقوق اإلنسان و المواطنة، و بٌن الواقع الحقٌقً 

للشعب الجزابري الذي ٌعٌش نوعا من الظلم و االحتقار و انتهاك حقوقه المدنٌة و اإلنسانٌة، هذا 

الذي دعاهم إلى المطالبة بفكرة اإلدماج و تحصل الجزابرٌٌن على الجنسٌة الفرنسٌة مع بقاء 

 .أحوالهم الشخصٌة سٌتمثل فً تٌار فرحات عباس االندماجً 
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 (بالتصرف  ) . 59 ، ص 2002، 16الجزائر، العدد ،مجلة إنسانٌاتمحمد حربً، الوطنٌة الشعبوٌة بمدٌنة سكٌكدة ، -   



 

    ستظهر فرقة أخرى ترى فً االندماج مشروعا مرٌبا و أبدت تمسكها بانتمابها إلى فبة 

الجزابرٌٌن المسلمٌن دون الحاجة لبلندماج ، و هذا التٌار  سٌتمثل فً تٌار جمعٌة العلماء 

 .المسلمٌن الجزابرٌٌن اإلصبلحً

 إضافة إلى هذٌن التٌارٌن سٌكون هناك الحزب الشٌوعً الجزابري ولٌد الحزب الفرنسً 

 .الشٌوعً و المنفصل عنه 

    لقد كان تٌار اإلتحاد الدٌمقراطً للبٌان ذو التوجه االندماجً مإمنا بالطابع الدٌمقراطً 

الؽربً الداعً إلرساء االنفتاح و معالم المواطنة، أما الحزب الشٌوعً الجزابري المتؤثر بالثورة 

البلشفٌة فقد كان ٌدعو إلى ما ٌسمى بشعار العدالة االجتماعٌة ، و نجد ثالثا الجمعٌة و التً كانت 

، متؤثرٌن بالتٌار اإلصبلحً المشرقً يتدعو للحفاظ على الطابع اإلسبلمً للمجتمع الجزابر

كتٌار محمد عبده اإلصبلحً، لكن ما ال ٌختلؾ علٌه هو دعوة هذه التٌارات إلى تحدٌث البلد، 

لكن على المدى القصٌر لم تكن هذه التٌارات تنادي باالستقبلل بل العمل على ذلك على المدى 

 .الطوٌل

 بالرادٌكالٌة الوطنٌة، المتمثل فً اتجاه مصالً الحاج و »لكن سنرى توجها رابعا و الذي وصؾ 

حزب نجم شمال إفرٌقٌا ، حزب الشعب الجزابري ، حركة انتصار الحرٌات  }أتباعه 

المواطنة، العدالة االجتماعٌة، الهوٌة } الذي تبنى البناء الثبلثً المتمثل فً  {الدٌمقراطٌة

«،هذا االتجاه الذي سٌدعو إلى االستقبلل الفوري للجزابر و التً سٌنشق عنه فٌما {اإلسبلمٌة
1
 

بعد المنظمة الخاصة ، التً ستفجر الثورة باسم جبهة التحرٌر الوطنً و فصٌلها العسكري جٌش 

 .التحرٌر الوطنً

 بالتالً نرى خبلل الحقبة االستعمارٌة سعً الحركة الوطنٌة نحو تؤسٌس و إنشاء دعامة دولة 

حدٌثة متشبعة بالحداثة مناهضة للسٌاسة الكولنٌالٌة، و العمل من أجل تكوٌن أمة 

عصرٌة،باعتباره مشروعا سٌاسٌا بدٌبل و مناهض للنظم االستعمارٌة فقد ظهر و كؤنه دولة 

 .مضادة للدولة االستعمارٌة
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- 17 ، ص 2006، 31الجزائر، العدد ،مجلة إنسانٌاتحسن رمعون ، االستعمار الحركة الوطنٌة و االستقالل بالجزائر العالقة بٌن الدٌنً و السٌاسً، - 

18.  



 

     تعبر عن عملٌة بناء و تجسٌد معالم األمة بطرٌقة و كٌفٌة جدٌدة ، أكثر مما هو مجتمع جدٌد 

ٌحمل عبلقات اجتماعٌة و سٌاسٌة مختلفة و عصرٌة إضافة إلى تحدٌث مقومات الشخصٌة 

 الكولنٌالٌة، و هذا باعتبار الحركة الوطنٌة كانت الناطق الرسمً ةالوطنٌة الرافضة لئلٌدٌولوجً

للمواطنٌن الجزابرٌٌن، و المعبر الوحٌد عن آرابهم، رؼم تعدد توجهاتها السٌاسٌة لكن ٌبقى هدفها 

 .واحد البحث عن الهوٌة الجزابرٌة المفقودة، بسبب الهٌمنة االستعمارٌة 

      لعل أبرز ممثل لفكر الحركة الوطنٌة ٌتمثل فً جبهة التحرٌر الوطنٌة باعتبارها ورٌثة 

ضرورة تطهٌر الحركة  }الى 1954أفكار الحركة الوطنٌة، فقد دعت فً بٌان أول نوفمبر 

الوطنٌة،و ضرورة إرجاعها لنهجها الصحٌح،إضافة إلى ضرورة تنظٌم طاقات الشعب الجزابري 

{لتصفٌة النظام االستعماري 
1
. 

 الحضاري المنظم للدولة المنشودة و للهوٌة ر     و قد اعتبرت الجبهة أن اإلسبلم هو اإلطا

الوطنٌة و اعتباره المقوم األساسً للثورة الجزابرٌة، فقد اعتبر اإلطار العام، الذي تتم فٌه 

 نظامها السٌاسً القادم و المتمثلة فً مبادئ تمواصفات الدولة الجزابرٌة الحدٌثة، و خصوصٌا

الدٌمقراطٌة و المواطنة و المساواة و الطابع االجتماعً و الشعب و السٌادة الكاملة، و هذا ٌبٌن 

» إٌمان و تكامل فكر جبهة التحرٌر الوطنٌة مع مبادئ المواطنة، و هذا ما نجده فً البٌان 

 :لمإسس لثورة نوفمبر بؤن الهدؾ من االستقبلل الوطنً ٌكمن فً 

 . بناء الدولة الجزابرٌة سٌدة، دٌمقراطٌة و اجتماعٌة فً إطار المبادئ اإلسبلمٌة– 1

«.  احترام جمٌع الحرٌات األساسٌة دون أي تمٌٌز عرقً أو دٌنً– 2
2
 

وهكذا نرى إٌمان الحركة الوطنٌة بمبادئ المواطنة منذ مٌبلدها على ٌد تٌار االندماجٌٌن و 

الداعٌن للمساواة، وصوال إلى جبهة التحرٌر الوطنٌة الورٌث الشرعً لجمٌع تٌارات الحركة 

الوطنٌة ، ودفاعها عن حقوق األقلٌات الدٌنٌة و اإلثنٌات ، و ذلك من خبلل ما ورد فً بٌان 

 .األول من نوفمبر الذي سٌكون مرجعٌة كافة الدساتٌر الجزابرٌة 
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 .19، ص 1979، وزارة اإلعالم و الثقافة، الجزائر، 1962 – 1954النصوص األساسٌة لجبهة التحرٌر الوطنً - 
2

  .24 ، ص نفس المرجعحسن رمعون ، - 



 

 :مبادئ المواطنة فً دولة االستقالل - 2

لقد حددت الحركة الوطنٌة أهدافا للمجتمع الجزابري، تتوافق مع آفاق األجٌال التً تناضل من 

 السٌاسً قأجلها، و ٌمكن أن نقول أنه قد توصل إلٌها عموما، لكن ال ٌمكننا إؼفال مرور السٌا

للجزابر المستقلة بمرحلتٌن، األولى تمٌزت بوجود نظام الحزب الواحد و مرحلة ثانٌة عرفت 

التعددٌة الحزبٌة و االنفتاح الدٌمقراطً فما محل المواطنة و مبادبها فً الجزابر فً هاتٌن 

 :المرحلتٌن ؟ 

 :1989 - 1962مبادئ المواطنة فً األحادٌة الحزبٌة - أ 

ٌمكن القول أن الترسانة القانونٌة فً جزابر بعد الكولنٌالٌة التً اعتمدت النظام الٌعقوبً قانونٌا 

الموروث عن النظام االستعماري فً تسٌٌر الدولة الوطنٌة الحدٌثة اضافة الى  تبنٌها النهج 

االشتراكً ذو النمط السوفٌاتً فً التسٌٌر السٌاسً و االقتصادي ، لكن ما مٌز مختلؾ 

التنظٌمات هو استمرارٌة الشكل الشعبوي فً تسٌٌر الدولة المستقلة الحدٌثة ثم انتقاله إلى نوع من 

، و بدأ  ( M-Weberماركس فٌبر )السلطة ذات الشكل الموروثً الجدٌد حسب التعبٌر الفٌبري 

تبلشً معالم المواطنة الذي كانت تمٌز خطابات زعماء الحركة الوطنٌة قبل االستقبلل ،  و لعل 

اول سبب لتبلشً تلك المبادئ ٌكمن فً الخبلؾ بٌن مجموع السٌاسٌٌن و العسكرٌٌن الذي انتهى 

بانقبلب لصالح العسكر و سٌطرتهم على مإسسات الدولة و الحزب و بالتالً جل النشاطات 

السٌاسٌة الذي سٌإدي الى كبح توطٌد الخطاب المواطنً لجبهة التحرٌر الوطنٌة سلٌلة الحركة 

الوطنٌة ، و تحول الجزابر نحو حكم الحزب الواحد كبقٌة األنماط االشتراكٌة فً العالم العربً و 

 .السوفٌاتً  الدول التابعة للمعسكر

و لقد استولت القٌادات العسكرٌة لجٌش التحرٌر الوطنً بعد مإتمر طرابلس على السلطة فً 

الجزابر مستندة الى مبدأ الشرعٌة التحرٌرٌة كبعد اٌدٌولوجً من حقها تطبٌقه كونها من اتى 

باالستقبلل للشعب الجزابري ، و بدأت بتثبٌت دعابم الدولة الوطنٌة الحدٌثة  من هذا المنطلق 

الذي بٌناه سابقا ، اهمها جمع اكبر قدر من السبلح و الحشد الكبٌر للجماهٌر الشعبٌة و محاولة 

تعببتها وفق برادٌؽمات معٌنة ، و تقدٌم دولة بن بلة لنموذج التسٌٌر الذاتً الذي سرعان ما اثبت 

 .فشله 



 

 بلورة قانونٌة فً حٌن لم تتجسد على ارض الواقع رؼم ان 1963عرفت المواطنة مع دستور 

الدستور حمل العدٌد من مضامٌن المرسخة لها و تمٌزت بانفراد جبهة التحرٌر الوطنً  بالحكم و 

اقصاء جمٌع المعارضٌن ما مٌز الحركة المسلحة التً قام بها انصار جبهة القوى االشتراكٌة فً 

تلك الفترة كتعبٌر عن رفضهم لؤلحادٌة و مطالبتهم بالتعددٌة لكن سرعان ما انتهت تلك الحركة 

مع دخول الجزابر فً حرب الرمال مع المؽرب ، لكن حمل دستور هذه المرحلة فً طٌاته العدٌد 

المساواة بٌن الجنسٌن فً الحقوق و الحرٌات و التعلٌم »من القٌم و المواد كما ذكرنا سابقا و منها 

االجباري باإلضافة الى حرٌة التعبٌر و حرٌة الصحافة و حرٌة وسابل االعبلم األخرى ، حرٌة 

تؤسٌس الجمعٌات مع ضمان حرٌة االجتماع و حرٌة العمل النقابً و حق االضراب معترؾ بها 

«جمٌعا 
1
  

عرؾ هذا الدستور وجود نقابص كبٌرة بحكم أنه ٌعد أول تجربة ، و جمع العدٌد من التناقضات 

لكن ذلك لم ٌدم طوٌبل بحكم االنقبلب العسكري الذي قاده هواري بومدٌن ضد الربٌس بن بلة 

 فٌما سمً بالتصحٌح الثوري ، و قد مٌز الفترة التً سبقت هذا االنقبلب 1965 جوان 19بتارٌخ 

ظهور بدٌل لمفهوم الشرعٌة التحرٌرٌة بمفهوم الشرعٌة الثورٌة التً مٌزت خطابات السلطة 

خصوصا فً فترة السبعٌنات مع مختلؾ البرامج التً كرستها السلطة و حاولت بطرق مختلفة 

اٌصال مفهوم ٌجسد نوعا من ٌطوبٌة العدالة االجتماعٌة لجمٌع فبات الشعب و خاصة تلك التً 

تعانً الحرمان فً الفترة الكلونٌالٌة و التً كانت تمثل الوعاء و مصدر األساسً للقوة العسكرٌة  

و الدعم اللوجٌستً لجٌش و جبهة التحرٌر الوطنٌٌن و بالتالً قدمت السلطة الحاكمة لهذه 

الطبقات العدٌد من البرامج التً كانت كرد للجمٌل من خبلل برنامج الثورة الزراعٌة ، الصناعٌة 

، الثقافٌة و ؼٌرها من البرامج و المساعدات التً كانت تمدها السلطة لفبات الشعب من خبلل 

 .1976دستور و مٌثاق 

 و بالمقابل تضمن سكوتها و بعدها عن المطالبة بمختلؾ حقوقها السٌاسٌة و المواطنٌة ، و التً 

واجهت آن ذاك المطالبٌن بها بالقمع المادي و الرمزي على حد سواء و فً ذلك ٌرى محمد 

حربً بؤن السلطة الحاكمة فً الجزابر القابمة على الشرعٌة الثورٌة فً اشباع حاجات الشعب 

من خبلل ارباح و عابدات الرٌع النفطً ، و بالتالً ضمنت والء الجزابرٌٌن للسلطة القابمة و 
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نظام حكمها و مبادبه التً سعت الى تحقٌقها وفقا الٌدٌولوجٌة اشتراكٌة ، و نوع من المساواة و 

العدالة االجتماعٌة و من خبلل هذه المنطلقات قام النظام الثوري على نوع من القهر معتمدا على 

النسق الدٌنً المكسو بؽطاء اشتراكً لتبرٌر مواقفها ، و الفارضة لنوع من الوصاٌة من خبلل 

مختلؾ آلٌات التعببة الجماهٌرٌة الضامنة للهٌمنة على الرأي العام 
1

 ، و قد حمل هذا الدستور فً 

 :طٌاته معظم القٌم و المواد األساسٌة المشكلة لمفهوم المواطنة و ٌمكن ان نذكر منها ما ٌلً 

 إلى اعتبار ةإقرار مبدأ المساواة بٌن جمٌع المواطنٌن و إلؽاء أي تمٌٌز من أي نوع كان، باإلضاؾ

كما ضمن الدستور كل الحقوق السٌاسٌة و - القانون واحدا بالنسبة للجمٌع و البد من احترامه

االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة للمرأة الجزابرٌة، باإلضافة إلى اعتبار كل مواطن تتوفر فٌه 

كما أقر المٌثاق حرٌة المعتقد و الدٌن و التعبٌر -الشروط القانونٌة ناخبا و قاببل لبلنتخاب علٌه

فنجد إقراره بهذا فً مواده ذاكرا حرٌة المعتقد و حرٌة الرأي، حرٌة التعبٌر و االجتماع و حرٌة 

.إنشاء الجمعٌات معترؾ بهاو تمارس فً إطار القانون
2
 

رؼم ما وجد فً مواد هذا الدستور من حقوق وواجبات تدعوا إلى ترسٌخ قٌم المواطنة و و 

مبادبها، فقد دعا إلى عدم المساس بمبادئ الثورة و الخٌار االشتراكً، مما جعل معظم هذه 

الحقوق و الواجبات مجرد كلمات فارؼة المحتوى و التطبٌق فً ظل تقٌٌدها بعدد من الشروط و 

المحددات، كما نجد تؽٌٌب المشاركة السٌاسٌة للمواطنٌن و التً تعتبر أٌضا أحد مقومات 

 65المواطنة األساسٌة ، و فً هذا ٌرى سعٌد بوشعٌر حول الحركة التً قامت بانقبلب جوان 

تركٌز السلطة فً ٌدهم و إبعاد الشعب من المشاركة الفعالة فً تسٌٌر شإونه،و » حٌث ٌقر علٌهم

فشلهم فً إنشاء قاعدة اقتصادٌة فعالة تنافسٌة، و اتسام برامجهم بالطابع االرتجالً، ومحاولة 

«.ارتضاء كل الفبات، مما مهد لقٌام طبقتٌن قوٌتٌن فً المجتمع
3

 طبقة بٌروقراطٌة طوقت 

اإلرادة الشعبٌة، و طبقة برجوازٌة جدٌدة استطاعوا السٌطرة على القرار السٌاسً و االقتصادي، 

، فقد اقتصر حق الترشح فً انتخابات 1988الذي سٌدفع بالجزابر إلى حدوث أزمة أكتوبر 
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التمثٌل السٌاسً و الشعبً على المناضلٌن داخل جبهة التحرٌر الوطنً، دون باقً المواطنٌن 

 .بحٌث ٌصٌر الوالء مربوطا بالحزب الواحد الحاكم

و هذا ما مٌز تلك الفترة إضافة إلى محاولة تسٌٌس المجتمع المدنً و كان ذلك من خبلل 

المنظمات الجماهٌرٌة، خاضعة و مإطرة من طرؾ الحزب الواحد فظهر كل من االتحاد العام 

 و االتحاد الوطنً للفبلحٌن الجزابرٌٌن، االتحاد الوطنً للشبٌبة نللعمال الجزابرًٌ

الخ، و بالتالً سٌطرة الحزب الواحد و المجتمع السٌاسً على المجتمع المدنً ككل ...الجزابرٌة

 .و تسٌٌسه و تؽٌٌبه عن الساحة و بالتالً تراجع و تبلشً قٌم المواطنة فً تلك الحقبة

 :2012 - 1989مبادئ المواطنة فً مرحلة التعددٌة السٌاسٌة - ب 

 منعرجا حاسما فً التارٌخ و الواقع الجزابري، فقد كانت 1988لقد كانت أحداث أكتوبر 

الوضعٌة التً ٌعٌشها المواطن فً تراجع على كافة المستوٌات، مما أدى إلى تزاٌد ظواهر عدة 

كالبطالة و المعامبلت البٌروقراطٌة السلبٌة، وتنامً االختبلس و ؼٌره إضافة إلى بدأ نوع من 

تبلشً القٌم األخبلقً هذا مما أدى إلى تفجٌر تلك األزمة، هذا الذي دعا إلى ضرورة تؽٌٌر 

الدستور السابق و فتح الباب أمام بروز مرحلة جدٌدة، و هً مرحلة التعددٌة الحزبٌة و الدعوة 

إلى الدٌمقراطٌة الحرة، و بهذا تؽٌرت معالم المواطنة التً كانت كتابٌة فقط فً دساتٌر مرحلة 

، المإمن باالنفتاح و التعددٌة الحزبٌة، فقد حل بموجبه مبدأ 1989األحادٌة،مع بروز دستور 

الفصل بٌن السلطات و التعددٌة الحزبٌة و مسإولٌة الحكومة أمام المجلس الشعبً الوطنً محل 

مبدأ الحزب الواحد المحتكر للسلطة، و الفارض للنظام االشتراكً، فقد كانت أحداث أكتوبر 

 تعتبر زلزاال سٌاسٌا هز أركان النظام القابم، و أطاح به ممهدا للتؽٌٌر، فقد كان فً نظر 1988

فقد كانت أحداث أكتوبر » ،1954المواطنٌن أن السلطة قد انحرفت عن مبادئ و قٌم نوفمبر 

بمثابة تعبٌر عن فصل للعبلقة القابمة بٌن المواطن و السلطة و الدولة المبنٌة سابقا على قاعدة 

رفض معارضة األخٌرة ووحدة الفكر و العمل و التصور، وبؽرض إقامة مجتمع مدنً فً إطار 

قٌم المجتمع، ٌشارك فٌه كل المواطنٌن بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً اتخاذ القرار 

«.السٌاسً
1
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فقد كانت هذه األحداث بداٌة تثبٌت دعابم النظام الدٌمقراطً الذي ال ٌبؽً عنه الشعب بدٌبل، نظام 

تسوده الحرٌة و التنافس السلمً فً ظل مبادئ ما سمً بالجمهورٌة الثانٌة، أي مرحلة الثانٌة و 

، فقد تعدت مصادر هذا األخٌر بالنسبة 1989التً تبدأ من التعددٌة الحزبٌة و المقررة فً دستور 

، 1976النظام البرلمانً، النظام الرباسً، النظم الفرنسً، دستور  }لسابقٌه فقد كانت مصادره 

 .{الشرعٌة، اإلسبلم

 و ٌمكن أن نقول من بٌن أهم ما مٌزه، بؤنه استبدل األولوٌة المبنٌة على المشروعٌة الثورٌة 

بمشروعٌة أو شرعٌة أخرى مبنٌة على الحرٌة و الفصل بٌن السلطات و التعددٌة الحزبٌة، 

إضافة إلى الحرٌة التً ٌقرها القانون الدستوري الذي ٌإكد على كرامة اإلنسان، و ضمان 

ممارسة حقوقه و حرٌاته التً من بٌنها ممارسة الحكم و إقرار سٌادة األمة و الشعب، و بهذا 

 فً الجزابر، قد أقر الحرٌة الشخصٌة و السٌاسٌة المبنٌة على 1989ٌمكننا القول أن دستور

 إلى مساهمة أفراد المجتمع فً ممارسة السلطة و االعتراؾ بحق ةنظرٌة السٌادة الشعبٌة الهادؾ

 :االقتراع العام، و نجد من أهم المبادئ التً أقرها هذا الدستور

حق االقتراع العام و السري المباشر، المساواة، حق التعددٌة الحزبٌة، الفصل بٌن السلطات، مبدأ 

 حق المواطن فً اإلضراب و 89الشرعٌة و عدم الرجعٌة، حق الدفاع ، كما ضمن دستور

االحتجاج ذلك أن المجتمع الدٌمقراطً ٌحق فٌه للمواطنٌن االجتماع بشكل سلمً، و االحتجاجات 

 .على سٌاسات حكومتهم

رؼم حدوث هذه الطفرة اعادت المإسسة العسكرٌة السٌطرة على النظام و السلطة السٌاسٌة فً 

الجزابر بعدما هٌا للعالم بؤن الجزابر طرقت باب الدٌمقراطٌة بحجة كبح التطرؾ االسبلمً 

المسلح الذي قاده االسبلموٌون تحت حكم جبهة االنقاذ المنحلة ، فٌرى الباحث ابو بكر بوخرٌسة 

 –العسكر _ من خبلل نظرة تفاعلٌة رمزٌة أن األزمة االقتصادٌة ادت الى تخلً السلطة الحاكمة 

عن اشباع رؼبات و حاجٌات الشعب أو القاعدة و التخلً عنها و بالتالً بروز نوع من التمرد 

على الهٌمنة السلطوٌة و صدور افعال مناوبة للمصدر اي السلطة و بالتالً ظهور نوع من 

التجاذب بٌن المجتمع او الطبقات الشعبٌة و القمة المتمثلة فً السلطة العسكرٌة الحاكمة او الدولة 

 االجتماعٌة الجدٌدة قد نفضت اٌدٌها من جمٌع االلتزامات و –ككل بحكم ان السٌاسة االقتصادٌة 

العهود االجتماعٌة التً رسمتها على طٌلة و قرابة ثبلثة عقود من تسٌٌرها االشتراكً للرٌع و 



 

اشباعها للرؼبات الشعبٌة بطرٌقة ٌقال عنها بانه اتسمت بالشعبوٌة المطلقة ، مما ادى بالشعب 

الختٌار بدٌل فً فترة التعددٌة و ووصول االسبلموٌٌن للمشهد السٌاسً بقوة الذي سرعان ما 

انقلبت علٌه المإسسة العسكرٌة الذي احدث خلبل وظٌفٌا ضرب الجزابر، و المتمثل فً العنؾ 

 و بالتالً ظهور حالة من البلإستقرار و 1992المسٌس، من طرؾ اإلسبلموٌٌن، عقب أحداث 

، وخصوصا بعد توقؾ المسار 1996تدهور الوضع األمنً، و الذي سٌتداركه التعدٌل الدستوري 

، و إقالة الربٌس شاذلً بن 04/01/1992الدٌمقراطً الشرعً، بعد حل البرلمان ٌوم السبت

.جدٌد و إٌقاؾ المسار االنتخابً الذي سٌضع الببلد فً حرب أهلٌة
1

 نتٌجة التدخل الطً دابما 

 .تكون المإسسة العسكرٌة طرفا فٌه لضمان بقابها على رأس قمة السلطة 

، و التً 1992بعد األزمة التً ضربت الجزابر و فشل االجتهادات السٌاسٌة المختلفة منذ جانفً 

ؼٌر دستورٌة، و  {جهوٌة و مصلحٌة  }ضٌق، ووفق معاٌٌر ذاتٌة  {التعٌٌن}ركنت إلى أسلوب 

التً كانت سببا فً فقدان الشرعٌة و إذكاء لهٌب الحرب األهلٌة، كان البد من مساٌرة الواقع 

االجتماعً فً الجزابر مع التؽٌٌرات التً حدثت،هذا مما دعا السلطة إلى ضرورة التعدٌل 

و الجدٌر بالذكر أن التعدٌل الدستوري له أحكامه و ضوابطه، و » ،1996الدستور من جدٌد سنة 

ال ٌتحقق إال فً إطار الشرعٌة ووجود مإسسات دستورٌة، أبرزها ربٌس الجمهورٌة الذي له 

و أٌضا وجود برلمان منتخب و هو المجلس الشعبً الوطنً ...)حق المبادرة بالتعدٌل الدستوري(

و أخٌرا ... عندنا فً الجزابر، وكذا المجلس الدستوري الذي ٌراقب مدى دستورٌة عملٌة التعدٌل

«الشعب صاحب االستفتاء و المشورة و له كلمة الفصل فً الموضوع
2

،إضافة إلى عودة المسار 

االنتخابً بعد الرباسٌات و فوز الٌمٌن زروال بها، و بالتالً فقد فرضت فكرة التعدٌل نفسها و 

 . خصوصا فً تلك الحقبة المتؤزمة التً كان ٌعٌشها المجتمع الجزابري

 رؼم ما فٌه من نقابص و تناقضات، 1989 على ؼرار دستور 1996فالتعدٌل الدستوري لسنة 

فهما ٌعتبران نقلة نوعٌة بالنسبة للجزابر، فً مجال بناء الدٌمقراطٌة و بناء أسس المجتمع المدنً 

أورد فٌه . الحقوق و الواجبات1996و البحث عن الحداثة فقد ضبط التعدٌل الدستوري سنة 

الواجبات المترتبة على المواطن فً فصل مستقل آخر و المبلحظ هنا هو عدم التؽٌٌر الكبٌر الذي 
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 مكمبل للبناء الدٌمقراطً الذي بناه دستور 1996، فكان التعدٌل الدستوري 1989مس دستور 

، و هذا بمعالجته للفراؼات القانونٌة التً ظهرت فٌما بعد، و هذا لعدم الوقوع فً األخطاء 89

» ، و التً نصت على42، وٌتعلق األمر هنا خصوصا بالمادة 1989التً وقعت فٌما بعد دستور

حق إنشاء األحزاب السٌاسٌة شرٌطة أن ال ٌكون ذلك ضربا و انتهاكا للحرٌات األساسٌة، و القٌم 

و المكونات األساسٌة للهوٌة الوطنٌة، و الوحدة الوطنٌة و أمن و سبلمة الببلد و سٌادة الشعب و 

التبلعب بالطابع الدٌمقراطً و الجمهوري للدولة، لكن ما مٌز هذه المادة هو إتباعها بمبلحظات 

صارمة، و تؤكٌد صرٌح على عدم تؤسٌس األحزاب السٌاسٌة على أساس دٌنً و لؽوي أو عرقً 

*«أو جنسً أو مهنً أو جهوي
1

 من دستور 40، و هكذا تم سد الفراغ التً كانت تعانٌه  المادة 

، و التً ترك األمر و جعله ٌتبلعب بمقومات الهوٌة الوطنٌة، كما أن نفس المادة حظرت 1989

على األحزاب السٌاسٌة كل شكل من أشكال التبعٌة لمصالح أو جهات أجنبٌة، و عدم قبولها ألي 

تموٌل من جهة أجنبٌة، كما حظرت علٌها استعمال أي طابع من طبابع العنؾ و اإلكراه مهما كان 

شكلها، و ذلك حفاظا على وحدة األمة و حماٌة للسٌادة الوطنٌة و محاولة للحفاظ على سٌادة 

الدولة الجزابرٌة، كما نجد مواد جدٌدة فً هذا التعدٌل و التً سمحت بحرٌة التملك و الحق فً 

 من هذا التعدٌل كما نرى إرساء 37،و هذا ما نجده فً المادة **ممارسة الصناعة و التجارة

 لنجدها أٌضا فً التعدٌل 1989معظم المواد الداعٌة لبعث قٌم و مبادئ المواطنة فً دستور

 و الداعٌة إلى مبدأ المساواة أمام القانون، و المادة 29فنجد مثبل المادة . 1996الدستوري لسنة 

 الداعٌة إلى حرٌات 41 و الداعٌة إلى حرمة حرٌة المعتقد و حرمة حرٌة الرأي و المادة 36

 و الداعٌة إلى حق االعتراؾ بالحق النقابً 56التعبٌر وإنشاء الجمعٌات واالجتماع، و نجد المادة 

 على ؼرار سابقه من خبلل المادة 1996لجمٌع المواطنٌن، كما نجد أٌضا ما تكرر فً دستور 

 و الداعٌة إلى ضرورة 62 فً ضرورة حماٌة و صٌانة استقبلل الببلد، إضافة إلى المادة 61

 و الداعٌة إلى حماٌة الملكٌة العامة و احترام 66احترام رموز الثورة و أرواح الشهداء و المادة 

 . ملكٌة الؽٌر

                                                             
 .1996 من دستور 42 :راجع المادة *  - -  

 .1996 من دستور 37 :راجع المادة - ** 
 



 

و المبلحظ هو عودة المسار الدٌمقراطً إلى الجزابر، واستقرار الوضع و عودة بوادر المجتمع 

المدنً إلى الواجهة و بدأ ظهور المواطنة إلى هذا المجتمع، خصوصا فً فترة التعددٌة، لكن 

ٌبقى مبلحظا هامشٌة المواطنة و تجسٌدها الواقعً على أرض الواقع رؼم هذه الترسانة القانونٌة 

 أن »:و الدستورٌة المنادٌة بالمواطنة و مبادبها و بالمجتمع المدنً حٌث ٌقول أبو بكر بوخرٌسة 

المجتمع المدنً عرؾ حٌوٌة كبٌرة فً بداٌة االنفتاح الدٌمقراطً السٌاسً ، حٌث تعددت 

تنظٌماته و تكاثفت انشطتها لبلورة المطالب االجتماعٌة ، لكنها ظلت محل تجاذبات قوٌة جعلت 

منها كٌانات هشة كرتونٌة عجزت عن تجسٌد المطالب االجتماعٌة و الثقافٌة للحد من جبروت 

الدولة ، لكن تلك الجمعٌات و المنظمات كانت فً اؼلبٌتها إما قابلة لبلختراق من جانب الفرقاء 

السٌاسٌٌن الحتوابها من قبل النظام و إما انها مشكلة من هٌبات اركان ال تعبر عن طموحات 

«الشرابح العرٌضة فً المجتمع و لٌس لها قاعدة شعبٌة عرٌضة 
1
 . 

رؼم وصول عبد العزٌز بوتفلٌقة الى سدة الحكم و طرحه فً بداٌات تولٌه لسدة الحكم وعودا 

بتحقٌق دٌمقراطٌة رشٌدة اال أن النظام بقً ٌمارس الهٌمنة لكن من حٌن آلخر ٌقوم باصدار 

بعض االصبلحات التً كانت تعتبر كصمامات امان اضافة الى اعتماده الدابم مثلما كان دابما 

على الرٌع فً اسكات األصوات المطالبة بالتؽٌٌر من خبلل احتوابها او اقصابها باشكال مختلفة ، 

لكن ال ٌنكر احد الدور الذي مهده قانون السلم و المصالحة الوطنٌة فً ارساء نوع من األمن 

االجتماعً مقارنة بما عاشه الجزابرٌون سنوات التسعٌنات من حرب اهلٌة ضربت كافة األنساق 

 .االجتماعٌة لهذا المجتمع 

لكن تبقى الى ؼاٌة اآلن المواطنة و الدٌمقراطٌة و المجتمع المدنً ٌعانون من هٌمنة السلطة 

علٌها و على الخطاب فً ظل ؼٌاب حرٌة االعبلم المستقل رؼم وجود بعض الجرابد و القنوات 

الخاصة التً تعتبر مجرد واجهة فقط للدٌمقراطٌة شكلٌة تؽٌب معالمها على ارض الواقع فً 

اتساع الهوة بٌن المجتمع و السلطة او الدولة ، و هذا الذي ادى للعدٌد من االحتجاجات و 

الحركات االجتماعٌة الرافضة لوضعٌتها و المنددة بوجود نوع من الفصل الطبقً بٌن القمة و 

 الى كٌانٌن اثنٌن ال ٌتواصبلن الدولة و »القاعدة الشعبٌة و ٌرى بوبكر بوخرٌسة اننا وصلنا 

و فً المواجهة ٌقوم المجتمع ...المجتمع حٌث تمٌل السلطة الى استصدار قوانٌن على المقاس 
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 .152 ، ص 2010 ، خرٌف 12مركز دراسات الوحدة العربٌة ، العدد : 



 

المدنً الحذر و المهادن و الثابر فً مرات ضدها بردود افعال عن طرٌق حركات جماعٌة 

منظمة الجبهة االسبلمٌة لبلنقاذ ، حركة العروش فً منطقة القبابل ، او حركات مشتتة و عفوٌة 

و بالتالً شكلت ....متارٌس قطع طرقات احتجاجات حرابق ضد رموز الدولة و ممتلكاتها 

مختلؾ االنتفاضات عبلمات تبرر مدى ؼٌاب االتصال بٌن الحكام و المحكومٌن و التسٌٌر 

 على { الحكام }و ٌشجع شكل هذا التضامن الجماعً بٌنهم... الرديء لمصالح الدولة و المجتمع 

«المدرسة ، العدالة : تجاوزات اجهزة األٌدلوجٌة مثل
1
فً مقابل ضمان تمتعهم بالرٌع و بقابهم . 

 .على رأس السلطة و ضمانهم للهٌمنة باحتكارهم ألجهزة العنؾ الشرعً حسب المفهوم الفٌبري

و بالمقابل لم تقم رٌاح التؽٌٌر التً شهدها العالم العربً بتقدٌم اي جدٌد فً حالة المواطنة فً 

الجزابر مجرد اصدار بعض االصبلحات على مستوى بعض االنساق السٌاسٌة التً سرعان ما 

 بان النظام اعتمد 2012نادى معظم الحزاب التً شاركت بعدها فً االنتخابات التشرٌعٌة لسنة 

التزوٌر و انه ابقى على الوضع السٌاسً قابما على ما كان و بالتالً بقاء وضعٌة الدٌمقراذٌة و 

المواطنة بشكل خاص مجرد مبادئ و تعبٌرات قانونٌة فارؼة المحتوى ال ترقى الى التطبٌق على 

 .ارض الواقع

ٌّن الدٌمقراطٌة فً الجزابر .3       :المجتمع المدنً و المواطنٌة و تبن

لقد بدأت معالم المجتمع المدنً تظهر فً الجزابر مع بروز الحركة الوطنٌة، و ذلك مع التؽٌر 

 :الذي طرأ على المجتمع الجزابري سواء على النسق السٌاسً أو االجتماعً فٌقول محمد حربً 

و حول أبناء الرٌفٌٌن فً ... لقد حل الشعب محل القبٌلة، و الحزب محل الزاوٌة الدٌنٌة» 

هجرتهم إلى المدن التٌارات المعتدلة و أخلطوا ترتٌبها و استؤصلوها،حٌث شكلوا باعتبارهم حشدا 

كبٌر الوطنٌة الشعباوٌة، فالمحسوبٌة التً كانت عند األعٌان أصبحت اآلن فً األحزاب السٌاسٌة 

»
2

 ، فقد أدى هذا التحول إلى قلب البنى االجتماعٌة التقلٌدٌة فً الجزابر و بروز نوع من 

التحدٌث على مستوى هذه األنساق و البنى لكن مع هذا نبلحظ بقاء الموروث الفكري التقلٌدي 

كمعطى أساسً فً المجتمع الجزابري، لكن هذا ال ٌنفً بروز نوع من التحدٌث و بروز كما قلنا 

ٌعنً وجود حالة » سابقا معالم للمجتمع المدنً الذي ٌعرفه محمد عابد الجابري و ٌراه بؤنه 

تنتقل من الخاص إلى العام و من العابلً إلى السٌاسً، وعند هذه المرحلة ٌصبح األمر ...مدنٌة
                                                             

  .151نفس المرجع ، ص  -  1
2
 -Harbi .  M, L'Algérie et son distin croyants ou citoyens. Paris: arcantere, 1992, p 66.   



 

متعلقا بمجتمع منظم فً إطار دولة، فهو مجموع التنظٌمات االدارٌة و االصطناعٌة التً تعبر 

عن المصالح و اآلراء و تدافع عنها، كالنقابات و األحزاب و الجمعٌات و المجموعات الترابٌة و 

«.الشركات و المقاوالت و االتحادات
1

 لكن مع هذا عرؾ المجتمع المدنً فً الجزابر تراجعا 

بعد االستقبلل ، فً ظل السٌاسة االشتراكٌة التً اتبعتها السلطة الجزابرٌة، وٌقول الكنز فً هذا 

كانت خٌارات تعطٌل الدٌمقراطٌة التً تعتبر أساسا للحرٌة و الحق فً اإلعبلم، و » : الصدد 

أدت طبٌعة هذا النظام السٌاسً و االقتصادي المنتهج فً الجزابر،الذي كان ٌقوم على التسٌٌر 

«االنفرادي و المركزي إلى انسحاب المجتمع المدنً و انتكاسه طٌلة هذه الفترة 
2
. 

 وعاد للساحة بعد فتح الباب للتعددٌة و الدٌمقراطٌة، لكن رؼم محاوالت إرساء قواعده فهناك 

أن المجتمع  » "أرنست كلٌنر"نوع من التجاذب لعدم تثبٌته تثبٌتا قاطعا فً مجتمعنا، حٌث ٌرى 

المدنً فً المؽرب العربً ال ٌمكنه أن ٌعرؾ بمجرد وجود مإسسات ؼٌر حكومٌة التً توازن 

سٌطرة الدولة،إن حرٌة اختٌار االرتباطات االجتماعٌة و الدٌنٌة و السٌاسٌة بالنسبة إلٌه هو ما 

ٌمٌز فً النهاٌة المجتمع المدنً عن سابر المإسسات التً وازنت سلطة الدولة من العصور 

«القدٌمة إلى ٌومنا هذا داخل مجتمعات كثٌرة 
3
. 

، و ذلك بفتحها بات 1989 أما عودة الدٌمقراطٌة إلى الجزابر فقد كانت مع ظهور دستور 

 إن الشعب "التعددٌة الحزبٌة و فتح المجال أمام المجتمع المدنً، فقد أتى فً مقدمة هذا الدستور 

الجزابري ٌناضل دوما فً سبٌل الحرٌة و الدٌمقراطٌة، و ٌعتزم أن ٌبنً هذا الدستور مإسسات 

دستورٌة أساسها مشاركة كل جزابري و جزابرٌة فً تسٌٌر الشإون العامة، و القدرة على تحقٌق 

، 1992، لكن إٌقاؾ المسار االنتخابً فً "العدالة االجتماعٌة و المساواة و ضمان حرٌة األفراد 

أدخل الدولة الجزابرٌة فً صراع كبٌر دام سنوات عدة و ما زالت آثاره إلى اآلن عالقة فً هذا 

المجتمع، و هكذا أوقفت السٌرورة الدٌمقراطٌة فً الجزابر و لم تعد إال بعودة الدٌمقراطٌة إلى 

مسارها بانتخاب ربٌس لجمهورٌة و كان الٌمٌن زروال و الذي بدوره رأى ضرورة تعدٌل 

 و الذي فتح األفق للمجتمع المدنً و المواطنة ذلك الذي أدى إلى بداٌة تحسن 1996الدستور سنة 

و إصبلح الوضع األمنً و السٌاسً الذي بدأ مع عودة مسار الدٌمقراطٌة و انتشار حرٌة التفكٌر 
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 .184، ص 2000، 1 مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط:بٌروت . إشكالٌة الدٌمقراطٌة و المجتمع المدنً فً الوطن العربًمحمد عابد الجابري ، - 
2- sous la direction d'EL KANZE.A, 1989, L'Algérie et la modernité, dakar.codesria, p 01. 

3
 . 506، ص 03/08/1991 ، 93ارنست كلٌنر، المجتمع المدنً ضمن السٌاق التارٌخً، النشرة العالمٌة لعلم االجتماع رقم - 



 

و التعبٌر و التعددٌة، وخصوصا مع اإلصبلحات الكبرى التً عرفها المجتمع الجزابري بعد 

 الذي أضاؾ دفعة فً تثبٌت الطابع الدٌمقراطً للجزابر و تثبٌت الشرعٌة 1999انتخابات 

السٌاسٌة ، لكن أعادت القوى السٌاسٌة التقلٌدٌة السٌطرة على المسار السٌاسً الجزابري و 

عرفت التعدٌبلت التً شهدها الدستور نوعا من االنؽبلق السٌاسً على مستوى الفعل رؼم تعدٌل 

 و بقٌت الترسانة القانونٌة تقوى فً حٌن ٌتسع الشرخ بٌنها و بٌن الواقع 2004الدستور سنة 

 و بقٌت المواطنة فً هذا مجرد شعارات رنانة تمجدها *االجتماعً و السٌاسً وحرٌة اإلعبلم

الرسمً السٌاسً فً حٌن أنها كثقافة و القوانٌن الجزائرٌة على مستوى الخطاب اإلعالمً و 

ممارسة و نمط عٌش حضاري تبقى ؼاببة عن الواقع االجتماعً الذي ٌعٌشه الفرد الجزابري 

البسٌط لعدة عوامل و تدخل مختلؾ األنساق المعروفة فً كبح تبنٌنها كقٌمة إنسانٌة محققة لؤلمن 

و التوازن واالستقرار داخل النسق االجتماعً الكلً 
1

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  سٌمكن اعتبار الحراك االجتماعً و السٌاسً و االقتصادي و النقابً، الذي شهدته مختلف مناطق الوطن ، قسنطٌنة ، وهران ، تٌارت ، دٌار الشم- *

 احتجاجات حزب التجمع 2011الخ ،أحداث جانفً ...(snapap) الخ ، و الحراك النقابً لألساتذة المتعاقدٌن عمال ما قبل التشغٌل، األطباء المقٌمٌن ،...

 و غٌرها التً صارت تشكل هواجس فً فترات الربٌع العربً الذي صار ٌشهدها العالم العربً ، نرى وجود RCD 2011من اجل الثقافة و الدٌمقراطٌة 

    .نوعا من المرونة فً التعامل مع العدٌد من المشاكل التً ٌواجهها الشعب وتغٌٌر طرٌقة التعامل التقلٌدٌة نوعا ما فً التحاور معه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : االجراءات المنهجٌة 

 : مجاالت الدراسة  - 1

إن أي محاولة سوسٌولوجٌة بحثٌة تنبؽً و تلزم الباحث بوضع اطار منهجً خاضع للموضوعٌة 

و الترتٌب المنطقً لمختلؾ المراحل البحثٌة بطرٌقة ممنهجة تحترم طبٌعة كل بحث ، فٌرى 

فرٌدرٌك معتوق منهجٌة البحث فً العلوم الجتماعٌة على انها مجموعة الطرق التً توجه الباحث 

فً بحثه و بالتالً فإن وظٌفة المنهجٌة هً جمع المعلومات ثم العمل على تصنٌفها و ترتٌبها و 

قٌاسها و تحلٌلها من اجل استخبلص نتابجها و الوقوؾ على ثوابت الظاهرة االجتماعٌة 

المدروسة
1

 ، و بالتالً فإن االطار المنهجً آلٌة ضرورٌة للربط كل من التؤصٌل النظري ألي 

بحث بتؤصٌل المٌدانً من اجل معرفة و ادراك المعطى الحقٌقً المطروح من خبلل االشكال ، و 

من خبلل ما سبق فإن تحدٌد ابعاد او مجبلت الدراسة ٌعتبر احدى اهم الخطوات المنهجٌة فً اي 

بحث سوسٌولوجً ، ذلك انه ٌتم من خبللها التعرؾ على الحٌز الزمكانً و البشري الذي ٌمكننا 

من تحكم اكثر بآلٌات البحث و الموضوع البحثً ككل و من خبلل هذا ندرج مجاالت البحث 

 : كالتالً 

 : المجال المكانً 

لقد اجرٌت دراستنا هذه بمدٌنة مستؽانم و هً عاصمة والٌة مستؽانم  هً احدى المدن الجزابرٌة  

تطل على شاطا المتوسط و هً مدٌنة ساحلٌة مرفبٌة تقع على خلٌج ارزٌو فً الؽرب الجزابري 

و هً مدٌنة ٌفصلها واد اسمه واد عٌن الصفراء مصبه البحر المتوسط ٌفصل المدٌنة الى قسمٌن 

او باألحرى مدٌنتٌن احداهما تعود الى الفترة الفٌنٌقٌة كانت تسمى مورٌستاؼا ، بلػ عدد سكانها 

 نسمة ببلدٌة مستؽانم مركز و القطاعات الحضرٌة التابعة لها 151644 حوالً 2011نهاٌة سنة 

. 

المدٌنة العربٌة )اما دراستنا فقد كانت فً احد احٌاء هذه المدٌنة و هو حً تٌجدٌت العتٌق 

احد اقدم األحٌاء بالمدٌنة ٌعود تارٌخ تؤسٌسه او تؤسٌس المدٌنة القدٌمة تٌجدٌت الى  (البربرٌة

 م على ٌد المرابطٌن بداٌة من بناء 11العصر الوسٌط و العدٌد ٌرجع تؤسٌسه الى اواخر القرن 

                                                             
 119،ص2002 ، ، 1دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع ط : الجزائر . تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌةرشٌد زرواتً ،  -  1

 . 



 

 م و الذي اسمه برج 1082برج عسكري بؤمر من سلطان المرابطٌن ٌوسؾ بن تاشفٌن سنة 

المحال و الذي مازال قابما الى اآلن ، لتتوسع فٌما بعد على ٌد المرٌنٌٌن بعد بناء سلطانهم أبو 

 مٌبلدٌة1341الحسن علً ابن أبً سعٌد للمسجد الكبٌر بالمنطقة سنة حوالً سنة 
1

 ، و تقع 

المدٌنة القدٌمة تٌجدٌت و هً المدٌنة البربرٌة العربٌة فً شمال شرق المدٌنة و ذلك فً قوس 

 ، الذي ٌفصل المدٌنة القدٌمة تٌجدٌت و  *(واد مجاهر )حول منحنى مقعر لواد العٌن الصفراء

المدٌنة الحدٌثة التً بدأ بناإها عقب الدخول العثمانً مع مقدم األتراك الى المدٌنة منذ حوالً 

م ، و لقد كان هذا الحً محل دراستنا 1833 م و مع االستعمار الفرنسً لمستؽانم سنة 1520

، حٌا اخرج خٌرة علماء المدٌنة و مفكرٌها من علماء فً التصوؾ و شعراء و  (اي تٌجدٌت)

 . الخ...موسٌقٌٌن و مسرحٌٌن و رسامٌن 

 :المجال الزمانً 

ٌعتبر المجال الزمانً المدة او المرحلة الزمنٌة المخصصة لجمع البٌانات فً مجتمع البحث ، و 

لقد بدأنا دراستنا اوال و قبل كل شًء بدراسة استطبلعٌة من خبلل التوجه الى بعض شباب الحً 

بؤسبلة عامة تتعلق بمفهوم االتصال داخل اسرهم ، و بطبٌعة فهمهم و نظرتهم لقٌم المواطنة 

 شباب من 10المختلفة ،قمنا بتوزٌع استمارة اولٌة على مجموعة من الشباب مقدر عددهم بـ 

 ثم قمنا بجمعها و تعدٌلها بما ٌتناسب و مسار بحثنا بعد 2012الحً المطلوب فً شهر سبتمبر 

 .عرضها على مجموعة من اساتذة قسم علم االجتماع بجامعة مستؽانم 

 الى ؼاٌة 2012 نوفمبر 25 اما  فٌما ٌخص االستمارة البحث النهابٌة  فقد تم توزٌعها بدءا من 

 باعتباره تارٌخ جمع آخر استمارة حددناه للقٌام بها رؼم بقاء عدد من 2012 دٌسمبر 28

االستمارات لم نتمكن من الحصول علٌه ، و قد كان جمعها بطرٌقة متقطعة ذلك لصعوبة 

 .الحصول علٌها من قبل المبحوثٌن ألسباب مختلفة 

 : المجال البشري 

ٌمثل المجال البشري لهذه الدراسة مجموعة أفراد الشباب لمجتمع الدراسة الكلً و الذي هو مدٌنة 

مستؽانم  و الذي اخترنا حً تٌجدٌت نموذجا له من اجل اجراء دراستنا المٌدانٌة فٌه ، حٌث 
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 .نسبة لقبٌلة مجاهر احدى بطون قبٌلة سوٌد الهٌاللٌة العربٌة التً استوطنت اراضً مستغانم و غٌلٌزان  - *



 

الزاوٌة ، السوٌقة ،  )اقٌمت الدراسة على شباب حً تٌجدٌت الموزعٌن على مختلؾ شوارعه 

، و لصعوبة اجراء دراسة مسحٌة شاملة لكل شباب الحً و  (الكالاير ، قادوس مداح ، الهنا 

كذلك ضٌق الوقت و محدودٌة االمكانات المادٌة اعتمدنا على أسلوب العٌنة فً جمع البٌانات ، 

 شاب من افراد مجتمع الدراسة تتوفر فٌهم 150حٌث اقتصرت دراستنا المٌدانٌة على إختٌار 

شروط محددة مسبقا ، بؽٌة الحصول على معلومات دقٌقة تمكننا من الحصول على المعلومات 

 . الهامة التً تفٌدنا فً دراستنا 

 : منهج الدراسة  - 2

ٌعتبر المنهج عبارة عن طرٌقة ٌستخدمها الباحث، من أجل الوصول إلى نتابج مرؼوب فٌها، و 

تختلؾ مناهج البحث باختبلؾ المواضٌع و التخصصات ، فكل دراسة تفرض على الباحث 

استعمال المنهج أو المناهج التً تساعده، وذلك حسب ما تفرضه طبٌعة الموضوع محل الدراسة، 

فنهج البحث ٌتمثل فً مجموعة القواعد العامة التً ٌتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقٌقة فً 

العلم، و هو الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً دراسته للمشكلة الكتشاؾ الحقٌقة
1
. 

و فً بحثنا هذا اعتمدنا على منهج مبلبم لطبٌعة دراستنا، فقد استخدمنا المنهج الوصفً التحلٌلً، 

والذي نهدؾ من خبلل استعماله إلى تحدٌد الحقابق الواقعٌة، من خبلل استعمالنا أو اعتمادنا على 

تحلٌل المعطٌات المٌدانٌة المستقاة من خبلل ما جمعناه عن طرٌق مجموعة من التقنٌات المختلفة 

، كما اعتمدنا على المنهج التارٌخً فً تحدٌدنا لمبادئ المواطنة عبر مختلؾ المراحل و عصور 

 .التفكٌر التً مرت بها مفاهٌمها المختلفة

 :ادوات جمع البٌانات  - 3

إن لجمع أٌة معلومات أو بٌانات من مٌدان الدراسة، ٌجب االعتماد على أدوات تستخدم فً البحث 

و هً تعرؾ بالتقنٌة، و التً تعتبر أداة الوصل بٌن الباحث و المجتمع المراد بحثه، و التً من 

خبللها ٌتمكن الباحث من جمع المعطٌات المراد الحصـول علٌها، كما تلعب دور الوسٌط الذي 

ٌعمل على إنتاج عبلقة تفاعلٌة بٌن المجتمع المبحوث من جهة و الباحث من جهة أخرى، ومن 

خبلل استعمالنا للمنهج الوصفً التحلٌلً، باعتمادنا على التعبٌر الكٌفً لجمع المعلومات  

باإلعتماد على تقنٌة المبلحظة  ،اضافة إلى المرشدٌن أو المخبرٌن ممن ٌقطنون بالمنطقة التً تم 
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اجراء البحث فٌها، و الذٌن ساعدونا فً جمع مختلؾ المعلومات حول مٌدان البحث و بعض 

خصابص افراد عٌنة البحث و فً توزٌع و جمع االستمارات ، التً تعتبر احدى ادوات البحث 

فً المنهج الوصفً ذات التعبٌر الكمً و التً تعتبر احد آلٌات التً ٌعتمدها الباحثون فً اعطاء 

 :وصؾ رقمً ٌوضح درجة ارتباط الظواهر و المتؽٌرات مع بعضها البعض 

تتعتبر المبلحظة بؤنواعها احدى اهم تقنٌات البحوث االجتماعٌة المختلفة بتعدد : المبلحظة 

تخصصاتها، باعتبارها اداة من ادوات جمع المعطٌات ، اعتمدنا فً بحثنا هذا على المبلحظة 

البسٌطة دون اخضاع لقٌاس او ما شابه او مشاركة للعٌش  مثل المبلحظة بالمشاركة ، و ٌمكن 

تعرٌفها على انها عبارة على مبلحظة ٌقوم الباحث فٌها بالتواصل المباشر مع افراد المجموعة و 

مبلحظة اتصاالتهم المباشرة دون ان ٌشاركهم حٌز العٌش او نشاطاتهم الحٌاتٌة المختلفة ، و 

 .تمتاز بانها تسمح للباحث مبلحظة السلوك الفعلً للجماعة او األفراد فً صورته الطبٌعٌة 

 إن تقنٌة االستعانة بالمخبرٌن أحد أهم التقنٌات المستعملة لجمع المعلومات و :االستعانة بالمخبرٌن

المعطٌات، كان أساس اختٌارنا للمخبرٌن مبنٌا على ثقة متبادلة إضافة إلى قدرتهم على متابعة 

األحداث االجتماعٌة المحلٌة و مجتمعنا المدروس ،إضافة إلى اختٌارنا لهإالء المخبرٌن من افراد 

المجتمع المدنً من مختلؾ الجمعٌات الناشطة على مستوى حً تٌجدٌت من ذوي المستوى 

جامعً و بعضا من خرٌجً كلٌة العلوم االجتماعٌة من األصدقاء الذٌن لهم تجربة فً التعامل 

 .مٌدان البحث  مع التزامنا باحترامنا خصوصٌات أولبك المخبرٌن

اعتمدت الدراسة باعتبارها دراسة مٌدانٌة ٌبلبمها البحث الكمً على : استمارة االستبٌان 

االستمارة كؤداة اساسٌة فً جمع البٌانات من الشباب مع مراعاة ضرورة اعدادها وفقا للمطلوب 

 نموذج »و مضمون البحث و التزامها بالتسلسل المنطقً ، و ٌمكن تعرٌفها على انها عبارة عن 

ٌضم مجموعة من األسبلة توجه الى األفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع او 

مشكلة أو موقؾ ، و ٌتم تنفٌذ االستمارة  عن طرٌق المقابلة الشخصٌة او ترسل الى المبحوثٌن 

 «عن طرٌق البرٌد 
1

 سإاال مختلفا من اسبلة مؽلقة قلٌبل فٌما عدا 47، تحتوي استمارتنا على 

بضع من األبلة المفتوحة ، كما قمنا بتقسٌم استمارة البحث و تلك األسبلة الى أربعة محاور هً 

 : كاآلتً 
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و هو محور خاص بالتشخٌص الفردي للشاب المبحوث ، و ٌضم سبع اسبلة من : المحور األول 

  .07  الى 01

و هو محور خاص بالتشخٌص األسري للمبحوث ٌحتوي على مجموعة من : المحور الثانً 

السبلة بؽٌتها تحدٌد شكل األسرة التً ٌعٌش او عاش فٌها المبحوث ، ٌحتوي المحور على ثمانٌة 

  . 15 الى السإال 08أسبلة من السإال 

و هو محور خاص بالتحدٌد النمطً لؤلسالٌب االتصالٌة األسرٌة ، و المبلحظ : المحور الثالث

لبلستمارة البحث الموجودة فً المبلحق سٌرى كٌؾ اننا حددنا ثبلثة معطٌات او انماط من فروع 

االتصال داخل األسرة من اصل خمسة ٌكون لها تؤثٌر كبٌر على مسار القٌمً للشاب و هو 

االتصال بٌن الوالدٌن فٌما بٌنهما ، االتصال بٌن الوالدٌن و الشاب المبحوث ، و االتصال بٌن 

 32 حتى السإال 16 سإاال من السإال 17الشاب االمبحوث و اخوته ، ٌحتوي هذا المحور على 

 . 

و هو محور خاص بتحدٌد التمظهرات القٌمٌة للمواطنة عند الشاب المبحوث ، : المحور الرابع 

استخدمنا فٌه بعض األسبلة لجمع بعض من الممارسات و السلوكات و القٌم المنتهجة من قبل 

الشاب من خبلل اجاباته فً تحدٌد لقٌم المواطنة، و ٌحتوي هذا المحور على اربع عشر سإاال 

  .     47 الى السإال 34بدءا من السإال رقم 

 فً تحلٌل SPSS-17كما  إستخدامنا برنامج تحلٌل المعطٌات الكمٌة ، نظام االحصاء االجتماعً 

هذه المعطٌات ، بحكم استعماله فً قٌاس العبلقات بٌن مختلؾ المتؽٌرات ، و ذلك بتفرٌػ 

المعطٌات و ترمٌزها و استخراجها فً جداول مختلفة ، ثم قٌاس العبلقة بٌن مختلؾ المتؽٌرات 

 . باستخدام االختبار االحصابً كاي مربع 

 : العٌنة 

لقد اعتمدنا فً دراستنا على العٌنة ؼٌر احتمالٌة بحكم عدم وجود احصاءات رسمٌة حول عدد 

سكان مجتمع دراستنا بحكم ان الحً فً ذاته مقسمة فً الهٌبات الرسمٌة مختلؾ شوارعه الى 

قطاعات حضرٌة مختلفة و بالتالً اعتمدنا فً عٌنتنا على العٌنة القصدٌة والتً نراها مناسبة 

لبحثنا هذا و التً ٌنتقً فٌها الباحث افراد عٌنته بما ٌخدم اهداؾ دراسته كونه ٌعرؾ من خبللها 



 

انها تمثل مجتمع دراسته تمثٌبل سلٌما و ٌتم اختٌارها على اسس موحدة
1

 و رؼم ذلك ٌراها العدٌد 

ؼٌر ؼٌر ممثلة لكافة وجهات النظر و لكن تعتبر اساسا متٌنا فً عملٌة التحلٌل العلمً و مصدرا 

 . ثرٌا فً البحث العلمً 

 شخصا عن ارجاع االستمارة 12 مبحوثا ثم اختٌارهم قصدٌا تخلؾ منهم 150وقد شملت عٌنتنا 

 فردا، حٌث تم االعتماد 138لنا و بالتالً كان عدد المبحوثٌن الذٌن تم من خبللهم اجراء الدراسة 

على مإشرات مقصودة انهم من سكان احٌاء تٌجدٌت التً سبق و ذكرناها ، ثانٌا انهم من فبة 

 سنة كان اختٌارنا لهم حسب المفهوم الذي قدمناه فً تحدٌدنا لمفهوم 32 الى 18عمرٌة تمتد من 

 كبداٌة للمرحلة بحكم انها السن القانونٌة للرشد فً القوانٌن 18الشباب ، كما تم اختٌار السن 

الجزابرٌة ٌكون من خبللها الشاب متمتعا بكامل حقوقه  القانونٌة و الدستورٌة كمواطن جزابري 

و بالتالً نضمن على األقل حصولهم على حقهم فً االنتخاب و االنضمام الى الجمعٌات و 

األحزاب السٌاسٌة كشكل من اشكال القٌمٌة للمواطنة ، اضافة الى اعتمادنا على مإشر ثالث و 

هو المستوى التعلٌمً الممتد من التعلٌم األساسً الى الجامعً ضمانا لتمكن المبحوثٌن من التحكم 

 .بمحتوى االستمارة و تمكنهم من االجابة على األسبلة الموجودة فٌها

كما ٌمكن القول اننا اعتمدنا اٌضا على عٌنة ؼٌر احتمالٌة اخرى و هً طرٌقة كرة الثلج و التً 

ٌعتمد فٌها الباحث على مبحوثٌن او افراد ٌوصلونه الى مبحوثٌن آخرٌن ممن ٌشتركون معه فً 

نفس المواصفات الموضوعة و ذلك قصد تسهٌل عملٌة البحث و الدراسة 
2
. 

 : صعوبات  البحث 

نقص و ضعؾ المكتبة الجامعٌة من خبلل المراجع المختصة فً علم اجتماع اتصال ، و  -

 .خصوصا فً معطى االتصال األسري

صعوبة التعامل مع المبحوثٌن و تحفظ العدٌد من الشباب و الشابات على مؤل استمارة  -

 .البحث 

 . تاخر العدٌد من المبحوثٌن فً تقدٌم االستمارات فً الفترة المحددة  -

 .طول فترة البحث الناتج عن اسباب شخصٌة صحٌة متعلقة بالباحث  -
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صعوبة الحصول على معطٌات رسمٌة دقٌقة حول مٌدان الدراسة حٌث كنا نرٌد اإلعتماد  -

على العٌنة االحتمالٌة من خبلل استخراج المفردات االحصابٌة بطرٌقة عشوابٌة ، لكن 

تقربنا من الهٌبات الرسمٌة اثبت لنا ، ان الحً مٌدان الدراسة موزع على عدة قطاعات 

حضرٌة و بالتالً عدم تمكنهم من اعطابنا عددا دقٌقا لسكان الحً بالتالً مما اجبرنا على 

 .اعتماد العٌنة القصدٌة كبدٌل حتمً للدراسة 
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 (%47,8)    نبلحظ من خبلل الجدول الذي بٌن أٌدٌنا أن متؽٌر الجنس ممثل عندنا بما ٌعادل    

 . من مجتمع البحث % 52,2بالنسبة للذكور ، فً حٌن ٌمثل هذا المتؽٌر لبلناث ما نسبته 

و من خبلل الجدول نستنتج ان نسبة التمثٌل لعٌنتنا ال تختلؾ نسبتها بقدر كبٌر عن مجتمع 

 151664دراستنا الكلً و الذي هو مدٌنة مستؽانم الذي ٌقدر عدد ساكنً مقر بلدٌتها الربٌسٌة ب 

 فً حٌن تمثل نسبة االناث من  المجتمع الكلً  %49,26نسمة و ٌمثل الذكور منها ما نسبته 

 و هً نسب  تقترب بنسبة ملحوظة من  عٌنتنا المدروسة % 50,74المتمثل فً مدٌنة مستؽانم بـ 

 .*التً شملت حً تٌجدٌت 

و ٌلعب الجنس دورا فً اختبلؾ العملٌة االتصالٌة و نمطها داخل األسرة ذلك اننا ال ننكر   

الدور الكبٌر الذي تلعبه السلطة الذكورٌة اٌضا داخل مجتمعنا ، و التً تتولى فً كثٌر من 

 انه ال زال مجتمعنا بعلً محمداألحٌان سلطة الضبط و التوجٌه ، و فً هذا ٌوضح الباحث 

المستؽانمً كسابر المجتمعات العربٌة ٌعرؾ سٌطرة الذكور على االناث و قد تكون هذه السٌطرة 

بقصد التوجٌه 
1

 .و التنظٌم و الضبط 

 

 

 

 

                                                             
 .نسب المتحصل علٌها و المذكورة فً االستنتاج مصدرها وثائق تحصلنا علٌها من مدٌرٌة البرمجة و متابعة المٌزانٌة لمدٌنة مستغانم- *  1
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 الفبة العمرٌة
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32 
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[23-27 ]

 
[28-32 ]
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 هً الفبة العمرٌة  األكثر تمثٌبل [ 22 -18 ]    ٌتضح مما هو وارد فً الجدول أعبله أن الفبة 

 و الممثلة بنسبة [27-23] ، لتلٌها ثانٌة الفبة(% 39,1)ألفراد العٌنة المدروسة المستجوبة بنسبة 

 .(% 23,2) و ممثلة بنسبة [32-28] ، لتلٌها أخٌرا الفبة (37,7%)

و مما استقٌناه الجزابرٌة و اكثر اشكال االسرة المنتشرة فً مجتمع دراستنا فً باقً الجداول 

القادمة و سٌمكننا من تحدٌد الفوارق بٌن هاته الفبات العمرٌة من حٌث نظرتهم لطبٌعة المشاركة 

من هذه النتابج نستنتج وجود تباٌن فً اعمار العٌنة المفٌبة ، و لكن رؼم هذا التباٌن . السٌاسٌة 

نرى وجود تفاوت ؼٌر كبٌر بٌن النسب الممثلة لهذه الفبات و خصوصا بٌن الفبة األولى و الثانٌة 

، إن هذا التباٌن المستخلص من هذه الفبات العمرٌة و النسب المقدمة سٌقدم لنا نتابج مختلفة حول 

 .مفهوم الشباب او العٌنة لماهٌة األسلوب االتصالً السابد فً األسرة 
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    من خبلل الجدول اعبله ٌتبٌن ان أكثر من نصؾ أفراد العٌنة المدروسة ٌقطنون بمسكن شعبً 

 ، فً حٌن نجد حوالً ربع العٌنة المدروسة و الممثلة بنسبة (%55,1)و ذلك بتمثٌل نسبً ٌقدر

 من (%18,1) ٌقطنون فً شقق سكنٌة ، فً حٌن ٌقطن الباقً فً فٌبل و المقدرة بنسبة (26,8%)

 .مجموع العٌنة 

مما ٌبلحظ من النسب و النتابج أن افراد العٌنة لهم سكن قار فً مجتمع الدراسة و ٌعكس اختبلؾ 

طبٌعة السكن فً ؼالبٌة األحٌان المستوى االقتصادي ألفراد العٌنة المستجوبٌن و قدراتهم أو 

قدرات اهالٌهم االقتصادٌة ، دون ان ننسى فاعلٌة شكل السكن فً طبٌعة مجموع العبلقات 

 خصابص االجتماعٌة االتصالٌة التً تربط افراد اسرة المبحوث و تؤثٌرها المختلؾ علٌه ، فمن

ومجاالتها، فهناك المصالح المادٌة المتبادلة ٌومٌا، وهناك  الرابطة األسرٌة تعدد مكوناتها

 وٌمثل المسكن رابطة  ...فاعلً األسرة والخبرات الخاصة بكل فاعل الخبرات المشتركة بٌن

األسرة، إذ أنه ٌجمعهم وٌوحدهم فهو منطلقهم وإلٌه ٌعودون فٌجدون الراحة  قوٌة تجمع فاعلً

 والدؾء والحنان، وٌتبادلون أحداث الٌوم وآمال الؽد، وٌتصرفون بتلقابٌة، وٌشبعون والسكٌنة

 حاجات أساسٌة ال ٌمكنهم إشباعها فً أي موقع آخر
1

 و بالتالً ال ٌمكن انكار دور تؤثٌر المجال 

السكنً ي طبٌعة االتصال األسري ، و بالعودة الى مٌدان بحثنا ٌمكننا القول اٌضا ان نسبة وجود 

السكنات الشعبٌة تعكس طبٌعة مجتمع دراستنا الذي تناول حً تٌجدٌت بمختلؾ شوارعه و الذي 

 .  شعبٌة الحً التً ٌعود تؤسٌسه الى الفترة الماقبل الكولنٌالٌة بوقت طوٌلىهو واقع ٌدل عل

                                                             
1

  .37 ، ص 1997ل ، ذات السالس:  الكوٌت .سٌكولوجٌة األسرة والوالدٌة، والخلٌفً إبراهٌم محمد  الرشٌدي بشٌر صالح - 
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 هم ذوو مستوى تعلٌمً جامعً ، لتلٌها نسبة  (%68,1)ٌتضح من خبلل الجدول أن نسبة 

 من (% 10,2) من ذوي مستوى تعلٌمً ثانوي من عٌنتنا المدروسة ، و تلٌها نسبة (21,7%)

 .افراد العٌنة الذٌن هم من ٌحملون مستوى تعلٌمً مرحلة متوسطة 

و من خبلل هذا نرى تفاوتا واضحا فً مستوى التعلٌمً ألفراد العٌنة التً ٌمثل الجامعٌون النسبة 

األعلى فٌهم محتلة التصنٌؾ األول ، و تلٌها نسبة افراد العٌنة من ذوي المستوى الثانوي فدوالٌك 

، و ٌمكن ارجاع ذلك الى ان السٌاسة التعلٌمٌة المرتكزة على مجانٌة التعلٌم و اجبارٌته ، قد مكنا 

1 من رفع النسبة العامة للتعلٌم فً الجزابر و من ثمة تقلٌص نسبة األمٌة بصفة معتبرة
.  

كما أن ارتفاع المستوى التعلٌمً الذي كما اشرنا ٌلعب دورا فً ادراك اكثر آللٌات االتصال 

األسري و ادراك مفهوم و طبٌعة عملٌة المشاركة السٌاسٌة و تقدٌم مفاهٌم للمواطنة و مبادبها و 

 .هذا سٌوفر اٌضا مجاال افضل لفهم معقول ألسبلة االستمارة المقدمة للشباب المبحوث 

 

 

 

 

 

                                                             
 .166سامٌة حمرٌش ، المرجع السابق ، ص  : أنظر -  1
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من خبلل ما استقٌناه من الدراسة و  الجدول المقدم امامنا نرى بؤن نسبة العزاب من العٌنة        

 ، فٌما تلٌها نسبة المتزوجٌن بنسبة  قدرت (%86,2)المستجوبة تمثل أكبر نسبة مقدرة بـ 

  .(%0,7) ، فٌما  تاتً أخٌرا نسبة المطلقٌن بتقدٌر نسبً ضبٌل مقدر بـ (%13)بحوالً

ٌمكن تفسٌر ذلك بارتفاع متوسط سن الزواج فً السنوات األخٌرة بٌن اوساط الشباب ، فقد دل 

 سنة 29 ، على أن نسبة متوسط سن الزواج عند االناث  قارب 2008احصاء العام للسكان سنة 

 سنة ، و هو ما ٌفسر وجود نسبة قلٌلة نوعا ما من افراد 33فً حٌن وصل عند الذكور الى سن 

 النسبة المرتفعة للعزاب فً عٌنتنا  ، فٌما نلحظ%13العٌنة المتزوجٌن و التً لم تتجاوز 

 سنة و بحكم اسقاط متوسط سن الزواج على 30 سنة الى 18المدروسة و التً حددناها من سن 

 أي أقل تكرار من تكرار الفبات % 23,3عٌنتنا ٌحتل فً جدول الفبات العمرٌة بما ٌقدر ب 

 .العمرٌة التً قدمناها 
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 من عٌنتنا المدروسة لدٌهم ابناء ، فٌما (%08)  ٌتضح مما ٌشٌره الجدول أعبله الى ان ما نسبته  

 من (%92)ٌمثل السواد األعظم من العٌنة المدروسة الذٌن لٌس لدٌهم أطفال ما نسبته 

 .المستجوبٌن 

   و مما ٌمكن استنتاجه ان النسبة األعلى و التً تمثل نسبة المستجوبٌن الذٌن ال ٌملكون اطفاال 

ٌمكن ادراجه الى انه هناك توافق بٌن هذه النسبة و نسبة العزاب من عٌنتنا المدروسة حٌث تمثل 

 ، و العٌنة التً من المحتمل أن ٌكون لها اطفال و هم من المتزوجٌن (%86,2)حوالً 

 ، ٌمكن لوجود األطفال ان ٌؽٌر أو ٌإثر فً احتمال طبٌعة االتصال داخل األسرة و (13,7%)

نوع العبلقة التفاعلٌة القابمة بٌن الوالدٌن فً معاملة الشاب حسب حالته المدنٌة، اضافة الى 

 أن طبٌعة العبلقة االتصالٌة التً تشهدها  وجدوا ذلك  بحكمعنطبٌعة معاملته فً حد ذاته ألبنابه 

األسرة بٌن الوالدٌن و األبناء الشكل الذي تحدد  من خبلله فٌه طبٌعة التنشبة الوالدٌة ، فٌربى 

خصوصا )االبن تربٌة تختلؾ عن طرٌقة التً تربى بها الفتاة مإكدٌن على التفرقة الجنسٌة 

و مجتمعنا كامتداد للمجتمع العربً و االسبلمً بطبعه  (المجتمعات الشرق اوسطٌة و االسبلمٌة

ٌعتبر مجتمعا محافظا ، و ٌتجسد كل ذلك من خبلل التفرقة فً نوعٌة المبلبس و األلعاب ، و 

ٌكون تربٌة كبل الجنسٌن من خبلل ما تحدده ثقافة المجتمع الذي ٌنشآن فٌه ، و هكذا فإن طبٌعة 

العبلقة االتصالٌة بٌن الوالدٌن و األبناء و اسالٌبها ، تعكس طبٌعة التفاعل و النظرة العامة 

 .لؤلسلوب االتصالً المتبنى فً العابلة و فً اتخاذ القرارات 
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   من خبلل الجدول اعبله نبلحظ أن نسبة افراد العٌنة المستجوبٌن ممن ٌملكون مساكنهم الخاصة 

 ، و تتساوى هذه النسبة مع نسبة افراد العٌنة الذٌن ٌقطنون مع احد الوالدٌن (%06,5)ٌقدر بـ

 ، فٌما تؤتً اكبر نسبة من عٌنتنا المستجوبة ممن ٌقٌمون فً (%06,5)بنفس النسبة المقدرة بـ 

 .(%87)مساكن اسرهم مع والدٌهم بنسبة 

  نستنتج من الجدول أن ؼالبٌة عٌنتنا المدروسة ٌقطنون فً مسكن الوالدٌن وهذا ٌمكن ان 

نرجعها الى أن المجال السكنً للفرد المدروس راجع الى ان ؼالبٌة المبحوثٌن من العزاب بنسبة 

 من العٌنة المدروسة ، فٌما نجد من هم ٌقطنون مع احد الوالدٌن بحكم (%86,2)وجدناها تقدر ب

وجود حاالت انفصال بٌن الوالدٌن او حاالت وفاة احدهما على األرجح ، فٌما ٌقطن الباقً 

بسكناتهم الخاصة الذٌن هم فً االؼلب األحٌان من المتزوجٌن أو من األفراد القادرٌن أو القادرة 

 .عاببلتهم مادٌا على توفٌر مجال سكنً مستقل
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   من خبلل الجدول اعبله نبلحظ أن نسبة افراد العٌنة المستجوبٌن ممن لدٌهم اخوة ٌقدر   

 .(%05,8) ، فٌما تؤتً نسبة الباقٌة من األفراد ممن ال ٌملكون اخوة ٌقدر بنسبة (%92,2)بـ

فإن متؽٌر وجود اخوة داخل المجال األسري ٌلعب دورا فً التؤثٌر على المعطى االتصالً ، 

فالعبلقة بٌن اإلخوة فً الجزابر كباقً دول العالم العربً متؤثرة بطبٌعة العبلقة و أشكال الحوار 

و االتصال بٌن اآلباء فٌما بٌنهم و بٌن أبنابهم فً نفس الوقت ، و ال ٌنكر أحد و انه و لوقت جد 

قرٌب أو لحد اآلن ال ٌزال األب ٌترأس هذه األسرة و ٌعتبر زعٌمها ، فمكانته و طبٌعة هٌمنته ، 

تجعله قادرا على جمع شمل و توحٌد أفراد األسرة دون إؼفال دور األم الربٌسً و فاعلٌتها فً 

 اٌجابٌا داخل أسرتها ، و ٌمكن لطبٌعة العبلقة اإلتصالٌة و من /تحدٌد شكل العبلقة األخوٌة سلبٌا 

خبلل تفاعبلتهم المتبادلة مع بعضهم ان تكسبهم معاٌٌر الجماعة و الصواب و الخطؤ و مسار القٌم 

 .داخل جماعتهم األسرٌة و نرى اٌضا نظرة توافقٌة تتفق مع بعض الدراسات  
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   من خبلل الجدول اعبله نبلحظ أن نسبة افراد العٌنة المستجوبٌن ممن لدٌهم اخوة ٌقٌمون    

 مقسمة الى نسبتٌن هما ألفراد العٌنة ممن ٌقٌم معهم اخوتهم الؽٌر (%89,9)معهم مقدر بـنسبة 

 اما نسبة افراد العٌنة ممن ٌقٌم اخوتهم المتزوجون (%60,2)المتزوجٌن و الذي تقدر نسبته بـ 

 ، أما النسبة المتبقٌة  من  افراد العٌنة الذٌن ال ٌقٌم اخوتهم معهم (%29,7)معهم تقدر نسبته بـ 

 .(%10,1)فقد قدرت بنسبة 

ٌمكن ان نستنتج ان نسبة افراد العٌنة ممن ٌقٌم معهم اخوتهم الؽٌر المتزوجٌن هً نسبة فاقت 

نصؾ افراد العٌنة المبحوثة و سبق و ذكرنا ان احد اسباب هذا الوضع هو متوسط سن الزواج 

 سنة بالنسبة للذكور ، نرى بؤن شكل العابلة 32 الـ 2008الذي  فاق حسب احصابٌات سنة 

 ، فٌما ٌمثل باقً افراد العٌنة %29,7الممتدة او المركبة ممن هم من صلب األسرة النواة ٌقدر بـ 

المستجوبة من هم من افراد عٌنتنا لٌس لدٌهم اخوة اضافة الى من اختار اجابة ال تتوافق مع 

اقتراحٌنا السابقٌن فً ان اخوتهم ٌقٌمون معهم نتٌجة انفصال االخوة بمساكنهم الخاصة او حاالت 

 .اخرى كسكن اخوتهم المتزوجٌن فً بٌوت انسابهم او ما شابه 

 

 



 

 :متغٌر وجود مقٌم من غٌر افراد األسرة األصلٌة : 10الجدول رقم 
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    من خبلل الجدول اعبله نبلحظ بؤن نسبة افراد عٌنتنا المدروسة ممن ٌقٌم احد افراد العابلة 

، فٌما تقدر نسبة افراد العٌنة المستجوبٌن و  (%21) معهم من ؼٌر األسرة األصلٌة ٌبلػ ما نسبته 

 .(%79)الذٌن ٌقٌمون فقط كؤسرة نواة أو اصلٌة بنسبة تقدر ب 

   نستنتج ان مجموع األسر النووٌة حسب األفراد المدروسٌن من حٌث طبٌعة عدم وجود قرٌب 

ضمن اسرهم األصلٌة هو العلى نسبة ، و ٌمكن ان نفسر ذلك بطبٌعة انتقال األسرة الجزابرٌة من 

األسرة المركبة أو ما تسمى بالممتدة الى اسر نووٌة ، و هذا طبٌعة عدة عوامل و متؽٌرات منها 

الطابع الحضاري الذي فرض التحدٌث على نمط األسرة بنسبة كبٌرة اضافة الى العامل 

 .االقتصادي و استقبللٌة األجٌال الحدٌثة عن األجٌال السابقة

 

 

 

 

 

 

 



 

 :جدول ٌوضح متغٌر االمستوى االقتصادي ألسرة المبحوث   : 11جدول رقم 
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   من خبلل الجدول ٌتضح لنا أن افراد عٌنتنا المدروسة ممن ٌنتمون الى اسر ذات مستوى 

 ، و ٌقدر عدد افراد العٌنة المستجوبٌن ممن هم من (%9,4)اقتصادي ضعٌؾ ٌقدرون بنسبة 

 ، فٌما ٌقدرعدد افراد العٌنة المستجوبٌن من (%75,4)مستوى اقتصادي متوسط بنسبة قدرت بـ 

  .(%15,2)ٌنتمون ألسر ذات مستوى اقتصادي جٌد بنسبة 

و نستنتج من خبلل المعطٌات الخاصة بالمستوى االقتصادي طبٌعة المستوى االقتصادي المتوسط 

الذي ٌظهره الجدول ، كمعبر بسٌط على المكانة االجتماعٌة لسكان األحٌاء الشعبٌة و خصوصا 

حً تٌجدٌت الذي قمنا بدراسته و ٌفسر ان الطبقة المتوسطة هً األكثر انتشارا داخل هذا 

المجتمع ، فالظروؾ االقتصادٌة لؤلسرة تلعب دورا فً عملٌة و اسلوب االتصال فً مختلؾ 

الظروؾ االقتصادٌة المختلفة لؤلسرة » ان طبٌعة شلًكآلكس مًاألسر الجزابرٌة فٌرى الباحث 

من اقامة و ظروؾ اخرى ، تساهم فً تقلٌص النزاعات األسرٌة و ٌزٌد من روابطها ذلك أن 

العبلقات األسرٌة قابمة على نسق فكري و عقابدي اضافة الى نسق عبلبقً
1
». 

 

 

 

 

 

                                                             
1  - Alex Mucchelli , Système technique de communication . paris :Hachette supérieur , 2003, p 23 .    
 



 

 :جدول ٌوضح  متغٌر المستوى العلمً للوالدٌن: 12جدول رقم 
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 من مستوى عٌنتنا المبحوثة من الذٌن  ال ٌحمل % 42من خبلل الجدول اعبله نتبٌن ان ما نسبته 

آباإهم مستوى تعلٌمً معٌن و هم امٌون ، اما  الذٌن ٌحمل اباإهم مستوى تعلٌمً ابتدابً 

 من عٌنتنا المدروسة  فلدى ابابهم مستوى % 15,2، اما ما نسبته   % 03,6فٌقدرون بنسبة 

تعلٌمً ثانوي ، اما من الذٌن ٌحملون مستوى تعلٌمً جامعً  آلباء عٌنتنا المبحوثة ٌقدر نسبتهم 

 من اباء عٌنتنا المبحوثة هم من بٌن الذٌن لهم مستوى تعلٌمً % 02,9 اما ما نسبته %  11.6ب 

 .ما بعد تدرج 

 اما فٌما  ٌخص متؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلم الخاص بعٌنتنا المبحوثة فٌقدر نسبة  ألمهات   

 ، اما فٌما ٌخص مستوى التعلٌمً ألمهات % 50ذوي المستوى التعلٌمً االبتدابً بنسبة 

 ، اما نسبة امهات افراد عٌنتنا المبحوثة من الشباب %13المبحوثٌن المستجوبٌن فنسبته 

 ، اما فٌما ٌخص المستوى % 14,5المستجوب و البلبً ٌحملن مستوى تعلٌمً متوسط فٌقدرن بـ 

 ، و أخٌرا  مستوى امهات %17,4التعلٌمً ألمهات عٌنتنا ذوي مستوى ثانوي فٌمثلن ما نسبته ، 

 . %5,1عٌنتنا المبحوثة ممن ٌحملن مستوى تعلٌمً جامعً فٌقدرن بـ 



 

إن الجدول الذي أمامنا ٌثبت وضعٌة األمهات البلبً عانٌن من التسلط الذكوري و عادات 

المجتمع الجزابري التً كانت تحرم المرأة من الولوج الى الخارج و  متابعة الدراسة و العمل فً 

فترات الخمسٌنات و الستٌنات و حتى السبعٌنات من القرن الماضً هذا كان سببا ربٌسٌا فً عدم 

تحصٌلهن العلمً اضافة الى توجٌهن نحو الزواج المبكر ، كما ال ننكر الخلفٌات الرٌفٌة لمعظم 

امهات المدروسٌن اٌضا و التً تلعب دورا ربٌسٌا اٌضا هذا ٌبٌن ارتفاع نسبٌة األمٌة  لدى كثٌر 

 ، لكن رؼم هذا فإن علٌنا % 50من امهات افراد عٌنتنا المبحوثٌن التً بلؽت نسبة األمٌات فٌهن 

ان ال نتجاهل خروج العدٌد من النساء من هذا الوضع و و حصولهن على مستوٌات علمٌة 

محترمة مكنتهن من تبوأ مناصب عمل و هذا بعد تنامً نوع من الوعً عند الكثٌر من العاببلت 

بضرورة تعلٌم بناتهن ، و ال ننكر كٌؾ ان المستوى العلمً للوالدٌن ٌساهم فً عملٌة التربٌة و 

ٌزٌد من قدرة األم على الضبط و التوجٌه األسري ألبناء اضافة الى اكتسابها نوعا من آلٌات 

 . الحوار و االتصال مع افراد اسرتها 

 المستوى التعلٌمً للوالدٌن ٌعتبر من اهم المعطٌات المإثرة فً اتجاهات األبناء ، ضافة الى أنإ

حٌث انه ٌلعب دورا فً عملٌة بناء الكفاءات األطفال اثناء مراحل التنشبة االجتماعٌة و بناء 

 .شخصٌاتهم 
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  اما فٌما ٌخص متؽٌر طبٌعة العبلقة الوالدٌة و زوجٌة فمن خبلل الجدول نرى ان ما نسبته 

  من افراد عٌنتنا المبحوثة ٌصفون ان طبٌعة العبلقة المبنٌة بٌن والدٌهما مبنٌة على نوع % 12,3

 من افراد عٌنتنا المستجوبة ٌصفون ان طبٌعة % 22,5من البلمباالة ، فً حٌن ان ما نسبته 

العبلقة المبنٌة بٌن والدٌهم تتصؾ بنوع من الهٌمنة ألحد الطرفٌن  ، اما اخٌرا فنرى من خبلل 

 من افراد عٌنتنا المبحوثة ترى بؤن العبلقة الممٌزة % 65,2الجدول الذي امامنا ان ما نسبته 

 .لوالدٌهم تتصؾ بنوع من الحوار المتبادل بٌن كبل الطرفٌن 

     حٌث تلعب طبٌعة العبلقة االتصالٌة داخل األسرة دورا فً التؤثٌر على الشاب فً فترة 

مراهقته و تنشبته من ناحٌة االٌجاب او السلب فاالستقرار األسري ٌنمً ملكات الشاب و ٌصنع 

 R-Watson ,  &H-Lindgren واتسون و و لٌندؼرن »استقراره النفسً و االجتماعً فٌرى 

أن األسر التً ٌعٌش ابناإها وسط عبلقات تسودها الخبلفات و النزاعات األسرٌة ٌكونون 

محرومٌن من االشباع العاطفً و االجتماعً ، فهم اقل ترابطا و محبة من األبناء اللذٌن ٌجدون 

فً اسرهم السعادة و التؤٌٌد و المساندة فاألسر المتصدعة ال تكون بٌبة اسرٌة مناسبة للتشبة 

 «المجتمعٌة لبلبن فٌضطر للتنفٌس عن نفسه بالترهٌب و القٌام باألعمال ؼٌر مرؼوبة 
1

، و 

بالتالً فإن االتصال الدٌمقراطً و الحوار المتبادل من خبلل اجابات المبحوثٌن ٌإكد فاعلٌته فً 

 .خلق جو اسري صحً للتنشبة االجتماعٌة و األسرٌة للفرد او االبن 

 

                                                             
  . 32سهٌر ابراهٌم محمد ابراهٌم  ، نفس المرجع ، ص -  1
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اما فٌما ٌخص وجود اهتمامات والدٌة مشتركة فنرى من خبلل الجدول اعبله ان ، ما نسبته 

 من العٌنة المدروسة و المستجوبة ٌرون انه هناك اهتمامات ثقافٌة مشتركة بٌن والدٌهم % 57,2

 من العٌنة المدروسة ٌرون ان عبلقة والدٌهم ال % 42,8، فً حٌن ان البقٌة و المقدرة بما نسبته 

 .تعرؾ وجودا ألهتمامات ثقافٌة و فكرٌة مشتركة بٌن كلى الطرفٌن 

ذلك أن طبٌعة العبلقات االجتماعٌة و االتصالٌة األسرٌة بٌن افرادها ، تتؤثر وفق بٌبتها الثقافٌة و 

أو الفكري  زادت العبلقات األسرٌة تعقٌدا / الفكرٌة فكلما كان ارتفاع فً المستوى الثقافً و

 .الرتباطها اكثر بالمعانً و الرموز

 تفسٌره من خبلل Robert merton روبرت مٌرتون» اهتممنا بهذه النظرة انطبلقا من رإى 

لما ٌسمى بالسلوك اإلجتماعً بشكل عام مقدما داللة بؤن الوظابؾ واألدوار التً ٌقوم بها فاعلو 

األسرة الواحدة، تتحدد ضمن معاٌٌر وقٌم مجتمع معاصر، وتؤسٌسا على ذلك ٌرى مٌرتون أن 

 و هً .لمعاٌٌر والقواعد وأنماط السلوك ترتبط بها وظابؾ مختلفة، كامنة و ظاهرة ومتوقعةا

، لذلك ركز مٌرتون على  تحمل معانً الؽاٌات من اإلتصال فً ذلك النسق اإلجتماعً الثقافً

فكرة أن األسرة كوحدة وظٌفٌة ٌجب دراستها إنطبلقا من عناصرها الثقافٌة وتحلٌلها تحلٌبل 



 

«وظٌفٌا شامبل كواقع إجتماعً وثقافً
1

، و ال ٌنكر عاقل الدور الذي تلعبه المعطٌات الثقافٌة و 

 .األنساق الثقافٌة المختلفة فً التؤثٌر على ابعاد العملٌات االتصالٌة داخل المجتمعع و األسرة 

جدول ٌوضح متغٌر وجود االهتمام بمشاهدة البرامج و القنوات التلفزٌونٌة من  : 15جدول 

 :طرف الوالدٌن 
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   اما فٌما ٌخص طبٌعة اهتمامات والدي المبحوثٌن بمشاهدة  نفس البرامج و القنوات التلفزٌونٌة 

  من المستجوبٌن  ٌرون بؤن والدٌهما لدٌهما % 44,9من طرؾ الوالدٌن ، فنبلحظ ان ما نسبته 

 من افراد % 55,1اهتمامات فٌما ٌخص مشاهدة تفس برامج و قنوات التلفزٌون ، اما ما نسبته 

عٌنتنا المستجوبة ٌجمعون على عدم وجود توافق بالنسبة لمتؽٌر متابعة نفس القنوات  و البرامج 

 .التلفزٌونٌة المختلفة 

رؼم وجود التباٌن فً شكل المشاهدة إال أنه ال ٌمكن انكار دور التلفزٌون فً صناعة الوعاء 

القٌمً لؤلسرة ككل و تؽٌر شكل المعامبلت فٌها بناءا لما ٌتم تبنٌه من خبلل تلقً مختلؾ القٌم و 

الرسابل االعبلمٌة من التلفزٌون فً هذا حاولنا معرفة التوافقٌة فً شكل المشاهدة التلفزٌونٌة ،  

 فً مجال العبلقات االسرٌة أن منطلقٌن من نظرة الباحثة وعد ابراهٌم الخلٌل األمٌر التً رأت

كبل من اآلباء و االبناء ٌتؤثرون و ٌقرون على وجود دور واضح للتلفزٌون فً التزود بالقٌم 

اشتراك : الجدٌدة وتدعٌمها فً هذا المجال و تستتدل على اتفاقهم على تؤكٌد الموقؾ القٌمً مثل 

بقاء : السلطة بٌن الزوجٌن واسهام االبناء فً صنع القرار اكثر من تؤكٌده على القٌم القدٌمة مثل 

                                                             
. وحٌدة سعدي ، نفس المرجع  - 

1  



 

السلطة بٌد االب فقط 
1

 اسقاطا لرإاها ٌتضح ان القٌم المتحصل علٌها من التلفزٌون قد ٌإثر فً 

سلوكات األفراد ، و من خبلل هذا ٌمكننا القول أنه ال ٌنكر الدور الواضح الذي ٌلعبه التلفاز فً 

تبنً شكل جدٌد من القٌم و دوره فً اكساب األسرة المستؽانمٌة شكبل جدٌدا لبلتصال و مسار 

 .انتقاله من اتصال ذو شكل عمودي الى اتصال ذو شكل افقً فً اؼلب األسر 

 :جدول ٌوضح متغٌر االهتمام باالختٌارات بٌن الوالدٌن  : 16جدول رقم 
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 %31,9اما فٌما ٌخص متؽٌر االهتمام باختٌارات الوالدٌن بعضهما البعض ، فنرى بان ما نسبته 

من افراد عٌنتنا المستجوبة ٌرون ان والدٌهم دوما ٌهتمان باختٌارات بعضهما البعض ، اما ما 

 من المستجوبٌن ٌرون بؤن والدٌهما ال ٌهتمان باختٌارات بعضهما البعض ، فٌما  %17,4نسبته 

 ٌرون بؤن والدٌهما نادرا ما كان او نادرا ما ٌهتمان باختٌارات بعضهما  %50,7ان ما نسبته 

 .البعض 

 ٌلعب شكل االختٌارات الوالدٌة دورا أساسٌا فً تحدٌد طبٌعة الشكل االتصالً السابد داخل 

األسر فالتوافق فً االختٌار ٌمكن اعتباره احد تجلٌات التً تخضع لمفومً الفهم و المعنى عند 

اإلتصال وتحققهما معناه أن رجع الصدى كان نتاج تناؼم  ألنهما نتاجمنظري العملٌة االتصالٌة 

 و توافق فً استقبال مختلؾ الرسابل االتصالٌة بٌن االستقبال واإلرسال
2
. 

 ٌشكل شكل التوافق تجسٌدا لنمط االتصال البٌنً بٌن الزوجٌن ، و فٌما ٌخص االختٌارات من 

حٌث كونه ٌوضح نمط األسالٌب االتصالٌة التً تحدثنا عنها من خبلل االسقاط الذي تناولته 
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دراسة زٌنب عبد الرزاق ، فإن كان هناك نوع من البلمباالة فً االختٌار نعرؾ أن نمط 

االتصالً بٌن الوالدٌن فً هذه الحالة ٌتسم بكونه نمطا اتصالٌا تساهلٌا حسب التنمٌط الذي 

اعتمدناه و أن الرسالة االتصالٌة تحتوي خلبل فً أحد عناصرها ، و كذلك األمر بالنسبة للنمط 

 .االتصالً التسلطً الذي وصفناه بعدم االهتمام بٌن االختٌارات 

 :جدول ٌوضح متغٌر طبٌعة قراءتهما للكتب و الجرابد  : 17جدول رقم 

 
 طبٌعة القراءة عند الوالدٌن

 
 التكرار

 
 النسبة المبوٌة

 
 ٌفرض احد الوالدٌن على اآلخر ما ٌقرأ

 
 ٌقرآن ما ٌتفقان علٌه

 
 ٌقرآن دون ان ٌهتم احد باآلخر

 

 
1 
 

3 
 
54 

 
 

 
3,4 

 

5,1 

 
91,5 

 
 

 
 المجموع

 
59 

 
100 

 

اما فٌما ٌخص متؽٌر طبٌعة قراءتهما لهذه الكتب و الجرابد من مجموع المستجوبٌن الذٌن اجابوا 

 ان والدٌهم حٌن ٌقرأ احدهما ٌفرض على اآلخر ما ٌقرأه ، فً  % 3,4بنعم فقد اجاب ما نسبته 

 اجابوا ان والدٌهم حٌنا ٌقرآن ٌتفقان على ما ٌقرآنه من مختلؾ الكتب % 5,1حٌن اجاب ما نسبته 

 من افراد العٌنة التً اجابوا بنعم فإن والدٌهم ٌقرآن دون ان % 91,5و الجرابد ، اما ما نسبته 

 .ٌهتم احد بما ٌقرأه اآلخر 

 :جدول ٌوضح طبٌعة متغٌر الخالف الوالدي  :18الجدول رقم 

 
عند عدم التفاهم بٌن الوالدٌن 

 
 التكرار

 
 النسبة

 44 ٌفرض رأي أحدهما
 

31.9% 

 %34.8 48 ٌصالن إلى حل  وسط

 %33.3 46 ٌجتنبان الموضوع

 %100 138 المجموع

 



 

    من خبلل الجدول اعبله نبلحظ أن متؽٌر الخبلؾ الوالدي عند اولٌاء المبحوث عند عدم 

 وصول الوالدٌن الى حل وسط فً هذا % 34,8بـ اتفاقهما على امر ما ٌمثل فٌه اعلى نسبة 

 من المبحوثٌن ان % 33.3الخبلؾ من خبلل اجابة الشباب المبحوث ، و ٌرى ثانٌا ما نسبته 

 من الشباب %31,9اولٌاءهم عند خبلفاتهم فإنهم ٌجتنبون الموضوع ، فً حٌن ما نسبته 

المبحوث ٌفرض اححد الوالدٌن رأٌه فً القرارات المتعلقة بهم فً حال وقوع خبلؾ بٌنهما حول 

موضوع ما ، و مما هو مبلحظ من خبلل الجدول عدم التفاوت الكبٌر فً النسب الثبلثة و تقاربهم 

 . الكبٌر 

إن طرٌقة حل المشاكل األسرٌة داخل أي اسرة تدل على طرٌقة او نمط األسلوب االتصالً 

 .السابد داخل كل األسر 

       .   جدول ٌوضح من ٌدٌر مصارٌف األسرة:19الجدول رقم 

 
 ادراة المصارٌؾ االسرٌة

 
 التكرار

 
 النسبة

 86 الوالد

 

62.33% 

 %13.00 18 األم

 %23.09 33 كبلهما

 %0.7 01 أخر

 %100 138 المجموع

 

    من خبلل الجدول اعبله نرى ان اكبر نسبة ممن ٌدٌر مصارٌؾ األسرة داخل اسر المبحوثٌن 

 ، اما ثانٌا ممن تتمٌز اسرهم باإلدارة المشتركة % 62.3المدروسة،  هو الوالد و جاءت بنسبة 

 ، لتلٌها نسبة المبحوثٌن ممن تدٌر مصارٌؾ % 23,09للوالدٌن للمصارٌؾ االسرٌة بنسبة 

 و هً %0.7و كانت االجابة باخرى ممثلة بنسبة  ، % 13بنسبة قدرت بـ  األسرة فٌه األم

 .أضعؾ نسبة 



 

ٌلعب شكل تقاسم األدوار الجدٌد الذي فرضه التؽٌرات االجتماعٌة على األسرة الجزابرٌة الحدٌثة 

و خروج المرأة للعمل مشاركتها فً عدٌد من االحٌان ، إن لم نقل دوما فً بعض األسر فً تولً 

 . عملٌة ادارة المصارٌؾ األسرٌة رفقة الرجل 

 "جدول ٌوضح  شكل اختٌار صداقات األسرة:  20الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %15.2 21 ٌفرض إحداهما  أصدقاء معٌنٌن

 %34.8 48 ٌتفقان معا على اختٌار الصداقات

 %50 69 ال ٌهتمان بشكل الصداقات

 %100 138 المجموع

 

  من اولٌاء %50من خبلل الجدول اعبله نرى فً اختٌارات الصداقات األسرٌة أن ما نسبته 

 من %34,8المبحوثٌن ال ٌهتمون باختٌارات الصداقة للطرؾ الثانً من الوالدٌن ، تلٌها ما نسبته 

 من % 15,2اولٌاء المبحوثٌن ٌتفقان على اختٌار اصدقابهما ، فً حٌن ٌؤتً ثالثا ما نسبته 

  .الشباب المبحوث الذي اجاب ان احد والدٌه ٌفرض على اآلخر شكل و طبٌعة صداقاته 

 . جدول ٌوضح من ٌقوم بإدارة عملٌة التربٌة داخل األسرة؟:  21الجدول رقم 

 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %18.8 26 األم

 %13.8 19 األب

 %65.2 90 كبلهما

 %2.2 03 ٌتدخل طرؾ اخر

 %100 138 المجموع

 



 

من خبلل الجدول  نبلحظ أن عملٌة التربٌة األسرٌة كانت ممثلة بؤكبر نسبة لؤلسر التً ٌتشارك  

 ، ثم فً األسر التً تقوم األم فٌها بادارة عملٌة التربٌة 65.2%الوالدٌن فً عملٌة ادارتها بنسبة 

  ، وفً %13.8  ، ثم األسر التً ٌقوم فٌها األب بادارة هاته العملٌةبما نسبته %18.8بما نسبته 

األخٌر األسر التً ٌتدخل فٌها طرؾ آخر فً ادارة عملٌة التربٌة من ؼٌر الوالدٌن بما  نسبته  

2.2 %. 

تعتبر عملٌة الضبط االجتماعً و حتى التربٌة احد اشكال ، ترسٌخ المسارات القٌمٌة المختلفة 

لدى الفرد فً اي مجتمع ، فهً من ٌضمن بقاء الوعاء القٌمً و المحافظة علٌه و توارثه داخل 

المجتمع  ، نرى تؽٌر شكل النمط التربوي بالتشارك فً هاته العملٌة بعدما كانت األم وحدها التً 

 .تقوم بهاته العملٌة فً األسر التقلٌدٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . جدول ٌوضح  من ٌتدخل لفرض العقاب داخل األسرة: 22الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %37.7 52 األم

 %13.8 19 األب

 %47.1 65 كبلهما

 %1.4 02 ال ٌبالٌان

 %100 138 المجموع

 

 من األسر %47.1من خبلل الجدول اعبله فً عملٌة فرض النظام و العقاب نرى ان ما نسبته 

لفرض النظام و العقاب داخل األسرة معا ، ثم األسر التً تتدخل فٌهما  (األب و األم)ٌتدخل فٌهما 

ثم األسر التً ٌتدخل فٌها األب ، % 37.7األمهات فً فرض النظام و شكل العقاب بما نسبته 

 ، اما السر التً ال ٌبالً فٌها الوالدان بفرض نوع من % 13.8لفرض النظام و العقاب بما نسبته 

  .%1.4العقاب او النظام فً حاالت التً ٌخطا فٌها افرادها فكانت ممثلة بما نسبته 

ما هً الطرٌقة التً ٌتخذها إذا ما تم التدخل فً عملٌة الضبط "جدول ٌبٌن : 23الجدول رقم 

 "االجتماعً 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %64.4 93 محاورته و إفهامه خطؤ فعله

 %13.00 18 الشتم و الضرب

 %18.1 25 التهدٌد و الترهٌب

 %1.4 02 ٌترك دون عقاب

 %100 138 المجموع

 

   من خبلل الجدول نرى أن الطرٌقة التً ٌتم استخدامها من طرؾ الوالدٌن فً التربٌة عند 

محاولة فرض النظام و العقاب داخل األسرة تبٌن أن اعلى نسبة من أسر الشباب المدروس من 

  تلٌها نسبة % 67.4عٌنتنا تعتمد على اسلوب المحاورة و افهام الفرد المخطا بنسبة مقدرة  بـ 



 

  من اسر الشباب المدروس التً تتخذ من اسلوب التهدٌد و الترهٌب اساسا فً عملٌة 18.1%

 من اسر الشباب المبحوث فإنها تعتمد على اسلوب  %13.0التربٌة و الضبط ، أما ما نسبته  

الضرب و الشتم كشكل من اشكال الضبط ، لتاتً أخٌرا اسر الشباب ممن تمتاز اسرهم بنوع من 

 ٌترك فٌها المربً الفرد المخطا % 1.4البلمباالة فً عملٌة الضبط االجتماعً  بنسبة قدرت بـ 

 .دون عقاب

و ٌرى العدٌد من الباحثٌن ان القسوة الفابقة فً معاملة االولٌاء ألبنابهم ترتبط باتجاه األبناء نحو 

العنؾ و السلوكات العدوانٌة كما ٌراها كارل سمٌث و سبرس و هذا ما اكدته اٌضا العدٌد من 

 التً اكدت على B-Whitingالدراسات االجتماعٌة التً قام بها العدٌد من الباحثٌن مثل واٌتنج 

انا المعاملة الوالدٌة القاسٌة تإدي الى معتقدات ثقافٌة ترى بان العالم الخارجً عالم عدوانً ٌمتاز 

بالعنؾ و القسوة 
1

، فرؼم نجاعة اسلوب الضرب فً العدٌد من المرات اال انه قد ٌإدي مع 

الوقت الى سلوك األبناء نحو سلوكات مرفوضة اسرٌا و اجتماعٌا و التً تصبح فٌما بعد السٌطرة 

 .على االبن امرا صعبا 

   و ترى دراسة حول وسابل الضبط االجتماعً فً األسرة الجزابرٌة على ان العدٌد من األباء 

 باالعتبار ان الهدؾ من ورابه عدم تكرار »ٌعتمدون على اتباع اسلوب التهدٌد و الترهٌب 

ؼٌر ان هذا األسلوب على رؼم مما ٌحققه من نتابج اٌجابٌة فً ...التصرؾ السًء مرة اخرى ،

الردع فً احٌان عدة ، اال انه ٌمتاز بمعطٌاته السلبٌة فً كثٌر من األحٌان ، حٌث انه ٌإثر سلبا 

على العبلقة بٌن األبناء و األباء و ٌخلق فجوة بٌنهم ، و ذلك عند التكرار المستمر للتهدٌد من 

طرؾ اآلباء ، ٌنتج عنه البلمباالة من طرؾ األبناء حول ما ٌقوله و ٌفعله األباء فٌكررون 

التصرؾ دون االكتراث بالعواقب ، و هذا ما ٌدل على عدم احترام االبناء لسلطة األب فً 

«المنزل ، السبب الذي قد ٌدفعهم الى التمرد او االنحراؾ
2

، كما ٌمكن ألسلوب التساهل و 

البلمباالة ان ٌكون احد األسباب اٌضا التً تترك االبن ٌنحى نحو الجنوح او النحراؾ او العنؾ 

بسبب قلة االهتمام من طرؾ األسرة و الوالدٌن او ؼٌاب احدهما او كلٌهما فً العدٌد من األحٌان 

. 
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 .جدول ٌبٌن كٌف تكون طبٌعة النقاش عند اجتماعاتهم  و  جلساتهم األسرٌة: 24الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 ءال ٌسمح الوالدان أو إحداهما للبقٌة بابدا
 (اسلوب تسلطً  )رأٌه

10 7.2% 

ٌسود نوع من الحوار بٌن األفراد العابلة 
 (اسلوب دٌمقراطً)

115 83.3% 

ال ٌوجد اهتمام بؤي نقاشات من أي 
 (اسلوب تساهلً )طرؾ

13 9.4% 

 %100 138 المجموع

 

من خبلل قراءتنا للجدول أن نرى من خبلل متؽٌر طبٌعة النقاش داخل األسرة أن شكل نبلحظ 

األسلوب االتصالً او طبٌعة الحوار السابدة داخل األسرة هو األسلوب الدٌمقراطً حٌث ٌعتبر 

 ، ثم تاتً ثانٌة أو ٌؤتً ثانٌا %83.3هذا النوع من الحوار السري الكثر تجسٌدا بنسبة قدرت بـ 

  ، اما ثالثا ٌؤتً اسلوب االتصال األسري %9.4اسلوب االتصال األسري التساهلً  بنسبة قدرها 

 .  ال ٌسمح فٌها الوالدان ألحدهما أو لبقٌة افراد األسرة بإبداء رأٌه%7.2التسلطً بنسبة  قدرها 

حٌث ترى الباحثة سمٌرة بشقة ان السلطة التقلٌدٌة للرجل داخل االسرة الجزابرٌة،  صارت تمتاز 

بنوع من المحدودٌة فً اتخاذ كل القرارات المتعلقة بها ، و تصاعد و بروز التوجه الدٌمقراطً 

عند الزوجٌن
1

 و بٌن افراد األسرة الذي صار ٌمتاز باعتماده اسلوب الحوار و المشاورة فً اتخاذ 

 .القرارات المتعلقة باألسرة ، و الذي ٌخلق تكامبل فً تربٌة األبناء و ضبط سلوكهم

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . (بالتصرف  ) 212سمٌرة بشقة ، نفس المرجع ، ص  1 -   



 

 :جدول ٌوضح متغٌر الموضوع أو مجال الحوار األكثر مناقشة داخل األسرة   - 25جدول رقم 

 
 االحتماالت

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 
 الدراسة و المستقبل

 
 المواضٌع االجتماعٌة

 
 المواضٌع السٌاسٌة

 
 الصداقات و العبلقات الشخصٌة

 
 المواضٌع االقتصادٌة

 
 المواضٌع الدٌنٌة

 
 المواضٌع الفكرٌة

 
 شإون العمل

 

 
27 

 

52 

 
5 
 
7 
 
2 
 
19 

 

15 

 
11 

 
19,5 

 

37,7 

 
03,6 

 
05,1 

 
01,4 

 
13,8 

 

10,9 

 
80 

 
 المجموع

 
138 

 
100 

 

 من عٌنتنا المستجوبة % 19,5   اما فٌما ٌخص المواضٌع األكثر مناقشة داخل األسرة فقد اجاب 

ٌرون بؤن اسرهم فً مواضٌع نقاشها تتحدث فً اؼلب األحٌان عن مواضٌع  خاصة بالدراسة و 

 من % 37,7المستقبل ، فً حٌن ان الذٌن ٌناقشون المواضٌع االجتماعٌة فقد بلؽت ما نسبته 

المستجوبٌن ، اما المواضٌع السٌاسٌة فقد بلؽت نسبة افراد العٌنة المستجوبٌن الذي اجابوا بانهم 

 ، اما من ٌناقشون الصدقات و العبلقات االقتصادٌة فبلؽت % 03,6ٌناقشونها بشكل كبٌر بـ 

 من مجموع افراد العٌنة المستجوبٌن ، اما المواضع االقتصادٌة فبلػ تمثٌلها نسبة % 05,1نسبتهم 

 ، اما التمثٌل النسبً للمواضٌع % 13,8 ، لتؤتً المواضٌع الدٌنٌة بتمثٌل نسبً قدر بـ % 01,4

 ، لٌؤتً مواضٌع شإون % 10,9التً ٌناقشها افراد العٌنة المتعلقة بالمواضٌع الفكرٌة فمثلت ب 

 % 08العمل من حٌث نسبة مناقشتها بـ 

 

 

 



 

 : جدول ٌوضح طرٌقة تعامل األولٌاء فً حالة استخدام المبحوث  األنترنٌت:  26رقم  الجدول

 

من خبلل الجدول اعبله نبلحظ  أنه فً طرٌقة تعامل الولٌاء مع المبحوث فً حالة استخدامه 

ٌناقشان االبن فٌما ٌفعله ، اما األولٌاء الذٌن ال ٌهتمان بما ٌفعله  % 41.3لؤلنترنٌت ان ما نسبته  

 ، اما األولٌاء الذٌن ٌراقبون االبن عند تصفحه %37.7 بنسبة  قدرت بـ االبن فكان تمثٌلهم 

 و اما الولٌاء الذٌن ٌشجعان ابناإهما فً تصفحهم لؤلنترنٌت %13.00لبلنترنٌت فكانت نسبتهم 

 .%08فكان مقدرا بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %08.0 11 ٌشجعانك

 %13.00 18 ٌراقبانك

 %41.3 57 ٌناقشان فٌما تفعله

 %37.7 52 ال ٌهتمان بما تفعله

 %100 138 المجموع



 

 :سؤال بقٌة افراد االسرة حول المبحوث فً حالة التأخر"جدول ٌبٌن :  27الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %6.5 09 أبدا

 %79.0 109 دابما

 %14.5 20 نادرا

 %100 138 المجموع

 

  من المبحوثٌن ٌقوم افراد اسرتهم بالسإال %79.00من خبلل الجدول اعبله نرى أن ما نسبته 

  من المبحوثٌن نادرا ما %14.5عنهم فً حالة التؤخر عن دخول البٌت  دابما ، أما ما نسبته 

 من المبحوثٌن % 6,5ٌسؤل عنهم افراد اسرتهم فً حال تؤخرهم عن دخول البٌت ، اما ما نسبته 

 .ال ٌسؤل ابدا عنهم اولٌاإهم فً حال تؤخرهم عن البٌت 

 :" لبس المبحوث   نمط عٌش ورتدخل األخ األكبر فً اختٌا"جدول ٌبٌن :   28الجدول رقم 

 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %24.6 34 نادرا

 %16.7 23 دابما

 %58.7 81 أبدا

 %100 138 المجموع

 

ٌتضح من خبلل ما ورد فً الجدول أن متؽٌرتدخل األخ األكبر فً اختٌار نمط العٌش و شكل 

 من الذٌن ٌقرون % 58.7اللباس للشاب او الشابة المبحوثة اتى ممثبل فً اعلى نسبه بما ٌقدر بـ 

بعدم تدخل األخ األكبر مطلقا فً اختٌارات المبحوث من لباس و نمط عٌش الخ ،  أبدا ال ٌتدخل 

 ممن ٌتدخل % 24.6األخ فً اختٌار نمط العٌش و المبلبس و تلٌها اجابات المبحوثٌن بما نسبته 

 من المبحوثٌن ممن ٌتدخل %16.7اخوتهم االكبر نادرا فً اختٌاراتهم ، و أخٌرا ما نسبته 

 . اخوتهم األكبر دوما فً اختٌار نمط عٌشهم و شكل لباسهم 



 

و مما ٌمكننا استنتاجه هو توجه األسر الجزابرٌة نحو شكل جدٌد من التسٌٌر األسري ٌمكن القول 

ان السلطة االخوٌة المساٌرة للسلطة الذكورٌة و األبوٌة فً مجتمعاتنا التقلٌدٌة سابقا و اسرنا 

الممتدة بدأت تفقد شٌبا من نظامها مع تحول الشكل األسري الى األسر النووٌة مع كل ما تعرفه 

من تؽٌر فً االتجاهات و طبٌعة العبلقات التً فرضتها علٌها مختلؾ المتؽٌرات االجتماعٌة من 

خروج المرأة للعمل و التحرر و الدٌمقراطٌة و ثورة االتصاالت و المعلوماتٌة من انترنٌت و 

 .الخ ..تلفزٌون 

 و اكثر ما ٌهمنا هنا هو التركٌز على معاملة األخ لؤلخت بشكل اكبر ، فٌمكن القول ان هذه 

المعاملة مرتبطة و قابمة على النوع االجتماعً او الجنس فقد كانت األسر الجزابرٌة ذات التربٌة 

 بالعادات و التقالٌد و كذا بالدٌن االسبلمً لكنها فً نفس الوقت كانت »التقلٌدٌة متمسكة 

عنصرٌة ألنها تطبق هذه العادات على الفتاة فقط ، اذ ترؼمها على البقاء فً البٌت و عدم 

«مخالطة اي شخص حتى الجٌران و هذا ٌنعكس سلبٌا علٌها حتى بعد زواجها
1

 و فً عملٌة نقلها 

للموروث القٌمً لؤلجٌال القادمة و بالتالً اعادة صناعة نفس قٌم السلطة التقلٌدٌة التً تربت 

 .علٌها 

اما ما ال ٌمكن اؼفاله من دراستنا هو توجه األسر و االخوة الكبار نحو المسار الدمقراطً فً 

 إلنتشار التوجه الدٌمقراطً تحقٌق قدر من »المعاملة مع اإلخوة و األخوات األصؽر فقد كان

المساواة و تكافإ الفرص و انتشار التعلٌم العام ، فتعلمت البنت و نالت قسطا كبٌرا من الثقافة و 

شعرت بحرٌتها الفكرٌة و هذا انعكس على حٌاة األسرة الحدٌثة فلم ٌعد المنزل ذلك القلعة التً 

كان ٌحكمها الرجل و ٌقبض السٌطرة التامة و المطلقة على منافذها بل اصبحت تعرؾ نوعا من 

وجود مجال واسع للتحاور و االستماع الى انشؽاالت البعض كما اصبحت الصراحة و التفاهم 

«الواضح هما العامبلن المسٌطران على مختلؾ االتجاهات فً محٌطها
2

 و و عرفت الفتاة و 

المراة فً األسرة من مجرد كونها بنتا او اختا او زوجة الى كونها مواطنة فً دولة لها حقوق و 

واجبات متساوٌة مع الرجل فٌها و بالتالً داللة على تحررها من سلطة األب و الخ و الزوج 

التقلٌدٌة التً كانت مسٌطرة علٌها فٌما مضى بشكل ملحوظ رؼم بقاء شكل الوالء الى نسق 

 .  الطاعة و اإلعبلن الوالء بحكم الطبٌعة المجتمعٌة فً العدٌد ممن األحٌان
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 :  تعرٌف المواطنة من خالل منظورات المبحوثٌن –

اما فٌما ٌخص سإالنا المفتوح حول تعرٌؾ المواطنة فقد تعددت التعرٌفات و التؤصٌبلت التً تم 

تقدٌمها من بعض الشباب ، لكن الحظنا ان عددا ملحوظا منهم اٌضا لم ٌستطع تقدٌم تعرٌؾ 

لمفهومها ، اما الشباب الذي تمكن من تعرٌفها فقد صبت مختلؾ تعرٌفاته حول كونها الحق فً 

العٌش فً مساواة و نوع من العدالة االجتماعٌة و التمتع بمختلؾ الحقوق االجتماعٌة و السٌاسٌة 

و الممارسة السٌاسٌة و الحق فً الترشح للمناصب السٌاسٌة و الحصول على سكن و عمل الى 

ؼٌر ذلك ، و من هذا رأٌنا ان معظم الشباب ٌرى فً المواطنة على انها تمثل مجموع الحقوق و 

الواجبات التً على المواطنٌن الحصول علٌها و االلتزام بها ، كما اوضح كثٌر على انها تقر 

 .على شكل وجود احترام متبادل بٌن مواطنً الدولة و ضرورة وجود مساواة بٌنهم 

 :جدول ٌبٌن نظرة المبحوث حول استفادته من معظم حقوقه :  29الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %47.8 66 نعم

 %52.2 72 ال

 %100 138 المجموع

 

 من المبحوثٌن الشباب ٌرون أنهم استفادوا من % 47,8من خبلل الجدول نبلحظ ان ما نسبته 

معظم حقوقهم كمواطنٌن جزابرٌٌن اقرها لهم الدستور ، فً حٌن كانت اؼلبة االجابات بما ٌفوق 

 . اكدوا على انهم لم ٌستفٌدوا من معظم حقوقهم كمواطنٌن % 52,2نصؾ المبحوثٌن بنسبة 

   ٌمكن القول ان احد اهم تجلٌات المواطنة هو تمتع المواطن بحقوقه التً كفلها له دستور الدولة 

على النحو الذي ٌرسخ و ٌعمق انتماءه لها و ٌشعره بانسانٌته و احترام كٌانه و احتٌاجاته من 

الناحٌة المادٌة و المعنوٌة ، و من خبلل الجدول اعبله ٌمكن القول اننا نبلحظ عدم رضا من 

ناحٌة الشباب على المجهودات التً تقوم بها مإسسات الدولة فً تلبٌة رؼباتهم كمواطنٌن و ان 

علٌهم اعادة النظر فً سبل توزٌع الحقوق بطرق متساوٌة تضمن والء المواطنٌن الدابم لدولتهم و 

 .التمسك بمبادبها 



 

 "جدول ٌبٌن قٌام  المبحوث  بواجباته العامة المفروضة علٌه:    30الجدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت

 78.26% 108 نعم

 21.74% 30 ال

 %100 138 المجموع

 

من خبلل الجدول أعبله  نبلحظ أن الشباب المستجوب ممن اجاب بانه ٌقوم بواجباته العامة 

 ابقٌة المبحوثٌن الذٌن أجابو ، فً حٌن كانت اجابات % 78.26المفروضة علٌه قدرت بما نسبته 

 .من المستجوبٌن%  21.74 علٌهم بنسبة قدرت بـ ةممن ال ٌقومون بواجباتهم المفروض-  ال - بـ 

و كتكملة لمفهوم الحصول على الحق كتجل للمواطنة ، ال ٌنكر اٌضا كون التزام المواطن بآداء 

المواطن لواجباته تجاه دولته و مجتمعه ، اٌضا كشكل اساسً لها ، على نحو ٌحرص من خبلله 

تحقٌق مصلحة دولته العلٌا اما أي اعتبار إلنتماءات هامشٌة اخرى كالعرق و اللون و الدٌن ، و 

 .اسهامه فً تقدم حضارة بلده و دولته 

 :جدول ٌبٌن نظرة المبحوث لعٌشه فً اطار من العدالة  االجتماعٌة :   31الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %26.8 37 نعم

 %73.2 101 ال

 %100 138 المجموع

 

 من خبلل جدول اعبله نبلحظ أن اؼلب المبحوثٌن اجابوا بانهم ال ٌعٌشون فً أطار من العدالة 

 أما الذٌن أجابوا بنعم من الشباب  ، %73.2االجتماعٌة و المساواة و قد قدرت نسبتهم بـ 

  .%26.8المستجوب فقد قدرت نسبته بـ 

تعتبر المساوة بٌن األفراد و تساوٌهم بالحقوق و الواجبات احدى ممٌزات المجتمعات المتقدمة ، و 

ٌشكل اٌضا مفهوم العدالة االجتماعٌة احد اسسها ، ٌعتبر عدم احساس المواطن بكونه ٌعٌش هذا 



 

البعد احد األمور المإثرة على المواطنة و الدولة كشكل عام و احد المور التً تبٌح ترسٌخ 

 .مإسسات دٌمقراطٌة عقبلنٌة 

الشاب فً حال وجود مشكلة  هل تستقبل السلطات المحلٌة"جدول ٌبٌن :  32الجدول رقم 

  "ما او استفسار 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %47.8 45 نعم

 %67.4 93 ال

 %100 138 المجموع

 

       من خبلل الجدول اعبله نرى أن اؼلب المستجوبٌن ٌرون أن السلطات المحلٌة ال تستقبلهم 

عند محاولة تقدٌمهم لشكاوي ما او احتجاجاتهم على ظروؾ معٌنة و قد قدرت نسبتهم بحوالً 

 ، فً حٌن كان االجابة باالٌجاب للشباب المستجوب الذي ٌرى ان السلطات المحلٌة  % 67.4

 . من المستجوبٌن%32.6تستقبله عند  تقدٌمه لشكوى او احتجاج ما بنسبة قدرت بـ 

إن عدم استقبال السلطات المحلٌة للشباب فً عدٌد من الحٌان ٌجعلهم ٌنتهجون طرقا ؼٌر قانونٌة 

، او لنقل ؼٌر حضارٌة للمطالبة بحقوقهم و اٌصال شكاوٌهم ، ٌمكن ان تإثر على قٌم المواطنة 

فً المجتمع و تساهم ، فً بث نوع من البلعقبلنٌة و حتى الفساد فً تسٌٌر شإون المواطنٌن مما 

ٌإدي بالشباب الى اللجوء الى طرق عنٌفة فً التعبٌر عن رفضه لمثل هذه السلوكات و حتى فً 

مرات االستعانة بالوساطات و القرابة و حتى الرشاوي و هذا الذي ٌهدد المواطنة و بالتالً 

 . سٌشكل تهدٌدا حتى على مصالح الدولة و مإسساتها 

 

 

 

 

 



 

 .جدول ٌبن كٌفٌة مطالبة المبحوث لحقوقه :  33الجدول رقم 

 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %56.5 78 إطار قانونً

 %05.1 07 استعمال العنؾ

 %38.4 53 استخدام وساطات و المعارؾ

 %100 138 المجموع

 

    من خبلل الجدول اعبله نرى أن ما ٌفوق نصؾ المستجوبٌن هم ممن ٌعتمدون على الطرق 

 ممن ٌعتمدون على %   38.4  ، تلٌها ما نسبته %56.5القانونٌة للحصول على حقوقهم بنسبة 

أما أخٌرافالمبحوثون الذٌن استخدام الوساطات و المعارؾ للمطالبة و الحصول على حقوقهم ، 

 .% 05.1ٌعتمدون على استعمال العنؾ للمطالبة بحقوقهم  فقدر عددهم بما   نسبته 

  لقد اثبت العدٌد من الدراسات فاعلٌة النمط الدٌمقراطً المبنً على الحوار المتبادل فً زٌادات 

فاعلٌة الشاب داخل مجتمعه و التزامه بالطرق العقبلنٌة و القانونٌة فً التعبٌر عن أرابه و 

المواطنة ، و من خبلل دراستنا و استنطاقنا لمٌدان  المطالبة بحقوقه ، باعتبارها أبرز تجلٌات

البحث حاولنا أن نعرؾ الطرٌقة التً ٌقوم من خبللها الشاب داخل هذا المجتمع المدروس، و كان 

ذلك وفقا لما ٌملٌه القانون من تنظٌم و تكوٌن للملفات و ؼٌرها من الطرق القانونٌة للحصول على 

حقوقهم المختلفة كما ٌرى آخرون ضرورة تشكٌل الجمعٌات و النقابات و المنظمات و لجان 

األحٌاء من أجل المطالبة بحقوقهم بسبل قانونٌة سلمٌة سواء من طرؾ المجلس الشعبً البلدي أو 

ؼٌره من مإسسات الدولة،و فً ظل ؼٌابها فإنهم ٌعتمدون على الطرق القانونٌة األخرى فً 

استرجاعها كتقدٌم الشكاوى  و مقاضاة األطراؾ األخرى و اٌصال األمر الى المسإولٌن األعلى 

 أو الهرمً والفضح عن طرٌق الجرابد، كما أنهم (hiérarchique)باحترام التدرج الهٌراركً

ٌعتمدون على المراسبلت الى الجهات معٌنة، و ٌرى بعض المبحوثٌن أن على األفراد من اجل 

المطالبة بحقوقهم ضرورة الدراٌة الكافٌة بها و بالقوانٌن التً ٌحصل على حقوقه فً إطارها، و 

أن تكون الحقوق المطالب بها مشروعة متماشٌة مع القانون ، عكس بقٌة األنماط التً قد ٌخضع 



 

فٌها مجتمعنا الى سلطة البنٌة التقلٌدٌة المسٌطرة فً العدٌد من األحٌان على الفعل االجتماعً 

حسب بعض المبحوثٌن الذٌن ٌعتمدون على الوساطات القرابٌة و المعارؾ و استعمال النفوذ و 

طرق أخرى و هذا قد ٌضر بؤسس المواطنة و ٌثٌر على نشر الفساد ، كما ٌمكن ان نجد اتجاه 

الشاب للعنؾ هو نتاج تنشبته االجتماعٌة و نمط االتصال و السلطة و التنشبة التً تمتاز بها 

 و بعض من الباحثٌن اجروها Murray Strausاسرته ، حٌث ترى دراسة مواري ستراوس 

حول العنؾ داخل األسر المرٌكٌة ، أن األسرة ذات السلطة األبوٌة تمتاز بعنؾ و اساءة معاملة  

النمط الدٌمقراطً  )االبن ،  بشكل ٌفوق فٌها األسر التً تمتاز بسلطة الزوجة او سلطة الوالدٌن 

)
1

 . و التً قد تإثر على اتجاهات االبن مستقببل

 :جدول ٌبٌن ضرورة وجود مجتمع المدنً بالنسبة للمبحوث :  34الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %81.9 113 نعم

 %18.1 25 ال

 %100 138 المجموع

 

بناء  ضروري فً من خبلل الجدول نرى أن جل أو معظم المبحوثٌن ٌرون أن المجتمع المدنً 

 من المبحوثٌن الذٌن ٌقرون أن المجتمع %81.9مجتمع  راشد حٌث جاءت بنسبة كبٌرة قدرت بـ 

أجابوا بالنفً فكانت نسبتهم مقدرة بـ  المدنً ضرورة من اجل بناء مجتمع راشد،  أما الذٌن 

 . من المبحوثٌن % 18.1

 كون ممارسة المواطنة كنشاط داخل المجتمع المدنً ال تتم بشكل عرضً ، ماٌكل جوٌسٌرى 

أو مرحلً كما هو الحال بالنسبة لبلنتخابات، بل بشكل منتظم ومتواصل بطرق صؽٌرة 

و بالتالً اذا اردنا البحث عن تجل لمجتمع المواطنة الحقة ....التعد،فهً جزء من حٌاتنا الٌومٌة 

علٌنا اال نؽفل على كونها قابمة اسس من التربٌة السلٌمة للقٌم واألخبلق بدءا من األسرة 

والمدرسة وصوال الى الجامعة و دون أن ننسى الدور الطبلبعً الذي ٌلعبه باقً فرقاء المجتمع 
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فمن بٌن األهداؾ التً خلقت من أجلها المإسسات ...المدنً من صحافة وجمعٌات المجتمع المدنً

التربوٌة واالجتماعٌة هو إشاعة وعً اجتماعً ثقافً سٌاسً وهذا األمر موكول إلى التنظٌمات 

السٌاسٌة واالجتماعٌة والحقوقٌة على مختلؾ مشاربها التً تسعى الى ؼرس مختلؾ القٌم 

الحارٌة و المواطنٌة فً المواطن
1
.  

 :جدول ٌبٌبن متغٌر االنخراط فً جمعٌات لدى الشاب المبحوث : 35جدول رقم 

 
 االحتماالت

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 
 نعم

 
13 

 
09.4 % 

 
 ال

 
125 

 
90,6 % 

 
 المجموع

 
138 

 
100% 

 

 من افراد عٌنتنا المستجوبٌن منخرطون و ٌنتمون لجمعٌة ما ، فً % 09,4نبلحظ ان ما نسبته 

  . % 90,6حٌن قدرت نسبة الشباب المستجوب الذٌن ال ٌنتمون ألي جمعٌة ما بنسبة قدرت بـ 

بالحدٌث عن الجمعٌات كاحد تمثبلت و اشكال المجتمع المدنً ٌمكن القول انها احدى اهم 

مإسسات التنشبة االجتماعٌة بقٌة المإسسات األخرى كاألسرة و المدرسة ، و ٌمكن اعتبار 

الجمعٌات احد اهم المشارٌع التً ٌكون من خبللها بناء مواطن صالح مندمج فً سٌاق عام سمته 

األساسٌة الفعل و مشاركة و بالتالً تفادي االتكالٌة التً صار ٌمتاز بها المواطن الجزابري ، لكن 

ما ٌتوافق ما ما نراه من نسب ضبٌلة فً وجود مشاركة جمعوٌة رؼم العدد الكبٌر للجمعٌات ٌتفق 

مع رإٌة الباحث الجزابري عمر دراس ان الواقع و االحصاءات التً تثبت وجود الظاهرة 

الجمعوٌة ال تنقل الواقع الصحٌح الذي ٌعٌشه المجتمع المدنً و الحركة الجمعوٌة بالخصوص 

كون الواقع ٌدل على العكس فً وجود عدد كبٌر من الجمعٌات مقابل وجود مشاركة قلٌلة جدا فً 

الفعل الجمعوي و هذا راجع الى عدة اسباب سٌاسٌة و اجتماعٌة مختلفة 
2
. 
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 :جدول ٌبٌن متغٌر التعبٌر عن األفكار و اآلراء  بحرٌة : 36جدول رقم 

 
 االحتماالت

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 
 نعم
 
 ال

 
106 

 
32 

 
76,8 

 
23,2 

 
 المجموع

 
138 

 
100 

 

 من افراد عٌنتنا المستجوبٌن ٌرون % 76,8مما هو وارد فً الجدول اعبله ٌتضح ان ما نسبته 

بؤنهم ٌعبرون عن افكارهم بحرٌة دون قٌود او ما شابه ، فً حٌن بلؽت نسبة عٌنة المستجوبٌن 

 .الذٌن ٌرون بؤنهم ال ٌعبرون عن ارابهم بكل حرٌة 

إن التعبٌر عن األفكار و اآلراء الفردٌة و الجماعٌة بكل حرٌة هً احدى سمات المجتمعات 

 انها لٌس  تعنً الحرٌة »الدٌمقراطٌة ، و من خبلل المبحوثٌن ٌمكن اعتبار تصورهم لها على

لكل شخص بؤن ٌفكر و ٌقول ما ٌعتقده صحٌحا فقط ، بل كونها  ترتبط ارتباطا وثٌقا بشخصٌة 

االنسان و كرامته ، و التً تجعله ٌحس بانسانٌته من خبلل المشاركة فً ابداء رأٌه ، و تشعره 

«باستقبلله الذاتً و ان له كٌانا
1

 .  و تخلق له مجاال لتحقٌق نفسه  و التعبٌر عنها
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 :متغٌر القٌام بالحق االنتخابً لدى المبحوثٌن  جدول ٌبٌن  : 37جدول رقم 

 
 اإلحتماالت

 

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 
 نعم
 
 ال
 

 
76 

 

62 

 
55,1 

 

44,9 

 
 المجموع

 
138 

 
100 

 

 من افراد عٌنتنا المستجوبٌن ٌقومون بالفعل % 55,1ٌتضح فً الجدول اعبله ان ما نسبته 

 من افراد العٌنة % 44,9االنتخابً و ٌدلون عن اصواتهم فً مختلؾ االنتخابات ، فً حٌن أن 

 . المستجوبٌن اجابوا بالنفً ، اي انهم ال ٌنتخبون او ٌقومون باالنتخاب

ٌمكن اعتبار أن السلوك االنتخابً مإشر هام عن المشاركة السٌاسٌة ، لدرجة ان بعض الرإى 

تحصر المشاركة السٌاسٌة فً عملٌة االنتخابات ، و من خبلل النسب المتحصل علٌها ٌظهر 

تقارب طفٌؾ بٌن النسبتٌن و منه ٌمكن القول انه على الرؼم من ان ؼالبٌة الشباب تقوم بعملٌة 

 .االنتخاب فإنه ال ٌمكن اؼفال العدد المعتبر اٌضا من الممانعٌن و المقاطعٌن للفعل االنتخابً 

 و من خبلل اجاباتنا الهامشٌة لهم اكد العدد الكبٌر ممن ٌمانعون انهم فً األصل ال ٌمتلكون 

بطاقات انتخاب و ؼٌر معنٌٌن بالمشاركة فً الفعل االنتخابً ، و حتى  بعض ممن ٌقومون 

بواجبهم االنتخابً وضح  ان مشاركته فً العملٌة انتخابٌة مرتبط بختم بطاقتهم كونهم بحاجة الٌها 

 ٌمكن اعتبار ان العدٌد من فبة »فً مختلؾ ملفاتهم اإلدارٌة حسب بعض االفادات ومن هنا 

الشباب ؼٌر معنً باالنتخابات ، و ان اتجاه مقاطعة التصوٌت او العزوؾ او البلمباالة ٌؽلب 

على اتجاه المشاركة فً التصوٌت ، و فً ذلك داللة أن عدم المشاركة فً التصوٌت مقصودة ، 

و ان المشاركة فً معظمها عملٌة ؼٌر مقصودة ، قد تكون فً اؼلب الحٌان فارؼة من معناها ، 

«كآلٌة للتؽٌٌر او المشاركة السٌاسٌة
1

  .  

 

                                                             
بوبكر جمٌلً ، الشباب و المشاركة السٌاسٌة فً الجزائر ، دراسة مٌدانٌة لعٌنة من الشباب الجامعً بجامعة قسنطٌنة ، مذكرة دوكتوراه غٌر منشورة  -  1

  .327 ، ص 2010- 2009السنة الجامعٌة : الجزائر :  فضٌل دلٌو ، جامعة منتوري قسنطٌنة : فً علم االجتماع التنمٌة ، تحت اشراف األستاذ الدكتور 



 

 :جدول ٌبٌبن متغٌر االنظمام الى المنظمات أو األحزاب السٌاسٌة :38جدول رقم 

 

 
 االحتماالت

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 
 نعم
 
 ال
 

 

4 
 

134 

 

2,9 

 
97,1 

 
 المجموع

 
138 

 
100 

 

 من افراد عٌنتنا المستجوبٌن اجابوا باإلٌجاب % 02,9فً الجدول اعبله ٌتضح ان ما نسبته 

بانظمامهم الى المنظمات و األحزاب السٌاسٌة ، فً حٌن اجاب األؼلبٌة العظمى من المستجوبٌن 

 . انهم لٌسوا منظمٌن الى اي منظمة او اي حزب ذو طابع سٌاسً % 97,1بنسبة 

تمٌزت اجابات المبحوثٌن بداللة مفادها أن عزوؾ الشباب عن العمل السٌاسً و الحزبً على 

وجه الخصوص سمة بارزة فً مجتمعنا المدروس ، و ٌمكن اعتبار هذا االمتناع سببا قد ٌإدي 

على امد قرٌب الى وجود هشاشة البناء المإسسً للدولة الجزابرٌة و قد ٌكون اٌضا احد 

المعوقات األساسٌة المسببة فً عدم وجود اصبلحات جذرٌة و عمٌقة للوضع السٌاسً الراهن 

 » سواء على المستوٌات المحلٌة او الوطنٌة ، و نتفق مع ما وجده الباحث بوبكر جمٌلً من ان

اؼلب الشباب ٌعزؾ عن المشاركة السٌاسٌة ككل و على العمل الحزبً بشكل خاص بسب 

 :مجموعة من العوامل ابرزها 

 .ضٌق الوقت و االنشؽال بؤمور اخرى - 

 .عنها المعلومات ونقص بها معرفتهم لعدم- 

 .سٌاسً هو ما كل نحو مٌول لدٌهم لٌست- 

 .المشاكل ٌسبب المعارضة األحزاب فً اإلنخراط ألن- 

 .والمجتمع السلطة فً تإثر ال ألنها- 



 

 .الشباب بقضاٌا اهتمامها لعدم- 

.«وبرامجها أهدافها وضوح لعدم- 
1
 

و هذا إن دل إنما ٌدل على عدم فاعلٌة الحزاب السٌاسٌة فً الحٌاة االجتماعٌة للمواطن الجزابري 

الى حد كبٌر و بقابها مإسسات شكلٌة تنشط فً الحمبلت االنتخابٌة ، و انها ال تقوم بواجباتها 

اتجاه المجتمع و اتجاه الشباب كفبة حساسة بحاجة الى من ٌستمع لها و ٌنقل انشؽاالتها المختلفة و 

بالتالً تشكٌل الشاب لمنظورات مختلفة تجعله ٌتفادى الممارسة السٌاسٌة و خصوصا االنخراط 

 .الحزبً و العمل السٌاسً 

 : متغٌر رؤٌة ضرورة وجود مساواة بٌن الجنسٌن  : 39الجدول رقم

 
 االحتماالت

 

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 31,9 44 نعم

 68,1 94 ال

 
 المجموع

 
138 

 
100 

 

 من % 31,9من خبلل اجابات المبحوثٌن الموضحة فً الجدول اعبله ٌتضح ان ما نسبته 

المستجوبٌن من افراد العٌنة ٌرون ان المساواة بٌن الجنسٌن امر ضروري و ٌقرون بوجودها ، 

 من افراد عٌنتنا المستجوبٌن فؤجابوا ببل اي عدم قبولهم النظرة التً تبٌح % 68,1اما ما نسبته 

 .المساواة بٌن كل من الجنسٌن 

إن احد آلٌات التً تكبح ترسٌخ قٌم مواطنة حقٌقة هً ضرب احد ابرز اسسها فمن خبلل اجابات 

المبحوثٌن الشباب نرى ان ؼالبٌة المبحوثٌن ٌرون فكرة مفادها رفض مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن 

التً تقوم على تمتع كل فرد بحقوق و التزامات مدنٌة و قانونٌة و اجتماعٌة و اقتصادٌة و بٌبٌة و 

القانونٌة  المتساوٌة ، دون األخذ بعٌن االعتبار الوضع االجتماعً ، أو المركز االقتصادي، أو 

العقٌدة السٌاسٌة أو العرق أو الدٌن او الجنس ، و بالنظر الى مفهوم النوع االجتماعً او الجندر 

من خبلل العدٌد من تقدٌمات نرى ان المرأة الجزابرٌة مكفولة الحق دستورٌا منذ االستقبلل وقفا 
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للقوانٌن التً كرست المساواة بٌن الجنسٌن و خصوصا ضمن الفصل الخمسٌن من الدستور، لكن  

ٌبقى الواقع المجتمعً عكس ما ٌنصه القانون و ال زالت ترى المرأة حسب بعض من المبحوثٌن 

ناقصة عقل و دٌن و انها لٌست كفؤة من باب القوامة و بالتالً ٌلعب فهم النص الدٌنً اٌضا هنا 

من قبل الشباب سواء بالسلب او االٌجاب دورا فً تشكٌل رإٌتهم و فهمهم لمفهوم المساواة بٌن 

 .الجنسٌن و بالتالً سلبٌة تبنٌهم الفعل الممارساتً و قبله حتى البنٌة الثقافٌة للمواطنة 

 :جدول ٌبٌن متغٌر نظرة المبحوث لفتح باب الممارسة السٌاسٌة للمرأة : 40الجدول رقم 

 
 االحتماالت

 

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 43,5 60 نعم

 ال
 

78 56,5 

 
 المجموع

 
138 

 
100 

 

 من افراد عٌنتنا المستجوبٌن ٌرون او ٌجبون بنعم % 43,5فً الجدول اعبله ٌتضح ان ما نسبته 

 %56,5اي بالموافقة على فتح باب الممارسة السٌاسٌة للمراة ، فً حٌن ٌجٌب البقٌة   بنسبة 

 .بالنفً رفضا لنظرتهم بفتح باب الممارسة السٌاسٌة للمرأة 

و فٌما ٌخص الممارسة السٌاسٌة للمرأة و هذه النسب  فهذا ٌمكن ارجاعه الى العقلٌة الذكورٌة 

التً  ما زالت لحد ما ترى أن المشاركة السٌاسٌة للمراة ؼٌر مقبولة و لقد اثبتت العدٌد من 

 العقلٌة الذكورٌة المتبناة من طرؾ المرأة قبل الرجل كانت عابقا كبٌرا »الدراسات التً ترى ان

للمراة فً اعتناقها للمجال السٌاسً حٌث ال ٌوفر هذا الجو العام للمراة الظروؾ المبلبمة ألن 

«تمارس نشاطها السٌاسً
1

 ، و رؼم ان النسب لٌست متفاوتة لحد كبٌر اال انها تدل على ان ما 

نراه الٌوم من اقبال على المشاركة النسوٌة فً العملٌة السٌاسٌة و ما تبعه من اجراءات كنظام 

 على األقل فً المجالس  %30ضرورة تمثٌل النساء بـ   الكوطة الذي اقره ربٌس الجمهورٌة

المنتخبة ، لم تجعل المجتمع ٌتخلى عن افكاره التقلٌدٌة فً هذا الجانب ، و ان حتى العدٌد من 
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الناس ٌرون احد األسباب الفترة التً مر بها المجتمع الجزابري اثناء العشرٌة السوداء التً جعلته 

 .ٌتحاشى التعاطً مع ممارسة السٌاسة نوعا ما

 :جدول ٌبٌن متغٌر نظرة المبحوث لمواطنً بلدهم المختلفة دٌاناتهم و عرقهم  : 41جدول رقم 

 
 االحتماالت

 
 التكرار

 
 التكرار النسبً

 14,5 20 ال اعٌره أي اهتمام

 

 78,3 108 احترام متبادل

 

 07,2 10 ال اسمح له مشاركتً حٌز عٌشً

 
 المجموع

 
138 

 
100 

 

     و من خبلل الجدول اعبله فٌما ٌخص نظرة المبحوثٌن لمواطنً بلدهم ممن تختلؾ دٌانتهم و 

 من افراد العٌنة المستجوبٌن أنهم ال ٌعٌرونهم اي إهتمام ، فً  % 14,5عرقهم فاجاب ما نسبته 

 من المستجوبٌن بؤنهم سٌعٌشون معهم فً اطار نوع من االحترام %  78,3حٌن عبر ما نسبته 

 بؤنهم لن ٌسمحوا لهإالء  %07,2المتبادل ، فً حٌن عبر بقٌة المستجوبٌن بنسبة مقدرة بـ 

 بمـشاركتهم الحٌز المـعاش مع ؼٌرهم ممن تختـلؾ دٌانتهم و عرقهم من مواطنً 

 .بلدهم 

مما هو مبلحظ فإن الشاب الجزابري و من خبلل المبحوثٌن ٌتجه نحو خلق مسار جدٌد من 

احترام اآلخر المختلؾ ، فً العرق و الدٌن ، فلؽة الشاب تدل على بدا ظهور نوع من قابلٌة 

التعاٌش مع المختلؾ باحترام متبادل ، فاحترام التعددٌة االثنٌة و الدٌنٌة آلٌة اساسٌة من ألٌات 

تحقٌق مواطنة راشدة فكما ٌقول عٌسى بٌرم ان احدى الٌات المواطنة األساسٌة و احترام حقوق 

االنسان الممارسة الحرة للشعابر الدٌنٌة و التً تصب فً معناها العام على ان ٌكون لبلنسان حق 

االختٌار فً اعتناق الدٌن او المعتقد الذي ٌرٌد ، بما ٌإدي الٌه تفكٌره و ٌستقر علٌه ضمٌره 
1

، و 

ان ٌكون حرا فً ممارسة شعابر ذلك الدٌن او المعتقد فً السر و العبلنٌة ، و ٌمكن اٌضا ان ال 

 ننسى المكانة الروحٌة للتصوؾ فً 

                                                             
  .316عٌسى بٌرم ، نفس المرجع ، ص -  1



 

الحً باعتباره مقر العدٌد من الزواٌا ما ٌمٌز صفة السماحة للعدٌد من ابناء الحً  و اعتباره على 

 .مر الزمن مكانا اجتمعت فٌه اؼلب الدٌانات المختلفة ، التً تعاٌشت بسلم فً زمن ؼٌر بعٌد 

 :  جدول ٌوضح رد الفعل األسري فً حالة تأخر الشاب  : 42جدول رقم 

                                طبٌعة أسلوب   
 رد            االتصال

  الفعل            المتبع فً
    األسري          األسرة 

 
 أسلوب تساهلً

 
 اسلوب تسلطً

 
 اسلوب دٌمقراطً

 
 المجموع

 التكرار 
 المطلق

 التكرار 
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 
 احٌانا

 
03 

 
2,18% 

 
01 

 
%0.72 

 
16 

 
11,60% 

 
20 

 
14,50% 

 
 ال ٌسؤلون ابدا

 
01 

 
%0.72 

 
01 

 
%0.72 

 
07 

 
5,07% 

 
09 

 
6,52% 

 
 دابما

 
09 

 
6,52% 

 
04 

 
2.9 % 

 
96 

 
69,56%  

 
109 

 
78,98% 

 
 المجموع

 
13 

 
9.42% 

 
06 

 
%4.35 

 
119 

 
%86.23 

 

 
138 

 
%100 

 

هً دابما ما تسؤل عن الشاب فً حالة تؤخره او ؼٌابه عن البٌت هً األعلى نسبة بتقدٌر 

عن ابنابهم  الممتازة بطبٌعة حوارها الدٌمقراطً  ، و من ال ٌسؤلون من هذه األسر  69,56%

 ، اما من األسر الذي ٌمتاز حوارها %5.07المستجوبٌن فً حالة ؼٌابهم مقدرة بنسبة 

عن الشاب المبحوث فً حالة تؤخره فؤتت بنسبة قدرت بـ  بالدٌمقراطٌة التً أحٌانا ما تسؤل 

11,60 %.  

اما فٌما ٌخص األسر ذات األسلوب التسلطً فد كانت اجابات المبحوثٌن ممن ٌنتمون الٌها و ممن 

 من المبحوثٌن ، اما من هم من هاته %2,9ٌسؤ عنهم اولٌاإهم دوما فً حالة تاخرهم بحوالً 

ألسرة فً حالة تؤخرهم ابدا فقد تشاركت نسبتهم مع من هم اٌضا \األسر و ال ٌسؤل عنهم افراد ا

 .% 0,72من هإالء األسر ممن ٌسؤل عنهم افراد اسرتهم احٌانا فقط حٌن تؤخرهم بنسبة قدرت بـ 

 اما فٌما ٌخص األسر التً تمتاز بؤنها ذات طابع اتصال تساهلً و ممن ٌسؤل افرادها دوما عن 

 من المبحوثٌن ، فً حٌن كانت اجابات %6,52الشاب المبحوث فً حال تؤخره قدرت بنسبة 

الشباب من هاته األسر التً ال ٌسؤل عنهم افراد اسرهم ابدا فً حال تؤخرهم عن البٌت بما نسبته 



 

 من مجموع المستجوبٌن ، اما بقٌة المبحوثٌن من هاته األسر التً ما ٌسؤل عنهم افراد % 0,72

  .% 2,18اسرهم فً حال ؼٌابهم فقد قدرت بما نسبته 

اهم ما ٌمكن استنتتاجه من خبلل استنطاقنا للجدول الذي امامنا هو أن األسر ذات الطابع 

الدٌمقراطً هً األسر األكثر اهتماما بؤبنابها و افرادها فً حاالت ؼٌابهم هذا الحرص ٌشعر 

المرء باالهتمام و ٌجعله ٌنظم سلوكاته مما ٌجعلها توافق الرضا األسري ، و بالتالً ٌمكن القول 

 .ان االهتمام و الرعاٌة تكون اكثر فً األسر ذات النمط االتصالً الدٌمقراطً

جدول ٌوضح طبٌعة العالقة بٌن تدخل األخ األكبر فً اختٌار نمط عٌش و لبس  - 43جدول رقم 

 :  المبحوث و بٌن األسلوب االتصالً فً أسرته 

                                 طبٌعة أسلوب   
 تدخل         االتصال المتبع
 األخ  فً        فً األسرة   

 اختٌار نمط العٌش و
   مبلبس المبحوث  ٌكون

 
 أسلوب تساهلً

 
 اسلوب تسلطً

 
 اسلوب دٌمقراطً

 
 المجموع
 

  التكرار 
 المطلق

 التكرار 
 النسبً

 التكرار 
 المطلق

 التكرار 
 النسبً

 التكرار 
 المطلق

 التكرار 
 النسبً

 التكرار 
 المطلق

 التكرار 
 النسبً

 
 دابما

 

04 

 

%2.91  

 

01 

 

%0.72 

 

15 

 

10,87% 
 

20 
 
%14.50 

 
 احٌانا

 
03 

 
2,18% 

 
01 

 
%0.72 

 
32 

 
%23.18 

 
36 

 
%26.08 

 
 ال ابدا

 
06 

 
4,34% 

 
04 

 
2.91 % 

 
72 

 
%52.17 

 
82 

 
%59.42 

 
 المجموع

 

13 

 

%9.42 

 

06 

 

%4.35 

 

119 

 

%86.23 
 

 

138 

 

100% 

 

من خبلل الجدول اعبله ٌتضح لنا ان األسر ذات النمط االتصالً الدٌمقراطً ممن ال ٌتدخل ابدا 

 من  %52,17األخ األكبر للشاب المبحوث فً اختٌار نمط عٌشه و شكل مبلبسه بنسبة قدرت بـ 

 ، و فً % 23,18المبحوثٌن ، و كان الشباب الذب اجاب بؤحٌان من هاته األسر مقدرا بنسبة 

حٌن اجاب الشباب المبحوثون ممن هم من هاته األسر و اجابوا  بتدخل األخ األكبر دوما فً 

  .% 10,87اختٌاراتهم بـ 

اما فٌما ٌخص األسر التً تمتاز بؤنها ذات طابع اتصال تسلطً و ممن ال ٌتدخل ابدا االخ االكبر 

 من المبحوثٌن ، اما من هم من هاته %2,91للمبحوث فً نمط عٌشه و لباسه فقد قدر بنسبة 

األسر و ٌتدخل األخ األكبر دابما فً اختٌار نمط عٌش المبحوث و شكل لباسه فقد قدر بما نسبته 



 

 بالتساوي مع من هم من هاته األسر و ٌتدخل األخ اكبر فً نمط لباسهم و حٌاتهم احٌانا % 0,72

 . من المستجوبٌن % 0,72بنسبة 

اما فٌما ٌخص األسر التً تمتاز بؤنها ذات طابع اتصال تساهلً و ممن ال ٌتدخل األخ األكبر ابدا 

 من المبحوثٌن ، فً حٌن كانت اجابات %4.34فً نمط عٌش او لباس الشاب المستجوب بنسبة 

 2,18الشباب من هاته األسر التً ٌتدخل اخوهم االكبر احٌانا فً نمط عٌشهم و لباسهم بما نسبته 

 من مجموع المستجوبٌن ، اما بقٌة المبحوثٌن من هاته األسر التً ٌتدخل اخوتهم الكبر دوما %

 . من المستجوبٌن  %2,91فً اختٌار نمط حٌاتهم و لباسهم فقد قدرت بما نسبته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :االجابة عن الفرضٌات 

 : الفرضٌة األولى 

 .المستوى التعلٌمً لؤلولٌاء ٌإثر فً شكل األسلوب االتصالً المتبع داخل األسرة المستؽانمٌة 

جدول ٌوضح تأثٌر المستوى التعلٌمً ألب على شكل االتصال األسري السابد  : 44جدول رقم   

 .فً اسرة الشاب  

    طبٌعة اسلوب االتصال 
 المستوى        المتبع فً 
 التعلٌمً لؤلب    األسرة    

 
 اسلوب تساهلً

 
 اسلوب تسلطً

 
 اسلوب دٌمقراطً

 
 المجموع

 
 امً

 
04 

 
%2.9 

 
06 

 
%4.34 

 
47 

 
%34.05 

 
57 

 
%41.30 

 
 ابتدابً

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
08 

 
%5.80 

 
08 

 
05,80% 

 
 متوسط

 

03 

 

%2.17 

 
- 

 
- 

 

21 
 
%15.21 

 

24 

 

%17.39 

 
 ثانوي

 
02 

 
%1.45 

 
- 

 
- 

 
18 

 
%13.04 

 
20 

 
%14.49 

 
 جامعً

 

04 

 

%2.9 

 
- 

 
- 

 

22 
 
%15.94 

 

26 

 

%18.84 

 

 
 ما بعد تدرج

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
03 

 
%2.17 

 
03 

 
%2.17 

 
 المجموع

 

13 

 

%9.42 

 

06 
 
%4.34 

 

119 

 

%86.23 

 

138 

 

100% 

 

إن فٌما ٌخص افراد عٌنتنا من األسر التً تمتاز بطابع اتصال تساهلً فقد كانت  مقدرة بنسبة 

 من مجموع عٌنتنا المستجوبة ، و فٌما ٌخص ربط العبلقة بٌن مستوى األباء التعلٌمً و % 9,42

طبٌعة اسلوب االتصال األسري فإن من افراد عٌنتنا الذٌن ٌنتمون لهاته األسر  و اباإهم  ذوو 

 من عٌنتنا المستجوبة ، اما من هم ٌنتمون لهذه األسر % 2,90مستوى تعلٌمً أمً مقدرة بنسبة 

 ، و من هم ٌنتمون لهاته األسر و %2,17و اباإهم من مستوى تعلٌمً متوسط فهو مقدر بنسبة 

 ، اما من هم ذوو مستوى تعلٌمً  %1,45اباإهم ذوو مستوى تعلٌمً ثانوي فكانت ممثلة بنسبة 

 فٌما  %2,90جامعً من اباء عٌنتنا من هم من اسر ذات اسلوب اتصالً تساهلً فهً مقدرة بـ 



 

انعدمت من افراد عٌنتنا من هم من اسر ذات اسلوب اتصالً تساهلً و ٌحملون مستوى تعلٌمً 

 .ابتدابً و ما بعد التدرج

اما افراد عٌنتنا من هم ٌنتمون الى أسر ذات االسلوب االتصالً التسلطً  و فً عبلقة متؽٌر 

المستوى التعلٌمً ألبابهم هذا المتؽٌر مع فقد كانت نسبة هذا الشباب المستجوب المنتمً لهاته 

 ، محصورة فً اولٌاء ٌنتمون لمن هم من مستوى تعلٌمً امً فقط دون %4,35األسر مقدرة بـ 

 .بقٌة المستوٌات التً كانت بالنفً 

 %86,23اما افراد عٌنتنا من هم من اسر ذات اسلوب اتصالً دٌمقراطً  فقد كانت ممثلة بنسبة 

من الشباب المستجوب ،و فٌما ٌخص عبلقة متؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلباء بهذا بمتؽٌر هذا 

األسلوب ، فقد كانت نسبة الشباب من ٌنتمون لهذه األسر و ٌحمل اباإهم مستوى  تعلٌمً امً فقد 

 ، أما من ٌحملون مستوى ابتدابً من اباء هإالء الشباب فهو مقدر بنسبة  %34,05قدر بـ 

 ، و من ٌحمل % 15,21، اما من ٌحمل اباإهم مستوى تعلٌمً متوسط فهو مقدر بنسبة 5,80%

 ، اما من ٌحمل اباإهم مستوى تعلٌمً %13,05اباإهم مستوى تعلٌمً ثانوي فهو مقدر بنسبة 

 ، اما من ٌحملون مستوى تعلٌمً ما بعد التدرج فهو مقدر بـ %15,94جامعً فهو مقدر بنسبة 

2,17%.  

 10: درجة الحرٌة  11,524:  كاي مربع المحسوبة 

 0,05: مستوى الخطؤ  18,307:  كاي مربع الجدولٌة  

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 10 و درجة الحرٌة تساوي 11,524إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 10القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اًاصؽر من الجدولٌة ، 18,307

 ، الذي ٌنفً  وجود عبلقة بٌن مستوى األب التعلٌمً و شكل H0أي اننا نقبل الفرض الصفري 

 .األسلوب االتصالً داخل اسرة المبحوث الشاب

 



 

جدول ٌوضح تأثٌر المستوى التعلٌمً ألم على  شكل االتصال األسري السابد  : 45جدول رقم   

 .فً اسرة الشاب

     طبٌعة اسلوب 
             االتصال

 المستوى       المتبع فً 
 التعلٌمً لؤلب    األسرة    

 
 اسلوب تساهلً

 
 اسلوب تسلطً

 
 اسلوب دٌمقراطً

 
 المجموع

 التكرار
 الكطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار 
 المطلق

 التكرار 
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 
 امً

 
06 

 
%4.34 

 
04 

 
%2.90 

 
60 

 
%43.4

7 

 
70 

 
%50.72 

 
 ابتدابً

 
02 

 
%1.45 

 
01 

 
0,72% 

 
15 

 
%10.8

6 

 
18 

 
%13.04 

 
 متوسط

 
01 

 
0,72% 

 
01 

 
0,72% 

 
19 

 
%13.7

6 

 
21 

 
%15.21 

 
 ثانوي

 
01 

 
0,72% 

 
- 

 
- 

 
15 

 
%10.8

6 

 
16 

 
%11.60 

 
 جامعً

 
03 

 
%2.17 

 
- 

 
- 

 
 ّ 09 

 
%6.52 

 
12 

 
%8.70 

 
 ما بعد تدرج

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 
 

01 

 

0,72% 
 

01 

 

0,72% 

 
 المجموع

 
13 

 
%9.42 

 
06 

 
%4.34 

 
119 

 
%86.2

3 

 
138 

 
100% 

 

 و فٌما ٌخص ربط العبلقة بٌن مستوى األمهات التعلٌمً و طبٌعة اسلوب االتصال األسري     

فإن من افراد عٌنتنا الذٌن ٌنتمون ألسر ذات اسلوب اتصالً تساهلً و امهاتهم ذوي مستوى 

 من عٌنتنا المستجوبة ، اما من هم ٌنتمون لهذه األسر و % 4,35تعلٌمً أمً فهً مقدرة بنسبة 

 اما من امهاتهم ذوات مستوى %1,45امهاتهم ذوات مستوى تعلٌمً ابتدابً فهو مقدر بنسبة 

 ، و من هم ٌنتمون لهاته األسر و امهاتهم ذوي مستوى %0,72تعلٌمً متوسط فنسبتهم مقدرة بـ 

 ، اما من هم ذوو مستوى تعلٌمً جامعً من امهات  %0,72تعلٌمً ثانوي فكانت ممثلة بنسبة 

 فٌما انعدمت من  %2,17عٌنتنا ممن هم من اسر ذات اسلوب اتصالً تساهلً فهً مقدرة بـ 

افراد عٌنتنا من هم من اسر ذات اسلوب اتصالً تساهلً و ٌحملون مستوى تعلٌمً  ما بعد 

 .التدرج من امهات افراد عٌنتنا المستجوبٌن 



 

اما فٌما ٌخص متؽٌر المستوى التعلٌمً ألمهات المبحوثٌن و فً عبلقة هذا المتؽٌر مع متؽٌر 

األسر ذات االسلوب االتصالً التسلطً  فقد كانت نسبة هذا الشباب المستجوب المنتمً لهاته 

 ، ومن تحمل امهاتهن %2,90األسر و امهاتهم ٌحملن مستوى تعلٌمً أمً فهً مقدرة بنسبة 

 ، و من هن من مستوى تعلٌمً %0,72مستوى تعلٌمً ابتدابً من هاته األسر فهً مقدرة بنسبة 

 فٌما كانت بقٌة المستوٌات التعلٌمٌة ألمهات المستجوبٌن معدومة % 0,72متوسط مقدرة بنسبة 

اي لم ٌكن فً عٌنتنا المستجوبة من هم من اسر ذات اسلوب اتصالً تسلطً و امهاتهم ذوات 

 . مستوى تعلٌمً ثانوي ، جامعً و ما بعد التدرج 

و فٌما ٌخص عبلقة متؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلمهات مع متؽٌر اسلوب اتصالً دٌمقراطً ، فقد 

كانت نسبة الشباب من ٌنتمون لهذه األسر و ٌحمل امهاتهم مستوى تعلٌمً امً فقد قدر بـ 

 بنسبة مستوى ابتدابً من امهات هإالء الشباب فهو مقدر ، أما من ٌحملون  43,47%

 ، و من %13,76، اما من تحمل أمهاتهم مستوى تعلٌمً متوسط فهو مقدر بنسبة 10,86%

 ، اما من تحمل امهاتهم مستوى %10,86تحمل أمهاتهم مستوى تعلٌمً ثانوي فهو مقدر بنسبة 

 ، اما من ٌحملون مستوى تعلٌمً ما بعد التدرج من %6,52تعلٌمً جامعً فهو مقدر بنسبة 

  .% 0,72امهات عٌنتنا المستجوبة من الشباب فهو مقدر بـ 

 

 10: درجة الحرٌة  05,945:  كاي مربع المحسوبة 

 0,05: مستوى الخطؤ  18,307:  كاي مربع الجدولٌة  

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 10 و درجة الحرٌة تساوي 05,945إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 10القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اًاصؽر من الجدولٌة ، 18,307

 ، الذي ٌنفً  وجود عبلقة بٌن مستوى األم التعلٌمً و شكل H0أي اننا نقبل الفرض الصفري 

 .األسلوب االتصالً داخل اسرة المبحوث الشاب

  



 

ٌتبٌن لنا من خبلل العبلقة االحصابٌة بٌن متؽٌر المستوى التعلٌمً لؤلولٌاء و متؽٌر شكل   -  

األسلوب االتصالً داخل أسرة المستؽانمٌة بمنطقة الدراسة ، انه ال ٌوجد عبلقة بٌن المتؽٌرٌن 

سواء على مستوى العبلقة بٌن مستوى األب التعلٌمً و شكل اإلتصال األسري ، أو على مستوى 

 .العبلقة بٌن مستوى األم التعلٌمً و شكل االتصال األسري داخل اسر الشباب المبحوث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : الفرضٌة الثانٌة 

 .طبٌعة األسالٌب االتصالٌة داخل األسرة تتؤثر بمستواها االقتصادي 

جدول ٌوضح تأثٌر المستوى االقتصادي األسري للمبحوثٌن فً طبٌعة  : 46جدول رقم 

 :األسالٌب االتصالٌة األسرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خبلل الجدول اعبله فقد تبٌن كما قلنا سابقا ان نسبة أسر الشباب المستجوب ذات أسلوب 

 من عٌنتنا المستجوبة ، و فً عبلقة متؽٌر %9,42االتصال األسري التساهلً مقدرة بنسبة 

 من اسر هإالء % 2,90المستوى االقتصادي األسري بهذا المتؽٌر االتصالً نرى ان ما نسبته  

الشباب المستجوب هم من اسر مستوى االقتصادي ضعٌؾ ، فً حٌن ان اسر هذا الشباب ذات 

 من مجموع عٌنتنا المستجوبة كلٌا ، فً حٌن من %4,35المستوى االقتصادي المتوسط مقدرة بـ 

هم من اسر مستواها اقتصادي جٌد و تنتمً لهاته األسر ذات األسلوب التساهلً فً االتصال 

 . من عٌنتنا المستجوبة % 2,17مقرة بنسبة 

اما فٌما ٌخص أسر الشباب ذات األسلوب االتصالً التسلطً فكانت مقدرة كما وضحنا بما نسبته 

 من مجموع الشباب المستجوب ، فً عبلقة المتؽٌر االقتصادي األسري للمبحوثٌن بهذا  4,35%

                            طبٌعة أسلوب   
            االتصال             

المستوى     فً األسرة 
 االقتصادي 
     األسري
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138 
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المتؽٌر فكانت نسبة الشباب المنتمً لهاته األسر و الذي معطاها االقتصادي ضعٌؾ مقدرا بنسبة 

 ، فٌما %2,17 ، فً حٌن أن من مستواها االقتصادي متوسط فكان مقدرا بما نسبته   0,72%

كانت اسر المبحوثٌن من فبة األسر ذات هذا األسلوب االتصالً ممن مستواها االقتصادي جٌد 

 .  من مجموع الشباب المستجوب %1,45مقدرة بـ 

اما نسبة الشباب المستجوب المنتمً ألسر اسلوبها االتصالً دٌمقرطً فكان مقدرا بما نسبته 

 من مجموع العٌنة المستجوبة ،و فً عبلقة المتؽٌر االقتصادي المقسم الى ثبلث 86,23%

مستوٌات اقتصادٌة اٌضا فً عبلقة تؤثٌره على المتؽٌر االتصالً ، كانت نسبة الشباب من هذه 

 من عٌنتنا المستجوبة ، فً حٌن كان %3,62األسر ذات المستوى االقتصادي الضعٌؾ مقدرة بـ 

 %71,07الشباب المنتمً لهاته األسر و التً هً ذات مستوى اقتصادي متوسط مقدرة بما نسبته 

 من المستجوبٌن ككل ، فٌما اتى من هم ذو مستوى اقتصادي جٌد و ٌنتمون لهاته األسر بما نسبته 

 . من المستجوبٌن ككل 11,60%

 

 04: درجة الحرٌة  16,845: كاي مربع المحسوبة 

 0,05: مستوى الخطؤ  9,488: كاي مربع الجدولٌة 

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 04 و درجة الحرٌة تساوي 16,845 إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 4القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اكبر من الجدولٌة ، أي 9,488

 ، التً تإكد على وجود عبلقة بٌن متؽٌري طبٌعة األسلوب االتصالً داخل H1اننا نقبل الفرض 

 الذي ٌنفً هذه H0اسرة و متؽٌر مستواها االقتصادي  و بالتالً نرفض الفرض الصفري 

 .العبلقة 

 :الفرضٌة الثالثة 

 .األسلوب االتصالً  داخل األسرة ٌساهم فً االقبال على عملٌة المشاركة السٌاسٌة 



 

جدول ٌوضح العالقة بٌن األسلوب االتصالً األسري و طبٌعة ممارسة الحق  : 47جدول 

 .االنتخابً عند المبحوثٌن

           القٌام بممارسة

اسلوب       الحق االنتخابً 

 االتصال األسري    
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فً عبلقة األسالٌب االتصالٌة األسرٌة بعملٌة المشاركة السٌاسٌة عند الشاب المبحوث ، و من 

 من الشباب المستجوب ٌقوم % 44,20خبلل معطى القٌام بممارسة الحق االنتخابً إن ما نسبته 

 من المستجوبٌن اكدوا على عدم ال قٌامهم % 55,80بممارسة عملٌة االنتخاب فً حٌن ما نسبته 

 .بحقهم فً االنتخاب 

و بربط طبٌعة األسالٌب االتصالٌة كما قلنا سابقا فإن من المبحوثٌن الذٌن ٌنتمون الى اسر تتبنى 

 من مجموع المستجوبٌن و % 9,42األسلوب التساهلً كشكل لبلتصال داخلها المقدر بما نسبته 

 من المستجوبٌن ٌقرون بمارستهم % 4,35بربطها بمتؽٌر القٌام بالفعل االنتخابً فإن ما نسبته 

الفعل االنتخابً من مجموع هذه األسر ، فً حٌن كان من هاته األسر الذات األسلوب االتصالً 

 من مجموع المستجوبٌن   5,07التساهلً الذٌن ال ٌقومون بممارسة فً حقهم باالنتخاب ما نسبته 

. 

 من مجموع  %4,35اما فٌما ٌخص األسر ذات األسلوب التسلطً و التً كانت ممثلة بما نسبته 

 2,17المستجوبٌن ، فإن عبلقة ربطها بمتؽٌر المشاركة فً الفعل االنتخابً قدمت لنا أن ما نسبته 



 

 من الشباب المستجوب ككل و ممن هم ٌنتمون لهذه األسر ٌقومون بممارسة الفعل االنتخابً ، %

فً حٌن  كان بالمثل بالنسبة لشباب هاته األسر الذٌن ال ٌمارسون حقهم االنتخابً مناصفة بما 

 . من مجموع المستجوبٌن الكلً%2,17نسبته اٌضا 

فٌما ٌخص األسر التً تتبنى اسلوب اتصالً دٌمقراطً داخلها فقد ظهر انها تمثل ما نسبته 

 ، كان فً عبلقة ربط هذا األسلوب بمتؽٌر ممارسة الفعل االنتخابً قدم لنا ان ما % 86,23

نسبته من الشباب الذي ٌنتمً ألسر ذات اسلوب اتصال دٌمقراطً و هم ٌقومون بعملٌة المشاركة 

 من الشباب المستجوب ، فً حٌن من هم من هاته األسر و %37,68االنتخابٌة مقدر بما نسبته 

 من مجموع الشباب المستجوب %48,55ٌمتنعون عن ممارسة حقهم االنتخابً فقد قدر بما نسبته 

. 

 02: درجة الحرٌة  0,114: كاي مربع المحسوبة 

 0,05: مستوى الخطؤ  05,991:  كاي مربع الجدولٌة  

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 02 و درجة الحرٌة تساوي 0,114إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 2القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اصؽر من الجدولٌة ، 5,991

 ، الذي ٌنفً وجود عبلقة بٌن ممارسة الفعل االنتخابً عند الشاب و H0أي اننا نقبل الفرض 

 .طبٌعة األسلوب االتصالً داخل اسرته

 

 

 

 

 

 



 

 جدول ٌوضح العالقة بٌن متغٌر انخراط المبحوث فً المنظمات و األحزاب – 48جدول 

 : السٌاسٌة و بٌن بنمط االتصال السابد داخل اسرة الشاب 

 

 

اما فٌما ٌخص متؽٌر عبلقة األسالٌب االتصالٌة بمتؽٌر االنخراط فً األحزاب والمنظمات 

 من مجموع المستجوبٌن هم منظوون و منخرطون % 2,90السٌاسٌة ، فجدٌر الذكر بؤن ما نسبته 

 من المستجوبٌن اقروا بعدم  %97,10فً احزاب او تنظٌمات سٌاسٌة، فً حٌن  أن ما نسبته 

 .انتمابهم لمنظمة او حزب سٌاسً ما 

و بالعودة لؤلسر المستجوبٌن الشباب المعتمدة على اسلوب االتصال األسري التساهلً التً كانت 

 من مجموع المستجوبٌن ، و فً عبلقتها مع متؽٌر االنظمام لؤلحزاب و %9,42مقدر بنسبة 

المنظمات السٌاسٌة فقد كان محصورا فً الشباب المستجوب الؽٌر المنتمً لبلحزاب و المنظمات 

 ، بحكم انعدام المستجوبٌن ممن ٌنتمون لهاته األسر و  %9,42السٌاسٌة فقط و المقدر بما نسبته 

 .الذٌن ٌنتمون أو هم منخرطون فً احزاب او منظمات سٌاسٌة 

 االنخراط فً       

 طبٌعة      األحزاب و المنظمات

  اسلوب االتصال     السٌاسٌة

 األسري

 

 نعم

 

 ال     

 

 المجموع

 التكرار

 المطلق

التكرار 

 النسبً

 التكرار

 المطلق

التكرار 

 النسبً

 التكرار 

 المطلق

 التكرار 

 النسبً

 

 اسلوب تساهلً

 

-- 

 

-- 

 

13 

 

9,42% 

 

 

13 

 

 

9,42% 

 

 اسلوب تسلطً

 

01 

 

0,72% 

 

 

05 

 

3,62% 

 

06 

 

4,35% 

 

 اسلوب دٌمقراطً
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 ففً عبلقتها %4,35اما اسر المبحوثٌن ذات األسلوب االتصالً التسلطً التً قدرت نسبته 

 من مجموع %0,72بمتؽٌر االنخراط فً األحزاب و المنظمات السٌاسٌة ، فنبلحظ ان ما نسبته 

المستجوبٌن ككل و الذٌن هم ٌنتمون لهذه األسر و هم منخرطون فً احزاب او منظمات سٌاسٌة 

، فً حٌن كان الشباب المنتمً لهاته األسر و الؽٌر منخرط فً منظمات اواحزاب سٌاسة مقدرا 

  .%3,62بـ 

و فٌما ٌخص أسر المستجوبٌن الذات األسلوب اإلتصالً الدٌمقراطً فقد كانت مقدرة بما نسبته 

 من مجموع المستجوبٌن ، و فً عبلقتها بمتؽٌر انظمام الشاب للمنظمات و األحزاب 86,23%

 من الشباب المستجوب المنتمً لهاته األسر منضوٌا  %2,17السٌاسٌة ، فقد كان ما نسبته 

 من % 84,05ألحزاب او منظمات سٌاسٌة ، فً حٌن كان من شباب هاته األسر ما نسبته 

 .مجموع الشباب المستجوب كلٌا و ممن هم ال ٌنتمون ال الى منظمة او حزب سٌاسً 

 02: درجة الحرٌة  4,489:  كاي مربع المحسوبة 

 0,05: مستوى الخطؤ  5,991:  كاي مربع الجدولٌة  

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 02 و درجة الحرٌة تساوي 4,489إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 2القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اصؽر من الجدولٌة ، 5,991

 ، الذي ٌنفً  وجود عبلقة بٌن  انخراط الشاب فً H0مما ٌعنً اننا نقبل الفرض الصفري 

 .المنظمات و األحزاب السٌاسٌة  و طبٌعة األسلوب االتصالً داخل اسرته 

 إن من خبلل الجداول اعبله و االختبارات التً قمنا بها ٌتبن لنا من خبلل العبلقة االحصابٌة بٌن 

كل من متؽٌراألسالٌب االتصالٌة األسرٌة و متؽٌر درجة المشاركة السٌاسٌة عند الشاب ، انه ال 

ٌوجد عبلقة بٌن المتؽٌرٌن من خبلل المإشرات واألبعاد المقاسة سواء بربط متؽٌر طبٌعة 

األسلوب اإلتصالً األسري و متؽٌر ممارسة الفعل االنتخابً أو من من خبلل العبلقة اٌضا بٌن 

 . تؤثٌر متؽٌر األسلوب االتصالً األسري و  متؽٌر االنخراط فً المنظمات و األحزاب السٌاسٌة 

 

 



 

 : الفرضٌة الرابعة 

   داخل األسرة فً ترسٌخ المسار سابدٌوجد عبلقة  لطبٌعة األسلوب االتصالً ال

 .  عند الشبابلمواطنةل يقٌمال

جدول ٌوضح العالقة بٌن األسالٌب االتصالٌة األسرٌة و شكل القٌام  : 49الجدول رقم 

 :بالواجبات العامة من طرف الشاب 

       القٌام بالواجبات العامة
 طبٌعة         المفروضة 
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 من المبحوثٌن ٌقوم بواجباته العامة  %78,26فٌما ٌخص الجدول اعبله ٌتضح ان ما نسبته 

 . ٌقرون بعدم قٌامهم بمعظم هاته الواجبات% 21,74المفروضة علٌه ،فً حٌن حوالً 

و فً عبلقة متؽٌر األسالٌب االتصالٌة السرٌة و عبلقتها بمتؽٌر القٌام بالواجبات العامة 

 من %9,42المفروضة ، نرى ان شباب األسر ذات األسلوب االتصالً التساهلً المقدرة بنسبة 

مجموع المستجوبٌن و بربطها بمتؽٌر القٌام بالواجبات العامة المفروضة للشاب ، قد كانت 

 من شباب هاته األسر ٌقوم بواجباته % 5,80فما نسبته : اجابات الشباب المستجوب كاآلتً 

 من شباب هاته األسر المستجوب اقر بعدم %3,62العامة المفروضة علٌه ، فً حٌن ما نسبته 

 .قٌامه بواجباته العامة المفروضة علٌه

اما فٌما ٌخص شباب األسر المستجوب الذي تمتاز كونها ذات اسلوب اتصالً تسلطً ، و فً 

عبلقتها بمتؽٌر قٌام الشاب المبحوث بالواجبات العامة المفروضة علٌه ، فإن ما نسبته حوالً 



 

 من المستجوبٌن اكدوا قٌامهم بواجباتهم المفروضة علٌهم ، فً حٌن كانت اجابات 2,90%

 . من الشباب المبحوث %1,45الشباب الذي اقر بعدم قٌامه بهاته الواجبات بحوالً نسبة 

اما اسر الشباب المستجوب ذات األسلوب االتصالً الدٌمقراطً و فً عبلقة هذا األسلوب بمتؽٌر 

 من مجموع الشباب المستجوب ككل و  %69,56القٌام الواجبات العامة المفروضة فما نسبته 

المنتمً لهاته العاببلت اقر بقٌامه بالواجبات العامة المفروضة علٌه ، فً حن كان الشباب 

المنتمً لهاته العاببلت و الذي اقر بعد قٌامه بؤؼلب هاته الواجبات المفروضة ، فقد كان مقدرا 

 .  من مجموع الشباب المستجوب ككل  %16,66بما نسبته 

 03,018:  كاي مربع المحسوبة 

 

 02: درجة الحرٌة 

 

 05,991:  كاي مربع الجدولٌة  

 

 0,05: مستوى الخطؤ 
 

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 02 و درجة الحرٌة تساوي 3,018إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 2القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اصؽر من الجدولٌة ، 5,991

 ، الذي ٌنفً  وجود عبلقة بٌن طبٌعة األسلوب H0مما ٌعنً اننا نقبل الفرض الصفري 

 .االتصالً داخل اسرة الشاب المبحوث و قٌام المبحوث بواجباته العامة المفروضة علٌه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول ٌوضح العالقة بٌن األسالٌب االتصالٌة  األسرٌة بطبٌعة شكل المطالبة – 50 جدول 

 :بالحقوق عند الشاب

 

اما فٌما ٌخص متؽٌر عبلقة األسالٌب االتصالٌة بمتؽٌر شكل مطالبة الشاب بحقوقه ، فجدٌر 

 من مجموع المستجوبٌن ٌرون فً استعمال العنؾ كوسٌلة للمطالبة و %7,42الذكر بؤن ما نسبته 

 من المستجوبٌن اقروا اعتمادهم على  %34,78انتزاع حقوقهم ، فً حٌن  أن ما نسبته 

  %57,98الوساطات و المعارؾ ، فً حٌن كانت نسبة الذٌن ٌعتمدون األطر القانونٌة بما نسبته 

 .من المستجوبٌن 

و بالعودة لؤلسر المستجوبٌن الشباب المعتمدة على اسلوب االتصال األسري التساهلً التً كانت 

 من مجموع المستجوبٌن ، و فً عبلقتها مع متؽٌر شكل المطالبة بالحقوق %9,42مقدر بنسبة 

  ممن ٌعتمدون على العنؾ من مجموع  %2,17من طرؾ الشباب فقد كان مقدرا بما نسبته 

المستجوبٌن ككل و من هم منتمون لهاته األسر، و بالمساواة معه كان اٌضا شباب  هاته األسر 

 من مجموع المستجوبٌن ، % 2,17ممن ٌرون فً استعمال الوساطات حبل للمطالبة بحقه بنسبة 

اما فٌما ٌخص من ٌعتمدون على األسالٌب و األطر القانونٌة فً المطالبة بحقوقهم من هاته األسر 

 .من مجموع المستجوبٌن ككل %5,07فقد كان مقدرا بما نسبته 

       طبٌعة     شكل
 طبٌعة       المطالبة 

 األسلوب        بالحقوق
   االتصالً

          األسري

 
 استعمال العنؾ

 
 استخدام الوساطات

 
 االطار القانونً

 

 
 المجموع

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 
 اسلوب تساهلً

 
03 

 
%2.17 

 
03 

 
%2.17 

 
07 

 
5,07% 

 

 
   13  

 
9,42% 

 

 
 
 

 
 

 اسلوب تسلطً
 

02 

 
 

 

%1.45 

 

03 

 
 

 

%2.17 

 

01 

 
 

 
0,72% 

 

 

06 

 

4,35% 
 

 
 اسلوب دٌمقراطً

 
05 

 
 

 
%3,62 

 
42 

 
 

 
%30.43 

 
72 

 
%52.17 

 
119 

 
86,23% 

 
 المجموع

 
10 

 
 

 
%7.24 

 
48 

 
 

 
%34.78 

 
80 

 
 

 
%57.98 
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100% 

 



 

 ففً عبلقتها %4,35اما اسر المبحوثٌن ذات األسلوب االتصالً التسلطً التً قدرت نسبته 

 من مجموع المستجوبٌن ككل و %1,45بمتؽٌر شكل المطالبة بالحقوق ، فنبلحظ ان ما نسبته 

الذٌن هم ٌنتمون لهذه األسر ٌستخدمون العنؾ فً المطالبة بحقوقهم ، فً حٌن كان الشباب 

المنتمً لهاته األسر والذي ٌعتمد على الوساطات كطرٌقة للمطالبة بحقوقه مقدرا بما نسبته 

 من مجموع المستجوبٌن ، فً حٌن كان الشباب المنتمً لهاته األسر و المإمن بالمطالبة 2,17%

 . من مجموع المستجوبٌن ككل %0,72بحقوقه بشكل قانونً مقدر بما نسبته 

و فٌما ٌخص أسر المستجوبٌن الذات األسلوب اإلتصالً الدٌمقراطً فقد كانت مقدرة بما نسبته 

 من مجموع المستجوبٌن ، و فً عبلقتها بمتؽٌر شكل مطالبة الشباب بحقوقه ، فقد كان 86,23%

 من الشباب المستجوب المنتمً لهاته األسر ٌرى فً العنؾ اآللٌة النسب  %3,62ما نسبته 

 من مجموع الشباب %30,43للمطالبة بحقه، فً حٌن كان من شباب هاته األسر ما نسبته 

المستجوب كلٌا مقرا انه ٌعتمد على الوساطات فً المطالبة بحقوقه ، و كان من شباب هاته األسر 

 من مجموع الشباب المستجوب  %52,17المعتمد على األطر القانونٌة للمطالبة بحقوقه ما نسبته 

. 

 

 04درجة الحرٌة  14,509:  كاي مربع المحسوبة 

 0,05: مستوى الخطأ  9,488:  كاي مربع الجدولٌة  

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 04 و درجة الحرٌة تساوي 14,509إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 4القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اكبر من الجدولٌة ، أي 9,488

 ، التً تإكد على وجود عبلقة بٌن طبٌعة األسلوب االتصالً داخل اسرة و H1اننا نقبل الفرض 

طرٌقة او شكل المطالبة بالحقوق المهضومة عند المبحوث  و بالتالً نرفض الفرض الصفري 

H0.  

 



 

 جدول ٌوضح العالقة بٌن األسالٌب االتصالٌة األسرٌة و منظور شكل التعامل – 51الجدول رقم 

 :مع اآلخر عند الشاب 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       شكل
         التعاٌش مع 
 طبٌعة      اآلخر 

 األسلوب      المختلؾ    
   االتصالً 

        األسري

 عدم تقاسم و 
االشتراك الحٌز  

 المعاش

 
 ال اعٌره اي اهتمام

 

 
 احترام متبادل

 

 
 المجموع
 

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 التكرار
 المطلق

 التكرار
 النسبً

 
 اسلوب تساهلً 

 
02 

 
%1.45 

 
04 

 
%2.90 

 
07 

 
5,07% 
 

 
13 

 

 
9,42% 

 

 
 اسلوب تسلطً

 
02 

 
%1.45 

 
01 

 
0,72% 
 

 
03 

 
%2.17 

 
06 

 

 
4,35% 
 

 
 اسلوب دٌمقراطً

 
06 

 
4,35% 

 
15 

 

 
%10.86 

 
98 

 
%71.01 

 
119 

 
86,23% 

 
 المجموع

 

10 

 

 

%7.24 

 

20 

 

 
%14.49 

 

108 

 

 
%78,26 

 

138 

 

 

100% 
 

 

اما فٌما ٌخص متؽٌر عبلقة األسالٌب االتصالٌة بمتؽٌر شكل مطالبة الشاب بحقوقه ، فجدٌر 

 من مجموع المستجوبٌن ٌرفضون تقاسم حٌز عٌشهم مع مواطنً %7,42الذكر بؤن ما نسبته 

 من المستجوبٌن  %14,49بلدهم المختلفٌن عنهم فً الدٌانة و العرق ، فً حٌن  أن ما نسبته 

اقروا برأٌهم بعدم اعطاء اهمٌة لهإالءاألفراد المختلفٌن عنهم فً الدٌن و االثنٌة من نفس 

مواطنٌهم ، فً حٌن كانت نسبة الذٌن رأوا فً ضرورة وجود نوع من االحترام المتبادل ما نسبته 

 . من المستجوبٌن ككل 78,26%

و بالعودة لؤلسر المستجوبٌن الشباب المعتمدة على اسلوب االتصال األسري التساهلً التً كانت 

 من مجموع المستجوبٌن ، و فً عبلقتها مع متؽٌر النظرة الى شكل التعامل %9,42مقدر بنسبة 

  ممن ٌقرون بعدم اتفاقهم  %1,45مع اآلخر المختلؾ من طرؾ الشباب فقد كان مقدرا بما نسبته 

على تقاسم حٌزهم المعاش مع مواطن بلدهم المختلؾ عنهم فً الدٌن و العرق من مجموع 

المستجوبٌن ككل و من هم منتمون لهاته األسر، و كان من شباب هاته األسر ممن ٌقرون فً بعد 

 من مجموع % 2,90االء أو اعارة اي اهتمام للمختلؾ االخر من مواطنً بلدهم بنسبة 

المستجوبٌن ، اما فٌما ٌخص من ٌرون فً ضرورة االحترام المتبادل كشكل لنظرته فً تعامله و 



 

عٌشه مع مواطنً بلده المختلفٌن فً الدٌن و العرق من شباب هاته األسر فقد كان مقدرا بما 

 .من مجموع المستجوبٌن ككل %5,07نسبته 

 ففً عبلقتها %4,35اما اسر المبحوثٌن ذات األسلوب االتصالً التسلطً التً قدرت بما نسبته 

بمتؽٌر شكل التعامل مع اآلخر المختلؾ من نفس مواطنً المختلفة دٌاناتهم و اعراقهم ، فنبلحظ 

 من مجموع المستجوبٌن ككل و الذٌن هم ٌنتمون لهذه األسر فً شكل %1,45ان ما نسبته 

تعاملهم مع مواطنً بلدهم المختلفة دٌانتهم و عرقهم ٌرون انهم ال ٌوافقون ان ٌقاسموهم حٌز 

عٌشهم ، فً حٌن كان الشباب المنتمً لهاته األسر والذٌن ال ٌعٌرون اي اهتمام لهإالء المختلفٌن 

 من مجموع المستجوبٌن ، فً حٌن كان الشباب %0,72عنهم من بنً وطنهم ممثبل بما نسبته 

المنتمً لهاته األسر و المإمن بالمطالبة بضرورة  وجود نوع من االحترام المتبادل فً تعاملهم 

 . من مجموع المستجوبٌن ككل %2,17مع تلك الفبة مقدرا بما نسبته 

و فٌما ٌخص أسر المستجوبٌن الذات األسلوب اإلتصالً الدٌمقراطً فقد كانت مقدرة بما نسبته 

 من مجموع المستجوبٌن ، و فً عبلقتها بمتؽٌر شكل تعامل الشباب مع مواطنً بلدهم 86,23%

 من الشباب المستجوب المنتمً لهاته  %4,35المختلفة دٌانتهم و عرقهم ، فقد كان ما نسبته 

األسر ٌرى أنه ال ٌقبل فً معاملته لتلك الفبة من مواطنٌه ان ٌقاسمهم حٌز عٌشه ، فً حٌن كان 

 من مجموع الشباب المستجوب كلٌا قد اقر ان تعامله مع %10,86من شباب هاته األسر ما نسبته 

اآلخر المختلؾ ٌتصؾ بالبل مباالة و عدم اعطاء اهتمام لذلك الفرد ، و كان من شباب هاته األسر 

من الشباب الذي ٌرى فً ضرورة التعامل مع مواطنً بلده المختلفة دٌانتهم و اعراقهم بشكل من 

 . من مجموع الشباب المستجوب  %71,01االحترام المتبادل ما نسبته 

 12,167:  كاي مربع المحسوبة 

 

 04: درجة الحرٌة 

 

 9,488:  كاي مربع الجدولٌة  

 

 0,05: مستوى الخطؤ 

 

 

 و باختبار كاؾ تربٌع نقرأ 04 و درجة الحرٌة تساوي 12,167إن قٌمة كاي المحسوبة تساوي 

 ، نجد ان كاي الجدولٌة تساوي 0,05 و مستوى الخطؤ 4القٌمة الواقعة عند تقاطع درجة الحرٌة 

 ، و بمقارنة كاي الجدولٌة مع كاي المحسوبة ، نجد ان المحسوبة اكبر من الجدولٌة ، أي 9,488



 

 ، التً تإكد على وجود عبلقة بٌن طبٌعة األسلوب االتصالً داخل اسرة و H1اننا نقبل الفرض 

طرٌقة او شكل المعاملة و التعاٌش مع اآلخر المختلؾ فً الدٌن و االثنٌة  و بالتالً نرفض 

 . النافً لوجود عبلقة بٌنهما H0الفرض الصفري 

ٌتبٌن لنا من خبلل العبلقة االحصابٌة بٌن متؽٌر شكل العبلقة  بٌن طبٌعة األسلوب االتصالً   -  

 داخل األسرة و بٌن متؽٌر مبادئ و آلٌات المسار القٌمً للمواطنة عند الشاب ، انه ال ٌوجد سابدال

عبلقة احصابٌة بٌن متؽٌر االسلوب اإلتصالً األسري و القٌام بالواجبات العامة المفروضة فً 

حٌن تحققت الفرضٌة من خبلل مإشري المتؽٌرٌن سواء على مستوى العبلقة بٌن شكل اسلوب 

اإلتصال األسري و متؽٌر المطالبة بالحقوق من طرؾ الشاب ، أو من خبلل العبلقة بٌن شكل 

األسلوب االتصالً األسري و بٌن شكل التعامل مع المختلؾ اآلخر من نفس مواطنً دولة 

 .الشباب المبحوث ممن تختلؾ دٌانتهم و اعراقهم عنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : االستنتاجات العامة 

من خبلل دراستنا حول االتصال األسري و قٌم مواطنة ، بشقٌه النظري و المٌدانً تمكنا من 

 : الحصول على عدٌد من االستنتاجات الهامة و المفٌدة التً ٌمكن ان ندرجها كاآلتً 

لقد كانت عٌنة دراستنا المستقاة من حً تٌجدٌت مقاربة للنسب التمثٌل حسب الجنس  -

للمجتمع الكلً لبلدٌة مستؽانم ، ٌمكن استنتاج ان معطى الجنس متؽٌر هام فً عملٌة 

التؤثٌر و التؤثر بالمعطى االتصالً داخل األسرة من حٌث المكانة االجتماعٌة للفرد داخل 

 .اسرته و تحكمه فً السلطة و ادارة عملٌة االتصال حسب جنسه 

ارتفاع المستوى التعلٌمً كما اشرنا ٌلعب دورا فً ادراك اكثر آللٌات االتصال األسري و  -

 % 68,1ادراك مفهوم و طبٌعة عملٌة المشاركة السٌاسٌة و تقدٌم مفاهٌم للمواطنة ذلك ان 

 ممن هم ٌحملون مستوى ثانوي ، و ما % 21,7ٌحملون مستوى جامعً و تلٌها ما نسبته 

، و بالتالً تمكنوا من التحكم باالستمارة بشكل جٌد  ذوو مستوى متوسط % 10,2نسبته 

نبلحظ ارتفاع المستوى التعلٌمً لعٌنتنا بسبب مختلؾ المتؽٌرات التً شهدها المجتمع 

الجزابري كإجبارٌة التعلٌم و مجانٌته و توفٌر المإسسات المختلفة فالحً لوحده ٌحتوي 

 . متوسطات و ثانوٌة 3على 

ٌمكن اعتبار و االستنتاج احد األمور األساسٌة هو ارتفاع متوسط سن الزواج عند الشباب  -

 على ان متوسط سن الزواج عند الذكور قاربت 2008الجزابري فكما اثبت احصاء سنة 

 سنة هذا ٌدل على الحالة االقتصادٌة التً 29 سنة اما بالنسبة لبلناث فقد كان 33سن 

ٌعٌشها العدٌد من الشباب المبحوث الذي ال تمكنه ظروفه االجتماعٌة و االقتصادٌة من 

االرتباط فً السن الذي حددناه حٌث بلؽت نسبة العزاب فً عٌنتنا المحصورة بٌن سنً 

  وهذا ٌدل على % 13 فً حٌن كانت نسبة المتزوجٌن % 86,2 سنة حوالً 32 الى 18

  .% 0,7الفرق الشاسع بٌن النسبٌتن ، فً حٌن كانت نسبة المطلقٌن من عٌنتنا 

إن وجود اخوة داخل المجال األسري ٌلعب دورا فً التؤثٌر على المعطى االتصالً ،  -

فالعبلقة بٌن اإلخوة فً الجزابر كباقً دول العالم العربً متؤثرة بطبٌعة العبلقة و أشكال 

الحوار و االتصال بٌن اآلباء فٌما بٌنهم و بٌن أبنابهم ، ٌرث األبناء األكبر سنا السلطة فً 

حال ؼٌاب األب أو وفاته و ٌتحكمون فً اؼلب األحٌان بشإون األسرة و بالتالً 

 .ٌتحكمون اٌضا فً مجال االتصال األسري

نستنتج من خبلل دراستنا ان شكل األسرة الممتدة مازال ٌشؽل حٌزا فً مجتمعنا  -

المستؽانمً ، على مستوٌٌن بوجود أحد افراد العابلة ممن ٌقطنون مع األسرة النواة من 

 ، فً حٌن شكل ممن وضوحوا % 21ؼٌر افرادها الربٌسٌٌن فً اسر المستجوبٌن بنسبة 

 ، أما على مستوى  الثانً % 79ان اسرهم تحتوي على اعضاء األسرة األم فقط ما نسبته 

 من افراد عٌتنا وضحوا ان اخوتهم المتزوجٌن ٌقطنون  %29,7نبلحظ ان ما نسبته 

رفقتهم بالمسكن العابلً ، مستنتجٌن نرى ان العابلة الممتدة لم تؽب عن واقع المجتمع 



 

الجزابري و لو بتراجعها الملحوظ و الكبٌر اال انها ما زالت قابمة بتؽٌر ملحوظ فً 

 .نشاطاتها و ادوار افرادها التقلٌدٌة

المستوى االقتصادي ألسر مجتمعنا المبحوث تبٌن شكل الحً و عمقه الشعبً ، فاؼلب  -

سكان الحً ممن استجوبنا افراده ٌعودوون لؤلسر متوسطة الدخل ممن ٌعمل اباإهم و 

معٌلوهم موظفٌن أو صٌادٌن او تجار أو اعماال حرة مختلفة و هناك حتى من هم من ابناء 

 ، و (%9,4)البطالٌن و المسجونٌن ، فٌمثل ذوو المستوى االقتصادي الضعٌؾ ما نسبته 

 ، فً حٌن من (%75,4)ٌمثل ممن هم من اسر ذات مستوى اقتصادي متوسط ما نسبته 

  .(%15,2)هم من مستوى اقتصادي جٌد فٌمثلون 

تلعب طبٌعة العبلقة االتصالٌة داخل األسرة دورا فً التؤثٌر على الشاب فً فترة مراهقته  -

و تنشبته من ناحٌة االٌجاب او السلب فاالستقرار األسري ٌنمً ملكات الشاب و ٌصنع 

استقراره النفسً و االجتماعً ، و تتحدد من خبلل شكل السلطة و العبلقة المبنٌة بٌن 

  هم ممن تمتاز % 12,3الوالدٌن فً اؼلب األحٌان ، قدمت لنا الدراسة أن ما نسبته 

 ممن تتصؾ % 22,5طبٌعة عبلقات والدٌهم كونها تتسم بالبلمباالة ، فً حٌن ما نسبته  

عبلقة والدٌهم بسلطة احدهما ، فً حٌن تتسم من من هم طبٌعة عبلقات والدٌهم متسمة 

 .% 65,2بالحوار و الدٌمقراطٌة بما نسبته 

 من العٌنة المدروسة و % 57,2فٌما ٌخص وجود اهتمامات والدٌة مشتركة ، ما نسبته  -

المستجوبة ٌرون انه هناك اهتمامات ثقافٌة مشتركة بٌن والدٌهم ، فً حٌن ان البقٌة و 

 من العٌنة المدروسة ٌرون ان عبلقة والدٌهم ال تعرؾ وجودا % 42,8المقدرة بما نسبته 

 .إلهتمامات ثقافٌة و فكرٌة مشتركة بٌن كلى الطرفٌن 

ٌلعب التلفزٌون دورا هاما فً عمٌة الؽرس القٌمً و التؤثٌر على شكل السلوك و طبٌعة  -

دوره فً اكساب األسرة المستؽانمٌة شكبل جدٌدا لبلتصال العبلقات بٌن افراد األسرة ، و 

و مسار انتقاله من اتصال ذو شكل عمودي الى اتصال ذو شكل افقً فً اؼلب األسر ، 

  من والدي افراد المبحوثٌن ٌشتركون فً كون ان والدٌهم لهم نفس % 44,9فما نسبته 

االهتمامات فً مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة فً حٌن ان البقٌة ال ٌشترك اولٌاإهم فً 

  . % 55,1مشاهدة نفس القنوات و البرامج التلفزٌزنٌة بما نسبته 

إن طرٌقة حل الخبلفات األسرٌة داخل أي اسرة تدل على طرٌقة او نمط األسلوب  -

 من % 31,90االتصالً السابد داخل أسر المستجوبٌن ، مستنتجٌن هذا فإن ما نسبته 

  %34,80اولٌاء المبحوثٌن ٌقوم احدهما بفرض رأٌه على اآلخر فً خبلفاتهم ، فً حٌن 

ٌعتمدون األسلوب الدٌمقراطً و تكون نجاعة فً حل المشكل باتفاق الطرفٌن على حل 

 من اولٌاء المستجوبٌن  ٌقومان بتجنب مواضٌع  %33,30وسط ، فً حٌن ما نسبته 

الخبلؾ و بالتالً نرى داللة على وجود النمط االتصالً التساهلً او البلمباالة فً حل 

 . خبلفاتهم و اٌجاد طرٌقة اتصالٌة فعالة فً حل الخبلفات و المشاكل 



 

اثبتت الدراسة أن الوالد مازال لحد اآلن هو الشخص المسإول عن ادارة مصارٌؾ  -

 ، فً %62.33األسرة فقد كانت نسبة األسر التً ٌدٌر فٌها الوالد المصارٌؾ مقدرة بنسبة 

 من اسر المبحوثٌن تتولى فٌها األم مصارٌؾ اسرتها و هذا نتٌجة %13.00حٌن أن 

مختلؾ التؽٌرات االجتماعٌة و السٌاسٌة و االقتصادٌة التً عرفها مجتمعنا الجزابري 

كحروج المرأة لعمل و تؽٌر دورها من مجرد فرد ٌقوم بعملٌة التربٌة الى فرد مساهم فً 

 من األسر التً نرى فٌها تعاونا و اشتراكا فً %23.09عملٌة ادارة األسرة ، و ما نسبته 

وظٌفة ادارة المصارٌؾ األسرٌة كشكل ٌضمن التعاون و التراضً بٌن الوالدٌن و ٌدل 

على وجود شكل من الدٌمقراطٌة و الحوار المتبادل و اإلتفاق فً القٌام بهاته العملٌة ، فً 

 . كانت اجاباتهم بآخر % 0,7حٌن ان 

نرى تحول نمط الضبط األسري داخل األسرة الجزابرٌة الى شكل اكثر تفهما ، و تراجع  -

شكل فرض النظام داخل األسرة من آلٌة القمع و الضرب التً كانت تعرفها العاببلت 

 من اسر %64.4التقلٌدٌة الى شكل دٌمقراطً ٌتسم بالمحاورة و االقناع فما نسبته 

المبحوثٌن تؤكد استخدامها األسلوب الدٌمقراطً فً التعامل مع المبحوث فً  عملٌة 

الضبط االجتماعً فً حٌن نرى ان األسر التً ما زالت تعتمد على اسلوب تسلطً فهً 

مصنفة الى اسلوبٌن فً عملٌة الضبط كانا من خبلل اعتماد اسلوب الضرب و الشتم بنسبة 

 فٌما ٌخص اسلوب التهدٌد و الترهٌب ، اما %18.1و بنسبة قدرت بـ  %13.00مقدرة بـ 

فٌما ٌخص اسلوب االتصال التساهلً فقد كانت األسر التً تعتمد هذا األسلوب مصنفة من 

  .%1,4خبلل اعتمادها على اسلوب ضبط معتمد على البلمباالة بنسبة قدرت بـ 

اسلوب االتصال الدٌمقراطً هو األكثر انتشارا داخل األسر الجزابرٌة المبحوثة بما نسبته  -

، اما اسلوب االتصال األسري التساهلً فهو ثانً اسلوب اتصالً منتشر فً %  83,3

 ، فً حٌن ٌاتً اسلوب االتصال األسري التسلطً %9,40األسر المبحوثة بنسبة مقدرة بـ 

  .%07,20ثالثا بنسبة مقدرة بـ 

ٌمكن استنتاج تراجع دور األخ األكبر فً التدخل فً شكل و نمط لبس و عٌش الشباب  -

من الشباب ال %58,7بالنسبة للعابلة الجزابرٌة حدٌثا مقارنة باصولها التقلٌدٌة ، فما نسبته 

ٌتدخل اخوتهم األكبر ابدا فً اختٌاراتهم الحٌاتٌة و فً شكل لباسهم ، فً حٌن ان ما نسبته 

 من الشباب الذٌن ٌتدخل اخوتهم األكبر فً فرض نوع معٌن من النمط المعٌشً 24,60%

و اللباس علٌهم احٌانا فقط ٌعنً لٌس دابما ، اما من هم من الشباب و ٌتدخل اخوتهم 

  .%16,70األكبر فً نمط عٌشهم و فً شكل لباسهم دوما بما نسبته 

 من الشباب ٌرى بؤنه لم ٌحصل على كافة حقوقه كمواطن جزابري  %52,2إن ما نسبته  -

 ٌرون انهم %47,8من خبلل ما ٌكفله له القانون و الدستور ، فً حٌن ان ما نسبته 

 . استفادوا من معظم حقوقهم كمواطنٌن جزابرٌٌن 



 

 من الشباب المستجوب ٌرى بؤنه ٌقوم بما ٌملٌه علٌه القانون من % 78,30ما نسبته  -

 منهم ٌقر بعدم قٌامه بمختلؾ واجباته %21,70واجبات مفروضة علٌه ، فً حٌن أن 

 .المنوطة به 

نستنتج من خبلل دراستنا عدم الرضى من قبل الشباب على تقسٌم خٌرات الوطن و  -

 من الشباب المستجوب ٌرى بؤنه ال ٌعٌش فً %73,20االستفادة من حقوقه ، فما نسبته 

 فقط % 26,8اطار من العدالة االجتماعٌة ، فً حٌن كان من المجٌبٌن باالٌجاب ما نسبته 

 .الذٌن ٌرون انهم ٌعٌشون نوعا من العدالة االجتماعٌة داخل مجتمعهم و  وطنهم 

 من الشباب ٌإمن بؤن انسب السبل  %56,5نستنتج من خبلل دراستنا ان ما نسبته  -

للمطالبة بحقوقه تكون باستعمال الطرق القانونٌة المختلفة ، فً حٌن نبلحظ بقاء االعتماد 

على انساق البنى التقلٌدٌة كالقرابة و الوساطات االجتماعٌة و ؼٌرها أي االعتماد على 

المعارؾ و الوساطات كما وصفناها فً بحثنا كشكل مبلحظ للمطالبة و استرجاع الحقوق 

 من الشباب المبحوث ، فً حٌن ان العدٌد من الشباب ٌعتمد  %38,4فكان ممثبل بما نسبته 

  %05,10على طرق تتسم بالعنؾ فً المطالبة و استرجاع الحقوق و قد كان بما نسبته 

 .من الشباب المبحوث 

 من الشباب المبحوث ٌإمن باهمٌة % 81,90نستنتج من خبلل دراستنا ان ما نسبته  -

 ال ٌرون وجود %18,10المجتمع المدنً و ضرورته فً قٌام دولة راشدة فً حٌن أن 

ضرورة له أو اهمٌة ، رؼم هذا و النسبة المرتفعة من الذٌن ٌقرون باهمٌة المجتمع المدنً 

 فقط من المبحوثٌن الشباب من هم % 09,4اال انه فً مجتمعنا المدروس ما نسبته 

 ال  %90,60منضوون داخل جمعٌات و ٌمارسون العمل الجمعوي ، فً حٌن ما نسبته 

 .ٌنضوون او ٌمارسون اي عمل جمعوي أو ضمن مإسسة مجتمع مدنً 

نستنتج التقارب الملحوظ بٌن الشباب الممارس للعملٌة االنتخابٌة أو الحق االنتخابً و  -

 من الشباب اقر بممارسته  %55,10الشباب العازؾ عن هذه الممارسة ، فما نسبته 

 من الشباب ابدى رفضه % 44,90للعملٌة االنتخابٌة و االقتراع ، فً حٌن ان ما نسبته 

للمارسة عملٌة االنتخاب ، مبدٌا مختلؾ األسباب و الحجج منهم من ابدى عدم امتبلكه 

لبطاقة االنتخاب فٌما ابدى البقٌة من الممانعٌن ان الممانعة هً شكل و آلٌة لرفض 

 .السٌاسات المتبعة و عدم رضاه عن واقعه الذي ٌعٌشه 

وجود عزوؾ عن الممارسة السٌاسٌة خاصة من خبلل العمل السٌاسً و الحزبً فما  -

 من الشباب ؼٌر منظوٌن او منخرطٌن فً العمل الحزبً و ال حتى %97,10نسبته 

المنظمات السٌاسٌة المختلفة ، فٌما كانت نسبة الشباب الممارس للعمل الحزبً نسبة 

 . فقط من الشباب المستجوب % 02,90بسٌطة مقدرة بحوالً 

ما زلنا بعٌدٌن جدا عن تحقٌق احد اهم مبادئ المواطنة و التً ترى ضرورة وجود  -

المساواة بٌن الجنسٌن كشكل اساسً من الٌات المواطنة و عدم التفرٌق على اساس الجنس 



 

 من الشباب المستجوب ال ٌوافقون على مبدأ تحقٌق المساواة بٌن % 68,10فما نسبته 

  . % 31,90الجنسٌن فً حٌن كانت نسبة الموافقٌن 

رؼم فتح باب المشاركة السٌاسٌة للمرأة و الضمانات التً قدمتها السلطة الجزابرٌة لها و  -

الولوٌات فً العمل السٌاسً و التمثٌلً اال أن نظرة الشباب المبحوث الرافض لفتح باب 

 من المستجوبٌن  %56,50المشاركة السٌاسٌة للمرأة مرتفع بالنسبة للموافقٌن فما نسبته 

 من المستجوبٌن ال %43,50ٌرفضون ممارسة المراة للعمل السٌاسً ، فً حٌن ما نسبته 

 .ٌرون مانعا فً ممارسة المراة للعمل السٌاسً

فً ما ٌخص التعامل مع اآلخر المختلؾ سواء فً الدٌانة او العرق من نفس مواطنً  -

 من الشباب المستجوب ٌرى ضرورة التعامل معهم %78,30دولته ، نرى ان ما نسبته 

 المستجوبٌن عن % 14,50بشكل متبادل من االحترام المتبادل ، فً حٌن اوضح ما نسبته 

عدم إالبهم االهتمام له أو به ، اما الرافضون له و لمقاسمته حٌز عٌشهم و مجالهم العام و 

 . من المستجوبٌن 07,20االجتماعً فقد كانت نسبتهم 

فً عبلقة الربط بٌن اسالٌب االتصال األسرٌة و االهتمام بالشاب فً حاالت التؤخر و  -

الؽٌاب ، نستنتج أن األسر ذات األسلوب االتصالً الدٌمقراطً هً األكثر اهتماما 

 من الشباب المستجوب اكد ان %69,56بؤفرادها بالنسبة لبقٌة األسر فكان ان ما نسبته 

اسرته دوما ما تسؤل عنه فً حالة ؼٌابه او تؤخره عند دخول البٌت ، فً حٌن كانت األسر 

ذات الطابع االتصال التساهلً و التسلطً اقل اهتماما فكان من هاته األسر من ٌهتم دوما 

 فً األسر الذات اسلوب اتصالً تساهلً %6,52بشاب فً حالة تؤخره و ؼٌابه لم ٌتعدى 

 .  فً األسر ذات األسلوب االتصالً التسلطً %2,9فً حٌن لم تتعدى هذه النسبة  

اكثر األسر التً تعرؾ تحررا فً اتخاذ القرارات و اختٌارات الشباب فً طرق العٌش و  -

اختٌار اللباس هً اسر الشباب ذات األسلوب االتصالً الدٌمقراطً، من خبلل اجاباتها 

 من المبحوثٌن ، فً %52,17بعدم تدخل األخ األكبر أبدا فً هذه االختٌارات ، بما نسبته 

حٌن كان األسر ذات األسلوب التصالً التساهلً التً تمتاز بكونها تمنح الحرٌة للشاب او 

 ، فً حٌن %4,34الشابة فً اختٌار نمط العٌش و اللباس من طرؾ األخ األكبر لم تتعدى 

كانت األسر ذات طبٌعة االتصال األسري التسلطً ممن تعرؾ هذا النوع من الحرٌة لم 

 . من المستجوبٌن %2,91تتجاوز ما نسبته 

ما زال العدد كبٌر من الشباب الجزابري لم ٌعً بعد ماهٌة مفهوم المواطنة او اشكال  -

تجسدها او االلمام بمبادبها ، اما المدركون لها فً اؼلبٌتهم ٌرونها باعتبارها مجموعة القٌم 

 .القابمة على احترام الحق و الواجب و احترام اآلخرٌن 

فً تؤثٌر المستوى التعلٌمً بارتفاعه او انخفاضه فً طبٌعة تبنً األسرة المستؽانمٌة  -

ألسلوب إتصالً معٌن ، فقد كان اسلوب االتصال الدٌمقراطً هو األسلوب األكثر تمثٌبل 

فً دراستنا و كان اباء الشباب المبحوث ممن هم امٌون اكثر تمثٌبل لهذا النمط بحٌث 

كانت أسر الشباب ذات االسلوب االتصالً الدٌمقراطً ممن اباإها امٌون ممثلة بؤعلى 



 

 ، و حتى ممن امهاتهم من مستوى تعلٌمً امً و هم من هاته %34,05نسبة مقدرة بـ 

 ، اما اسر المبحوثٌن التً لها اسلوب اتصال تسلطً فلم  %43,47األسر مقدرة اٌضا بـ 

ٌتجاوزمستوى تعلٌمً البابهم المستوى األمً كمستوى تعلٌمً فً حٌن امهاتهم لم 

ٌتجاوزن المستوى التعلٌمً المتوسط  كاعلى مستوى بنسبة لؤلسر التسلطٌة ، و بالتالً 

ٌمكن القول ان المستوى التعلٌمً المرتفع ال ٌمكن له دوما ان ٌكون مساهما فً تبنً 

األسرة لطبٌعة اتصالٌة معٌنة و انه ال ٌمكن ان ٌعكس دوما اسلوبها الذي تتبناه فً شكل 

 .اتصال افرادها فٌما بٌنهم 

األسر ذات المستوى االقتصادي المتوسط هً اكثر األسر تبنٌا لنمط االتصال األسري  -

الدٌمقراطً من ؼٌرها من األسر ذات المستوٌات االقتصادٌة األخرى ، بتمثٌل قدر بما 

 . من افراد عٌنتنا المستجوبٌن % ّ 71,01نسبته 

 من األسر تمتاز كونها ذات طابع اتصالً دٌمقراطً فإن نسبة %86,23رؼم أن ما نسبته  -

 و قد فاقت هذه %48,55الممتنعٌن عن ممارسة الفعل االنتخابً من هذه األسر ، قدرت بـ 

 ، و بالتالً %37,48النسبة نسبة الممارسٌن للعملٌة االنتخابٌة التً كانت مقدرة بما نسبته 

ٌمكن القول ان طبٌعة االسلوب االتصالً األسري ال تساهم او تإثر فً عملٌة الفعل 

 .  االنتخابً عند شباب مجتمعنا المدروس

 من األسر تمتاز كونها ذات طابع اتصالً دٌمقراطً فإن نسبة %86,23رؼم أن ما نسبته  -

المنتمٌن للمنظمات و األحزاب من هذه األسر كان تمثٌلها جد قلٌل بالنسبة لحجم العٌنة فقد 

 من مجموع المبحوثٌن ، فً حٌن كانت نسبة الممتنعٌن عن 2.17%كانت مقدرة بـ 

 ، و بالتالً ٌمكن %84,05االنخراط فً منظمات و األحزاب السٌاسٌة مقدرا بما نسبته 

القول ان طبٌعة االسلوب االتصالً األسري ال تساهم او تإثر فً االنخراط الحزبً او 

 .  منظماتً عند شباب مجتمعنا المدروس

فً تؤثر شكل قٌام الشباب بواجباته العامة المفروضة علٌه و عبلقتها بطبٌعة تبنً األسرة  -

المستؽانمٌة ألسلوب إتصالً معٌن ، فقد كان اسلوب االتصال الدٌمقراطً هو األسلوب 

األكثر تمثٌبل فً دراستنا ، بحٌث كانت أسر الشباب ذات االسلوب االتصالً الدٌمقراطً 

ممن ٌقوم الشباب المنتمً لها بالقٌام بواجباتهم العامة المفروضة علٌهم مقدرا بنسبة  

69,56  % 

فً تؤثر شكل مطالبة الشباب بحقوقه و عبلقتها بطبٌعة تبنً األسرة المستؽانمٌة ألسلوب  -

إتصالً معٌن ، فقد كان اسلوب االتصال الدٌمقراطً هو األسلوب األكثر تمثٌبل فً 

دراستنا ، بحٌث كانت أسر الشباب ذات االسلوب االتصالً الدٌمقراطً ممن ٌقوم الشباب 

 من مجموع المبحوثٌن  %52,17المنتمً لها بالمطالبة بحقوقه بطرق قانونٌة مقدرا بنسبة 

، دون ان ننسى شكل استخدام الوساطات و العبلقات كشكل مإثر اٌضا للكطالبة بالحقوق 

  .%30,43فً هاته األسر بنسبة قدرت 



 

فً تؤثر شكل التعاٌش مع المختلؾ اآلخر عند الشاب و فً عبلقته بطبٌعة األسالٌب االتصالٌة 

األسرٌة ، كان اسلوب االتصال الدٌمقراطً اكثر تمثٌبل ألسر الشباب المبحوث ، حٌث كان شباب 

هاته األسر ممن ٌعتمدون على االحترام المتبادل كشكل من اشكال التعاٌش مع مواطنٌهم المختلفة 

 من مجموع %71,01دٌاناتهم وأعراقهم ، كممثل الحد مبادئ المواطنة ممثبل بما نسبته 

 .المستجوبٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 :خاتمــــة 

ال ٌنكر عاقل الدور الفعال الذي تلعبه األسرة فً أي مجتمع انسانً ، فهً كانت و الزالت احد 

 . ابرز مإسسات التنشبة االجتماعٌة و احد اهم مسارات الؽرس القٌمً فً المجتمع 

و تعتبر العبلقات األسرٌة احد اهم مجاالت الدراسة التً تناولها علماء االجتماع ، لكن مازلت  

كونها تتسم بنوع من التنافر و التجاذب حسب مختلؾ األسر و طبٌعة العبلقة التً تجمعهم ، لقد 

كان االتصال داخل األسرة و مازال لحد الساعة ابرز مجاالت البحث الذي ٌحدد شكل العبلقات 

األسرٌة ، باعتباره ضرورة للتفاعل االجتماعً و احدا اشكال التكامل و تحقٌق التوازن 

 .المجتمعً 

اما فٌما ٌخص بحثنا و اهم ما استنتجناه حول األسرة الجزابرٌة انها لم تنتقل بشكل تام نحو 

األسرة النووٌة و ما زالت تعٌش المرحلة االنتقالٌة بٌن شكلها التقلٌدي القدٌم و الشكل الحداثً 

الممٌز لؤلسرة النووٌة ، و قد اكدنا رإٌة الباحث رشٌد حمدوش فً كون األسر الجزابرٌة ٌمكن 

ادراجها فً نمط األسر الزواجٌة باعتبارها ال هً بقت اسرة ممتدة و ال هً تحولت الى اسر 

 .نووٌة بمفهوم األسرة النوٌة الحدٌثة 

و رؼم ذلك ٌمكن القول ان السلطة األبوٌة مازالت تشكل نوعا ما القوة الضابطة فً العدٌد من 

األسر و ان شكل العابلة التقلٌدٌة مازال حاضرا فً مخٌال الكثٌر من األسر الحدٌثة بما تعرفه من 

طاعة الكبار و الحٌاء و الحشمة ، دون ان ننسى السلطة و الهٌمنة الذكورٌة كشكل من اشكال 

السلطة الرمزٌة كما تحدث عنها بٌار بوردٌو ، لكن ذلك ال ٌنكر تحرر كثٌر من األسر من هاته 

األشكال السلطوٌة ، و بالتالً  تؽٌر انماط و اسالٌب االتصال التً عرفتها األسر التقلٌدٌة 

 .الجزابرٌة 

لقد كان لخروج المرأة للعمل و تحول ابناء األسر الى العمل الصناعً و الخدماتً و التخلً عن 

 الزراعة التً كانت مٌزة األسرة التقلٌدٌة الجزابرٌة ، و حتى التحضر و 

ؼٌرها من المتؽٌرات التً فرضها المجتمع الحدٌث ، دورا اتاح استقبلل األسرة النووٌة عن 

األسرة الراعٌة و الذي اثر فً تؽٌر مسار ذلك النوع االتصالً التسلطً التً عرفته األسرة 

 . الجزابرٌة قدٌما و تؽٌره نحو مسار اتصالً و عبلبقً دٌمقراطً فً اؼلب األسر



 

كما ال ننكر دور تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة فً هذا التؽٌر االجتماعً ، و خصوصا التلفزٌون 

كظاهرة اجتماعٌة ، تلعب دورا فعاال فً بناء القٌمة االجتماعٌة لدى األفراد سواء بالسلب او 

 .االٌجاب 

و اآلن ال ٌنكر عاقل دور األسرة اٌضا باعتبارها هذا الوعاء القٌمً و اول مإسسة تنشبوٌة و 

تاثٌر شكل االتصال فٌها فً بناء شخصٌة الفرد و ذاته ، و التؤثٌر على اخبلقه و سلوكاته سواء 

اتجاه افراد اسرته او مجتمعه و حتى دولته ، كون أن طبٌعة األسالٌب االتصالٌة داخل األسرة 

 .تإثر فً اؼلب األحٌان فً القٌم التً ٌتبناها الشباب فً اسرهم 

 و المواطنة كترسانة قٌمٌة تتعتبر احدى العوامل التً تتؤثر بهاته األشكال اإلتصالٌة التً تعرفها 

األسرة ، و ٌمكن فً عدٌد من األحٌان ان ٌكون لها دور فً اختٌارات هذا الشاب و تعامله مع 

مواطنً بلده و حتى مع مختلؾ مإسسات وطنه ،  فتبنٌه لقٌم الدٌمقراطٌة  تلزمه باحترام اآلخر 

و ادراك معنى التعددٌة و التعبٌر عن اآلراء بحرٌة ، و احترام حق المرأة فً المساواة و العمل و 

 . ما الى ذلك من مبادبها التً هً اساس اي مجتمع حدٌث راشد 
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Il serait vain de chercher dans les livres arabes l’étymologie de 

« MUSTAGHANIM », aucun historien ou géographe arabe ne fait connaître d’une 

manière précise le sens ou les raisons de cette appellation. Par contre, plusieurs 

essais d’explication sont diversement conservés chez les populations locales. 
MUSTAGHANIM serait composé de deux termes distincts : 
  MACHTA (station hivernale) et GHANEM (riche éleveur de moutons). 
  MOSTAGANEM : MARSA RANEM c’est à dire le port du butin 
  MOSTAGANEM : viendrait le MISK EL GHANEM c’est à dire abondance 

de troupeaux. 
                 Enfin pour quelques historiens de l’antiquité c’est plutôt un port 

Romain « MURUSTAGA » que Mostaganem doit son étymologie. 
 

            La côte de TENES à ARZEW était bien connue des Phéniciens qui y 

avaient établi des comptoirs : PETIT PORT et OUILLIS dans le DAHRA et 

KHARROUBA près de Mostaganem. 
 

                 La ville aurait été fondée au Moyen Age,  certains attribuent sa 

fondation aux ALMORAVIDES qui, durant le XIème siècle en furent les maîtres. 
Vers 1082, YOUCEF IBN TECHFINE, le fondateur de la dynastie ALMORAVIDE 

se serait contenté de construire un «BORDJ» sur une colline au nord de l’actuelle 

agglomération. 
 

                 On attribue la construction de la grande mosquée de Mostaganem 

en l’an 1341 au Sultan mérinide ABOU EL HASSANE ALI IBN ABI SAID. 
 

            Les entreprises espagnoles dans le Maghreb central et oriental avaient 

commencé de 1505, date à laquelle le Cardinal XIMENES sous le règne des rois 

catholiques fit occuper MERS EL KEBIR. 
            Les souverains de TLEMCEN et Tunis affaiblis par les guerres et les 

luttes intestines se montrèrent incapables de relever le défit espagnol. 
            Le 26 mai 1511, Mostaganem ouvrit ses portes à l’ennemi en signant 

avec lui une capitulation.  
                 La période Turque de l’Histoire du Maghreb commença à la suite 

de l’action espagnole contre les principaux ports nord-africains. 
Mostaganem située entre Oran et Alger fut une des principales causes de la 

rivalité meurtrière entre les Espagnols et les Turcs. 
  
         Mostaganem, clé du pays, était à cette époque une ville défendue par de 

bonnes murailles et par une citadelle qui dominait sa partie la plus élevée. Les 



 

combats les plus violents se déroulèrent à Mazagran le 23 août 1550 par mer et 

par terre. Les Espagnols étaient de toutes parts sous les feux. 
 

 
 
          Le conte d’ALCONDETE fut mortellement blessé. Après la 

défaite, les Espagnols reconquirent Mostaganem. La véritable importance 

de Mostaganem semble être due à l’établissement d’un grand nombre de 

familles andalouses attirées par la fertilité du sol. Elles fondèrent alors 

des exploitations agricoles qui furent la renommée de la région. 
Grâce à cette population active et nombreuse, la région se couvrit de 

magnifiques villages. 
 

          Vers 1580, la ville était opulente et vivait dans le luxe, les impôts 

payés aux Turcs d’Alger en sont la preuve.  
 

          Les Arabes et plus tard les Turcs ont crée de nombreux centres 

tel que KALAA BENI RACHED, MAZOUNA qui disputèrent à Mostaganem 

son rôle de métropole. 
 
              La région de Mostaganem a donné de grands noms à l’Histoire, 

citons pour mémoire : les écrivains poètes SIDI BENOUADA, SIDI 

LAKHDAR BENKHLOUF, CHEIKH EL MAZOUNI, CHEIKH BOURAS, et 

tant d’autres. 
 

          Durant les années qui ont précédé l’invasion Française, 

Mostaganem demeurait toujours une grande ville de l’Ouest, plus grande  

qu’Oran, elle était la deuxième après TLEMCEN. TIGDITT, MATMORE et 

MAZAGRAN se regroupèrent autour de la ville principale, elles 

renfermaient neufs mosquées. La justice était rendue par deux Cadis, l’un 

Turc de rite Hanafite et l’autre arabe de rite Malékite, leurs jugements 

n’avaient d’appel que devant le BEY d’Oran. 
 
          Il est à noter qu’Oran libérée définitivement de l’occupation 

espagnole en 1792, redevint le siège du BEYLEK de l’Ouest. Certains 

habitants de Mostaganem furent transplantés dans cette capitale pour la 

repeupler de nouveau. 
 

             Le magistrat turc était en partie chargé de recueillir les impôts 

qui se composaient de rentes versées par les propriétaires pour l’entretien 



 

des lieux saints de l’islam. Les Turcs et les Koulouglis occupaient la ville 

proprement dite située sur la rive gauche de Ain Sefra.  
 
 
 
              C’était le quartier réservé aux commandes Beylikales et à 

l’aristocratie locale et le mur d’enceinte était percé de cinq portes : la 

porte d’ECH-CHLEF au nord, la porte de MEDJAHER à l’est, la porte de 

MASCARA au sud. La porte d’Arzew et celle de la marine à l’Ouest. 
 

          Mostaganem fut occupée en juillet 1833 par DESMICHEL après 

une vive résistance dirigée par l’ÉMIR ABDELKADER en personne. Après le 

traité du 26 Février 1834, un consul de l’ÉMIR  fut agrée pour résider 

dans la ville, l’arrêté du 08 décembre 1835 y constituait un BEY de 

l’autorité Française et le traité de la Tafna en mai 1837 le conserva à la 

France. La convention de la Tafna du 20 mai 1837 n’avait fait taire que 

momentanément les armes. 
 

          Mostaganem n’a cessé d’opposer une résistance farouche à 

l’occupation française illustrée par la bataille de Mazagran en février 

1840. 
La région de Mostaganem a participé à sa façon aux manifestations du 08 

mai 1945 où l’on a noté l’arrestation de 45 nationalistes dont le martyr 

BENDEHIBA BENAYAD. 
 

          Le déclenchement de la révolution du 1 er novembre 1954 a été 

marqué par une série d’attentats dans la région de Mostaganem. 

Abdelmalek RAMDANE qui est tombé au champ d’honneur les premiers 

jours du déclenchement de la guerre de libération en nationaliste de 

première heure, a participé activement à l’organisation et au 

déclenchement de la révolution armée dans la wilaya de Mostaganem et a 

eu pour adjoint le martyr BORDJI AMAR. 
 

          Durant la guerre de libération, la wilaya de Mostaganem a connu 

plus de 90 batailles dont 71 uniquement pour la période allant de 1956 à 

1958. Parmi ces batailles, on peut citer la bataille de DJEBEL DISS, celle 

de DJEBEL BOUHANI en 1957 et également celle  de MEZIANIA en 

1958. 
 

             A côté de ces batailles, ont eu lieu quotidiennement des 

réactions de FIDA à l’intérieur même de la ville de Mostaganem où la 



 

capacité d’organisation et de mobilisation de la révolution a été démontrée 

avec éclat lors de la grève des 7 jours en janvier 1957. 
Ces hauts faits de guerre durèrent jusqu’au recouvrement de 

l’Indépendance le 5 juillet 1962. 
 

              Ainsi donc, à travers son histoire, Mostaganem a toujours 

opposé une résistance farouche à toute occupation soit romaine, espagnole 

ou française. 
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