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 مــمـخــــــــــــص

 

سنحاوؿ في ىذه الورقة العممية إعطاء صورة عامة وشامة عف عممنا ىذا، والمتمثل          

تخصص الرابطة االجتماعية  في عمـ االجتماع، الدكتوراهفي مذكرة تخرج لنيل شيادة 

 والبنيات األسرية.

لسف في األسرة الجزائرية الحديثة. وضعية كبار ا -بالدراسة والتحميل –تناولنا في ىذا العمل

في ظل جممة  ىذه الدراسة إلى معرفة مكانة المسنيف، ودرجة رعايتيـ داخل األسرة تيدفو

التغيرات التي مست مختمف التنظيمات والبنيات االجتماعية. ومف أجل الوصوؿ إلى أىدافنا 

األسرة الجزائرية  ىي وضعية كبار السف في التالية: ما اإلشكالية المسطرة، تـ صياغة

 الحديثة؟

األساسية التالية: لممسف وضعية  الفرضيةولإلجابة عمى سؤالنا المطروح، فقد قمنا بصياغة 

الفرضيات مجموعة مف  ةجيدة داخل األسرة الجزائرية الحديثة. وتنطوؼ تحت ىذه الفرضي

، جاءت عمى الشكل التالي:الفرعية  

أف يصبح مسفتتضاءؿ األدوار األسرية لمفرد بعد  -   

ترتفع مكانة الفرد داخل األسرة بعد أف يصبح مسنا -  

تقـو األسرة الجزائرية الحديثة برعاية كاممة لممسف -  



و لدراسة فرضياتنا ميدانيا، فقد اعتمدنا عمى المنيجيف الكمي والكيفي، وىذا مف خالؿ تقنية 

 55حوث مف الجنسيف ) مب 110االستمارة بالمقابمة. والتي تـ تطبيقيا عينة مكونة مف 

أنثى(. ببمدية عمي موسى والية غميزاف. 55ذكر،  

 وبعد الدراسة والتحميل، فقد توصمنا إلى النتائج التالية:

وىي األدوار التي ال تكمف الجيد  –أف المسف في الجزائر يحافع عمى بعض األدوار  -

ألدوار بديمة تتناسب  في حيف تتضاءؿ أدوار أخرػ، وبالمقابل ىناؾ ظيور -البدني الكبير

.مع سف والخصائص العامة لممبحوث  

ؼ، إال أف األسرة الجزائرية الحديثة لـ تتغير ر التغير الحاصل في المجتمع الجزائرغـ  -

، ودرجة رعايتيا لممسف.ادوارىا  

 وقد قمنا بتقسيـ ىذا العمل إلى قسميف أساسي:

طار النظرؼ لمبحث، واشتمل عمى وضـ فرعيف: الفرع األوؿ تناولت فيو اإل القسم األول

 فصميف نظرييف.

 وضـ ىو األخر فرعيف أساسيف، وىذا مف أجل الموازنة المنيجية لدراستنا. القسم الةاني

 

 

 

 

 



Résumé 

 

Nous tenterons dans cette étude scientifique de donner une 

image générale et globale de notre travail relatif à notre thèse de 

doctorat en sociologie, lien social et structure familiale. 

 

Nous avons abordé, en étude et analyse, la situation des personnes âgées dans la 

famille algérienne contemporaine. L'objectif de cette étude et de connaitre la 

place des personne âgées, le degré de leur prise en charge au sein de la famille à 

la lumière des différents changements qui ont touché les différentes organismes 

et structures familiales. Et afin d'aboutir à nos objectifs tracés, nous avons 

formulé la problématique suivante: Quelle est la situation des personnes âgées au 

sein de la famille algérienne contemporaine?   

 

Pour répondre à ce questionnement, nous avons proposé les hypothèses 

suivantes: la personne âgée a une bonne situation au sein de la famille algérienne 

contemporaine. Il en résulte un ensemble de sous-hypothèses que nous citons 

comme suit: 

-Les rôles de l'individu diminuent quand il vieillit. 

-Le statut de l'individu augmente quand il vieillit  

-La famille algérienne contemporaine prend en charge la personne âgée. 

 

Pour étudier nos hypothèses sur le terrain, nous avons fait appel à l'approche 

quantitative et l'approche qualitative et ce à travers la technique du questionnaire 

(formulaire d'entretien) appliquée sur un échantillon de 110 personnes des deux 

sexes (55 hommes, 55 femmes) à la commune d'Ammi Moussa Wilaya de 

Relizane.  

 

Après étude et analyse, nous avons obtenu les résultats suivants: 

 

-La personne âgée en Algérie garde quelques rôles notamment ceux qui ne 

nécessitent pas un grand effort physique alors que d'autres rôles ont diminué, en 

revanche, d'autres nouveaux rôles qui conviennent à l'âge sont apparus . 



-Malgré le changement intervenu dans la société algérienne, les rôles de la 

famille algérienne n'ont pas changé ainsi que le degré de prise en charge de la 

personne âgée. 

 

Première partie contient deux sections: la première section a abordé le cadre 

théorique de la recherche qui contient deux chapitres théoriques, le premier 

chapitre est autour de la famille et son changement au sein de la société 

algérienne, le deuxième chapitre aborde les personnes âgées et leur situation 

dans la famille algérienne. Dans la deuxième section de la première partie, nous 

avons abordé les différentes méthodes suivies dans la recherche et que nous 

avons employé pour la collecte des données théoriques et pratiques en général. 

 

La deuxième partie: Elle a contenu deux sections principales et ce pour faire un 

équilibre méthodologique. La première section contient le cadre pratique et les 

procédures scientifiques dans lequel nous avons exposé les différents domaines 

de l'étude pratique. La deuxième section contient deux chapitres pratiques: dans 

le premier chapitre,  nous avons abordé par étude et analyse la situation de 

l'échantillon avant la vieillesse, le deuxième chapitre a été consacré pour la 

situation de l'échantillon à l'âge de la vieillesse.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

We will attempt in this scientific study to give a general and global picture of our 

work on our doctoral thesis in sociology, social link and family structure. 

 

We have studied and analyzed the situation of the elderly in the Algerian 

contemporary family. The objective of this study and to know the place of the 

elderly, the degree of their care within the family in the light of the various 

changes that affected the different organizations and family structures. And in 

order to reach our goals, we formulated the following problematic: What is the 

situation of the elderly in the Algerian family today? 

 

To answer this question, we have proposed the following hypotheses: the elderly 

person has a good situation within the Algerian contemporary family. The result 

is a set of sub-hypotheses that we quote as follows: 

-The roles of the individual diminish when he gets older. 

-The status of the individual increases when he gets older 

-The contemporary Algerian family cares for the elderly person. 

 

To study our hypotheses in the field, we used the quantitative approach and the 

qualitative approach through the questionnaire technique (interview form) 

applied to a sample of 110 people of both sexes (55 men, 55 women) in the 

commune of Ammi Moussa Wilaya of Relizane. 

 

After study and analysis, we obtained the following results: 

 

-The elderly person in Algeria retains some roles especially those that do not 

require a great physical effort while other roles have decreased, however, other 

new roles that are appropriate for age have appeared. 

Despite the change in Algerian society, the roles of the Algerian family have not 

changed and the degree of care of the elderly person. 



 

First part contains two sections: the first section has addressed the theoretical 

framework of the research that contains two theoretical chapters, the first chapter 

is around the family and its change in Algerian society, the second chapter deals 

with the elderly and their families. situation in the Algerian family. In the second 

section of the first part, we discussed the different methods used in the research 

and that we used for the collection of theoretical and practical data in general. 

 

The second part: It contained two main sections and this to make a 

methodological balance. The first section contains the practical framework and 

the scientific procedures in which we have presented the different areas of the 

practical study. The second section contains two practical chapters: in the first 

chapter, we have studied and analyzed the situation of the sample before old age, 

the second chapter was devoted to the situation of the sample at the age of old 

age . 
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 مقدمة عامة

 الموضوع والمفاىم األساسية لمدراسة تحديد -1

 تحديد الموضوع - أ(

فترة بيولوجية فحسب. بل ظاىرة اجتماعية وجب دراستيا، الشيخوخة ليست  ةإف مرحم       

 ومعرفة مختمف التغيرات البيولوجية واالجتماعية المكونة والمصاحبة ليا.

اء دراسات وبحوث عمى ىذه أماـ تطور عدد المسنيف في العالـ، أصبح مف الضرورؼ اجر ف

 ،تأتي ىذه الدراسة اإلطارالفئة االجتماعية لمعرفة واقعيا واحتياجاتيا المختمفة. وفي ىذه 

نظاـ العالقات التي تيتـ بمدػ تأثر وضعية المسنيف بالتحوالت االجتماعية التي طرأت عمى 

كل ىذا عمى العالقات فراد داخل المجتمع وداخل الوسط األسرؼ، وتأثير والتفاعالت بيف األ

التبادلية والتفاعمية تجاه المسف ودرجة االىتماـ بو والحفاظ عمى مكانتو مف خالؿ استمراره 

 في أدائو الوظيفي وممارسة صالحياتو وأدواره داخل البنية التي كاف لو الفضل في انشائيا.
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 المفاىيم األساسية لمدراسة تحديد -ب(

 و ىيأ لى الممموس،إىي عممية االنتقاؿ مف التجريدؼ  تغيراتف بناء المفاىيـ أو المإ    

اىيـ فرعية ىي لى مفإا ننتقل مف مفاىيـ نظرية مركزية نزوؿ في السمـ التجريدؼ عندم  

 1كثر لممفيـو المركزؼ.أو صفات ممموسة أعبارة عف خصوصيات 

الدور االجتماعي،  : المسن، األسرة، المكانة االجتماعية، وتتمثل مفاىيـ ىذه الدراسة في

 الرعاية.

 المسن-(1

و زاوية الدراسة، فتعريف ألمسف وتختمف حسب التخصص وناحية  تتعدد تعريفات ا -    

و الديمغرافية. أتعريف المسف مف الناحية الصحية  المسف مف الناحية البيولوجية يختمف عف

 .نواحي والتخصصاتلى التعريفات المختمفة لممسف مف مختمف الإالتطرؽ  سأحاوؿوعميو 

 من الناحية الديمغرافية  -(أ

 ( فأكثر، فخالؿ الستينات 65ستيف سنة ) خمسة و المسنوف ىـ " السكاف ذوؼ األعمار 

 تحدث تغييرات ىامة في أنماط الحياة وأساليبيا، وىذه ترتبط في العادة بحدوث التقدـ في 

                                                             
1- mace cordon, pétryfrancois , guide d’élaboration d’un projet de recherche en science sociales. France : de 
boech université, 3 édition, 2000, p42. 
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 1السف".

 من  الناحية البيولوجية -ب(

 حدث بعد في تعريفيـ لممسف عمى " ما يميزه مف تغيرات جسمية ونفسية تيركز الباحثوف  -

خيرة مف دورة الحياة، ومف ىذه التغيرات الضعف الصحي العاـ، سف الرشد، وفي الحمقة األ

ظير، نحناء الإالعضمية، الضعف الجسمي، وضعف الحواس كالسمع والبصر وضعف القوة 

 2.قبل لإلصابة بالمرض وعدـ مقاومة الجسـ كبر مف ذؼأجفاؼ الجمد، والتعرض بدرجة 

 من الناحية االجتماعية-ج(

االجتماعية ليواجو  فتقد المكانة والفاعميةأ" مف بمغ سف الشيخوخة و  : أنورؼ المسف عمى عي -

 .3و المجتمع الخارجيأسرؼ بينو وبيف المجتمع األ رتباطاالمرحمة ضعف 

 من الناحية السيكولوجية -د(

 االنتباهيميزه مف ضعف في الذاكرة وقمة مى تعريف المسف يكوف عمى " ما فالتركيز ع -

، شدة التأثر الفعمي، الحساسية النفسية الزائدة والشعور بعدـ القيمة، وقرب ىتماماتاالوضيق 

 4.النياية

                                                             
1

 .78،ؽ2871. اإلطىٕذرَح: دار اٌّعزفح اٌداِعُح،صشة واٌّزتّغاألطٕاء اٌخىٌٍ،  -
2

 .34،ؽ1،2866ط. اٌماهزج: عاٌُ اٌّىرثاخ، اٌصضت إٌفضُت واٌؼالد إٌفضٍزاِذ عثذ اٌظالَ سهزاْ،  -
3

 .15، ؽ 1002.ِصز: اٌّىرة اٌعٍٍّ،  سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصتطالِح اتزاهُُ،  -
4

 .201،ؽ2864. ِصز: دار اٌفىز اٌعزتٍ، االصش إٌفضُت ٌٍّٕى ِٓ اٌطفىٌت اًٌ اٌشُخىختفؤاد اٌثهٍ اٌظُذ،  -
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 من الناحية الطبية -و(

تحدث في الجسـ بأنو: " تمؾ التغيرات الفسيولوجية غير القابمة لمرجوع والتي يعرؼ المسف  

 1نتيجة تقدمو في العمر وتستمر بصفة تصاعدية".

 65أما المفيـو االجرائي لممسف في ىذه الدراسة فيو: كل فرد بمغ خمسة وستيف سنة ) -

 سنة( وأكثر، ويكوف مقيـ في أسرة.

 األسرة -(2

و  تصادؼقا وتعاوف  مشترؾ إقامة بمكاف تتميز اجتماعية جماعة : بأنيا مردوخ يعرفيا       

 بيا المجتمع يعترؼ جنسية عالقة األقل عمى أعضائيا مف ثنيفا بيف ويوجد تكاثرية، وضيفة

 طريق عف أو نسميا مف كاف سواء ، وطفل بالغة وأنثى بالغ مف ذكر لقاأل عمى وتتكوف 

 والدعامة لألخالؽ ومصدر ، المجتمع وجود أساس وىي اجتماعي نظاـ ىي فاألسرة .2التبني

 الحياة دروس اإلنساف فيو يتمقى الذؼ األوؿ واإلطار ضبط  االجتماعي،لم األولى

 بدورىا وتتأثر األخرػ، االجتماعية النظـ تأثر في فيي نظاـ أنيا حيث ومف االجتماعية،

 3.واالقتصادية والسياسية الثقافية كالنظـ ، األخرػ  بالنظـ

 ممجتمع، تتكوف مف أشخاص أما في القانوف الجزائرؼ فاألسرة ىي الخمية األساسية ل -

                                                             
 .14. ِزخع طاتك، ؽ  لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصتسػبَت اٌّضُٕٓ طالِح اتزاهُُ، -2

 . ٔمال عٓ  تىغاٌٍ زاخٍ،1003. اٌدشائز : دار اٌعٍىَ،ػٍُ االرتّبع اٌتشبىٌصاٌر اٌذَٓ ػزوش،  - 2
 .45ؽ 1002ز: دار اٌّعزفح اٌداِعُح،. ِصػٍُ االرتّبع اٌؼبئٍٍ: دساصت اٌتغُشاث فٍ األصشة اٌؼشبُتدمحم أزّذ اٌثُىٍِ، عفاف عثذ اٌعاٌٍ،  - 3
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 تجمع بينيـ صمة الزوجية وصمة القرابة، وتعتمد في حياتيا عمى الترابط والتكافل وحسف 

 1المعاشرة وحسف الخمق والتربية الحسية ونبذ اآلفات االجتماعية.

انطالقا مف التعريفات السابقة، وتماشيا مع طبيعة الموضوع و أىدافو، يمكف استخالص  -

 جرائي التالي: التعريف اإل

األسرة ىي جماعة تضـ مجموعة مف األفراد شريطة أف يكوف معيـ مسف ، سواءا كاف أبا  -

 أو جدا، يعيشوف معا ويتفاعموف وفقا ألدوار اجتماعية تعطي لكل منيـ مكانة ورعاية خاصة.

 

 المكانة -(3

 بيف لمسموؾ لةالمتباد التوقعات ويتضمف االجتماعي النسق في معيف وضع عف تعبر -    

 الفرد يكتسبيا مكتسبة مكانة تكوف  وقد النسق، أو البناء في المختمفة األوضاع يشغموف  الذيف

 في موروث وضع عمى قائمة موروثة تكوف  أو ومياراتو، مجيوده وقدراتو طريق عف

 2.المجتمع

 اـاألحك كل " : بكونيا المركز أو المكانة أو الموضع " ميتشاؿ دينكف " يعرؼ كما -

 كما      3   لمفرد". اليومي االجتماعي السموؾ تحدد التي واالجتماعية والمقاييس األخالقية

 القدرات استشارة بدوف  مجموعة طرؼ مف مفروضة " بمعنى المكانة مفروضة تأتي أف يمكف

                                                             
1
 .03، ؽ1004. اٌدشائز : دار إٌداذ، صشة اٌززائشَتلبٔىْ األِىٌىد دَذاخ،  - 

 .124،ؽ1002. اٌدشائز: دار ِذٍٔ ٌٍطثاعح وإٌؼز،ِصطٍضبث ػٍُ االرتّبعفاروق ِذاص،  - 2
 .112،ؽ2875دار اٌطٍُعح ٌٍطثاعح وإٌؼز،. ذز: ازظاْ دمحم اٌسظٓ، تُزوخ : ِؼزُ ػٍُ االرتّبعدَٕىٓ ُِرؼً،  - 3
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 بالقدرات ترتبط مكتسبة ومكانة , األجداد عف متوارثة وىي مكانة ألعضائيا الشخصية

 .1االجتماعية المشاركات في واحد كل طرؼ المبذوؿ مف الفردؼ والمجيود االجتماعية

كما تشير المكانة إلى الوضع في الجماعة والمجتمع وتعتبرا جزءا مف الثقافة، ألف ترتيب  -

 .2المكانات يعتمد إلى حد كبير عمى تقييـ الجماعة لألشخاص واألدوار

 : االجتماعية المكانة أنماط

 لممكانة الفرد حرازإ فييا يكوف  التي المجتمعات تمؾ في االجتماعي اؾر الح حدوث يتكرر -

 تمؾ وليست االجتماعية المكانة اكتساب في األساس ىو ، مجيود مف ما يبذلو عمى بناء

 وىذا  بيا دخل أؼ لو يكوف  أف دوف  والدتو منذ بيا محاطا   وجد نفسو التي الطبيعية المقومات

 : 3وىما ألساسييف لممكانةا النمطيف تعريف إلى يدعونا

 التي السمات تمؾ مثل عائمتو مف الفرد يرثيا التي المكانة تمؾ وىي : الطبيعية المكانة -أ(

 أو الطبيعية المكانة تحديد راتمؤش ومف ، إخوتو بيف العمرؼ  وترتيبو النوع مثل بيا ُولد

 . لمواطنةا ، الموف  ، النسب أو العائمة ، ،الجنس النوع ، العمر ، الموروثة

 خالؿ مف ، حياتو مدار عمى الفرد يكتسبيا التي المكانة تمؾ وىي : المكتسبة المكانة  -ب(

 ، الشخصية انجازاتو عمى معتمدا   االجتماعي النسق في يوضع ،بحيث جيد مف يبذلو ما

  .غيرىا أو المينة أو التعميـ عف طريق المكانة ىذه إحراز يمكف حيث

                                                             
1
 - A-AKNOUN-  P- ANASART .Dictionnaire  de sociologie, ed : le Robert seril-genzagne rayand. Paris 1999,p504. 

 .262، ؽ2888. األردْ: دار اٌؼزوق، ، ِمذِت فٍ ػٍُ االرتّبعاتزاهُُ عثّاْ - 2
 .23. ؽاالرتّبػٍ فٍ اٌضصىي ػًٍ اٌّىبٔت االرتّبػُت وػاللت رٌه ببُٕت ؤظبَ اٌّزتّغدوس اٌضشان ِىٌىد ساَذ اٌطُة،  - 3
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سرة قد تمنح األفراد المكانة االجتماعية التي يشغمونيا داخل ويرػ "ميردوؾ" أف األ -

المجتمع، حيث يقوؿ: أف المكانة االجتماعية لمفرد قد تتوقف عمى الوضع األسرؼ أكثر مما 

 .1تتوقف عمى إنجاز الفرد أو كفاءتو

ومف ىذه التعريفات ، يمكف استخراج التعريف اإلجرائي الذؼ يتناسب مع طبيعة الموضوع 

 ىداؼ الدراسةوأ 

  االجتماعي الدور -(4

 والتي المكانة شاغل بيا يقـو التي المتوقعة ولياتؤ المس مف بمجموعة المكانة ترتبط -   

 يقـو الذؼ السموؾ ىو المعنى بيذا االجتماعي فالدور ، االجتماعية األدوار سـا يطمق عمييا

 بدرجة بو والتنبؤ توقعو يمكف اليوبالت اجتماعيا ، عميو متعارؼ وىو سموؾ المكانة، شاغل بو

 واالتجاىات والقيـ والمعتقدات واألىداؼ الدوافع مف بأنو نمط الدور ويعرؼ2 .الدقة مف كبيرة

 وضعا   يحتل أو ما وظيفة يشغل في مف يروه أف الجماعة أعضاء يتوقع الذؼ والسموؾ

 3.موقف ما في شخص مف المتوقع السموؾ يصف والدور ، معينا   اجتماعيا  

وتعرفو ىيميف برلماف بأنو " األنماط السموكية المنظمة لمفرد مف حيث تأثرىا بالمكانة التي  -

 4يشغميا أو الوظائف التي يؤدييا في عالقاتو بشخص واحد أو أكثر".

                                                             
 .272اٌماهزج: دار غزَة، تذوْ طٕح ٔؼز، ؽ ِذخً اًٌ ػٍُ االرتّبع.طٍعد اتزاهُُ ٌطفٍ،  - 1

 
2

 . 62ؽ ، 9199، ٌٍٕؼز ِدذالوٌ دار: األردْ . وإٌّهذ اٌّىضىع  االرتّبع ػٍُ ، خّغ خُزٌ عّز اٌذَٓ ِدذ -
 .23.ِزخع طاتك،ؽدوس اٌضشان االرتّبػٍ فٍ اٌضصىي ػًٍ اٌّىبٔت االرتّبػُت وػاللت رٌه ببُٕت ؤظبَ اٌّزتّغِىٌىد ساَذ اٌطُة،  - 3
 .13، ؽ2887. اإلطىٕذرَح: اٌّىرة اٌعٍٍّ، ٔظشَبث فٍ خذِت اٌفشدخُزٌ خًٍُ اٌدٍٍُّ،  - 4
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 المفيـو طبيعة تناولت والتي ، لمدور االجتماعية لمعمـو الدولية المعارؼ دائرة تعريف أما -

 التوقعات وتوضيح لتفسير يستخدـ مفيـو أنو عمى الدور إلى نظرت ، حيث وأبعاده ومكوناتو

 ىذا إطار في التركيز مع ، مكانتو أو وضعو بياف مف خالليا يمكف والتي ، لمفرد السموكية

 ، بالفاعل وعالقتو الدور بزوغ حيث وخاصة مف لمدور االجتماعية المظاىر عمى التعريف

 " Theodarson " ويؤكد .نفسو بالشخص عالقتو وكذلؾ ، يالتنظيم وباإلطار ، وبالمكانة

 حقوؽ  مبني عمى لمسموؾ نموذج ىو الدور : أف فيرػ  التعريف في التوقعات جانب عمى

 ىذا ويحدد ، اجتماعي موقف أو جماعة نطاؽ داخل معيف بمركز ويرتبط معينة وواجبات

 1 .عف سموكو نفسو الشخص جانب ومف اآلخريف جانب مف التوقعات الدور بمجموعة

 الرعاية -(5

يطمق ىذا المصطمح عمى مجموعة مف الطرؽ والوسائل المنظمة لمساعدة اآلخريف  -

شباع  .2شباعيا دوف مساعدةحاجة ال يستطيعوف إ وا 

 ويعرفيا بدوؼ بأنيا " نسق منظـ مف الخدمات والمؤسسات، ترمي إلى مساعدة األفراد  -

 ئمة لممعيشة والصحة، كما تيدؼ إلى قياـ عالقات والجماعات لموصوؿ إلى مستويات مال

                                                             
 

1
تذوْ طٕح  واألتساز ٌٍذراطاخ اٌعزتٍ اٌّزوش . ٌثٕاْ:واٌضُبصُت االرتّبػُت إٌّطٍمبث فٍ تأصٍُُت دساصت :اٌذوس ٔظشَت ، اٌؼافٍ عثذ عصاَ -

 .75ؽ،ٔؼز
2

 .322، ؽ1005. اإلطىٕذرَح: دار اٌّعزفح اٌداِعُح، لبِىس ػٍُ االرتّبعدمحم عاطف غُس،  -
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اجتماعية سوية بيف األفراد بتنمية قدراتيـ وتحسيف الحياة اإلنسانية بما يتفق وحاجات 

 .1المجتمع

ىي مجموعة مف الخدمات والبرامج التي تقدميا الدولة نحو فئات معينة : تعريف ليندرماف -

لى ضروريات الحياة األساسية أو يحتاجوف إلى مف األفراد أو الجماعات ممف يحتاجوف إ

 2.الحماية سواء كانوا أفرادا أو أسرا وخاصة مف يشكل سموكيـ تيديدا لرفاىية المجتمع

 

 دوافع الدراسة واىدافيا -2

 دوافع الدراسة -أ(

إف أؼ موضوع يحمل في طياتو أسبابا ودوافع عديدة تثير فضوؿ الباحث وتدفعو إلى        

وانطالقا مف ىذا تبرز أسباب اختيارؼ  ،وضوع دوف غيره مف المواضيع األخرػ اختيار م

 لمموضوع في ما يمي:

نقص الدراسات المتعمقة بكبار السف، مقارنة بالدراسات التي تخص فئات المجتمع  -1

 ...(.شبابال –الطفل  –األخرػ ) المرأة 

                                                             
1

 .124، ؽ1002ٌىراب اٌٍثٕأٍ، . تُزوخ: دار اِؼزُ ِصطٍضبث اٌشػبَت واٌتُّٕت االرتّبػُتتذوٌ أزّذ سوٍ،  -
2

 . 2، ؽ  1022، 2. طاٌخذِت االرتّبػُت: شّىٌُت اٌتطبُك وِهُٕت اٌّّبسصتعائض اٌؼهزأٍ،  -
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، أو عمى وضعية المسف في تركيز معظـ الدراسات السابقة عمى الجانب النفسي لممسف -2

 . ) عدـ التركيز عمى وضعية المسف في األسرة(دار العجزة، وأسباب انتقالو إلييا

 زيادة أعداد المسنيف في الجزائر وغياب اىتماـ برامج الدولة بيـ.-3

 أىداف الدراسة -ب(

 حتى يكوف ذا قيمة عممية، فالغرض مف  اأو غرض اإف لكل دراسة أو بحث ىدف       

الدراسة يفيـ عادة عمى أنو السبب الذؼ مف أجمو قاـ الباحث بإعداد ىذه الدراسة، والبحث 

 1الجيد ىو الذؼ يتجو إلى تحقيق أىداؼ عامة غير شخصية ذات قيمة وداللة عممية.

 وتكمف األىداؼ العممية المسطرة ليذه الدراسة فيما يمي:

 ة.معرفة وضعية المسف الحديثة في األسرة الجزائري -

 التطرؽ إلى أىـ األدوار الحديثة لممسف في األسرة الجزائرية. -

 معرفة مكانة المسف في األسرة الجزائرية الحديثة.-

 اكتشاؼ أىـ االحتياجات والنقائص التي يعاني منيا المسف في األسرة الجزائرية الحديثة. -

                                                             
1

 .44،ؽ2885. اٌدشائز: اٌّىرة اٌداِعٍ اٌسذَس،اٌخطىاث إٌّهزُت إلػذاد اٌبضىث إٌّهزُتدمحم ػفُك، اٌثسس اٌعٍٍّ:  -
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دميا انطالقا مف التعرؼ عمى واقع المسف والتقرب منو مف خالؿ التصريحات التي يق -

 تصوراتو واتجياتو.

 .معرفة درجة الرعاية األسرية لكبير السف في األسرة الجزائرية الحديثة -

 

 الدراسات السابقة وأىمية الدراسة -3

 الدراسات السابقة -أ(

ف اليدؼ مف الدراسات السابقة ىو معرفة زاوية الموضوع المراد دراستو، وبالتالي تحديد إ -

ف الدراسات السابقة تحيمنا عمى ألى إومعالجة ىذا الموضوع. فاإلضافة  لدراسةزاوية جديدة 

 المراجع والمصادر العامة المستخدمة في ىذا الموضوع.

عربية. وىذا إلعطاء لمحة عامة عف زاوية و  ضع دراسات سابقة جزائريةأف أ ارتأيتوقد  -

 التجديد في ىذه الدراسة.
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 الجزائرية ةالدراس أوال:

سرة الجزائرية. دراسة ميدانية لعينة مف المكانة االجتماعية لممسف في األ نواف الدراسة:ع -

 مسني بمدية عيف توتة.

 مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمـ االجتماع العائمي، جامعة باتنة. -

 مف انجاز الباحثة: مميكة لبديرؼ. -

 .2009-2008السنة الجامعية: 

سرة لمكانة االجتماعية لممسف داخل األىـ العوامل التي تحدد اأ ا ىي : مشكالية الدراسةإ

 الجزائرية؟.

 التساؤالت الفرعية

 سرة؟.يحدد مكانتو االجتماعية داخل األ ىل المستوػ التعميمي والثقافي لممسف -1

 ما مدػ تأثير الحالة الصحية لممسف عمى مكانتو االجتماعية؟. -2

 ف عمى مكانتو االجتماعية؟.ما مدػ تأثير الوضعية المادية لممس -3

 ىل يؤثر وجود الشريؾ عمى مكانتو االجتماعية؟. -4
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 الفرضيات -

يعتبر المستوػ التعميمي والثقافي لممسف وحالتو الصحية ووضعيتو المادية ووجود الشريؾ  -

 سرة الجزائرية.ممكانة االجتماعية لممسف داخل األمف العوامل المحددة ل

 الفرضيات الفرعية

 سرة.لمكانة االجتماعية لممسف داخل األلمستوػ التعميمي والثقافي في تحديد ايساىـ ا -1

 سرة.مى مكانتو االجتماعية داخل األتؤثر الحالة الصحية لممسف ع -2

 سرة.ممسف ومكانتو االجتماعية داخل األتوجد عالقة بيف الوضعية المادية ل -3

 رة.سلمكانة االجتماعية لممسف داخل األيؤثر وجود الشريؾ عمى ا -4

 منيجية البحث

 المنيج المتبع -

كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التعرؼ عمى تأثير بعض المتغيرات والعوامل  -

سرة، وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج لمكانة االجتماعية لممسف داخل األالسوسيولوجية عمى ا

 الوصفي التحميمي.
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 مجتمع البحث والعينة -

تصاؿ بشخص وعف طريقو عينة التراكمية ) الكرة الثمجية(: االاعتمدت الباحثة عمى ال -     

لى غاية الحصوؿ عمى العدد المطموب. وقد تـ اختيار عينة إ آخريفشخاص أنتحصل عمى 

 ىذه الدراسة وفقا لمخصائص التالية:

 سنة فما فوؽ. 65ف يكوف عمر المسف أ -

 رمال.أو أف يكوف متزوجا أ -

 بناء.أف يكوف لممسف أ -

 بنائو.أحد أقل مع يسكف عمى األ فأ -

 دوات جمع البياناتأ  -

 المالحظة البسيطة -    

 استمارة المقابمة -    

 لمدراسةالنتائج العامة 

 84,38سرة وىذا بنسبة لمكانة االجتماعية لممسف داخل األيؤثر المستوػ التعميمي عمى ا -

 بالمئة.
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 سرة.عمى داخل األأ اجتماعية رتفع يعطي لممسف مكانة المستوػ التعميمي الم -

 سرة.الصحية عمى مكانة المسف داخل األ تأثر الحالة -

كبر في ممارسة أسرة تمنح لو فرصة الجيدة لممسف ومساعدتو ألفراد األالوضعية المادية  -

 السمطة.

 سرة.لمكانة االجتماعية لممسف داخل األوجود الشريؾ يؤثر بشكل نسبي عمى ا -

 عربيةالدراسات ال ةانيا:

سر يف. دراسة ميدانية لمجموعة مف األسرؼ لممسندرجة الترابط األ :عنوان الدراسة

 .بالسعودية

 مف انجاز الباحث: طمعت منصور -

 .2005 :سنة االنجاز -

ثر ىذه المشكالت أالتي يعاني منيا كبير السف وما  شكالية الدراسة: ما طبيعة المشكالتإ -

 سرؼ؟.ألو ضعف درجة الترابط اأعمى قوة 
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 ىداف الدراسةأ -

 سرتو.ألعالقات التي يعيشيا المسف داخل نماط اأالتعرؼ عمى  -1

 لييا المسف.إواالجتماعية لألسرة التي ينتمي  التعرؼ عمى الخصائص االقتصادية -2

 سرتو بو.أتو لظروفو الخاصة مف حيث اىتماـ سر ألتعرؼ عمى شعور المسف تجاه تفيـ ا -2

 منيجية الدراسة -

 ستمارة. وقد ضمت جمع المعطيات، مف خالؿ تقنية اإل استخدـ الباحث المنيج الكمي في -

 ذكور. 173اناث و  213مسف، منيـ  386عينة الدراسة 

 نتائج الدراسة -

وزيادة احساسو بدرجة  بنائوأقة طردية قوية بيف رضى المسف عف ف ىناؾ عالأاتضح  -

 سرؼ.الترابط األ

حساسو إوزيادة  بنائو في حياتو السابقة،أة بيف قرب المسف مف يتوجد عالقة طردية قو  -

 سرؼ.بدرجة الترابط األ

مف يخدـ المسف ويرعاه في  ف ىناؾ عالقة طردية قوية بيف عدـ وجودأوضحت الدراسة أ -

 سرؼ.حساسو بانخفاض درجة الترابط األإالمنزؿ وزيادة 
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 التعميق عمى الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة تتضح مجموعة مف المالحظات تتمثل في:انطالقا مف محتويات 

فالدراسة األولى تعود لمسنة .ودراستي ىذهالسابقتيف بيف الدراستيف  ازمني اأف ىناؾ تباعد -

براز إـ. وأردت ىنا  2005ة فتعود لسنة ـ، أما الدراسة الثاني 2009 -2008الجامعية 

يع نواحي المجتمع، وبالتالي تغيير في نتائج أىمية العامل الزمني الذؼ يخمق تغير في جم

 الدراسة.

بالمكانة االجتماعية لممسف في األسرة الجزائرية، وىي جزء  ىتمتا بالنسبة لمدراسة األولى  -

دوره  -زيادة عمى مكانة المسف -صغير مف دراستي، باعتبار أنني تناولت في ىذه الدراسة

 حديثة.وكذا درجة رعايتو في األسرة الجزائرية ال

ىـ العوامل أ احث عمى الترابط األسرؼ لممسف، و بالنسبة لمدراسة الثانية، فقد ركز فييا الب -

 مف دراستي ىذه. فقط جزءكالمؤثرة فيو، وىو ما يعتبر كذلؾ 

مكانية االختالؼ إجريت في السعودية. وىو ما يطرح أنسبة لمدراسة الثانية كذلؾ، فقد بال -

 فراد مف خالؿ نمط معيشتيـ، وحتى مف خالؿ القوانيف الموجودة.في الحياة االجتماعية لأل
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 أىمية الدراسة -ب(

 تتوقف أىمية البحث العممي عمى أىمية الظاىرة المدروسة، وعمى قيمتيا العممية وما     

 يمكف أف تحققو مف نتائج يمكف االستفادة منيا، وما يمكف أف تخرج بو مف حقائق يمكف 

 1االستناد إلييا.

 وعميو، فإف أىمية الدراسة تختمف حسب الموضوع المدروس. وىذا مف خالؿ االضافة 

 التي يقدميا الباحث في مجاؿ البحث العممي بصفة عامة، وفي تخصصو بصفة خاصة.  

 تكمف أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:منو و 

ق بالرعاية تزايد أعداد المسنيف في المجتمع، وبالتالي زيادة في المطالب التي تتعم -1

 االجتماعية، االقتصادية والصحية، وىو ما يوجب عمينا معرفة ىذه المطالب المختمفة. 

ضرورة تفعيل مبدأ التنمية الشاممة في المجتمع، واالستفادة مف كل الموارد البشرية  -2

 الموجودة فيو.

 تسميط الضوء عمى جانب تفاعل المسنيف داخل األسرة الجزائرية الحديثة. -3

                                                             
1

 .40. ِزخع طاتك،ؽ  ىاث إٌّهزُت إلػذاد اٌبضىث إٌّهزُتاٌخطدمحم ػفُك، اٌثسس اٌعٍٍّ:  -



 ِمذِح عاِح
 

- 19 - 
 

محاولة البحث في مشاكل المسنيف وأوضاعيـ داخل األسرة الجزائرية الحديثة مف خالؿ  -4

 فرصة التعبير عف آرائيـ واىتماماتيـ. إعطائيـ

 محاولة تحسيس أفراد األسرة بالمسنيف.  -5

 إصالحيةالمساىمة في توفير قاعدة بيانات يمكف االستعانة بيا في تخطيط وتنفيذ برامج  -6

 بار السف.وتأىيمية لك
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 اشكالية الدراسة وفرضياتيا -4

 إشكالية الدراسة -أ(

 لقد شيد المجتمع الجزائرؼ عشية االستقالؿ، تغيرات وتحوالت سريعة مست عدة        

، ديمغرافية، سياسية وثقافية عجمت بتحوؿ المجتمع الجزائرؼ اقتصاديةمجاالت اجتماعية، \

ث، عبر مختمف وحداتو ومؤسساتو االجتماعية. ومف خالؿ مف التقميدؼ إلى العصرؼ الحدي

ىذه التحوالت االجتماعية وشيود التحضر أو التمدف والتصنيع وغيرىا مف التحوالت، تأثرت 

وضعية المسف داخل مختمف األنظمة االجتماعية ككل واألسرة بصفة خاصة، وفقد المسف 

جتماعية التي كاف يتمتع بيا في تمؾ مف خالليا الكثير مف خصوصياتو وأدواره ومكانتو اال

األنظمة التقميدية القديمة، فقد استبدلت مثال القبمية التي كانت تحكـ لكبار السف باإلدارة 

 1الرسمية )البمدية والوالية(.

وتشيد الجزائر مثميا مثل باقي دوؿ العالـ، تطورا ممحوظا لعدد المسنيف، حيث ارتفع        

، 2ـ1966مسف في تعداد  543700( مف 65خامسة والستيف سنة )عدد المسنيف ما فوؽ ال

لى 3ـ1998في تعداد  1298573إلى  ، وبمغ عدد 1ـ2008مسف في تعداد  1584097، وا 

 .2ـ2010( في سنة 1968603ونيف )يالمسنيف حوالي المم

                                                             
1
- mostapha BOUTEFNOUCHET, le société algérienne en transition. Alger : opu, 2004,p159. 

2
 82، ؽ2855اٌّزوش اٌىطٍٕ ٌإلزصاء، اٌدشائز،  -

3
 .27، ؽ2877اٌّزوش اٌىطٍٕ ٌإلزصاء، اٌدشائز، -
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ىذا وحسب المركز الوطني لإلحصاء، فإف عدد المسنيف ما فوؽ خمسة وستيف سنة       

وىذا ما يجعل  .ـ2020مسف( بحموؿ سنة  2913524حوالي ثالثة مالييف مسف ) سيبمغ

تطور عدد المسنيف كظاىرة يجب دراستيا ومعرفة كل جوانبيا، فقد أصبحت رعاية المسنيف 

واالىتماـ بيـ مف أىـ المعايير التي يقاس بيا تقدـ األمـ وتحضرىا، وذلؾ مع ارتفاع نسبة 

 ية الصحية واالجتماعية.متوسط األعمار نتيجة لمرعا

 وعميو يمكف صياغة إشكالية الدراسة عمى الشكل التالي:

 ماىي وضعية كبار السف في األسرة الجزائرية الحديثة؟ -

 وتندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة مف التساؤالت الفرعية جاءت عمى النحو التالي: -

 لجزائرية الحديثة؟ماىي طبيعة األدوار التي يمارسيا المسف في األسرة ا -1

 ماىي المكانة الحديثة لممسف في األسرة الجزائرية؟ -2

 ماىي درجة الرعاية األسرية لكبير السف في الجزائر؟ -3

 

 

                                                                                                                                                                                               
1

 .12،ؽ 1007، اٌدشائز،اٌّزوش اٌىطٍٕ ٌإلزصاء -
2

 .202، ؽ1020اٌّزوش اٌىطٍٕ ٌإلزصاء، اٌدشائز، -
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 فرضيات الدراسة -ب(

تعرؼ الفرضية عمى أنيا إجابة عف تساؤالت اإلشكالية، أؼ أنيا تندرج ضمف حركية        

 1بيف اإلشكالية والفرضية. سؤاؿ جواب في ظل العالقة الترابطية

 ة عمى مشكمة البحث، أو شكل مف تويعرفيا فضيل دليو بأنيا محاولة تفسيرية أو إجابة مؤق

أشكاؿ التوقع الذؼ يصف بطريقة ممموسة ، يتوقع أف يحدث في موضوع البحث في ظروؼ 

 2معينة.

تماد عمييا. إنيا إقرارات يعرفيا "كرلينغر" بأنيا أقوػ األدوات لتحقيق المعرفة التي يمكف االع

)تأكيدات( قابمة لالختبار ولمتأكد مف صحتيا أو خطئيا كحموؿ مرجحة، ومف دوف تدخل 

 3معتقدات أو القيـ الباحث في عممية اختبارىا.

أما موريس أنجرس فيعرفيا بأنيا " تصريح يتنبأ بعالقة بيف عنصريف أو أكثر ويتضمف 

 4تحقيق إمبريقي.

مثابة حمقة الربط بيف الجانب النظرؼ والجانب الميداني. وقد تـ صياغة تعتبر الفرضية ب -

 الفرضيات في ىذه الدراسة عمى الشكل التالي:

                                                             
1

 .204،ؽ 1021. اٌدشائز: دار اٌمصثح ٌٍٕؼز،اٌذًٌُ إٌّهزٍ فٍ اػذاد اٌّزوشاث واٌشصبئً اٌزبِؼُت فٍ ػٍُ االرتّبعطعُذ طثعىْ،  -
2

 . 228،ؽ1023اٌدشائز: دار هىِح ٌٍطثاعح وإٌؼز،  .ِذخً إًٌ ِٕهزُت اٌبضج فٍ اٌؼٍىَ االرتّبػُت واالٔضبُٔتفضًُ دٌُى،  -
3
- castillo bautista, la hipotesis en investigacion , en contribuciones a las ciencias sociales,2009. 

4
ر اٌمصثح . ذز: تىسَذ صسزاوٌ و اخزوْ، اٌدشائز: دإِهزُت اٌبضج اٌؼٍٍّ فٍ اٌؼٍىَ االٔضُٕت: تذسَببث ػٍُّتِىرَض أدزص، -

 .  240،ؽ1،1005ٌٍٕؼز،ط
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 :الفرضية األساسية -

 لممسف وضعية جيدة داخل األسرة الجزائرية الحديثة. -

 الفرضيات الفرعية: -

 األسرية لمفرد بعد أف يصبحا مسنا. تتضاءؿ األدوار -

 مكانة الفرد داخل األسرة الجزائرية بعد أف يصبح مسنا.ترتفع  -

 تقـو األسرة الجزائرية الحديثة برعاية  كاممة لممسف .  -

 حقل الدراسة ومنيجيتيا -5

 حقل البحث -أ(

جراءمارات ة الميدانية. حيث تـ توزيع االستوأعني بو مكاف إجراء الدراس المقابالت بدائرة  وا 

وسوؼ أتطرؽ إلى التعريف أكثر بحقل البحث في الجانب عمي موسى والية غميزاف. 

 .)المجاؿ البشرؼ (الميداني

 دراسةمنيجية ال-ب(

 تـ في ىذه الدراسة المزج بيف المنيجيف الكمي والكيفي، وىذا مف خالؿ استعماؿ تقنية  -
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 55ذكر، 55مبحوث مف الجنسيف )  110االستمارة بالمقابمة. وقد ضمت عينة الدراسة 

 أنثى(.

 

 خطة الدراسة -6

 ارتأينا تقسيـ ىذا العمل إلى قسميف أساسي:

النظرؼ لمبحث، واشتمل  اإلطاروضـ فرعيف، الفرع األوؿ تناولت فيو  القسم األول      

عمى فصميف نظرييف، الفصل األوؿ حوؿ األسرة وتغيرىا في المجتمع الجزائرؼ، والفصل 

أما الفرع الثاني مف القسـ األوؿ، فقد  ائرية.المسنيف ووضعيتيـ في األسرة الجز  الثاني حوؿ

تطرقنا فيو إلى المناىج المستخدمة في البحث، أؼ مختمف المناىج التي استخدمناىا في 

 جمع المعطيات النظرية والميدانية بصفة عامة.

دراستنا. وىذا مف أجل الموازنة المنيجية لر فرعيف أساسيف، خوضـ ىو األ القسم الةاني     

العممية، وفيو عرضنا مختمف مجاالت  واإلجراءاتالميداني  اإلطارالفرع األوؿ تضمف 

تناولنا بالدراسة -اشتمل عمى فصميف ميدانييف،  الدراسة الميدانية. أما الفرع الثاني فقد

في الفصل األوؿ وضعية المبحوث قبل أف يصبح مسنا، أما الفصل الثاني فقد  -والتحميل

 سنابعد أف أصبح مخصصناه لوضعية المبحوث 
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 صعوبات الدراسة -7

ال توجد دراسة إال وتواجييا مجموعة مف الصعوبات والعراقيل، سواء في الجانب        

 النظرؼ، أو في الجانب الميداني. وتتمثل الصعوبات التي واجيت ىذه الدراسة فيما يمي:

 دراسات.نقص الدراسات السوسيولوجية حوؿ األسرة الجزائرية، وقدـ ىذه ال -1

 تركيز معظـ المراجع عمى الجانب النفسي لممسنيف. -2

رفض بعض المبحوثيف التعامل معنا، وىذا بسب نقص ثقافة التعامل مع البحث العممي،  -3

 ولخوفيـ مف تقديـ معموماتيـ الشخصية.

 صعوبة االتصاؿ بالمبحوثات، وىذا نظرا لعدـ وجود مكاف إلجراء المقابمة معيـ. -4



 

 

 

 ــســـــمالـقــ

 األول
 

 

 



 

 

 

 

 ــل ـــــصــــالف
 األول

 

 
 



 

 

 األسرة وتغيرىا في المجتمع الجزائري  األول:الفصل 
 تمييد

 : مراحل تطور دراسة األسرةأوال 

 : تعريف األسرةةانيا

 : أنواع األسرةالةا
 مف حيث الشكل -1   
 مف حيث محور القرابة - 2   
 مف حيث السمطة - 3  
 امةاإلقمف حيث  - 4   

 : وظائف األسرة  رابعا

 الوظيفة البيولوجية - 1     

 الوظيفة التعميمية -2     

 الوظيفة االجتماعية - 3   

 الوظيفة االقتصادية - 4   

 الوظيفة النفسية والعاطفية -5 

 : عوامل تغير األسرة خامسا

 العامل الجغرافي -1
 عامل التصنيع -2

 االقتصادؼالعامل  -3



 

 

 لمعملخروج المرأة  - 4

 : األسرة في المجتمع الجزائرؼ  سادسا

 التطور التاريخي لألسرة الجزائرية - 1

 دور االستعمار الفرنسي في تفكيؾ األسرة الجزائرية - 2      

 :  أشكاؿ وخصائص األسرة الجزائريةسابعا

 األسرة التقميدية – 1  

 األسرة النووية الحديثة – 2  

 سرة الجزائرية الحديثة: التغيرات الحاصمة في األ ةامنا

 األسرة النووية إلىالتحوؿ مف األسرة الممتدة   -1
 المدينة إلىاليجرة مف الريف   -2
 خروج المرأة لمعمل  -3

 خالصة الفصل
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 تمييد

تعتبر األسرة وحدة في النظاـ االجتماعي الذؼ ظير مع خمق هللا لإلنساف عمى          

تى وقتنا المعاصر بعدد مف التطورات الكبيرة، األرض. وقد مرت األسرة مف بداية نشأتيا وح

سواء عمى مستوػ حجميا وىيكميا، أو عمى مستوػ العالقات بيف أفرادىا أو بيف األسرة 

وتكوف األسرة نظاما اجتماعيا تحرص بعضيا ببعض أو مف حيث أىدافيا ووظائفيا وأدوارىا،

عمى التمسؾ بو. كل المجتمعات في كافة الظروؼ واألوقات  

ارتأينا في ىذا الفصل االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص، حيث تناولنا في البداية كل ما      

يتعمق باألسرة بصفة عامة، مف تعريفات، وظائف، أنواع... ثـ انتقمنا إلى األسرة في المجتمع 

 الجزائرؼ، مف خالؿ دراسة أشكاليا ومختمف التغيرات التي طرأت عمييا.
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 راسة األسرةأوال :مراحل تطور د

 :1مر تطور الدراسات األسرية بأربعة مراحل أساسية وىي -

: وتتميز بسيادة الفكر العاطفي، الخرافي والتأممي، كما يتمثل في التراث المرحمة األولى -1

الشعبي وكتابات األدباء أو التأمالت الفمسفية ، وتمتد ىذه المرحمة حتى منتصف القرف 

 التاسع عشر تقريبا. 

: وتمتد مف منتصف القرف التاسع عشر حتى أوائل القرف العشريف، مرحمة الةانيةال -2

وتتميز بعدد مف األفكار التي تميل لتطبيق األفكار التطورية عمى ميداف األسرة والزواج، 

إلى المفكريف االجتماعييف أنو مف الممكف أف تتطور  ىوجدير بالذكر أف أفكار دارويف أوحت

 االجتماعية بنفس الطريقة التي تطور بيا الكائنات البيولوجية.أشكاؿ ونظـ الحياة 

 : وتقع كميا في القرف العشريف، وفييا انتقمت دراسة األسرة مف االىتماـالمرحمة الةالةة -3

لى االىتماـ بالواقع، ومف البحوث غير المحددة الواسعة إبالماضي والتسمسل التاريخي 

مية في تناوؿ مشكالت أكثر تحديدا، وركزت ىذه المرحمة النطاؽ، إلى استخداـ المناىج العم

عمى دراسة العالقات الداخمية بيف أفراد األسرة. كما شيدت ىذه المرحمة توفر مصادر 

لمبيانات والمعمومات أكثر ثراء مف ذؼ قبل، عف طريق الوثائق الرسمية وسجالت الييئات 

 الخاصة، كما نمت مناىج وطرؽ البحث.

                                                             
- طٕاء زظُٕٓ اٌخىٌٍ، األصشة واٌضُبة اٌؼبئٍُت. األردْ: دار اٌّظُزج.ط2، 1022، ؽ 203. 

1
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، وتتميز بتزايد االىتماـ بالنظرية وتعميق اآلف: وىي الممتدة حتى عةالمرحمة الراب -4

الدراسات الكمية، عالوة عمى محاوالت جادة لتجميع وتقييـ البحوث التي أجريت في 

المرجعية النظرية التي  اإلطاراتالماضي، وتحديد المدارس الفكرية المختمفة أو 

رحمة بتحديد المجاؿ، واختفاء األحكاـ في دراسة األسرة. كما تتميز ىذه الم استخدمت

القيمية، واالعتماد بصفة عامة عمى مادة ميدانية أصيمة ثـ جمعيا وفقا الستراتيجيات 

 منيجية.
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 تعريف األسرة ةانيا:

إف مفيـو األسرة يمكف االعتماد في تعريفو عمى مصدريف. المصدر األوؿ ىو ما يرد في 

المصدر الثاني ىو المعنى الذؼ يعطيو الناس أنفسيـ لمفيـو دراسات العمـو االجتماعية، و 

األسرة، إذ يذكر البعض مثال البيت ويذكر البعض األخر األىل. ومع التشديد عمى أىمية 

المصدر األخير، فإف الخمط الحاصل حوؿ ىذا المفيـو يجعمنا نعتمد بشكل أساسي عمى ما 

 ورد في الدراسات السوسيولوجية. 

االرتباط  إبرازلدراسات السوسيولوجية عدة تعاريف لألسرة تتجو جميعا نحو توجد في ا -

ورعاية األطفاؿ والقياـ ببعض  إنجابالدائـ بيف الرجل والمرأة، وما يترتب عف ذلؾ مف 

 الوظائف، ومف أبرز تعريفات األسرة ما يمي:

النقطة التي  يعرؼ أوغست كونت األسرة بأنيا: "الخمية األولى في جسـ المجتمع، وىي -

يبدأ منيا التطور، وىي أوؿ وسط طبيعي واجتماعي ينشأ فيو الفرد، ويتمقى المكونات األولى 

 1لثقافتو ولغتو وتراثو االجتماعي".

مف ىذا التعريف نستخمص أف األسرة في نظر كونت ىي الوحدة التي يرتكز عمييا المجتمع 

تمثل الحالة الطبيعية والضرورية الندماج في وجوده وتطوره، كما أف الحياة في إطار األسرة 

                                                             
- ِصطفً اٌخؼاب، دساصبث فٍ ػٍُ االرتّبع اٌؼبئٍٍ. تُزوخ: دار إٌهضح اٌعزتُح، 2872،ؽ21.

1
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الفرد، وبالتالي فيي  ىي الوسط الطبيعي األوؿ الذؼ يضـ األسرةالفرد في المجتمع، ألف 

 الوسيمة األولى التي بإمكانيا مساعدة الفرد في االندماج داخل المجتمع.

األسرة  أما بارسونز فيعرؼ األسرة بأنيا: " وحدة وظيفية، بالرغـ مف نقص وظائف -

الحديثة، إال أنيا ال زالت تختص بوظيفتيف أساسيتيف، وظيفة التنشئة االجتماعية، ووظيفة 

 1تكويف شخصية البالغيف مف أفراد المجتمع".

أما عمي سعد فيعرؼ األسرة عمى أنيا: " وحدة اجتماعية ، اقتصادية، ثقافية، بيولوجية،  -

والتبني ويوجدوف في اطار مف التفاعل عبر تتكوف مف أفراد تربطيـ عالقة الزواج والدـ 

سمسمة مف المراكز واألدوار، وتقـو بتأدية عدد مف الوظائف التربوية، االجتماعية، الثقافية 

 2واالقتصادية".

يعرؼ أرنست بيرجس األسرة بأنيا:" مجموعة مف األشخاص ارتبطوا بروابط الزواج أو  -

ة كل مع األخر، ولكل مف أفرادىا أدوار اجتماعية الدـ أو التبني، مكونيف الحياة االجتماعي

 3خاصة بو، وليـ ثقافة مشتركة ومتميزة".

                                                             
- طاُِح ِصطفً اٌخؼاب، إٌظشَت االرتّبػُت ودساصت األصشة. اٌماهزج: دار اٌّعارف، ط2871،2، ؽ 25. 

1
 

- عٍٍ اطعذ وضفح، ػٍُ االرتّبع اٌتشبىٌ. دِؼك: خاِعح دِؼك ٌٍٕؼز واٌرىسَع، 2882، ؽ62.
2
 

- ٔخثح ِٓ األطاذذج، اٌّشرغ فٍ ِصطٍضبث اٌؼٍىَ االرتّبػُت. ؽ260.
3
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تعريف عبد اليادؼ الجوىرؼ:" األسرة ىي الوحدة األساسية في التنظيـ االجتماعي،  -

ومؤسسة مف المؤسسات االجتماعية ذات األىمية الكبرػ. ففييا نبدأ حياتنا األولى ونتعود 

 نع أولى خبراتنا، وفييا تتشكل شخصياتنا، وتتكيف مع البيئة عمييا. وىي تص

 1المتغيرة حولنا. وىي مصدر األخالؽ والدعامة األولى لضبط السموؾ".

 في التنظيـ  األساسيةويعرؼ حسيف عبد الحميد أحمد رشواف األسرة بأنيا" الوحدة  -

 ػ. ففييا نبدأ حياتنا االجتماعي، ومؤسسة مف المؤسسات االجتماعية ذات األىمية الكبر 

األولى ونتعود عمييا. وىي تصنع أولى خبراتنا. وفييا تتشكل شخصياتنا، ونتكيف مع 

البيئات المتغيرة حولنا. وىي مصدراألخالؽ، والدعامة األولى لضبط السموؾ، ويمقى فييا 

 2الكبار والصغار مصدر الرخاء".

سية في بناء المجتمع وأىـ جماعاتو أما في عمـ االجتماع: "فاألسرة ىي الخمية األسا -

األولية تتكوف مف أفراد تربط بينيـ صمو القرابة والرحـ، وتساىـ األسرة في كل الجوانب 

 3المادية والروحية والعقائدية واالقتصادية".

 

 
                                                             

- عثذ اٌهادٌ اٌدىهزٌ،أصش ػٍُ االرتّبع. اإلطىٕذرَح: اٌّىرة اٌداِعٍ اٌسذَس، 1000،ؽ106.
1
 

- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. اإلطىٕذرَح: ِؤطظح ػثاب اٌداِعح، 1002،ؽ11.
2
 

- عثذ اٌّعاطٍ وآخزوْ، ػٍُ ارتّبع األصشة. ِصز:دار اٌىفاء،1000،ؽ10.
3
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 ةالةا : أنواع األسر

يقتصر  ، وال يوجد أؼ مجتمعاإلنسانيةتختمف أنماط وأنواع األسرة باختالؼ المجتمعات  -  

عمى نمط واحد مف األسر، حيث تتعدد أنماط األسرة حسب المناطق الجغرافية والظروؼ 

مـ االجتماع االقتصادية واالجتماعية والثقافية داخل كل مجتمع. وقد صنف الباحثوف في ع

لوجيا األسرة في أربعة محاور: وفقا لشكميا، وفقا لقاعدة النسب أو القرابة، وفقا و روبتنواأل

 ة، ووفقا لإلقامة.لمسمط

 من حيث الشكل -1

: ىي أسرة يرتبط فييا األفراد بعضيـ ببعض مف خالؿ أصل قرابي واحد األسرة الممتدة -أ(

وتحتوؼ عمى نماذج مف األسرة النواة. وقد عرفيا روسر وىاريس بأنيا: " عالقة معينة بيف 

نجاب. وىي أوسع مف مجموعة مف األفراد تربطيـ المودة والتراحـ مف خالؿ الزواج واإل

 1األسرة النواة بحيث تمتد لثالثة أجياؿ بدءا مف األجداد وحتى األحفاد".

تتكوف األسرة الممتدة مف ثالث إلى أربعة أجياؿ، تضـ األب واألـ وأوالدىما الغير  - 

متزوجيف والمتزوجيف مع زوجاتيـ وأطفاليـ، كما قد تضـ األعماـ واألخواؿ والعمات 

لجد والجدة. وىؤالء كميـ يسكنوف في منزؿ واحد أو في شقق ممحقة بالمنزؿ والخاالت، وا

                                                             
- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. ِزخع طاتك،ؽ23. 
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األصمي ) الكبير( يترأسو رب األسرة ) الكبير في السف(، ويدير شؤونو الخاصة والعامة 

 1وتقـو بيف أفراده التزامات متبادلة.

لشائع في : ىي األسرة المكونة مف الزوجيف وأطفاليـ، وىي النمط ااألسرة النووية -ب( -

معظـ الدوؿ، وتتسـ بقوة العالقات االجتماعية بيف أفرادىا بسبب صغر حجميا، كذلؾ 

باالستقالؿ في المسكف والدخل عف األىل. تتكوف مف جيميف فقط وتنتيي بانفصاؿ األباء أو 

 2وفاة الوالديف، كما تتسـ بالطابع الفردؼ في العالقات االجتماعية.

بط األسرة المركبة بنظاـ تعدد الزوجات، وتتألف ىذه األسرة مف : ترتاألسرة المركبة -ج( -

 3الرجل وزوجاتو، وتتميز بوجود أنماط مختمفة مف العالقات االجتماعية.

 : تتكوف في الغالب مف أسرتيف نوويتيف أو أكثر، ترتبط ببعضيا األسرة المشتركة -د( -

 ف أخ وزوجتو وأطفاليما، البعض مف خالؿ خط األب عادة، وأغمب ىذه األسر تتكوف م

 باإلضافة إلى أخ وزوجتو وأطفاليما يتشاركوف جميعا في منزؿ ، حيث أف السكف المشترؾ 

 4وااللتزامات المتبادلة ىي األسس الرئيسية ليذه الوحدة القرابية.

 

                                                             
- عثذ اٌمادر ٌمصُز، األصشة فٍ ِزتّغ اٌّذُٔت اٌّتغُشة. تُزوخ: دار إٌهضح اٌعزتُح، 2888، ؽ 44.

1
 

.51اٌّزخع ٔفظه، ؽ  -
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- عاطف غُس، لبِىس ػٍُ االرتّبع. ؽ 266.
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.268اٌّزخع ٔفظه، ؽ  -
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 من حيث محور القرابة-2

األنثى، لكف مف المعروؼ أف إنجاب طفل يكوف محصمة لمتفاعل البيولوجي بيف الذكر و  -

السؤاؿ المطروح ىنا: إلى مف ينتسب ىذا الطفل، ىل ينتسب إلى أبيو أـ إلى أمو، أـ إلى 

 تصنف األسر عمى أساس التسمسل القرابي إلى:و  1كمييما.

إما أبوؼ، أؼ النسب فيو لألب ومف ثـ يحمل الطفل لقب أسرة والده، وال يكوف لو  -أ(  

ية مف خالؿ خط األب ويعرؼ ىذا النوع مف عالقات صالت نسب بأسرة أمو، وتنتقل الممك

 القرابة باالنحدار األبوؼ.

 إما أموؼ، أؼ النسب فيو لألـ، وفيو يأخذ الطفل لقب أسرة والدتو، ويكوف عرفيا  -ب(

أكثر. ويحدث التوريث مف جانب األـ. ويسود ىذا النظاـ شعب النايار، إذ يديف الطفل لخالو 

ممكية واألوضاع مف الخاؿ إلى ابف األخت. ويعرؼ ىذا النوع مف وليس لوالده. وتنتقل ال

 عالقات القرابة باالنحدار األموؼ.

 ما مزدوج أو ثنائي، وىو الذؼ يجمع في نسب الطفل بيف كل مف األب واألـ،إ -ج(

ويعطييما أىمية متساوية، وتكوف صالتو القرابية بكل مف أسرة والده ووالدتو مرغوبة لديو.فإذا 

الطفل ينتمي ألسرة أبيو فيصبح عضوا فييا، وحيف إذف يكوف أىل األـ أجانب بالنسبة كاف 

                                                             
- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة.ِزخع طاتك، ؽ31-32.
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ذا كاف الطفل ينتمي ألسرة أمو، فيصبح عضوا فييا، ففي ىذه الحالة ال تعتبر العائمة  إليو. وا 

ذا كاف ينتمي لإلثنيف ففي ىذه الحالة تسمى بالنظاـ  األبوية إال قرابة مف الدرجة الثانية، وا 

 دوج.المز 

 من حيث السمطة- 3

 1ىناؾ أربعة أنواع وىي:

 وتكوف فييا السمطة والزعامة لألب.األسرة األبوية: -أ(

 : وتكوف فييا السمطة والزعامة لألـ.األسرة األمومية -ب(

 : وتكوف فييا القيادة مف أحد األبناء، وعادة ما يكوف أكبرىـ.األسرة البنيوية -ج(

 ف فييا السمطة موزعة بيف جميع أفراد األسرة، بمعنى أف : تكو األسرة الديمقراطية -د(

 الجميع يمارس صالحياتو بشكل مستقل.

 من حيث اإلقامة -(4

أؼ مف حيث التواجد الفعمي أو السكف لمزوجاف. فمف المعروؼ أف األزواج والزوجات يأتوف  

ثالث أنماط مف مف أسر مختمفة، وعند الزواج ال بد أف ينتقل أحدىما. وتشكل قاعدة السكف 

 األسر ىي:
                                                             

- ٔادَح ٌعثُذٌ، اٌّىبٔت االرتّبػُت ٌٍّضٓ فٍ االصشة اٌززائشَت) ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز(. خاِعح تاذٕح، 1007-1008،ؽ61. 
1
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أسرة يقيـ فييا الزوجاف مع أسرة الزوج، وىو أكثر األنماط شيوعا، وىو انتقاؿ الزوجة  -أ( 

 لمعيش مع أسرة الزوج .

أسرة يقيـ فييا الزوجاف مع أسرة الزوجة، وىو يعني انتقاؿ الزوج إلى العيش مع أسرة  -ب(

رض وسيطرتيا عمى األسرة. ويسود ىذا النظاـ الزوجة، ويحدث ىذا في حالة ممكية المرأة لأل

السكني: سكاف المنطقة الجنوبية الغربية مف الواليات المتحدة األمريكية، إذ ينتقل الزوج إلى 

    .  مسكف أسرة زوجتو. وىناؾ يقدـ لو الطعاـ، ومكاف النـو

 أسرة يقيـ فييا الزوجاف في مسكف مستقل عف أسرىـ. -ج(

 وظائف األسرة رابعا :

عمى الرغـ مف اختالؼ صورة األسرة مف مجتمع آلخر، وبالرغـ مف التغيرات التي مست  -

نظاـ األسرة في مختمف األنشطة االجتماعية، فقد بقي معترفا بيا في المجتمعات التقميدية 

والحديثة، وىذا راجع باألساس إلى الوظائف اليامة واألساسية التي تقـو بياوتتمثل ىذه 

 يمي:الوظائف فيما 

 

 الوظيفة البيولوجية -1

 وتتمثل في اإلنجاب والتناسل مف أجل الحفاظ عمى النوع البشرؼ، أؼ استمرارية الجنس  
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البشرؼ بصورة يقرىا المجتمع. وقد حرصت المجتمعات عمى إحاطة الوظيفة البيولوجية 

 1بمعايير قوية وأيدتيا بجزاءات شديدة.

ألسرة عمى مدار التاريخ رغـ تعرضيا لعممية تنظيمية ظمت الوظيفة البيولوجية دائمة مع ا -

متأثرة بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وفي نفس الصدد تقوؿ الباحثة سناء 

الخولي:" ميما كاف تأثير النواحي االجتماعية عمى األسرة فيي قبل كل شيء وحدة 

 بيولوجية. 

معاصريف مازالوا يفترضوف أف األنماط البيولوجية وبناء عمى ىذا فإف كثيرا مف المحمميف ال

تحدد كثيرا مف أنماط سموؾ األسرة. وىذا يبدو واضحا إلى حد كبير ألف كثير مف األحداث 

البيولوجية اليامة تحدث في ىذا التنظيـ االجتماعي )األسرة(، مثل: االشباع الجنسي 

 واإلنجاب.

 الوظيفة التعميمية-2

تعميـ مف المنزؿ إلى المدرسة، فمازاؿ لألسرةدورىا الفعاؿ في ىذا عمى الرغـ مف انتقاؿ ال 

المجاؿ حيث أنيا تقـو باإلشراؼ عمى متابعة أطفاليا في الواجبات المنزلية وفيـ الدروس، 

ويمكف أف نقوؿ أف الوالديف ىما المذيف يحدداف مدػ تقدـ او تأخر الطفل في المدرسة، 

                                                             
- دمحم اٌذلض، ػٍُ االرتّبع اٌصٕبػٍ. تُزوخ: دار اٌعٍُ، 1003، ؽ 130.

1
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قضوف وقتا أطوؿ في مساعدة ابنائيـ في استذكار دروسيـ والدليل عمى ذلؾ أناألباء اليـو ي

 مع أبنائيـ في  األباءأكثر مف ذلؾ الذؼ كاف يقضيو 

 1الماضي، ويرجع ىذا إلى ارتفاع المستوػ الثقافي و التعميمي بيف األباء.

ذا كاف التعميـ قد انتقل بالفعل مف البيت إلى المدرسة، إال أف األسرة ىي التي تقـو بدف - ع وا 

نفقاتو، وبالرغـ مف مجانية التعميـ في بعض البمداف العربية إال أف األسرة مازاؿ  تنفق الكثير 

 2في سبيل تعميـ أوالدىا مثل أجور المواصالت واألدوات المدرسية.

 الوظيفة االجتماعية -3

لسموؾ وتتمثل في تنمية األبناء بإكسابيـ قيـ المجتمع وعاداتو ومعاييره، وتزويدىـ بقواعد ا 

واآلداب العامة، ومنو يتكوف لألبناء شعور بالمسؤولية نحو األسرة والمجتمع. ورغـ وجود 

إال أف األسرة تعتبر المسؤولة األولى عف  -كدور الحضانة -ىيئات أخرػ تقـو بيذه الوظيفة

ىذه الوظيفة. وفي ىذا الصدد تقوؿ دىيمي زينب " تتجمى الوظيفة االجتماعية لألسرة في 

التنشئة االجتماعية ونقل التراث االجتماعي مف جيل إلى جيل، وبمعنى أخر تعميـ  عممية

تباع تقاليده". دماجو في ثقافة مجتمعو وا  والتنشئة االجتماعية ىي عممية إكساب الفرد  3الفرد وا 

شخصيتو في المجتمع لمساعدتو عمى تنمية سموكو االجتماعي الذؼ يضمف لو القدرة عمى 
                                                             

2- ِذَسح أزّذ عثادج، ػٍُ االرتّبع اٌؼبئٍٍ اٌّؼبصش: لشاءاث فٍ لضبَب األصشة فٍ ػصش اٌؼىٌّت. اٌماهزج: دار اٌفدز ٌٍٕؼز واٌرىسَع، ط2، 

.23، ؽ 1022  

. 23اٌّزخع ٔفظه، ؽ -
2
 

 2- دهٍُّ سَٕة، اٌتغُش االرتّبػٍ داخً األصشة اٌززائشَت. ٍِرمً وطٍٕ زىي: األطزج واٌرسذَاخ اٌّعاصزج. ِزخع طاتك، ؽ  22
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دراؾ أىمية المسؤولية االجتماعية، وبذلؾ يتحقق قدر مناسب لدػ الفرد استجابات اآلخري نوا 

فميس مف الكافي إنجاب األطفاؿ ولكف مف حق ىؤالء األطفاؿ   1مف التجاوب االجتماعي.

أف يحصموا عمى الرعاية  والعناية مف قبل األسرة المسؤولة عف إنجابيـ، فاألسرة تتولى تعميـ 

 2قيـ والمعتقدات والعادات والميارات الثقافية.األطفاؿ المغة وال ىؤالء

كما تقـو األسرة بوظيفة الضبط االجتماعي ألفرادىا بيدؼ توافق وتكيف الفرد مع  -

المجتمع، حيث تقـو األسرة بضبط السموؾ االجتماعي لمفرد وىي في طريقيا لتنمية 

 3والقانوف. شخصيتو مستخدمة في ذلؾ عدة وسائل منيا العادات والتقاليد والديف

 

 الوظيفة االقتصادية -4

تتمثل الوظيفة االقتصادية لألسرة في أنيا مسؤولة عف توفير الحاجات المادية لمكبار  

والصغار مف أفرادىا، إذ أف األسرة وحدة اقتصادية متضامنة يقـو فييا األب بإعالة زوجتو 

ؾ مف دخل األسرة، ومف ثـ وأبنائو، وقد تعمل المرأة الزوجة، أو بعض األبناء فيزدوف بذل

 يشكل الزوج والزوجة واألبناء وحدة متعاونة ومتساندة اقتصاديا.

                                                             
- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. ِزخع طاتك،ؽ36.

1
 

- ِذَسح أزّذ عثادج، ػٍُ االرتّبع اٌؼبئٍٍ اٌّؼبصش: لشاءاث فٍ لضبَب األصشة فٍ ػصش اٌؼىٌّت. ِزخع طاتك، ؽ 16. 
2
 

.18اٌّزخع ٔفظه، ؽ  -
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كانتاألسرة في الماضي وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا ألنيا تقـو باستيالؾ ما تنتجو،  -   

وفي عصرنا الحالي ونتيجة  1وبالتالي لـ تكف ىناؾ حاجة لمبنوؾ أو المصانع أو المتاجر.

، أصبحت األسرة تمثل وحدة إنتاجية واستيالكية في الريف، ووحدة اإلنتاجائل لتطور وس

األبناء والزوجات  أصبحاستيالكية في المدف، وقد ترتب عمى استخداـ األلة في الصناعة أف 

 2يشاركوف بنصيب كبير في العمل الصناعي، ويساىموف في دخل األسرة.

 برت أفراد األسرة عمى السعي لمعمل خارج كما أف الحياة في المجتمعات المتقدمة أج -

 محيطيامما أدػ إلى نشأة روابط وعالقات اقتصادية خارجيا، ونتيجة الزيادة المستمرة في 

 نفقات المعيشة ورغبة األسرة في رفع مستوػ معيشتيا، نزلت المرأة إلى ميداف العمل 

 3ة.وشاركت في إعالة األسرة  ومساعدتيا في تحمل مسؤوليات المعيش

 الوظيفة النفسية والعاطفية -5

يعتبر الجو النفسي والعاطفي داخل األسرة ذا أىمية بالغة في تكويف شخصية الفرد وتنميتيا 

وفقا لكل مرحمة مف مراحل نموه، فاألسرة ىي المكاف األوؿ الذؼ يتمقى فيو الفرد دروسا في 

ف الوظيفة النفسية والعاطفية كالحب والعطف والحناف. "ويمكف اعتبار أ اإلنسانيةالمشاعر 

لألسرة ىي تمؾ األجواء العامرة بعواطف الحب والقبوؿ االجتماعي، والمعب والتفاىـ والتقبل 
                                                             

- طٕاء زظُٕٓ اٌخىٌٍ، األصشة واٌضُبة اٌؼبئٍُت. ِزخع طاتك، ؽ56. 
1
 

- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. ِزخع طاتك، ؽ 42. 
2
 

2- عشٌ اٌسظُٓ، األصشة ودوسهب فٍ تُّٕت اٌمُُ االرتّبػُت ٌذي اٌطفً فٍ ِشصٍت اٌطفىٌت اٌّتأخشة. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ عٍُ إٌفض 

.57-56، ؽ 1022/1023ٍ، االخرّاع  
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بيف الزوجيف واحتضاف األبناء، وىذا يؤدؼ إلى وجود وحدة صغيرة تكوف المصدر الرئيسي 

 لإلشباع العاطفي لجميع أعضاء األسرة.

ي ىذا الصدد: "لقد تبيف بصورة واضحة أف األطفاؿ الذؼ تقوؿ الباحثة مارغريت ميد ف -

يوضعوف في مؤسسات خاصة عند الوالدة تصيبيـ مشاكل وأمراض كثيرة رغـ رعايتيـ رعاية 

جسمية جيدة، إذ أف ىناؾ أثار سيئة جدا عمى األطفاؿ الذيف يفصموف عف أمياتيـ بعد 

 1الوالدة".

 ألسرة، فبالرغـ مف أف المدارس تعمـ األطفاؿ تبقى ىذه الوظيفة مف الوظائف الثابتة ل -

 الميارات، فإف األسرة تتيح ليؤالء األطفاؿ تنشئة اجتماعية مشبعة و عناية ومساندة 

 عاطفي، فاألسرة ىي الجماعة إشباععاطفية.واألطفاؿ ليسوا ىـ فقط مف يحتاجوف إلى 

في المنزؿ الصداقة والتفاىـ التي ترضي الحاجات العاطفية ألفرادىا، فالفرد يتوقع أف يجد  

 2والود.

إف ما حدث مف تغير في وظائف األسرة إنما ىو تغير في الشكل وليس المضموف،  -

فاألسرة مازالت ىي المسؤولة عف توفير كل ما يحتاجو الطفل لكي ينمو. ومسؤولة أيضا عف 

                                                             
- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. ِزخع طاتك، ؽ 40. 

1
 

- ِذَسح أزّذ عثادج، ػٍُ االرتّبع اٌؼبئٍٍ اٌّؼبصش: لشاءاث فٍ لضبَب األصشة فٍ ػصش اٌؼىٌّت. ِزخع طاتك، ؽ 17. 
2
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ميـ والديف تربيتو وتعميمو. ونتساءؿ إذا كانت األسرة قد فقدت بعض وظائفيا مثل التع

 والحماية فمماذا إذف نجد األبناء يعتنقوف المعتقدات المتشابيةأو المماثمة لتمؾ التي يعتنقيا 

 1أباؤىـ؟

 

 عوامل تغير األسرةخامسا: 

 العامل الجغرافي -1

 مف الواضح أف كل أسرة تعيش في مكاف معيف، وطبيعة ىذا المكاف  

 الظروؼ الجغرافية سوؼ يؤدؼ إلى تؤثر بالضرورة عمى أنشطة األسرة. وأؼ تغير في 

 2تغيرات في األسرة.

 عامل التصنيع -2

لعل مف أىـ العوامل التي أثرت عمى األسرة بشكل واضح ىو التصنيع، حيث يرجع  

 3الباحثوف تقمص األشكاؿ الممتدة مف األسرة إلى التصنيع.

                                                             
- ِذَسح أزّذ عثادج، ػٍُ االرتّبع اٌؼبئٍٍ اٌّؼبصش: لشاءاث فٍ لضبَب األصشة فٍ ػصش اٌؼىٌّت. ِزخع طاتك،.ؽ 22.

1
 

-  طٕاء زظُٕٓ اٌخىٌٍ، األصشة واٌضُبة اٌؼبئٍُت. ِزخع طاتك،ؽ260. 
2
 

1- ُِّىٔح تٓ عُؼىتح، اٌتضىالث االرتّبػُت فٍ اٌؼبئٍت اٌززائشَت) ٍِرمً وطٍٕ زىي: اٌرسىالخ االخرّاعُح وأعىاطاذها إٌفظُح عًٍ اٌؼثاب فٍ 

. 46، ؽ1022اٌّدرّع اٌدشائزٌ(. اٌدشائز: خاِعح تىسرَعح،   
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تميز باالمتداد في يقوؿ دمحم أحمد البيومي في ىذا الصدد: "فالعائمة قبل التصنيع كانت ت -

الحجـ وسيادة النزعة الجمعية وسيطرة العامل القرابي والتسمط األبوؼ واالكتفاء الذاتي، ومع 

بتغير الخصائص التقميدية، وأصبح مف التناقض أف تبقى  إيذانااتساع الصناعة كاف ىذا 

دأ في األسرة كما ىي دوف تغيرات تتناسب مع متطمبات العمل في المراكز الحضارية، وب

الظيور نمط أسرؼ جديد أكثر تكيفا بما لو مف خصائص بنائية ووظائفية تتناسب مع 

 1المتطمبات الجديدة".

فالتصنيع يتطمب التحرؾ مف أجل البحث عف ميف ووظائف جديدة أو فرص لمعمل.  -

فاالتجاه نحو الصناعة يؤكد عمى االنجاز في مقابل النسب والقرابة، ويضعف مف أثر النمط 

 2تقميدؼ. ومف ثـ يقمل مف اعتماد الناس عمى أسرىـ.ال

 

 العامل االقتصادي -3

يعتبر مف أكثر العوامل استخداما في نظريات التغير. فطبيعة العمل، ومصدر الدخل،  

والمعايير األساسية التي تحكـ العالقات االقتصادية بيف الناس اساسية بالنسبة لمعظـ 

لصدد: " إنو كمما اتسع نطاؽ النسق االقتصادؼ مف خالؿ الناس. يقوؿ ولياـ جود في ىذا ا

 التصنيع تضعف روابط القرابة الممتدة وتتفكؾ أنماط 
                                                             

- دمحم أزّذ اٌثُىٍِ، ػٍُ االرتّبع اٌؼبئٍٍ. اإلطىٕذرَح: دار اٌّعزفح اٌداِعُح،1002، ؽ63. 
1
 

- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. ِزخع طاتك،ؽ25.
2
 



 األصشة وتغُشهب فٍ اٌّزتّغ اٌززائشٌ األوي:اٌفصً اٌمضُ األوي: 

 

- 48 - 
 

 1وحدات البدنة ويظير ىناؾ ميل إلى قياـ شكل مف أشكاؿ النسق الزوجي".

التقنيات الجديدة في االقتصاد  إدخاؿأما مصطفى بوتفنوشت فيقوؿ:" لقد سمحت عممية  -

القتصاد الجزئي أو في االقتصاد المنزلي باإلسراع وبالتعجيل بعممية تطوير الكمي وفي ا

 2المواقف والتصرفات داخل المجتمع".

 خروج المرأة لمعمل -4

لقد تغير دور المرأة التقميدية مف خالؿ مسؤولياتيا وانعكس عمى كل األدوار والمراكز داخل  

أحمد رشواف" فقد نزلت المرأة إلى ميداف وفي ىذا الصدد يقوؿ حسيف عبد الحميد  3العائمة.

العمل وشعرت بقيمتيا االقتصادية وبأنيا أصبحت سيدة ، وتستطيع أف تكفى نفسيا بنفسيا. 

 وكاف مف نتيجة ىذا أف أصبحت المرأة عنصرا ايجابيا تتدخل بحرية في اختيار شريؾ حياتيا

 4وأصبحت تنازع الرجل في السيادة عمى األسرة.

  

 

 

                                                             
- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. ِزخع طاتك ، ؽ 263. 

1
 

- ِصطفً تىذفٕىػد، اٌؼبئٍت اٌززائشَت ) اٌتطىس واٌخصبئص(. اٌدشائز: دَىاْ اٌّطثىعاخ اٌداِعُح، 2873، ؽ127. 
2
 

- - ُِّىٔح تٓ عُؼىتح، اٌتضىالث االرتّبػُت فٍ اٌؼبئٍت اٌززائشَت. ِزخع طاتك، ؽ48. 
3
 

- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ : دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة.ِزخع طاتك، ؽ21.
4
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 األسرة في المجتمع الجزائري :  سادسا

سأتناوؿ في ىذا العنصر، األسرة في المجتمع الجزائرؼ، وىذا مف خالؿ ذكر مراحل  -

 .تطورىا التاريخي. وكذا مف خالؿ التطرؽ إلى وضعيتيا وتأثير االستعمار الفرنسي عمييا

 التطور التاريخي لألسرة الجزائرية -1

ؼ تحوالت عديدة وتغيرات مست جميع أنظمتو بما مف المعروؼ أف المجتمع الجزائرؼ قد عر 

فييا النظاـ األسرؼ، الذؼ يعتبر األساس الذؼ يقـو عميو المجتمع. وسنحاوؿ في ىذا 

 -عشيرة -العنصر تناوؿ الوحدات األساسية لمتنظيـ االجتماعي الجزائرؼ التقميدؼ ) قبيمة

 ا متكاممة تكامال تاريخيا.العائمة(، وىي وحدات تختمف مف حيث الحجـ والوظائف، ولكني

 القبيمة -أ(

ىي البنية االجتماعية األساسية، والشكل الواقعي الممموس لمنظاـ القبمي، ويمثل ىذا النظاـ  

يديولوجيتيابما يحممو مف رموز وقيـ ومعايير بالنسبة لمقبيمة، روحيا  في تحقيق وجودىا  وا 

 1االجتماعي. إنتاجيا المادؼ وا عادة

 دة اجتماعية يعتقد جميع أفرادىا أنيـ ينتسبوف إلى نفس الجد، سواء كاف ىذا فالقبيمة وح -

 خرافيا أو حقيقيا. وتشكل رابطة الدـ محور التعاوف والتماسؾ االجتماعي في ىذه االعتقاد
                                                             

2- دزّأٍ طٍُّاْ، ظبهشة اٌتغُش فٍ األصشة اٌززائشَت، اٌؼاللبث. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ االٔثزوتىٌىخُا، خاِعح  اتٍ تىز تٍماَذ :ذٍّظاْ، 1004- 

. 8، ؽ 1005  
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البنية، وىو ما يطمق عميو ابف خمدوف مصطمح العصبية، " أؼ الرابطة االجتماعية الطبيعية 

عة متجانسة مف البشر بصمة الوالء وتدفعيـ جميعا إلى الحركة والفعل التي تجمع بيف مجمو 

 1والبناء والدفاع عف النفس ضد عدواف الغير.

توجد في القبيمة تنظيمات رسمية تعمل عمى تأكيد وحدتيا وتماسكيا االجتماعي، وبالتالي  -

ي ألفرادىا وباالستقالؿ تحافع عمى كيانيا واستمرار وجودىا. كما تتميز القبيمة باالكتفاء الذات

 التاـ عف باقي القبائل.

 العشيرة -ب(

 تعتبر فرعا مف القبيمة التي تتكوف مف مجموعة عشائر. يعرفيا عمماء االجتماع  

واالنثروبولوجيا بأنيا " مجموعة مف األفراد تنحدر مف نسب واحد وليا جد مشترؾ، واالنتماء 

النسب األموؼ وال يكوف عف طريق النسبيف". إلييا يكوف إما عف طريق النسب األبوؼ أو 

وبوصفيا وحدة التفاعل االجتماعي الحقيقي داخل القبيمة، تقـو العشيرة بعدة وظائف 

اجتماعية ألفرادىا، فيي المسؤولة عمى التنظيـ السياسي واالقتصادؼ، السير عمى الضبط 

 2االجتماعي والتضامف بيف أفرادىا.

                                                             
 2- دزّأٍ طٍُّاْ، ظبهشة اٌتغُش فٍ األصشة اٌززائشَت، اٌؼاللبث. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ االٔثزوتىٌىخُا، ِزخع طاتك، ؽ 8

 20، ؽ  ٔفض اٌّزخع -
2
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الجزائرؼ التقميدؼ أساسا عمى القرابة مف جانب األب، ويكوف تنيض العشيرة في المجتمع  -

النسب في ىذه البنية االجتماعية حقيقيا أكثر منو شكميا أو خرافيا، عكس ما ىو معروؼ في 

 القبيمة.

 العائمة -ج(

ىي وحدة اجتماعية أضيق نطاقا وأصغر حجما مف العشيرة، وتعتبر العائمة حجر الزاوية في 

عي التقميدؼ، والقالب الذؼ عمى شاكمتو ترتسـ الجماعات النموذجية األخرػ التنظيـ االجتما

مف عشيرة، قبيمة ودولة. وىنا يقوؿ بيار بورديو " األسرة الممتدة ىي الخمية االجتماعية 

األساسية، النموذج الذؼ عمى صورتو تنتظـ البيانات االجتماعية. ال تقتصر عمى جماعة 

 تظـ كل األقارب التابعيف لمنسب األبوؼ، جامعة األزواج وذرياتيـ، ولكنيا 

 1بذلؾ تحت رئاسة قائد واحد عدة أجياؿ ". 

أما العيد دبزؼ وروبير ديكموتر فيعرفاف العائمة الجزائرية بأنيا " جماعة منزلية مكونة مف  -

 اقتصادية قائمة عمى عالقات االلتزاـ مف –األقارب القريبيف الذيف يشكموف وحدة اجتماعية 

 2تبعية وتعاوف".

 

                                                             
- دزّأٍ طٍُّاْ، ظبهشة اٌتغُش فٍ األصشة اٌززائشَت، اٌؼاللبث. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ االٔثزوتىٌىخُا ِزخع طاتك ، ؽ 22.

1
 

.21،ؽ ٔفض اٌّزخع -
2
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 دور االستعمار الفرنسي في تفكيك األسرة الجزائرية -2

قبل التطرؽ ألىـ التغيرات الحاصمة في األسرة الجزائرية، وأىـ أسبابيا. ارتأيت أف أعرض  -

صورة األسرة والمجتمع الجزائرؼ عامة قبل االحتالؿ الفرنسي، أؼ عرض واقع األسرة 

. وعميو فقد قمت بتقسيـ ىذا العنصر إلى مبحثيف أساسيف ىما: الجزائرية في شكميا الطبيعي

واقع األسرة الجزائرية قبل االستعمارؼ الفرنسي، و دور االستعمار الفرنسي في تفكيؾ األسرة 

 الجزائرية التقميدية.

 األسرة الجزائرية قبل االستعمار الفرنسي -أ(

جزائرية قبل االستعمار الفرنسي،  سأحاوؿ في ىذا المبحث التركيز عمى واقع األسرة ال -

 وىذا مف خالؿ التركيز عمى الواقع السكاني، ، االقتصادؼ، االجتماعي و الثقافي.

 الواقع السكاني -(1

 لسكاف الجزائر عشية االحتالؿ الفرنسي موضوع  اإلجماليلقد شكمت مسألة تقدير العدد  

و جولياف" و" أندريو برونو" بحوالي ثالثة خالؼ وتبايف بيف الباحثيف. فقدره " ياكونو" و" أندري

ف(. أما " رونيو غاليسو" فقدره بحوالي ثالثة مالييف  3000000مالييف نسمة )
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ف(. في حيف قدره أدمحم بوخبزة بحوالي أربعة مالييف  3400000وأربعمائةألفنسمة ) 

 1ف(. 4500000وخمسمائةألف نسمة ) 

نظاما  ديمغرافيا ينعتو  -المغرب العربي عامةو  –كما عرفت جزائر ما قبل االستعمار  -

أىل االختصاص بالطبيعي أو البدائي. يتميز ىذا النظاـ بوفيات مرتفعة، ومستوػ عاؿ 

لمخصوبة لغياب وسائل منع الحمل. يقدر المعدؿ الخاـ لموفيات في ىذا النظاـ بدوف 

ؿ الوالدات فال يتعدػ  بالمئة. أما معد 35 -30احتساب اآلفات والكوارث الطبيعية حوالي 

بالمئة، وىذا لعدـ توفر الشروط الصحية، وكذا لوفيات األجنة. أما الزيادة  45 -35

 2بالمئة في العاـ. 0.5الطبيعية في ىذا النظاـ فيي جد ضعيفة، إذ ال تتعدػ 

 الواقع االقتصادي -(2

ىو ارتكازه عمى  إف ما يميز االقتصاد في المجتمع الجزائرؼ ما قبل االستعمار الفرنسي،

االقتصاد المنزلي الذؼ يتسـ بالتمويف واالكتفاء الذاتي. أؼ قياـ أفراد األسرة الذيف يعمموف 

 جماعيا بتوفير احتياجاتيـ مف المنتوجات الزراعية، ومنتجات الصناعة  اليدوية التي 

 3دؼ السائد.يحتاجوف إلييا.أما النشاطات التجارية والصناعية فكانت  مكممة لمنشاط االقتصا

                                                             
- دزّأٍ طٍُّاْ، ظبهشة اٌتغُش فٍ األصشة اٌززائشَت، اٌؼاللبث. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ األٔثزوتىٌىخُا، ِزخع طاتك ، ؽ 12.

1
 

.12ٔفض اٌّزخع، ؽ -
2
 

- دزّأٍ طٍُّاْ، ظبهشة اٌتغُش فٍ األصشة اٌززائشَت، اٌؼاللبث. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ األٔثزوتىٌىخُا.ِزخع طاتك، ؽ 27. 
3
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إف ىذا الوضع االقتصادؼ جعل مف األرض وليس الماؿ، المصدر األساسي إلنتاج الثروة  -

والقاعدة التي ينيض عمييا االنتاج المادؼ. ومف الريف وليس الحضر، مركز قوة ومحور 

 1العالقات االجتماعية والسياسية في األسرة والمجتمع.

 الواقع االجتماعي -(3

العشائر، واألسر الممتدة ) العائالت(، الوحدات االجتماعية القاعدية لييكل شكمت القبائل،  

المجتمع الجزائرؼ التقميدؼ. كما خضعت العالقات االجتماعية بيف األفراد وبيف الفئات 

المالكي، ىذا إلى جانب األعراؼ والتقاليد والعادات التي  اإلسالمياالجتماعية لنظاـ القانوف 

ضافة إلى دور مؤسسات المجتمع األىمي وعمى رأسيا المساجد والزوايا، كانت  سائدة. باإل

 2والتي كانت بمثابة مراكز اإلشعاع الثقافي، التعميمي والتربوؼ.

 الواقع التعميمي و الةقافي -(4

 لقد تميز الواقع التعميمي و الثقافي في المجتمع الجزائرؼ قبل االستعمار الفرنسي بطغياف  

 فحث الديف عمى طمب العمـ كاف دافعا لمجزائرييف لمتحصيل العممي، ولـ الطابع الديني. 

 وىذا ما يؤكده دمحم طيبي بقولو  " 3يقتصر التعميـ عمى الذكور فقط بل امتد لإلناث أيضا.

                                                             
- دزّأٍ طٍُّاْ، ظبهشة اٌتغُش فٍ األصشة اٌززائشَت، اٌؼاللبث. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ األٔثزوتىٌىخُا.ِزخع طاتك ، ؽ28 

1
 

.10ٔفض اٌّزخع، ؽ  -
2
 

12، ؽ ٔفض اٌّزخع  - 3
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لقد انحصرت أو كادت تنحصر جل انتاجات الفكر في الشعب الشرعية والصوفية واألدبية، 

عمـ الكالـ منطمقا ليا، وتيتـ بدراسة مواضيع تتعمق وكانت مشاغل العمماء تتخذ مف 

يماف المقمد". وتجسدت صورة المثقف في ذلؾ الشيخ  باإلضافة إلى ذات هللا بإيماف العالـ  وا 

الفقيو، أو الحكيـ صاحب الفكر الديني الغيبي، التراث الشعبي البعيد عف الفكر العممي 

 .1الموضوعي

الجزائر كاف تابعة لمحكـ العثماني قبل االستعمار الفرنسي. إليو، ىو أف  اإلشارةما يمكف  -

ولـ يكف األتراؾ ينظموف العممية التعميمية في الجزائر، ولكنيـ كذلؾ لـ يعرقموا نشر العمـ ولـ 

يقفوا في وجو مف يتصدػ لذلؾ، بل كاف ىناؾ تشجيع في فترات معينة مف خالؿ اكراـ أىل 

 2العمـ في المناسبات الرسمية.

مف خالؿ القراءة في  الواقع التعميمي والثقافي في الجزائر قبل االستعمار الفرسي، يظير  -

سنة،  –جميا أف الغرض مف التعميـ كاف غرضا دينيا محضا ) تعميـ عمـو الديف : قرأف 

 القضاء عمى األمية...(، ولـ يكف الغرض مف التعميـ ىو البناء االجتماعي أو التطور 

 اـ. االقتصادؼ بوجو ع

 

                                                             
- دزّأٍ طٍُّاْ، ظبهشة اٌتغُش فٍ األصشة اٌززائشَت، اٌؼاللبث. ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز فٍ األٔثزوتىٌىخُا.ِزخع طاتك ،ؽ 10. 

1
 

.12ٔفض اٌّزخع،ؽ  -
2
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 األسرة الجزائرية أةناء االستعمار الفرنسي -ب(  

 الواقع السكاني -

ـ أثناء االحتالؿ الفرنسي والذؼ قدر 15/12/1843لقد عرفت الجزائر أوؿ تعداد سكاني في 

 مالييف نسمة.3عدد سكاف الجزائر ب 

 1نسية.والجدوؿ التالي يمثل تطور عدد سكاف الجزائر أثناء الفترة االستعمارية الفر  

 السكاف السنوات السكاف السنوات السكاف السنوات

1865 2,307 1906 4,447 1954 8,364 

1866 2,652 1926 5,115 1962 10,240 

1886 3,264 1936 6,160 

 ( يمثل تطور عدد سكاف الجزائر أثناء الفترة االستعمارية الفرنسيةالوحدة: مميوف نسمة1جدوؿ رقـ )

رفة العدد الحقيقي لمسكاف الجزائرييف أثناء االستعمار الفرنسي، وىذا ىناؾ اختالؼ في مع -

قد  1886حسب نوعية المصدر. فبعض المصادر تشير إلى أف عدد الجزائرييف في سنة 

ـ إلى 1954نسمة، فيما وصل سنة  6509638ـ 1936نسمة، وبمغ سنة  3752037بمغ 

 2نسمة. 8614704

                                                             
- اٌظعُذ ِزَثعٍ، اٌتغُشاث اٌضىبُٔت فٍ اٌززائش 6691- 6611. اٌدشائز: اٌّؤطظح اٌىطُٕح ٌٍىراب، 2873،ؽ226. 

1
 

2
 .227ٔفض اٌّزخع، ؽ -
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ـ في الجزائر أثناء االستعمار الفرنسي، يظير جميا أف ىذا بالنظر إلى الواقع السكاني العا -

الواقع تميز بنمو ديمغرافي ضعيف وىذا نتيجة مجموعة مف العوامل أىميا: سياسة اإلبادة 

الجماعية التي تبناىا االستعمار الفرنسي، المقاومات الشعبية، الحروب ) الحربيف العالميتيف 

 ليجرة الخارجية.حرب التحرير(، ا –األولى والثانية 

 الواقع االجتماعي واالقتصادي -

لـ تعرؼ األسرة الجزائرية تغيرا في بنائيا أو تحوال في شكميا في السنوات األولى مف  

االحتالؿ الفرنسي. فنمط األسرة السائد ىو العائمة التقميدية التي تتميز بالتماسؾ والوحدة 

د سنوات مف االستعمار الذؼ عمل جاىدا لـ يبق عمى حالو بع األمراالجتماعية. إال أف 

التقميدؼ )  اإلنتاجيعمى تفتيت األسرة. وذلؾ بعد مصادرة األراضي الخصبة وىدـ النمط 

الزراعة(. وكانت نتيجة ذلؾ انتشار الفقر والبطالة مما دفع أفراد األسرة إلى البحث عف عمل 

لى المدف لمعمل في المصانع، في المناطق التي توجد بيا مزارع المعمريف، وكذا اليجرة إ

. وفي ىذا الصدد يقوؿ دمحم السويدؼ:" فحركة 1وحتى اليجرة خارج الوطف لمتكفل بالعائمة

االستيطاف في الجزائر، نتج عنيا ىجرة خارجة وأخرػ داخمية قاـ بيا الفالحوف بحثا عف 

التي بقيت  أسباب العيش بعد أف فقد معظميـ ممكيتو لألرض الزراعية. أوأف قطعة األرض

ويؤكد دمحم سويدؼ رأيو ىذا مف خالؿ  2بحوزة البعض األخر لـ تعد تكفي إلعالة العائمة".

                                                             
- ٔادَح ٌعثُذٌ، اٌّىبٔت االرتّبػُت ٌٍّضٓ فٍ األصشة اٌززائشَت) ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز(. ِزخع طاتك، ؽ 71. 

1
 

1- دمحم اٌظىَذٌ، ِمذِت فٍ دساصت اٌّزتّغ اٌززائشٌ: تضٍٍٍُ صىصُىٌىرٍ ألهُ ِظبهش اٌتغُش فٍ اٌّزتّغ اٌززائشٌ اٌّؼبصش. اٌدشائز: دَىاْ اٌّطثىعاخ 

. 54، ؽ 2880اٌداِعُح،   
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بعض النسب المئوية التي تدؿ عمى ارتفاع عدد سكاف المدف نتيجة لمنزوح الريفي، حيث 

ذا تتبعنا تطور سكاف المدف الجزائرية، نجد أف العدد زاد بأكثر مف خمسة أمثالو  يقوؿ " وا 

بالمئة،  8كانت نسبة سكاف الحضر الجزائرييف حوالي  1886الؿ ثمانيف سنة، ففي سنة خ

 ثـ انتقمت 

 1954.1بالمئة سنة 27، ثـ بمغت 1948بالمئة سنة  16,4إلى 

لقد أدت السياسة الفرنسية إلى تفتيت البناء الزراعي الجماعي في الريف الجزائرؼ الذؼ  -

 ف، وىذا ما تسبب في تفكيؾ الوحدة االقتصادية كاف عامال قويا في استقرار السكا

 4العائمية والتضامف االجتماعي في الريف.

 الواقع التعميمي والةقافي -

لقد خاض االحتالؿ الفرنسي حربا عمى المؤسسات التعميمية والثقافية في الجزائر منذ دخولو، 

 -ارس القرآنيةالمد –حيث تـ غمق ومحاربة التعميـ العربي بكل أشكالو ) الزوايا 

المساجد...(. كـ تـ سف قوانيف تمنع فتح المدارس التعميمية إال بعد طمب رخصة مف 

السمطات الفرنسية. كما تـ التضييق عمى المعمميف الجزائرييف واعتبارىـ خطرا عمى السياسية 

                                                             
2- دمحم اٌظىَذٌ، ِمذِت فٍ دساصت اٌّزتّغ اٌززائشٌ: تضٍٍٍُ صىصُىٌىرٍ ألهُ ِظبهش اٌتغُش فٍ اٌّزتّغ اٌززائشٌ اٌّؼبصش، ِزخع طاتك ، 

. 57ؽ   
3

.58ٔفض اٌّزخع، ؽ -  
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 -قبل االستعمار الفرنسي -% 5الفرنسية. ونتيجة ليذه السياسة ارتفعت نسبة األمية مف 

 1سنة، وىذا بعد قرف مف االحتالؿ.18و 5% بيف مف تتراوح أعمارىـ بيف  92,2لى حوالي إ

لقد أنشأ االحتالؿ الفرنسي نوعيف مف المدارس: مدارس فرنسية ) لألطفاؿ الفرنسييف(  -

فيفرؼ مف  13ومدارس عربية ) لألطفاؿ الجزائرييف(. وىذا طبقا لممرسـو الصادر بتاريخ 

يسعى إلى تنظيـ التعميـ في الجزائر. وكانت ىذه المدارس )المدارس ـ، والذؼ 1883سنة 

العربية( تيدؼ إلى استقطاب عينة مف أبناء الجزائرييف لتكوينيا وفقا لممناىج االستعمارية، 

والتي تدرس بالمغة الفرنسية رغـ أف المدارس أعدت مف أجل المواطنيف األصمييف، حيث 

عربية لغة اختيارية واعتبارىا لغة أجنبية والمغة الفرنسية ىي نص ىذا القانوف عمى أف المغة ال

تقانيا. أما التعميـ الثانوؼ فمـ يكف متاحا لمجميع، بل كاف حكرا  المغة األـ وال بد مف تعمميا وا 

 عمى مف ترضى عنيـ اإلدارة الفرنسية فقط، فالتعميـ االبتدائي

 2يعتبر أقصى ما يمكف الوصوؿ إليو.  

 

 

 

                                                             
- ِصطفً هُّظٍ، وُف تضىُ اٌززائش ِٓ بشبشوس إًٌ بىتفٍُمت. اٌدشائز 1022،ؽ 274.

1
 

2
 .150،ؽ 1006تُزوخ: دار اٌغزب االطالٍِ. اٌخمبفٍ ) ِشصٍت اٌخىسة(.  تبسَخ اٌززائشأتى اٌماطُ طعذ هللا،  -
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 كال وخصائص األسرة الجزائريةأش :سابعا

 األسرة التقميدية -1

يطمق عمييا أيضا العائمة الموسعة، تتكوف مف ثالث أجياؿ أو أكثر، تضـ األبويف، األبناء  

الغير متزوجيف، األبناء المتزوجيف مع زوجاتيـ وأطفاليـ. يشرؼ عمى شؤونيـ كبير العائمة. 

وسعة تشمل عدة أسر زواجية تعيش تحت سقف " تعتبر العائمة الجزائرية التقميدية عائمة م

واحد، وتتكوف ىذه العائمة مف رب العائمة الذؼ يمثل األب وزوجتو أو زوجاتو، وأوالده الغير 

متزوجيف وبناتو الغير متزوجات، وأوالده المتزوجيف مع زوجاتيـ وأبنائيـ، وكميـ يسكنوف 

ثير مف األحياف تشمل ىذه العائمة منزال واحدا، أو في شقق ممحقة بالمنزؿ األصمي. وفي ك

 1عمى أخت األب األرممةأو المطمقة، وبنيف وبنات األشقاء".

دمحم حمداوؼ العائمة الجزائرية التقميدية بأنيا:" الوحدة األساسية لمقرية، ىذه  األستاذيعرؼ  -

 المادية لمعائالت أشكاال اإلمكانياتاألخيرة مكونة مف مجموع الديار التي تكتسي حسب 

وأحجاما وارتفاعات مختمفة، مف غير أف تفقد مع ذلؾ خاصيتيا المشتركة: بناء حجراتيا 

 2حوؿ " حوش" وانفتاحياعمى الخارج بواسطة باب واحد

                                                             
- ازظاْ دمحم اٌسظٓ، اٌؼبئٍت، اٌمشابت واٌزواد. تُزوخ: دار اٌطٍُعح، 2862، ؽ 37. 

1
 

1- دمحم زّذاوٌ، اٌّزبي اٌضىٍٕ اٌؼبئٍٍ فٍ اٌىصظ اٌشَفٍ اٌتمٍُذٌ: اٌذاس واٌمشَت ٌذي بٍٕ صٕىس.ِدٍحأظأُاخ،اٌّدٍح اٌدشائزَح فٍ 

.22،ؽ2888،خأفٍ 6االٔرزتىٌىخُا واٌعٍىَ االخرّاعُح،اٌعذد   
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يعرفيا مصطفى بوتفنوشت بأنيا: " مجموع الصالت المحددة اجتماعيا، دينيا، حقوقيا و  -

يذه الجماعة العائمية، يحافع عمى وأخالقيا، وغالبا ما يكوف الجد ىو القائد الروحي ل

 1تماسكيا، ويرمز ذلؾ لمسمطة الممنوحة مف طرؼ المجتمع".

تتسـ األسرة التقميدية بمراقبة أنماط سموؾ أفرادىا والتزاميـ بالقيـ الثقافية لممجتمع، وتعد  - 

اعية وحدة اقتصادية متعاونة ، ويكتسب أفرادىا الشعور باألمف بسبب زيادة العالقات االجتم

 بيف أفراد األسرة.

 خصائص العائمة الجزائرية التقميدية  -

 عائمة موسعة -)أ

تشمل عدة أسر زواجية تحت سقف واحد، تسمى " الدار الكبيرة" عند الحضر و " الخيمة 

 2( فردا.60الكبرػ" عند البدو، والتي قد يصل عدد أفرادىا إلى ستيف ) 

 السمطة-)ب

يو يممؾ السمطة المطمقة عمى كل مف تحت واليتو مف البنيف تتركز السمطة في يد األب، ف 

والبنات وزوجات األبناء وغالبا ما يكوف صاحب السمطة ىو أكبرأفراد العائمة سنا مف الذكورة 

" فإذا ما تقدمت بو السف فإنو يظل صاحب السمطة مف الناحية الشكمية، غير أنو يشترؾ 

                                                             
- ِصطفً تىذفٕىػد، اٌؼبئٍت اٌززائشَت ) اٌتطىس واٌخصبئص(. ِزخع طاتك، ؽ 28. 

1
 

.30ٔفض اٌّزخع ،ؽ  - 
2
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ه ممارسة فعمية، ويتمتع بما يتمتع بو رب العائمة معو أكبر أبنائو الذؼ يمارس سمطات والد

فإذا ما مات الوالد فإف االبف األكبر يصبح صاحب السمطة ما لـ تفكؾ 1مف طاعة واحتراـ".

 العائمة، وقد يشرؾ معو والدتو خاصة إذا كانت متقدمة في السف عمى سبيل المشورة.

 اقتصاد العائمة-)ج

 كانت الزراعة مصدر قوتيـ ورزقيـ، أما بالنسبة  كاف يقـو عمى النشاط الزراعي، حيث 

 لعمل الرجل فيندرج ضمف إطار الممكية الخاصة المشتركة بيف رجاؿ الدار الكبيرة ويخضع 

 2في تسييره إلى كبير العائمة ذو السمطة الواسعة.

اخمي كانت األسرة التقميدية مؤسسة ضخمة تقـو باإلنتاج ، التوزيع، االستيالؾ والتبادؿ الد -

بنفسيا دوف تدخل أطراؼ خارجية، فيي تبرمج عمميا بإنتاج كل ما تحتاجو، و ال تستيمؾ 

 3بقدر ما تنتجو، فقد وفقت ىذه األسرة حقا في تحقيق االكتفاء الذاتي فقط بالتعاوف الداخمي.

ا وحدة إنتاج. ذلؾ أنو في مجاليا ينتج النساء، خصوصا ىف، جزءا كبير  تعتر العائمة التقميدية

مف وسائل وجود العائمة. الحاؿ أنو ال توجد أسرة ممتدة واحدة تقريبا ال تممؾ آلة لمنسيج، أو 

مطحنة يدوية أو ال تختزف حسب إمكانياتيا المادية جممة مف المواد األولية الضرورية ليذه 

إف المنتوج الحرفي، إذا لـ يكف … : مف صوؼ و شعر و حمفاء و غيرىا الحرفة أو تمؾ
                                                             

- عثذ اٌثاطظ دمحم اٌسظٓ، ػٍُ االرتّبع اٌصٕبػٍ. اٌماهزج: دار غزَة، 2871، ؽ 301. 
1
 

2- Moustafa BOUTEFNOUCHET, system social et changement social en Algérien,p37. 
 .221، ؽ2878، 4. تُزوخ: دار إٌهضح اٌعزتُح، طااللتصبد اٌضُبصٍعٍٍ عثذ اٌىازذ وافٍ،  -3
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إلى تخصص، فإنو ينجز داخل العائمة، و في مجاليا السكني بالذات. و كما أف يحتاج 

: لمذكور الدور األداتي و لمنساء الدور التعبيرؼ، فإف العمل  األدوار موزعة حسب الجنس

: فمنساء تعود صناعة األدوات و الوسائل المرتبطة  الحرفي مقسـ أيضا حسب الجنس

 1بفالحة األرض.

 الوظيفة-)د

يز العائمة التقميدية بتعدد الوظائف، تسد حاجاتيا ومتطمباتيا بنفسيا، ومسؤولة عف تمبية تتم 

 الحاجات الدينية والروحانية ألفرادىا واإلشراؼ عمى تربيتيـ وثقافتيـ.

وفي ىذا الصدد يقوؿ األستاذ دمحم حمداوؼ " الدار مبنية مف طرؼ الجماعة حسب تصور 

مي، الذؼ يعرضو لمدنس أؼ مساس بالحشمة أو اإلحتراـ. يجعميا تحافع عمى الشرؼ العائ

: أال و  واسعا بإحدػ الوظائف األساسية لألسرة الممتدة التقميدية ارتباطايرتبط ىذا الجانب 

ىي وظيفة الحماية و المجوء. فإذا أمكننا أف نسقط التصور الخمدوني عمى المجاؿ السكني 

يحمي المدينة، بأف السور الذؼ يحيط بالدار ليس  يمكننا االستنتاج، مقارنة مع السور الذؼ

إال شكال مف األشكاؿ التي تأخذىا ظاىرة العصبية كعاىل يضمف لمجماعة دفاعيا عف 

 2"نفسيا

 الزواج -)و
                                                             

- دمحم زّذاوٌ، اٌّزبي اٌضىٍٕ اٌؼبئٍٍ فٍ اٌىصظ اٌشَفٍ اٌتمٍُذٌ: اٌذاس واٌمشَت ٌذي بٍٕ صٕىس.ِزخع طاتك، ؽ20-18 .
1
 

- دمحم زّذاوٌ، اٌّزبي اٌضىٍٕ اٌؼبئٍٍ فٍ اٌىصظ اٌشَفٍ اٌتمٍُذٌ: اٌذاس واٌمشَت ٌذي بٍٕ صٕىس.ِزخع طاتك ، ؽ18
2
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في العائمة التقميدية، الزواج عالقة تخص عائمتي الزوجيف ال الزوجيف وحدىما، غير أف 

ابف)ة( العـ  –اة. كما يعتبر الزواج مف الدائرة القرابية لمفتى ىامشا مف االختيار مقارنة بالفت

خاصة الزواج المفضل في ىذه العائمة، وغالبا ما كاف يتـ في سف مبكرة باتفاؽ األباء معا 

دوف عمـ األبناء ) الزوجيف( بذلؾ. وفي ىذا الصدد يقوؿ سميماف مظير " أف الزواج السائد 

ج الداخمي بيف أبناء األخوة، فيو يشكل إلى جانب في الوسط التقميدؼ الجزائرؼ ىو الزوا

 1العذرية الضماف الثاني لالستمرار قوة الجماعة".

 أف الزواج في العائمة التقميدية الجزائرية لـ يكف ينظر إليو كعالقة بيف شخصيف  كما -

نما كوسيمة إلعادة إنتاج العائمة وضماف استمراريتا عف طريق اإلنجاب، ومف  فحسب، وا 

 2ية أخرػ ىو وسيمة لتدعيـ المكانة االجتماعية لمعائمة.ناح

 

 النووية الحديةة األسرة -2

بدأ انقساـ العائمة الجزائرية التقميدية مع ظيور بوادر التصنيع وتطمع المجتمع الجزائرؼ نحو  

التقدـ " ولقد أحدث تقمص حجـ العائمة، وتكاثر األعباء المنزلية عمييا ودخوؿ معظـ أفرادىا 

                                                             
1

 .222. ِزخع طاتك، ؽااللتصبد اٌضُبصٍعٍٍ عثذ اٌىازذ وافٍ،  -

3- Slimane MADHAR, tradition contre développement.p43.   
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وؽ العمل، خمال في بنية العائمة المنقسمة، فميد ذلؾ إلى بروز نمط أسرؼ جديد ىو س

 األسرة النووية".

تتكوف األسرة النووية مف الزوج والزوجة واألبناء الغير متزوجيف، وكميـ يعيشوف تحت  -

ة سقف واحد بشكل مستقل عف أسرتي التوجيو. تتميز األسرة النووية بقوة العالقات االجتماعي

بيف أفرادىا بسبب صغر حجميا، وتتميز كذلؾ باالستقاللية في المسكف والدخل، تتكوف مف 

 جيميف فقط.

يميل - دوركايـ، أوؿ مف دافع عف أطروحة ومفيـو األسرة النووية، وكاف يرػ بأف ىذه  يعتبرا 

قع األسرة ىي نتاج لحركة التطور المنتظـ المتوجية نحو التخصص والتمايز المصاحبيف لموا

االجتماعي المتنامي التعقيد، ويقوؿ دوركايـ " إف تقمص حجـ األسرة ينجـ عف توسع النمط 

وحسب دوركايـ دائما فإنو " تبعا 1االجتماعي الذؼ يدخل معو الفرد في عالقات مباشرة".

 لعمميتي التقمص وبروز الفوارؽ الفردية، تصبح األسرة النووية في المجتمع 

 2في المنظومة األسرية". المعاصر النمط المييمف

 

 

                                                             
- سهُز زطة، تطىس بًٕ األصشة اٌؼشبُت واٌززوس اٌتبسَخُت واالرتّبػُت ٌمضبَبهب اٌّؼبصشة . ِزخع طاتك، ؽ 121.

1
 

- سهُز زطة، تطىس بًٕ األصشة اٌؼشبُت واٌززوس اٌتبسَخُت واالرتّبػُت ٌمضبَبهب اٌّؼبصشة . ِزخع طاتك ، ؽ 121.
2
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 خصائص األسرة النووية الجزائرية

لألسرة النووية الجزائرية عدة مميزات تميزىا عف العائمة التقميدية مف حيث الشكل والحجـ، 

نظاـ السمطة، أدوار األفراد داخميا والعالقات القائمة بينيـ.... ويمكف اجماؿ ىذه الخصائص 

 والمميزات فيما يمي:

 الحجمصغر  -(أ

تتكوف األسرة النووية مف الزوج والزوجة واألبناء الغير متزوجيف وتميل إلى تقميل عدد أفرادىا 

 مف خالؿ تنظيـ الوالدات.

 السمطة -(ب

لقد تحوؿ األب مف وضع المسيطر في العائمة التقميدية إلى وضع يتميز بعدالة وتساوؼ أكبر 

ي إلى رئيس ديمقراطي. وأصبحت األسرة مع األبناء في األسرة النووية، ومف رئيس تسمط

 الحديثة تقدـ صورة جديدة ألب أكثر تكيفا مع األوضاع القائمة.

 

 االقتصاد -(ج

تتميز األسرة النووية باالستقالؿ االقتصادؼ عف بقية أفراد القرابة، "ففتح المجاؿ لمتوظيف 

التعاوف في نطاؽ  مثال قمل مف اعتماد األفراد عمى بعضيـ البعض، مما أدػ إلى اختفاء
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األسرة الجزائرية، ليصبح لكل فرد مف أفرادىا وحدة اقتصادية انتاجية قائمة بذاتيا تؤمف 

" ولكل فرد حق التصرؼ في ممتمكاتو، ولو الحق في أف يختار ما  1احتياجاتيا بنفسيا".

يدا يناسبو مف األعماؿ وأف يؤجر أجرا مناسبا عف عممو، فمـ يعد خاضعا لرب العائمة ومق

 2بتوجيو طائفي أو ميني".

 الوظيفة -(د

بعد ما كانت العائمة الجزائرية التقميدية وحدة اجتماعية واقتصادية تسير وفق ىدؼ مشترؾ  

واحد لتمبية حاجاتيا االقتصادية، التربوية، الثقافية، الدينية... وبنمط تقسيـ األدوار ألفرادىا 

صادية واالجتماعية التي شيدىا المجتمع تبعا لمسف والجنس. ولكف مع التغيرات االقت

الجزائرؼ بعد االستقالؿ، تحولت الكثير مف الوظائف التي كانت تقـو بيا العائمة التقميدية إلى 

 مؤسسات أخرػ استخدمت مع كل التطورات والتحوالت التي حدثت في المجتمع الجزائرؼ.

 

 الزواج -(و

رتفاع المستوػ الثقافي بعد انتشار التعميـ، وكذا إلى االستقالؿ االقتصادؼ لمفرد، فإف ا إضافة

خروج المرأة لمعمل، جعل الفرد يعتقد بأف مسألة زواجو تتعمق بو أكثر مما تتعمق بأسرتو، 

                                                             
- ٍُِىح ٌثذرٌ، اٌزواد واٌشببة اٌززائشٌ إًٌ أَٓ. اٌدشائز: دار اٌّعزفح، 1004، ؽ 43. 

1
 

- ِصطفً اٌخؼاب، دساصبث فٍ االرتّبع اٌؼبئٍٍ. ِزخع طاتك، ؽ 72.
2
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لذلؾ لو الحق في تسيير اجراءات زواجو، بما في ذلؾ اختيار شريكو. وكنتيجة ليذا تغيرت 

 مقاييس االختيار لمزواج.

 

 اصمة في األسرة الجزائرية الحديةة: التغيرات الح ةامنا

تعتبر األسرة الخمية األولى التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية، الثقافية، السياسية  -

واالجتماعية. وقد عرفت األسرة الجزائرية مثميا مثل باقي األسر في العالـ تغيرا تمثل في 

ردت في ىذا العنصر ذكر أىـ االنتقاؿ مف األسرة الممتدة إلى األسرة النووية، وعميو فقد أ

 التغيرات الحاصمة في األسرة الجزائرية الحديثة :

 التحول من األسرة الممتدة إلى األسرة النووية -1

عدـ نا عميو وتجنبا لمتكرار، فقد ارتأيلقد تـ تناوؿ ىذا العنصر مف قبل في نفس الفصل، و 

 .إعادتو
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إلى المدينة اليجرة  

تمثل قطبا صناعيا ومركز لمتقدـ والتطور االجتماعي  باعتبار أف المدينة أصبحت 

والتكنولوجي، جعمت منيا محل انتقاؿ ونزوح مف طرؼ كثيريف بحثا عف عمل ومستوػ 

معيشي أرقى. فانقسمت العائمة الكبيرة المياجرة بحكـ نوعية المسكف ذو المساحة الصغيرة 

 ديدة والتزاماتيا الكثيرة.واليندسة المعمارية، فأصبحت خاضعة لمتطمبات الحياة الج

 السنوات سكاف المدف سكاف االرياؼ

68,6% 31,4   % 1966 

60    %  40%  1977 

51,4 %  49,6%  1987 

42,1%  57,9% 1998 

 الجزائر –الديواف الوطني لإلحصاء  -( يمثل نسبة توزيع سكاف الجزائر حسب مكاف اإلقامة2جدوؿ رقـ )

 خروج المرأة لمعمل-2

التطور االجتماعي واالقتصادؼ الذؼ عرفو المجتمع الجزائرؼ، إلى اتساع مجاؿ أدػ  

الحقوؽ بصفة عامة ومجاؿ حقوؽ المرأة بصفة خاصة، فقد أصبح لممرأة الحق في التعميـ 

الذؼ مكنيا مف فرض وجودىا كطرؼ فاعل ومنتج في المجتمع، وىو ما سمح ليا 

 بالدخوؿ في العمل االقتصادؼ.
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بعمل المرأة ىنا، ىو عمميا خارج المنزؿ، أؼ العمل المأجور في مختمف والمقصود  -

 القطاعات.
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 خالصة الفصل

لقد تناولت في ىذا الفصل األسرة بصفة عامة، واألسرة الجزائرية بصفة خاصة.           

 النتائج المتوصل إلييا فيما يمي: أىـ ويمكف حصر

افية. تعتبر ىذه العناصر موضوع تبايف بيف تضـ األسرة عناصر بيولوجية، اجتماعية وثق -

 تعريف شامل ودقيق لوصف األسرة. إيجادالمجتمعات، وليذا السبب تعذر عمى الباحثيف 

تقـو األسرة بعدة وظائف عمى كل المستويات، ومف بيف ىذه الوظائف: الوظيفية  -

ـ أف ىذه الوظائف قد ورغ -لالنتباهالبيولوجية، االجتماعية، االقتصادية والنفسية. والممفت 

إال أنو مازاؿ لألسرة الدور الميـ في  -سمبت في معظميا لبدائل وظيفية أخرػ خارج األسرة

 تحقيقيا.

أف المجتمع الجزائرؼ عرؼ تغيرا عمى جميع المستويات أدػ إلى تغيير في نمط األسرة  -

 مف األسرة التقميدية إلى األسرة النووية الحديثة.



 

 

 

 ــل ــــــــصـــــالف

 ـــيـــــــانــــالةــ
 

 

 

 



 

 

 

 سرة الجزائريةن ووضعيتيم في األوالفصل الةاني: المسن

 تمييد

 تعريف المسنيف: أوال

 خصائص المسنيفةانيا:

 الخصائص الجسمية والصحية -1

 الخصائص االجتماعية-2

 الخصائص االقتصادية-3

 الخصائص النفسية - 4     

 ةالةا: رعاية المسنين وأنواعيا

 الرعاية الصحية1

 الرعاية اإلقتصادية- 2

 الرعاية االجتماعية3-

 الرعاية النفسية-4

 رابعا:دورالمسن ومكانتو االجتماعية

 سرة مسن بأفراد األال  عالقةخامسا: 

 عالقة المسف بالشريؾ 3
 عالقة المسف باألبناء 4
 عالقة المسف بزوجة االبف 5



 

 

 عالقة المسف باألحفاد 6

 ألسرة الجزائريةسادسا: وضعية المسنين في ا

 الوضعية الديمغرافية  -1
 الوضعية الثقافية والتعميمية  -2
 الوضعية االقتصادية  -3
 الوضعية القانونية  -4

 

 خالصة الفصل
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 تمييد

بمراحل مختمفة خالؿ حياتو ، فيو يبدأ صغيرا  ثـ ينمو شيئا  فشيئا  حتى يصير  اإلنسافيمّر 

مروره بمرحمة الشباب، وبعد أف يجتاز شابا ، ويستمّر بالنمو إلى أف يصير مسنا .فبعد 

منتصف العمر تقريبا ، تبدأ وظائفو، وقدراتو بالتراجع التدريجي شيئا  فشيئا ، إلى أف تتدنى إلى 

أدنى مستوياتيا،وىذا التدني في القدرات الجسمّية والعقمية يجعل اإلنساف الطاعف في السّف 

 بحاجة إلى عناية مف نوع خاص.

الفصل إلى كل ما يتعمق بالمسف مف تعريفات وخصائص بصفة عامة.  وقد تطرقنا في ىذا

ثـ ركزنا عمى وضعيتو في األسرة الجزائرية بصفة خاصة. ودعمنا ىذه الوضعية برسومات 

 بيانية مف اجل التوضيح.

 

 

 

 

 

 



صشة اٌززائشَتاٌفصً اٌخبٍٔ: اٌّضُٕٓ ووضؼُتهُ فٍ األ  

 

- 76 - 
 

 تعريف المسن: أوال

المسف  تتعدد تعريفات المسف وتختمف حسب التخصص وناحية  أو زاوية الدراسة، فتعريف -

مف الناحية البيولوجية مثال يختمف عف تعريف المسف مف الناحية الصحية أو الديمغرافية. 

وعمييفقد حاولت في ىذا العنصر التطرؽ إلى التعريفات المختمفة لممسف مف مختمف النواحي 

 والتخصصات.

ساف إذا لغة: كممة المسف مأخوذة مف السف وىو العمر، يقاؿ كبرت سنو أؼ عمره، وأسف اإلن

 1كبر فيو مسف.

وعموما يمكف تعريف المسف في المغة بأنو الكبر، يقاؿ سف الرجل أؼ كبر، وأسف مف ىذا  -

أخرػ لوصف المراحل التي يمر بيا كبير السف،  ألفاظأؼ أكبر منو سنا. كما تستخدـ العرب 

 2ى العمر.فتقوؿ " شيخ" وىو سف استبانت فيو السف وظير عميو الشيب، ويقاؿ ىـر وىو أقص

 الفكرؼ والديمغرافي. واالنتماءاصطالحا: يختمف تعريف المسف حسب نوع التخصص 

فمف  الناحية البيولوجية يركز الباحثوف في تعريفيـ لممسف عمى " ما يميزه مف تغيرات  -

جسمية ونفسية تحدث بعد سف الرشد، وفي الحمقة األخيرة مف دورة الحياة، ومف ىذه التغيرات 

 صحي العاـ، الضعف الجسمي، وضعف الحواس كالسمع والبصر الضعف ال

                                                             
- أتى اٌعثاص أزّذ عٍٍ اٌفُىٍِ، اٌّصببس إٌُّش. تُزوخ: ِىرثح ٌثٕاْ،2876،ؽ12.

1
 

- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت .ِصز: اٌّىرة اٌعٍٍّ، 1002، ؽ 12.
2
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الظير، جفاؼ الجمد، والتعرض بدرجة أكبر مف ذؼ قبل  انحناءوضعف القوة العضمية، 

 1لإلصابة بالمرض وعدـ مقاومة الجسـ".

يعرؼ المسف مف الناحية الطبية بأنو: " تمؾ التغيرات الفسيولوجية غير القابمة لمرجوع والتي  -

 2في الجسـ نتيجة تقدمو في العمر وتستمر بصفة تصاعدية". تحدث

أما مف الناحية السيكولوجية فالتركيز عمى تعريف المسف يكوف عمى " ما يميزه مف ضعف  -

، شدة التأثر الفعمي، الحساسية النفسية الزائدة االىتماماتفي الذاكرة وقمة االنتباه وضيق 

 . 3والشعور بعدـ القيمة، وقرب النياية"

وفي نفس الناحية ) السيكولوجية(، يعرؼ المسف بأنو:" ذلؾ الفرد الذؼ ال يستطيع عند  -

أف التوافق الذاتي ىو التغير في السموؾ  باعتبار تقدمو في العمر أف يتوافق بطريقة ناجحة،

 4مف أجل التوافق بنجاح مع تغير الموقف االجتماعي.

( فأكثر، 60ـ " السكاف ذوؼ األعمار ستيف سنة )أما مف الناحية الديمغرافية فالمسنوف ى -

فخالؿ الستينات تحدث تغييرات ىامة في أنماط الحياة وأساليبيا، وىذه ترتبط في العادة 

 5بحدوث التقدـ في السف".

 أما مف الناحية االجتماعية فيعرؼ المسف عمى أنو : " مف بمغ سف الشيخوخة وأفتقد  -
                                                             

- زاِذ عثذ اٌظالَ سهزاْ، اٌصضت إٌفضُت واٌؼالد إٌفضٍ. اٌماهزج: عاٌُ اٌّىرثاخ، ط2866،1،ؽ34.
1
 

- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت . ِزخع طاتك ،ؽ 14.
2
 

- فؤاد اٌثهٍ اٌظُذ، االصش إٌفضُت ٌٍّٕى ِٓ اٌطفىٌت اًٌ اٌشُخىخت. ِصز: دار اٌفىز اٌعزتٍ، 2864،ؽ201.
3
 

- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت . ِزخع طاتك ، ؽ 14
4
 

- طٕاء اٌخىٌٍ، األصشة واٌّزتّغ. االطىٕذرَح: دار اٌّعزفح اٌداِعُح،2871،ؽ78.
5
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ليواجو مرحمة ضعف االرتباط بينو وبيف المجتمع األسرؼ أو  المكانة والفاعمية االجتماعية

 1المجتمع الخارجي".

تشير تعريفات المسف إلى وجود اختالؼ في تحديد بداية سف المسنيف، ما بيف ستيف  -

تعريف أو تأكيد الفاصل،  إيجاد( سنة، وعميو فقد حاولت 65( سنة و خمسة وستيف ) 60)

ـ، 1972المتحدة.فقدأكدت منظمة الصحة العالمية عاـ  ألمـاوىذا ما وجدتو مف خالؿ ىيئة 

( ىي بداية لمرحمة الشيخوخة، واعتبار الشخص مسنا، 65عمى أف سف الخامسة والستيف )

خاصة وأف ىذه السف تتفق وسف التقاعد مع الغالبية العظمى مف الدوؿ، وفصمت بعدىا 

حديد سف الخامسة والستيف ـ في األمر بت1973الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 

 2(العتبار الشخص مسنا، وأكدت أف ىذا التحديد يختمف باختالؼ األفراد.65)

 

 خصائص المسنين :ةانيا

مف خالؿ التعريفات السابقة يتبيف أف ليذه المرحمة العمرية خصائص تميزىا عف غيرىا مف  

 مراحل العمر المختمفة.

 صائص جسمية ونفسية واجتماعية واقتصاديةالجدير بالذكر أف ما سنتحدث عنو مف خ -

                                                             
- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت .ِزخع طاتك ،ؽ 15.

1
 

- دمحم أزّذ ٔدُة وآخزوْ، اٌّضٕىْ فٍ ِصش دَّغشافُب وارتّبػُب والتصبدَب. اٌماهزج: اٌّزوش اٌذَّغزافٍ،1002،ؽ261.
2
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 خاصة بيذه المرحمة، ليس شرطا ظيورىا بالكامل وفي وقت محدد في جميع المسنيف، 

 ولكنيا صفات تميز ىذه المرحمة عف غيرىا مف المراحل العمرية المختمفة.

: تعتبر الصفات الجسمية مف أىـ الصفات التي تميز الخصائص الجسمية والصحية -1

نيف عف غيرىـ ممف لـ يبمغوا تمؾ المرحمة بعد "حيث اف أبرز المعالـ التي تجعل الناس المس

 1يعتبروف شخصا ما قد دخل مرحمة الشيخوخة ىي مظيره الجسمي أكثر مف أؼ مظير أخر"

ومف الخصائص الجسمية التي تظير عند المسف" انخفاض حدة اإلدراؾ، الرعشة، يتجعد  -

. ومف الخصائص الجسمية والصحية كذلؾ عند 2فاض القوة الجسمية"الجمد ويفقد مرونتو، انخ

المسنيف، مظاىر التغير التي تحدث في شكل الجسـ العاـ مثل نقصاف الوزف والطوؿ، وتغير 

لوف الشعر وسقوطو، وضعف انتصاب القامة النحناء العمود الفقرؼ. كما يتجعد الوجو 

 3ويصبح أكثر جفافا .

وة العضمية واألداء الحركي، فتضمر العضالت في ىذه المرحمة تبعا وتحدث تغيرات في الق -

لزيادة العمر، وتقل مرونتيا بسبب التغيرات الفيسيولوجية  والعضوية في خالياىا، وبذلؾ تتأثر 

                                                             
- عّز تٓ عثذ اٌززّاْ اٌّغذي، ػٍُ ٔفش اٌّشاصً اٌؼّشَت. اٌظعىدَح: دار طُثح، ط1001،1،ؽ281. 

1
 

- عثذ اٌززّاْ عُظىٌ، صُىىٌىرُت اٌشُخىخت. ِصز: دار اٌّعزفح اٌداِعُح، تذوْ طٕح ٔؼز، ؽ33.
2
 

- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت . ِزخع طاتك، ؽ 23.
3
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النواحي الحركية تبعا ليذا الضمور والجمود، فتقل قدرة المسف عمى المشي عف ذيقبل، 

 1ت قوية .وترتعش يده وأصابعو بعد أف كان

 كما يحدث تغير حسي وعقمي مع التقدـ في العمر، فتضعف قدرة الحواس عمى أداء  -

وظائفيا فيضعف النظر، وتتناقص حدة اإلبصار والقدرة عمى الرؤية في مستويات منخفضة 

مف اإلضاءة وتبدأ حاسة السمع في الضعف، ويتغير الصوت وتضعف قوتو. أما مف الناحية 

أثر المسف بضعف الذاكرة، وضعف القدرة عمى التفكير والفيـ، واضطراب العقمية، فيشتد ت

 2األفكار.

يصاحب ىذه الخصائص الصحية والجسمية لممسف، ظيور أمراض عديدة تتزايد مع التقدـ  -

في السف، وتجد الجسـ مييأ ليا بعد التدىور التدريجي في صحة اإلنساف، فتزداد أمراض 

ضمي، وأمراض ارتفاع ضغط الدـ، ونقص اليرمونات، وىشاشة السرطاف، وأمراض الجياز الي

 3العظاـ، والمشاكل الجنسية.

ذا كاف احتماؿ  -  بالمرض وارد في كل المراحل العمرية، فإف ىذا االحتماؿ في  اإلصابةوا 

 مف األفراد فوؽ عمر  %80الكبر أعمى منو في أؼ مرحمة أخرػ، حيث تبيف أف أكثر مف 

                                                             
- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت. ِزخع طاتك، ؽ 24.

1
 

.25ؽ  ،ٔفض اٌّزخع -
2
 

25ٔفض اٌّزخع، ؽ  - 3
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 1مى األقل مرض مزمف واحد.سنة يكوف لدييـ ع65

أنيا ذات طابع اجتماعي، " فيحاوؿ  اإلنسانية: مف سمات الحياة لخصائص االجتماعيةا -2

وخاصة األقراف، إلشباع الغريزة  اآلخريفالفرد في بدايتو العمرية تكويف عالقات وثيقة مع 

 4الطبع".الفطرية لديو، فيو كائف اجتماعي ال يستطيع العيش بدوف جماعة أؼ مدني ب

تتسـ مرحمة التقدـ في العمر بتقمص كل مف منظومة المكانة االجتماعية لممسف بفقد أحد أو  -

بعض مكوناتيا االجتماعية، كفقده لدوره الميني نتيجة لمتقاعد اإلجبارؼ و فقده لدوره كشريؾ 

و كذلؾ تقمص العالقات االجتماعية لمشخص المسف، وتضطرب ميارات 2حياة نتيجة لمترمل.

االجتماعية، ويؤدؼ كل ىذا إلى فقدانو لألمف االجتماعي الذؼ يؤدؼ بدوره إلى ضيق مصادر 

لى التدىور في المشاركة االجتماعية لديو.  االتصاؿ بالمجتمع وا 

ومع تقدـ العمر يصبح الفرد غير قادر عمى القياـ بمتطمبات تمؾ العالقة االجتماعية،  -

ـ االجتماعية إلى حد كبير، حيث تقتصر عمى "نالحع أف كبار السف تتقمص عالقتي

القدامى والذيف يعيشوف قريبيف منيـ،.... وفي مجاؿ العمل فإف انقطاعو عف العمل األصدقاء

 3قد قطع صمتو بزمالئو".

                                                             
 2- خّعح طُذ َىطف، عشج عثذ اٌىزَُ ِثزون،اٌصضت إٌفضُت واٌزضُّت ٌٍّضُٕٓ.ِصز:دار غزَة ٌٍطثاعح وإٌؼز،1005،ؽ16.

.21ٔفض اٌّزخع،ؽ  -1  

- خّعح طُذ َىطف، عشج عثذ اٌىزَُ ِثزون،اٌصضت إٌفضُت واٌزضُّت ٌٍّضُٕٓ.ِزخع طاتك، ؽ 21.  
3
 

 4- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت. ِزخع طاتك، 1002، ؽ103
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في العمر تتقمص عالقاتيـ  األفرادوقد أوضح عمـ الشيخوخة االجتماعي أنو مع تقدـ  -

 1يد مف خسائر الدور.بالجماعات االجتماعية، وتحدث العد

 ومنأىـ خصائص المسف االجتماعية ما يمي: -

الشعور بالوحدة االجتماعية بسبب ما يمر بو المسف مف تغيرات في الجوانب الجسمية  -

والعقمية واالجتماعية فإف ذلؾ يؤدؼ بدوره إلى فراغ كبير في حياتيـ، فيتفرؽ عنيـ األوالد 

ياتيما وحيديف. كما أف قمة الحركة ليا دور كبير في زيادة ويعود الزوجاف كما كانا في بداية ح

العزلة والوحدة. وفي ىذا الصدد يقوؿ الباحث مصطفى دمحم أحمد الفقى :" ومما يزيد األمر 

صعوبة زيادة الفجوة الثقافية بيف األبناء واآلباء كبار السف، والتي تؤثر بدورىا عمى نمط 

ف األبناء واآلباء الفيـ والتقبل والتفاعل المتبادؿ، ومف ثـ العالقات األسرية وتفقد العالقة بي

 2يساىـ ذلؾ في زيادة الشعور لدػ المسف باالنسحاب االجتماعي واإلحساس بعدـ الفائدة.

ضعف المرونة االجتماعية نتيجة اعتياد المسف عمى طرؽ معينة في حياتو والتي تبقى  -

دؼ إلى الجمود االجتماعي ومقاومة كل تغيير راسخة ومسممة يصعب تغييرىا، وىذا بدوره يؤ 

والمحافظة عمى كل قديـ، والتمسؾ الشديد بعادات وقيـ نشأ عمييا مما يعرقل التقبل والتكيف 

 االجتماعي لديو.

                                                             
- َسٍ ِزطً عُذ تذر، اٌّضٕىْ فٍ ػبٌُ ِتغُش: ِمذِت فٍ ػٍُ اٌشُخىخت. اإلطىٕذرَح دار اٌىفاء ٌذُٔا اٌطثاعح وإٌؼز،ط1006،2،ؽ210.

1
 

- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت .ِزخع طاتك، ؽ 52.
2
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فييا بكبير السف نفسو، ولكف  اإلخفاؽقد ال يرتبط تقمص العالقات االجتماعية بالمسف أو  -

د يحمل اتجاىات سمبية نحو المسنيف، تؤثر عمى طبيعة باتجاىات المجتمع المحيط الذؼ ق

وأنماط العالقات االجتماعية، وبالتالي عمى التوافق االجتماعي لممسف. ويعد افتقار المسف 

لعالقات الصداقة أحد التغيرات التي تؤثر سمبيا عمى الحياة االجتماعية لممسف، ويحدث ذلؾ 

. وىذا ما يؤدؼ إلى االنتقاؿد، الموت، صعوبة نتيجة لعوامل الفقد المختمفة مثل: التقاع

 والمشاركة االتصاؿاالنسحاب المتبادؿ بيف المسف والمجتمع، وبالتالي ضعف 

 1االجتماعية. 

تعتبر العزلة االجتماعية مف المشكالت اليامة التي تواجو المسنيف عند تقدميـ في السف،  -

ي األنشطة االجتماعية نتيجة لمتقاعد فتنحسر دائرة التفاعل االجتماعي وتقل المشاركة ف

وانفصاؿ األبناء واألصدقاء، وقمة اليوايات ألغمب المسنيف. ىذا باإلضافةإلى صعوبة انتقاؿ 

السريع لمحياة المعاصرة، مما يجعميـ يؤثروف الوحدة  اإليقاعالمسنيف وتحركيـ في ظل 

 2والتحرؾ في نطاؽ ضيق، ويجعميـ أكثر ميل لمعزلة.

 

 

                                                             
 - طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت. ِزخع طاتك، ؽ 51.

1
 

.54ٔفض اٌّزخع، ؽ  -
2
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مف العناصر اليامة المكونة لنوعية  االقتصادية: تعتبر المتغيرات االقتصاديةص الخصائ-3

يعيشيا األفراد في المجتمع.ويرجع ذلؾ باألساسإلىأف المتغيرات اإلقتصادية تستند  التيالحياة 

 1إلى مجموعة الموارد المتاحة التي تمعب دورىا في إشباع الحاجيات األساسية لألفراد.

ر اإلقتصادية و المادية لممسف في المعاش، الضماف االجتماعي، الممتمكات تتمثل المصاد -

إف وجدت، باإلضافة إلى مساعدات األبناء واألقارب. ويزيد الدخل بالنسبة لممسنيف الذيف 

مازالوا في العمل خاصة إذا كانوا يتمتعوف بصحة جيدة. وعادة ما يقل دخل المسف مع تقدمو 

جباريا فيفقد المتقاعد جزءا ليس بالقميل مف في العمر، خاصة مع التقا عد سواء كاف اختيارياأوا 

دخمو كما تتزايد األعباء المادية، وتتدىور الحالة الصحية وتنخفض القدرة عمى الكسب، ومف 

ثـ يعجز المسف عف مواجية النفقات، خاصة في ظل عدـ توافر مصادر مادية متنوعة. 

خميـ عمى الغذاء والمأوػ والرعاية الصحية، حيث يزداد فالمسنوف ينفقوف الجزء األكبر مف د

 2تردد المسنيف عمى األطباء وتزداد نفقاتيـ العالجية.

 تزداد المشكمة المادية تفاقما لدػ المسنيف مع التغيرات اإلقتصادية التي تعترؼ المجتمع  -

 سف. كما أنو قد والزيادة في األسعاراألمر الذؼ قد يسبب انخفاضا في المستوػ المعيشي لمم

 3تكوف لممسف أعباء مالية إضافية أخرػ مثل اإللتزمات المادية تجاه األسرة واألبناء.

                                                             
-أزّذ ساَّز، طٍعد ٌطفٍ،االلتصبدواٌّزتّغ:ورهت ٔظش ػٍُ االرتّبع. ِصز: دار اٌّعزفح اٌداِعُح،2884،ؽ274.

1
 

- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت . ِزخع طاتك ؽ 43.
2
 

.44ٔفض اٌّزخع،ؽ  -
3
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: تعتبر الحالة النفسية عند المسنيف محصمة لعدة عوامل يؤثر كل الخصائص النفسية -4

منيا سمبا أو إيجابا بدرجة أو بأخرػ عمى نفسية المسف، ومف ثـ فإف الحالة النفسية عند 

نما لكل مسف حالتو الخاصة تبعا لطبيعة تعرضو لتأثير  المسنيف ليست حالة نمطية واحدة، وا 

العوامل المختمفة ودرجة تأثره بيا. وتتأثر الحالة النفسية لممسنيف بعوامل ترتبط بمراحل حياتيـ 

منذ الطفولة حتى شيخوختيـ، مثل صحتيـ البدنية وعالقاتيـ االجتماعية، تعميـ ، عمل، 

ج... وعوامل أخرػ تتعمق بما يحدث ليـ اثناء دخوليـ سف الكبر، مف كيفية استقباليـ زوا

. كما تتأثر الحالة النفسية األبناءودخوليـ لتمؾ المرحمة، مثل فقداف الزوج، العمل، ابتعاد 

 1لممسف بنظرة المجتمع والبيئة العائمية لو.

 لعاطفية كذلؾ، كمشكالت عدـ التوافقإف الحالة النفسية لممسف ليا عالقة باالضطرابات ا -

النفسي مع األوضاع الجديدة المصاحبة لمرحمة الشيخوخة، وكذلؾ مشكالت الوحدة واآلثار 

 النفسية واالجتماعية بسبب زيادة وقت الفراغ، وكميا تعتبر كعامل لتحطيـ الكياف النفسي.

وجو، وضعف البنية إف كل مظاىر التغيير التي يمر بيا المسف مثل ظيور تجاعيد ال -

تميزه ت انفعاالوالضعف الجنسي وما إلى ذلؾ مف تغيرات تؤثر في نفسية المسف، مما يولد لديو 

عف غيره ممف لـ يصموا إلى ىذه المرحمة.ومف الخصائص النفسية المميزة لممسف أيضا قمق 

 االقتراب مف الموت، الشعور بعدـ المساعدة وعدـ التأثير.

                                                             
- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت. ِزخع طاتك، ؽ 32.

1
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ت النفسية التي تحدث لممسف، تجعمو يواجو مشكالت نفسية عديدة منيا إف كل ىذه التغيرا -

الشعور بالوحدة النفسية، والتي تعني إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينو وبيف 

أشخاص وموضوعات مجالو النفسي، إلى درجة يشعر معيا بافتقاد التقبل والتودد والحب مف 

في عالقات مثمرة مع أؼ  االنخراطحرماف الفرد مف جانب اآلخريف، بحيث يترتب عمى ذلؾ 

أشخاص في الوسط الذؼ يعيش فيو  ونتيجة ليذه العوامل فإنو يعترؼ المسف بعض التغيرات 

النفسية، ومنيا تمركزه حوؿ ذاتو، حيث ينسحب مف االىتماـ بالموضوعات الخارجية ومف 

 1االىتماماتاالجتماعية.

 ةالةا: رعاية المسنين وأنواعيا

 مفيوم رعاية المسنين -

تعرفيا الجمعية األمريكية لإلحصائييف االجتماعييف بأنيا:" مجموعة األنشطة المنظمة التي  -

تمارسيا ىيئات حكومية وأىمية تطوعية، تسعى مف أجل توفير الحماية والوقاية والحد مف أثار 

يا.كما تيتـ بتحسيف المشكالت االجتماعية والعمل عمى عالجيا بإيجاد الحموؿ المناسبة ل

مستوػ معيشة األفراد والجماعات، وتستند ىذه األنشطة لجميور المتخصصيف المينييف 

 2كاألخصائييف االجتماعييف والمحمميف النفسييف واألطباء والمحاميف والمدرسيف.

 
                                                             

 - طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت . ِزخع طاتك،ؽ 32-31.
1
 

- دمحم خٍُفح، ِّبسصت اٌخذِت االرتّبػُت: لشاءة رذَذة فٍ لضبَب اٌخذِت االرتّبػُت. اإلطىٕذرَح : دار اٌّعزفح اٌداِعُح، 2887.
2
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 أنواع الرعاية المقدمة لممسنين -

حل الحياة اإلنسانية مف جية، أماـ اإليماف بفكرة أف كبر السف ىي مرحمة حتمية مف مرا -

وأماـ تزايد نسبة المسنيف في العالـ بشكل ممحوظ مف جية أخرػ. فقد وجب عمى المجتمع بكل 

مؤسساتو تقديـ الحماية و الرعاية المختمفة لممسنيف. وسأحاوؿ في ىذا العنصر ذكر أىـ أنواع 

رعاية ىذه سأركز عمى الرعاية الرعاية المقدمة أو الواجب تقديميا لممسنيف، ومف بيف أنواع ال

 الصحية، االقتصادية، االجتماعية والنفسية.

 الرعاية الصحية -1

 تختمف االحتياجات الصحية لممسنيف عف الفئات األخرػ. وعادة ما يكوف المسنوف أكثر مف  

يحتاج إلى األطباء، ذلؾ ألف نوع األمراض ونسبة اإلصابة بيا تختمف عف تمؾ التي تصيب 

 العمرية األخرػ.الفئات 

 ترتكز الرعاية الصحية المقدمة لممسنيف عمى أساسيف: أساس وقائي،وأساس عالجي.  -

يتمثل األساس الوقائي في الخدمات الصحية التي يمكف أف تمنع المرض أو تأخره قدر 

اإلمكاف، وىذا مف خالؿ زيادة المعمومات الصحية ليـ، عف طريق عمميات التوعية وتوضيح 

ت التي يمكف أف تعرضيـ لممرض، وتحسيسيـ بضرورة تجنبيا. فعمى سبيل المثاؿ الممارسا

العمل عمى إبعاد المسف عف مجموعة مف المواد الغذائية المضرة بالصحة، وحثو عمى ممارسة 
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بنظافتو بصفة عامة، وذلؾ  االىتماـمجموعة مف األنشطة الجسمية: كالمشي وغيرىا. وكذا 

مراض. أو مف خالؿ الكشف الدورؼ لممسنيف في المؤسسات حتى ال يكوف عرضة لبعض األ

الصحية، التي قد تكشف عف األمراض في مراحميا المبكرة وبالتالي عالجيا قبل أف تتفاقـ. أما 

األساس العالجي فيتمثل في تخميص المسف مف الشوائب واألعراض الصحية التي لحقت بو 

، وكذا توفير خدمات اإلقامة ة المجانيةالصحيوأصابتو، وذلؾ مف خالؿ توفير المؤسسات 

 1باألمراض التي تتطمب ىذا النوع مف الخدمات.  بالمؤسسات الصحية في حالة اإلصابة

مف خالؿ الوقوؼ عمى الرعاية الصحية لممسنيف، يتضح لنا أف ىذه الرعاية ليا محوريف  -

ور األوؿ يتمثل في أساسيف ال يمكف غض الطرؼ عف أحداىما أو التقميل مف أىميتو. فالمح

الرعاية الخارجية التي يتمقاىا المسف مف غيره أو مف البيئة االجتماعية المحيطة بو، حيث 

تكوف مالئمة لحاجاتو ولمتطمباتو. أما المحور الثاني فيتمثل في المسف نفسو بما يحممو مف 

لمفيدة وعي بنفسو وبظروفو الصحية، فال بد أف يكوف متمتعا بمجموعة مف المعمومات ا

 .2وبمجموعة مف الميارات الصحية والعادات السميمة

 الرعاية االقتصادية -2

 رغـ اإلجراءات التي اتخذتيا الدوؿ والحكومات في العالـ مف أجل تحسيف الجانب  -

                                                             
- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت . ِزخع طاتك ، ؽ 64. 

1
 

64،ؽ ٔفض اٌّزخع- 2
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االقتصادؼ لممسنيف. ومف أجل حمايتيـ وتأميف مصدرا لمدخل ليـ في ىذا العمر، مف خالؿ 

نشاء صناديق التقاعد، إالأف ىذه القوانيف وأنظمة الحماية  االجتماعية والضماف االجتماعي، وا 

اإلجراءات لـ تمس كل المسنيف، ولـ تضمف دخال جيدا و كافيا ليـ. وىذا نتيجة النقص الذؼ 

يحدث في دخل المسف عند إحالتو عمى التقاعد. زيادة عمى األعباء المادية اإلضافية خاصة 

 ج.فيما يتعمق بعبء مصاريف العال

 وأماـ ىذه الوضعية الصحية لممسنيف وضعت ىيأة األمـ المتحدة مجموعة مف األىداؼ  -

 :  1أىميا تحسيف الرعاية والوضعية المادية واالقتصادية لممسنيف، وىذا مف خالؿ ما يمي

 * إدراج المسنيف في سياسات وبرامج الحد مف الفقر.

قتصادية واالجتماعية الكافية في فترة * وضع وتنفيذ سياسات ترمي إلى توفير الحماية اال

 الشيخوخة.

 * السعي إلى تأميف دخل كاؼ لجميع كبار السف.

تدابير مالئمة في مجاؿ الحماية االجتماعية والضماف االجتماعي مف  اتخاذ* السعي إلى 

 أجل التصدؼ لظاىرة تفشي الفقر في أوساط النساء المسنات.

 

                                                             
1-http//www.un.org/arabic/esa/ageling.  
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 الرعاية االجتماعية -3

ير السف في ىذه المرحمة عدة تغيرات و مشكالت اجتماعية. تتمثل في التراجع يعرؼ كب -

عف األدوار والمكانات، وكذا تدىور العالقات االجتماعية سواء عمى مستوػ األسرة أو عمى 

مستوػ المجتمع ككل. ولذلؾ فال بد مف توفير رعاية اجتماعية خاصة بيذه الفئة خاصة مف 

 أفراد أسرتو. 

 المتحدة بوضع مجموعة  األمـضماف رعاية اجتماعية لممسنيف، بادرت ىيأة ومف أجل  -

مف األفكار واألىداؼ التي ترميإلى خدمة ورعاية المسنيف سواء في األسرة أو في المجتمع 

 ما يمي: األفكارككل. ومف بيف ىذه 

 كمو. * تشجيع فيـ الشيخوخة عف طريق نشر الثقافة، وىذا باعتبارىا ظاىرة تيـ المجتمع

* وضع مبادرات تيدؼ إلى تعزيز التبادؿ بيف األجياؿ، والتركيز عمى كبار السف ألنيـ 

 يشكموف مورودا اجتماعيا.

* االىتماـ بأوضاع األجياؿ خاصة بالجيل الذؼ يتعيف عميو العناية باألبويف وباألطفاؿ 

 وباألحفاد في نفس الوقت.
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ة مف األفكار والمقترحات  لمواجية ويعطي الكاتب مصطفى دمحم أحمد الفقى مجموع -

المشكالت والمتغيرات االجتماعية التي تواجو المسنيف. وىذا مف أجل ضماف رعاية اجتماعية 

 تتماشى مع متطمباتيـ في ىذه المرحمة العمرية. ومف بيف ىذه األفكار ما يمي:

 ئمية المتكررة.أو مف خالؿ الزيارات العا األبناءتوفير الحياة األسرية مف خالؿ وجود  -

المكانة والدور: فال بد أف يحصل المسف عمى المكانة االجتماعية، وأف يمكف مف أداء أدوار  -

مكاناتو  حتى في أبسط شؤوف المنزؿ. وكذاإيجادأدوار بديمة تتناسب مع وضعية المسف وا 

 الفعمية وخبراتو السابقة.

 ظيـ عمميات التفاعل مساعدتو في إنشاء وتكويف عالقات اجتماعية مف خالؿ تن -

 االجتماعي، ومساعدتو في تكويف عالقات وصداقات جديدة.

 الرعاية النفسية -4

 إف تحسيف المحيط االجتماعي لممسف ال يكفي وحده، بل ال بد أف يتبع ذلؾ تحسيف -

ومراعاة الجو الداخمي النفسي لممسف. وىذا مف خالؿ إبعاد المسف عف األفكار التي يمكف أف  

سعادتو، وتجعل حالتو النفسية معقدة وسيئة، مثل فكرة الموت، اإلكتئاب، احتقار الذات، تعرقل 
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الوسواس... فأف ىذه الحاالت النفسية وخاصة إذا تأزمت فأنو ال يمكف التخمص منيا إال مف 

 1خالؿ تقديـ عالج نفسي طبي.

الرعاية النفسية وقد حدد الباحثاف أرولدوكوينج مجموعة مف األساليب التي تساعد عمى  -

 :2ما يمي األساليبلممسنيف، ومف بيف ىذه 

 .اآلخريف* تحسيس المسف بأنو محل تقدير مف الكل، وانو ليس عبئ عمى 

 واالىتماـ* تدعيـ واستحساف كل األشياء اإليجابية التي يقـو بيا المسف، وعدـ التركيز 

 باألشياء السمبية. وىذا مف أجل تحقيق الرضا الذاتي لممسف.

 

 رابعا: دور المسن ومكانتو االجتماعية

تعتمد المكانة لمفرد داخل الجماعة التي ينتمي إلييا عمى الدور الذؼ يقـو بو فييا، حيث  -

يعتبر ىذا الدور الجانب الديناميكي ليا، ويشير إلى مجموعة مف التوقعات تخص المكانة التي 

رد بالمكانة بواسطة ممارستو ألدوار ىذه يشغميا، أو أنو سموؾ يعكس متطمباتيا، ويتـ ربط الف

 المكانة والتي تكمف فيما يقـو بو مف خدمات مادية ومعنوية لمجماعة التي ينتمي إلييا.

                                                             
- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت . ِزخع طاتك،ؽ37

1
 

.37ع،ؽٔفض اٌّزخ -
2
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لقد أدت التغيرات والتحوالت التي حدثت في العالـ، والتي أثرت عمى األسرة في شكميا  -

كانت توجو سموكات األفراد وتحدد وبنائيا ووظائفيا، إلى تغيير في نسق القيـ والمعايير التي 

أدوارىـ ومكاناتيـ االجتماعية. وقد تظير ىذه التغيرات بوضوح في المجتمعات الغربية 

المعاصرة التي تؤمف بالقوة والسرعة ومعايير أخرػ جديدة ظيرت مع التغيرات 

د تخطوا "فنالحع تدحرجا لمكانة المسنيف فييا، حيث يسود الشعور بأف كبار السف ق1الحاصمة.

.ولعل الصورة ليست ذاتيا في 2المرحمة التي يكنوف فييا قادريف عمى اإلنتاج والعطاء"

مجتمعاتنا التي ما يزاؿ فييا المسف مصدرا ىاما مف مصادر الخبرة والمعرفة، وما يزاؿ يقدـ 

 3دعما نفسيا واجتماعيا ألفراد أسرتو.

كانت المؤتمرات الحضرية التي  ويقوؿ حسيف عبد الحميد رشواف في ىذا الصدد:" لقد -

النواة ضرورة مف ضروريات التوافق مع ظروؼ  أواألسرةجعمت مف األسرة الزوجية الصغيرة 

تغيير المكانة التقميدية لكبار السف في األسرة، وقد  إلىالمجتمع عامال مف العوامل التي أدت 

سواء لألسرة أو لممجتمع، جاء عمى ىذه الفئة حيف مف الدىر لـ تكف تمثل مشكمة ذات أىمية 

حاجياتيـ في األسرة الممتدة، كما كانت آرائيـ ومقترحاتيـ وخبراتيـ  إشباعبل كاف مف السيل 

مف جميع أعضائيا، ىذا باإلضافة إلى أنو كاف  واالحتراـتحتل مكانة عالية مف التقدير 

اعات القرابية التي ترتبط في أداء دورىـ اإلنتاجي بإيجابية في األسرة والجم االستمراربمقدورىـ 

                                                             
- ٌعثُذٌ ٔادَح،اٌّىبٔت االرتّبػُت ٌٍّضٓ فٍ االصشة اٌززائشَت.ِذوزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُرز، خاِعح تاذٕح،1007-1008،ؽ203.

1
 

- عشخ طُذ ازّذ وآخزوْ، اٌتمذَ فٍ اٌضٓ.اٌىىَد:دار اٌمٍُ،ط2873،2،ؽ220.
2
 

- زظٓ دمحم زظٓ وآخزوْ،دساصبث بُئُت وأصشَت. اإلطىٕذرَح : دار اٌّعزفح اٌداِعُح،2887،ؽ151.
3
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عضويتيـ بيا طواؿ حياتيـ، كما كانت األبوة نوعا مف التأميف ضد الشيخوخة بالنسبة لمكثير 

 1منيـ."

 2اجتماعيا مف خالؿ: -ومنو المسف –يتـ تقييـ الفرد  -

 عدد وطبيعة األدوار التي يقـو بيا. - 

 درجة تحقيقو ليذه األدوار. -  

في ارتفاعيا وىبوطيا وذلؾ في حدود إمكاناتو وقدراتو ومياراتو التي تتبايف أدوار المسف  -

اكتسبيا، وعالقاتو داخل األسرة. فالمسف قد ينعزؿ عف المشاركة الفعالة في حياة األسرة خاصة 

التقدـ في السف، إال أف دوره في األسرة  أعراضبعد تقاعده عف العمل وفقدانو لحيويتو بسبب 

 لدور مادؼ أو معنوؼ.يستمر سواء كاف ىذا ا

" تتغير مكونات الدور بالنسبة لمفرد تبعا لمتغيرات االجتماعية في المجتمع، وتغير المراكز  -

االجتماعية في المجتمع، وتغير عالقاتو في أطوار النمو، وتغير قدراتو وحاجاتو، وتؤثر ىذه  

 3الفرد".التغيرات في العناصر المكونة لمدور، وبالتالي يحدث تغير في سموؾ 

تتأثر أدوار المسف بالقيـ الموجودة داخل األسرة وداخل المجتمع ككل، حيث تعتبر القيـ  -

موجيات لسموؾ األفراد، ومحددات ألدوارىـ ومكاناتيـ االجتماعية، فالقيـ التي تحتـر كبار 
                                                             

- زظُٓ عثذ اٌسُّذ رػىاْ، األصشة واٌّزتّغ: دساصت فٍ ػٍُ ارتّبع األصشة. اإلطىٕذرَح:ِؤطظح ػثاب اٌداِعح،1002،ؽ210.
1
 

- دمحم ٔثًُ عثذ اٌسُّذ، اٌؼاللبث األصشَت وتىافمهُ إٌفضٍ. اٌماهزج: اٌذار اٌفُٕح، 2888،ؽ81.
2
 

3
. تُزوخ: اٌّىرة االطالٍِ، خُشة ِٓ اٌؼّش فٍ ضىء اٌهذي االصالٍِ وِؼطُبث اٌذساصت اٌؼٍُّت اٌضذَختضٕىاث األاٌعش اٌذَٓ اتزاهُُ،  -

 .260، ؽ 2،1002ط
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ار السف وتعتبرىـ مصدرا لمخبرة والحكمة ورمزا لمعطاء، ىي التي تساعد المسف عمى االستمر 

في أداء أدواره االجتماعية وىذا ينعكس عمى مكانتو االجتماعية داخل األسرة بعكس القيـ التي 

تركف المسف جانبا وتعزلو عف الحياة االجتماعية باعتباره ضعيفا ال يستطيع تأدية أدوار فعالة، 

 فيفقد المسف ىنا الكثير مف أدواره، وىذا ما قد يؤثر عمى مكانتو داخل األسرة.

ف القيـ ليست ىي العامل الوحيد الذؼ يؤثر عمى أدوار المسف في األسرة، فال يمكننا أف إ -

نغفل عف مدػ تأثير اإلمكانيات المادية والقدرات الشخصية، وكذلؾ الوضعية االجتماعية 

ومستوػ الدعـ الذؼ يتمقاه مف قبل أفراد األسرة كالزوجة واألبناء.وشكل العالقات بينو وبينيـ، 

"فمثال الشخص 1أثيرىا عمى أداء المسف ألدواره االجتماعية وتحديد مكانتو داخل األسرة.ومدػ ت

الذؼ يتمتع بصحة جيدة يستطيع إنجاز واجباتو وأدواره االجتماعية التي يحتميا عميو الموقف. 

 2فيو يستطيع التكيف مع البيئة التي يعيش فييا، والعكس صحيح".

ي األسرة الجزائرية، فإننا ال يمكف أف نغفل عمى دور عائمي إذاأردنا التكمـ عف دور المسف ف

ىاـ يجد الكثير مف المسنيف أنفسيـ فيو. فاألسرة التي يعيش في كنفيا جد وجدة، تؤدؼ وظيفة 

 ثقافية ىامة بنقل التراث الثقافي مف جيل األجداد إلى جيل األحفاد.حيث يقـو الجد والجدة بدور

                                                             
- ٌعثُذٌ ٔادَح،اٌّىبٔت االرتّبػُت ٌٍّضٓ فٍ األصشة اٌززائشَت.ِزخع طاتك،ؽ203. 

1
 

- زظٓ دمحم زظٕىآخزوْ،دساصبث بُئُت وأصشَت. ِزخع طاتك،ؽ220.
2
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سرة وجذورىا. "ويقـو الجداف بدور ىاـ في تفقد أحواؿ الناشئة أساسي في حفع ونقل تاريخ األ

 1وسد الثغرات التي قد يتركيا جيل األباءواألميات وراءىـ لكثرة انشغاليـ".

يمعب المسف الذؼ يممؾ ثروة أو دخال دورا ىاما داخل األسرة الجزائرية، خاصة في أوقات  -

. والمالحع أيضا في األسرة الجزائرية، أف بعض األزمات االقتصادية بالنسبة لألبناء واألحفاد

 القرارات، كاختيار الزوجات ألبنائيـ وحتى ألحفادىـ. اتخاذالمسنيف ليـ القدرة عمى 

"ومف األدوار التي ممكف أف يقـو بيا الجديف خاصة الجدة، دور حضانة األحفاد خاصة في  -

 2فترات حمل الزوجة ووالدتيا، أو في حالة عمل الزوجة".

 خامسا:عالقة المسن بأفراد األسرة 

إف تناوؿ األسرة يقضي اعتبارىا ككل نشط يتوقف فيو سموؾ كل فرد عمى العالقات التي  -

 bengtsonتربطو بباقي األفراد.وفي ىذا الصدد فقد حصر كل مف بنكسوف 

 :3أبعاد التضامف في العالقات األسرية بيف األجياؿ فيما يميSchraderوسشاردر

قامة الوالديف المسنيف الذؼ يكوف البعد ا -1 لبنائي: ويتمثل في البعد الجغرافي عف المنزؿ وا 

 عامال في تقارب العالقات أكثر بيف الطرفيف مف خالؿ الزيارات المستمرة.

                                                             
- طاُِح دمحم فهٍّ، اٌّشىالث االرتّبػُت. اإلطىٕذرَح: دار اٌّعزفح اٌداِعُح، 1002، ؽ 81. 

1
 

- عٍُاء ػىزٌ وآخزوْ، األصشة واٌطفىٌت. اإلطىٕذرَح : دار اٌّعزفح اٌداِعُح، ط2، 2882، ؽ143. 
2
 

- تىغاٌٍ زاخٍ، ِىبٔت اٌّضٓ داخً األصشة اٌززائشَت.ِذوزج ذخزج ًٌُٕ ػهادج اٌّاخظرُز.خاِعح اٌدشائز1022،1-1021،ؽ222.
3
 



صشة اٌززائشَتاٌفصً اٌخبٍٔ: اٌّضُٕٓ ووضؼُتهُ فٍ األ  

 

- 97 - 
 

البعد الوظيفي: ويقصد بو وراثة المينة أو العمل فيإطارنفس النشاط االقتصادؼ لموالديف  -2

 ناء مما يقرب أكثر العالقة بينيما.وانتقالو عبر األجياؿ إلى األب

 البعد التأثيرؼ: ويقصد بو العالقات العاطفية أو األحاسيس بيف أعضاء األسرة ،  -3

 ورعايتو. واحترامو، وكذلؾ حب األب أو الجد ابنياكحب األـ وخوفيا عمى 

بيف أعضاء األسرة  تاآلراءواالتجاىاالبعد التوافقي: وىو مدػ التقارب الفكرؼ وتقارب  -4

الواحدة.فاالبف يعد إنتاج تربية الوالديف، ويحمل كثير مف القيـ والمبادغ في الحياة مف خالؿ 

 أبويو.

البعد الجماعي: وىو ما نسميو بروح الجماعة أو بروح التجمع، ويعبر عنو بعدد  -5

 المقاءات وكذلؾ بعدد الزيارات التي يتمقاىا المسف وعدد المكالمات الياتفية..

 يتمثل ىذا البعد في االلتزامات المتبادلة بيف األب واألبناء.فمألبالبعد المعيارؼ: -6

 إجبارية تجاه أبيو كاحترامو وعدـ عصيانو. التزامات ولالبف.ابنوإجبارية تجاه  التزامات

تعتبر العالقات األسرية أكثر أىمية مف العالقات االجتماعية األخرػ خاصة بالنسبة لممسف  -

 1وذلؾ راجع إلى:

مع عدد مف أفراد  االتصاؿثيرىا ممتد إلى الجميع، فال يوجد شخص بدوف نوع مف أف تأ -أ

 أسرتو، وغالبا ما تصبح العالقات األسرية ىي العالقة الوحيدة التي يبقى عمييا المسف. 

                                                             
- دمحم ٔثًُ عثذ اٌسُّذ، اٌؼاللبث األصشَت ٌٍّضُٕٓ وتىافمهُ إٌفضٍ. ِزخع طاتك، ؽ 22.

1
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 قد تتأثر العالقات األسرية بالتقدـ في السف، مما يؤثر عمى توافق المسف مع أسرتو. -ب

ة ميمة لممسف نفسو، فعالقات الجماعات األولية )األسرة(، ال غنى إف العالقات األسري -ج

 عنيا في التوافق الشخصي.

 عالقة المسن بالشريك -1

أكدت الكثير مف البحوث عمى أف الحياة الزوجية عند الشيخوخة مفيدة سيكولوجيا  -

مع بأقرانيـ الغير مقارنة  واالكتئابوبيولوجيا، فالمسنوف المتزوجوف أقل شعورا بالعزلة والوحدة 

متزوجيف، أو األرامل الذيف لـ يتزوجوا مرة أخرػ. كما أنيـ أقل عرضة لالضطرابات 

 1لمعيش عمرا طويال. احتماالواألمراض النفسية والعقمية، وىـ أكثر 

 يعبر التوافق الزوجي لممسنيف عف خالصة سنوات عديدة مف العيش معا، ومعرفة كل  -

 ، فبعد كل تمؾ السنوات يكوف كال الزوجيف قد تعمما أف يتجاىال منيما األخر معرفة وثيقة

 المضايقات الصغيرة التي تصدر عف رفيقو، ويقبل منو ما استعصى عمى التعديل والتغيير 

 في سموكو.

                                                             
- طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت.ِزخع طاتك، ؽ 67. 
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بتقدـ العمر والسف تأخذ العالقة الزوجية شكال آخر، حيث يتضاءؿ إىتماـ الزوجيف المسنيف  -

العالقات أشكاؿ أخرػ مف العالقات المبنية عمى العاطفة والشفقة  بالجنس، ويظير بدؿ ىذه

 1والدعـ.

بيف الزوجيف المسنيف، حيث يقوـ  اعتماديةقد تؤدؼ بعض األمراض إلى ظيور عالقة  -

الشريؾ بدور الممرض لزوجو المريض. وغالبا ما نجد أف الزوجة المسنة ىي التي تيتـ برعاية 

 كاف مريضاف كما تيتـ بطعامو ونظافتو. في إذاحية زوجيا المسف مف الناحية الص

 2حيف نجد الزوج المسف ييتـ بتغطية متطمبات زوجتو المسنة خاصة المادية. 

 مف الكثير األسرة رب يعد الذؼ األب ف،االمسن فاالزوج يتقاسـ السوسيولوجية الناحية ومف -

 األـ عمل خالؿ ومف الحديثة، سرةاأل إلى التقميدية مف األسرة تحوؿ مجرد مف األـ السمطة مع

 سمطة خالؿ مف األسرة داخل أكبر ومكانة دور ليا أصبح الدخل وفي االقتصادفي  ومشاركتيا

 لوحده، السمطة ىذه يحتكر كاف الذؼ األب مع تتقاسميا فأصبحت األمر وسمطة القرار اتخاذ

 ووظيفتو وسمطتو األب ةمسؤولي مف قمل البنية وظائف وأنساؽ ىذه في الجديد التقسيـ ىذا

 مف تنتقل كانت الماضي في خالؼ أنيا عمى الزوجة أو األـ لصالح األسرة، داخل ومكانتو

 أف إلى ليساتجاروز ىنا و يشير.3الزراعية التقميدية األسرة في مباشرة األكبر االبف إلى األب

 تبعا تأخذىا كانت والتي السابق، في زوجيا مف مستمدة كانت الجزائرية الزوجة أو األـ مكانة
                                                             

 - زظٓ دمحم زظٓ وآخزوْ، دساصبث بُئُت وأصشَت. اإلطىٕذرَح: دار اٌّعزفح اٌداِعُح، 2887، ؽ 121.
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 -طالِح اتزاهُُ، سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصت.ِزخع طاتك ، ؽ 67.
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 في المجتمع، مرموقة مكانة ذو زوجيا يكوف  التي المسنة فالمرأة المجتمع، خارج ولمكانتو لو

االجتماعية  الفروؽ  إلى ىف نشير النساء،كما مجتمع في والسيدات النساء بيف كذلؾ تكوف 

 قبل وذلؾ شيء، كل في لمرجل المرأة وتبعية التقميدؼ المجتمع في والمرأة الرجل بيف الموجودة

 قد عمميا،وربما أو تعمميا خالؿ مف بيا خاصة مكانة تكويفو  استقالليا وتحررىا تأخذ أف

 1.عنيا تقل أو األحياف بعض في زوجيا مكانة مف أفضل تكوف 

 عالقة المسن باألبناء -2

 قات يرتبط األبناء بآبائيـ وأمياتيـ ارتباط الدـ، ىذا االرتباط يعتبر الصورة األولى لمعال -

داخل األسرة، وتمر ىذه العالقات عبر المراحل التي تمر بيا األسرة، حيث تطبع كل مرحمة 

بأبنائيـ الصغار تتميز عف عالقتيـ بيـ وىـ في سف المراىقة،  اآلباءبطابع خاص بيا، فعالقة 

ـ وتتميز عف عالقتيـ بيـ وىـ شباب، ثـ عالقتيـ بيـ وقد تزوجوا وكونوا أسرا خاصة بيـ، وى

 قد تقدمت بيـ السف، ويكوف الكثير منيـ قد دخموا مرحمة الشيخوخة. اآلباءيكوف 

 وضع في التغير ذلؾ ىو الحديثة الجزائرية األسرة في الطرفيف ىذيف بيف العالقة يميز ما -

 المعاصرة العائمة في األب تحوؿ فقد التحوؿ، ىذا في أىمية األكثر التغير األب،والذؼ يعد

 الديكتاتورية سمطتو ديموقراطي،ومف وأب رئيس إلى متسمط وضعيتو كرئيس مف دالجدي والوسط

 التحوالت لتمؾ اآلخريف،نتيجة بعض األعضاء مع متكافئة وضعية إلى األرتوقراطية

                                                             
-1

 .221.ِزخع طاتك، ؽ صشة اٌززائشَتِىبٔت اٌّضٓ داخً األٍ زاخٍ، تىغاٌ
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 أبنائو وضعية فتطورت عف العائمة، الخارجة ثقافيةو والسوسي والسوسيوسياسية السوسيواقتصادية

 ومكانتيـ والتعميمية الثقافية مكانتيـ االجتماعي،وتطور والسمـ الوسط في معو موازاة

 .1مواطنيف إلى عائمة أبناء مف بذلؾ المجتمع،وتحولوا في  السوسيواقتصادية

توجد عدة عوامل قد تؤثر في عالقة المسف بأبنائو، فبعد زواج االبف مثال، قد ينصرؼ  -

ت الخاطئة والتوتر في العالقات، اىتمامو عف أبويو المسنيف، ما قد يييئ المجاؿ لمتفسيرا

. فقد ابنياخاصة بالنسبة لألـ المسنة التي تثور عمى العنصر الدخيل الذؼ ييدد مكانتيا لدػ 

كشفت بعض الدراسات مثل: دراسة تويف بريناف، عف حقيقة مؤداىا أف األبناء إذا ما اكتسبوا 

 2ة الوالديف.قوتيـ بأنفسيـ فإنيـ يصبحوف أصعب مراسا وأقل احتماال لسمط

 اجتماعية مراكز يتبوءوف  جعمتيـ المرأة فييا بما الجزائرية العائمة أبناء لقيو الذؼ إف التحرر-

 األب، اتجاه عمى مختمفة تكوف  ربما سوسيواقتصادية و سوسيوسياسية ويتبنوف اتجاىات متفوقة

 يوجد ذلؾ عما،وم لقضية المخالف أو لالتجاه الموافق المعارض أو موقف لو يكوف  وربما

 واألبناء أوالدىـ بمكانة واالعتزاز يشعروف بالمفخرة فاآلباء الطرفيف بيف الوضع ىذا مع تكييف

 بوتفنوشات، ألستاذ مصطفى ذلؾ إلى يشير مثمما نحوىـ، بالجميل واعترافا عطفا يظيروف 

                                                             
- تىغاٌٍ زاخٍ،ِىبٔت اٌّضٓ داخً األصشة اٌززائشَت.ِزخع طاتك،ؽ224.
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- زظٓ دمحم زظٓ وآخزوْ،دساصبث بُئُت وأصشَت. ِزخع طاتك، ؽ 123.
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 ثة عفالمورو  األخالقية والتركة التقميدية القيـ نظاـ عمى الحفاظ ىي أصبحت األب فوظيفة

 1األجداد.

 إنو ال يمكف إغفاؿ ما لمقيـ األخالقية والدينية مف دور في تحديد شكل العالقة بيف االبف  -

وأبويو المسنيف، فاالبف المتشبع بالقيـ األخالقية والدينية، يعمل جاىدا عمى جعل العالقة بينو 

 وبيف أبويو عالقة اعتراؼ ورد لمجميل. 

 عالقة المسن بزوجة االبن -3

ال أحد ينكر االنطباع السيئ الذؼ ورثناه حوؿ موضوع عالقة المسنيف مع أزواج ابنائيما  -

قد يكوف لو جانب مف المصداقية في الكثير مف األحياف خاصة  االنطباعوالواقع أف ىذا 

 بالنسبة لعالقة الحماة بزوجة ابنيا.

جة االبف عندما يحاوؿ األباء )المسنيف( وزو  اآلباءقد تبدأ المشكالت في حياة األسرة بيف  -

االستمرار في ممارسة أدوار الحماية المألوفة في حياتيـ السابقة، ومحاولة استعادتيا في حياة 

 الزوجيف. وقد يؤدؼ تدخل الحمويف في األسرة إلى تضخـ المشكالت التي كاف

 2مف الممكف أف تكوف مجرد مواقف عابرة في حياة األسرة.

                                                             
- تىغاٌٍ زاخٍ، ِىبٔت اٌّضٓ داخً األصشة اٌززائشَت.ِزخع طاتك،ؽ 223.
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- ِسّىد زظٓ، األصشة وِشىالتهب. تُزوخ : دار إٌهضح اٌعزتُح، 2872، ؽ 124.
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 مف بالكثير تمتاز الحديثة، ف عالقة األباء بزوجة االبف في األسرةناحية أخرػ فإومف   -

 كشكل ماتطرحو خالؿ ومف خارج المنزؿ، االبف زوجة وعمل خروج خالؿ مف التعقيدات

 وتتقاسـ معيا تعيش األسرة التي ىذه داخل وظيفتيا وماىية األسرة، داخل مسؤولياتيا لتحديد

 تجاه والدؼ وخاصة الزوج إخوة اآلخريف األعضاء اهتج واجباتيا ىي المسكف،وما نفس معيا

 وعدـ النظرية، الداخمية الصراعات مف العديد األحياف مف الكثير في يحمل الشكل ىذا .الزوج

 األب أسرة داخل يعيشاف كانا إذا خاصة ...ىذا وغير والواجبات المصالح في توزيع التوافق

 مسكف في لوحدىـ مستقميف يكونا أف الزوجيف، مف النمط ىذا في الغالب والشكل العدد، وكثيرة

 بالممتدة األسر،ليست مف األنواع ىذه مثل أوجدت مست الجزائر التي السكف فأزمة واحد،

 نسبي الكبيرة األسرة في ومشاركتيا نسبي، فاستقالليا .كاممة المستقمة وال القديمة، االقتصادية

 .أيضا

الحماة وزوجة االبف، وىذا بسبب تدخل أـ الزوج في كثيرا ما نسمع عف توتر العالقة بيف  -

شؤوف أسرة ابنيا، فتسعى إلى أف تكوف طرفا في األسرة الصغيرة.كماأف زوجة االبف قد تشعر 

 بالتضرر الشديد مف خدمة والد الزوج المسف أو والدتو المسنة.

الزوجة  يمكف أف تنشأ عالقة اعتمادية بيف أـ الزوج وزوجتو العاممة، حيث تعتمد -

 عمييافيإدارة المنزؿ وتدبير شؤونو وتربية األحفاد وحضانتيـ.
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عالقة المسن باألحفاد   

قد تفوؽ عالقة األجداد المسنيف بأحفادىـ عالقتيـ بأبنائيـ، حيث يمجئ إلييـ األحفاد  -

ليحموىـ مف ابائيـ، وىكذا تنشأ نوع مف الصداقة بيف جيميف مخالفيف، تصل ىذه العالقة إلى 

روتيا في المجتمعات التقميدية، وذلؾ لقوة العالقة التي تربط الجيميف، لكنيا تضعف في ذ

 1المجتمعات الحديثة.

تتأثر عالقة المسف باألحفاد إلى حد بعيد بالعادات والتقاليد والقيـ السائدة في المجتمع ككل،  -

المكانة المناسبة  وا عطائوفإذا كانت ىذه العادات والتقاليد والقيـ تحث عمى احتراـ كبير السف 

 لو، فإف الحفيد تنعكس سموكياتو تجاه جده أو جدتو، بل وتجاه المسنيف عامة.

 كما تتأثر عالقة المسف باألحفاد مف خالؿ عالقة المسف مع أبائيـ، فمثال رؤية الحفيد -

 س.ألبيو وىو يعامل جده معاممة طيبة ومحترمة ىذا ينعكس عميو وعمى عالقتو بجده، والعك

 

 

 

 

                                                             
- فؤاد اٌثهٍ اٌظُذ، األصش إٌفضُت ٌٍّٕى ِٓ اٌطفىٌت إًٌ اٌشُخىخت. ِزخع طاتك، ؽ 348.
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 سادسا: وضعية المسنين في األسرة الجزائرية

 الوضعية الديمغرافية-1

 عرؼ عدد المسنيف تطورا كبيرا في الجزائر مثمو مثل باقي الفئات العمرية األخرػ.-

 وىذا نتيجة لعدة عوامل منيا تحسف المستوػ المعيشي، تحسف الخدمات الصحية، 

 االستقرارواألمف.

 ر عدد المسنيف حسب التعدادات الوطنية(  يوضح تطو 3جدوؿ رقـ)

 2008 1998 1987 1977 1966 الفئة/التعداد

65- 69     295768 261956 323248 517724 643000 

70-74 140028 171146 227900 334721 514000 

+74 189980 305803 352681 451656 691000 

 1848000 1304101 903829 738905 625776 المجموع
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 نسبة المسنيف مف مجموع السكاف في الجزائر يوضح (4دوؿ رقـ)ج

 2008 1998 1987 1977 1966 الفئة/ التعداد

65- 69 3,32 3,26 2,82 3,63 3,7 

70-74 2,37 2,13 1,99 2,28 2,96 

+74 3,21 2,56 3,08 3,09 3,99 

 10,65 9 7,89 7,95 8,9 المجموع

 

 بة المسنيف مف مجموع السكاف في الجزائر(: أعمدة بيانية تمثل نس1شكل رقـ )

 

 مف انجاز الطالب اعتمادا عمى التعدادات الوطنية
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ارتفاع في عدد ونسبة الفئة المسنة في وسط باقي الفئات  ( نالحع4و)( 3مف الجدوليف ) -

ـ، إلى أخر 1966سنة األخرػ. حيث ارتفع عدد المسنيف بأكثر مف النصف مف التعداد األوؿ 

عدد المسنيف إلى قرابة الثالثة  ارتفع وأربعيف سنة اثنيفـ. أؼ أنو خالؿ 2008تعداد سنة

(. ووصمت نسبة المسنيف إلى 2008سنة  1848000إلى  1966سنة  625776أضعاؼ )

إلى  أسباب ىذا االرتفاع بالمئة مف مجموع نسبة الفئات األخرػ مجتمعة. وتعود11قرابة 

 مف األسباب عرفتيا الجزائر منيا: تحسف المستوػ المعيشي والصحي. مجموعة

 

 ( يمثل تطور عدد المسنيف  في الجزائر مف حيث الجنس5جدوؿ رقـ ) -

 اإلناث الذكور التعدادات

1966 249580 47,46 % 276342 52,54 % 

1977 323238 50,59 % 315739 49,41 % 

1987 448440 49,61 % 455389 50,39 % 

1998 636183 48,79 % 667918 51,21 % 

2008 914000 49,45 % 934000 50,55 % 
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 (: أعمدة بيانية تمثل تطور عدد المسنيف في الجزائر حسب الجنس2شكل رقـ )

 

والذؼ يمثل تطور المسنيف حسب الجنس في الجزائر. أنو  (5نالحع مف خالؿ الجدوؿ رقـ) -

يوجد فرؽ كبير بيف الجنسيف في مختمف التعدادات الوطنية، وحتى في التعداد األخير سنة  ال

2008. 
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 (  يمثل الحالة العائمية لممسنيف في الجزائر6جدوؿ رقـ ) -

 المجموع غير مصرح أرمل مطمق متزوج أعزب النسبة الجنس
 1255212 298 61003 6316 1177587 10009 العدد الذكور

 % 100 0,02 % 4,86 % 0,50 % 93,81 % 0,97 ـ نسبة 

 1275501 1943 575213 27991 654719 15634 العدد اإلناث

 % 100 0,15 45,09 % 2,19 % 51,33 % 1,22 نسبة ـ 

 2530713 2241 636216 34307 1832305 25644 العدد المجموع

 % 100 0,09 25,14 % 1,36 % 72,40 % 1,01 نسبة ـ 

 (:أعمدة بيانية تمثل الحالة العائمة لممسنيف في الجزائر حسب الجنس3)شكل رقـ 

 

 مف انجاز الطالب -
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( الخاص بالحالة العائمة لمفئة المسنة حسب الجنس 6يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

%. في حيف 72ـ .أف غالبية المسنيف في الجزائر ىـ متزوجوف 2008بالجزائر حسب تعداد 

أف النساء نصفيف متزوجات والنصف األخر إما مترمالت أو مطمقات. فأغمبية النساء يكممف 

حياتيف لوحدىف بعد وفاة الزوج، وىذا عكس الرجل الذؼ غالبا ما يعيد الزواج. في حيف تبقى 

معا نسبة الوضعيات األخرػ قميمة جدا عند المسنيف. إذ ال تتعدػ نسبة العزوبة عند الجنسيف 

 % وىي نسبة ضعيفة جدا.1,36 %. كما أف نسبة الطالؽ ال تتعدػ عند الجنسيف معا1
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الوضعية الةقافية والتعميمية -2  

سأبرز في ىذا العنصر المستوػ التعميمي والثقافي لممسنيف عند الجنسيف في الجزائر حسب  

 ـ.2008أخر تعداد 

 الجزائر (يمثل المستوػ التعميمي لممسنيف في7جدوؿ رقـ  ) -

غير  جامعي ثانوؼ  متوسط ابتدائي أمي  الجنس

 مصرح

 المجموع

 12555212 12869 27826 39021 54553 171207 949736 عدد ذكر

 100 1,02 2,21 3,10 4,34 13,63 % 75,37 نسبة  

 1275501 13644 5225 13334 19881 63542 1159875 عدد أنثى

 100 1,06 0,40 1,04 1,55 % 2,86 % 90,92 نسبة  

 2530713 26513 33051 52355 74434 234749 2109611 عدد المجموع

 100 1,05 1,31 2,07 2,94 9,28 83,36 نسبة  
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 حسب الجنس في الجزائر (:أعمدة بيانية توضح المستوػ التعميمي عند المسنيف4شكل رقـ )

 

 مف انجاز الطالب -

( 83ئة المسنيف في الجزائر بضعف المستوػ التعميمي عامة، حيث تمثل األغمبية) تمتاز ف -

 %(  مف نسبة األمية. 91مف نسبة األمييف، وتشكل النساء النسبة األكبر ) قرابة 

(أف نسبة التعميـ االبتدائي عند الفئة المسنة بالجزائر 7كما نالحع مف خالؿ الجدوؿ رقـ) -

أف نسبة المسنيف تنخفض كمما ارتفع المستوػ  نالحع كما% (. 9تبقى ضعيفة جدا ) 

 التعميمي أكثر فأكثر.

ويمكف حصر أىـ األسباب في ىذه الوضعية التعميمية لممسنيف في الجزائر، إلى مجموعة  -

أو حتى قبل  ولدوا قبل االستقالؿ -حسابيا-مف األسباب والظروؼ منيا: أف كل المسنيف 
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الفرنسي، وىو ما حاؿ دوف تعمميـ ورفعيـ لممستوػ  االستعمار الثورة التحريرية. أؼ إباف

 التعميمي. 

  الوضعية االقتصادية -3

سأحاوؿ في ىذا العنصر تشخيص الوضعية المادية واالقتصادية لممسنيف في الجزائر، وىذا  -

 مف خالؿ التركيز عمى جانبي العمل والتقاعد. 

 العمل عند المسنين في الجزائر -أ

 العمل واإلنتاج مفيـو اختمف وقد اإلنسانيةالحياة  االقتصادؼ مف أىـ فروع جانبال يعد -

 الطاقات عف لمتنفيس مصدر إلى الفيزيقية، الحاجات إلشباع وسيمة مف العصور مختمف عبر

 وليذا االجتماعي. والمركز اليوية وإلشباع االجتماعية بالمكانة والشعور الذات ومصدرا الحتراـ

 الحياة نمط ويختمف الحياة، ضروريات مف ممحة ضرورة بل فقط تبر وسيمةيع ال فالعمل

 التي لمبيئة تبعا الحاؿ بطبيعة وىذا لمعمل ومفيوميـ نمط أعماليـ، باختالؼ لممسف االقتصادية

 .يمارسونيا التي اإلنتاج أساليب إلى و ريف أو حضر فييا يعيشوف 
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 التقاعد عند المسنين في الجزائر -ب

 أداىا التي الخدمات مقابل المضموف  الراحة حق ضماف أنو عمى تقاعد المسنيف مفيـو ذيؤخ -

 باالعتبارات ىذا ويتأثر الخدمة مف محددة سنوات بعد أو معينة سف بعد العممية، الحياة خالؿ

 شكل أنو عمى التقاعد مفيـو يأخذ قد كما . الممارسة لممينة االجتماعية واألدوار االقتصادية

 المحدد السف .ويختمف1العجز أو الصحية الحالة أساس عمى التقاعد سف يحدد وىو العجز

 مف أيضا يختمف و الغالب، في سنة 65 و 60 بيف آلخر بمد مف لمتقاعد

 .2النساء سنوات لصالح 5 مف أقل الفارؽ  يكوف  ما وغالبا آلخر جنس 

 83/14القانوف  بمرسـو اءأجر  والغير األجراء لمعماؿ التقاعد الجزائرؼ  القانوف  ويضمف -

 96/18 باألمريف والمتمـ والمعدؿ ، بالتقاعد ـ المتعمق1983 جويمية 2-1في المؤرخ

 99/03،والقانوف 1997ماؼ31المؤرخ في 97/13.وباألمر  1996جويمية  6 في المؤرخ

 ، التقاعد منحة أو التقاعد األجير حق يأخذ أف عمى يسف الذؼ 1999مارس2المؤرخ في 

 .3الجزائر في الموجود التقاعد أنواع أيضا فصلي والذؼ

 يكوف  أف ىما شرطيف استوفى لمف حق يكوف  والذؼ : سنة 60 إلى الوصوؿ عند التقاعد )أ

 مف تستفيد أف لممرأة يمكف كما عمل، سنة 15 مف أكثر لو وكذلؾ سنة، سف الستيف بمغ

                                                             
- عاِز طٍّاْ عثذ اٌّاٌه،اٌتإُِٔبث االرتّبػُت فٍ اٌذوي اٌؼشبُت. تُزوخ:دار اٌعٍُ، 1005،ؽ280.

1
  

- تىغاٌٍ زاخٍ، ِىبٔت اٌّضٓ داخً األصشة اٌززائشَت.ِزخع طاتك،ؽ 78.
 2  
.81ٔفض اٌّزخع،ؽ -

3  
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 عمى واحد بسنة تخفيض فم تستفيد أف أيضا وليا سنة، 55 إلى طمبيا عمى تخفيض السنوات

  .ربتو لكل طفل األقل

 كالمحاؽ شروطيا استوفى إذا األجير العامل مف بطمب التقاعد ىذا ويأخذ :النسبي التقاعد )ب

 أف ليف فيحق النساء أما االجتماعي، الضماف في واشتراؾ عمل سنة 20 و سنة 50بسف 

 في واشترؾ عمل سنة 15 ليف يكوف  أف شرط و سنة 45 سف في حتى التقاعد يأخذف ىذا

 في العمل في قضاىا التي لمسنوات نسبي بمقدار محسوبة وتكوف  الضماف االجتماعي،

2.5%. 

 معاش مف االستفادة يمكنو والذؼ العامل طمب عمى بناء السف: ويأخذ شرط دوف  التقاعد )ج

 .والتأميف العمل مف سنة 32 استيفاء بشرط كامل تقاعد

 في سنو لحق وقد والتأميف العمل شروط يستوفي لـ عامل لكل لحقا وليا :التقاعد منحة )د

 الحق ولو ، األقل عمى والتأميف العمل مف فصال 20 أو سنوات 5 يستوفي أف التقاعد،عمى

 .المكفوؿ الزوج كحق ذلؾ عمى أخذ عالوات في

 مدة و بالمئة 2.5 التأميف سنوات اعتماد نسبة وىي عناصر ثالثة عمى التقاعد حساب ويتـ -

 الذؼ األجر ويعادؿ االجتماعي لمضماف الخاضع األجر وىو المرجعي، واألجر التأميف

 في األخيرة السنوات لمخمس الشيرؼ  األجر بالمتوسط المعاش،وىو أساسو عمى يحتسب

 .عممو فترة األجر في حيث مف سنوات خمس أفضل أو العمل،



صشة اٌززائشَتاٌفصً اٌخبٍٔ: اٌّضُٕٓ ووضؼُتهُ فٍ األ  

 

- 116 - 
 

 الحكومة بيف الثالثية باجتماع المسماة اتاالجتماع في باالتفاؽ لمتقاعد أجر أدنى تحدد كما -

 يعادؿ ما أؼ المضموف  الوطني األجر مف%75 ب وحدد العمالية، والنقابات وأرباب العمل

 بداية المفعوؿ سائر كاف والذؼ مضموف  أدنى دج كأجر 15000 عند احتساب دج 11250

 قبل دج9000 يعادؿ لمتقاعد األدنى والحد 12000 كاف يساوؼ  أيف ـ،2010 جانفي مف

  ـ.2010

 كاف حيث اإلحصائيات حسب لمتقاعد الوطني الصندوؽ  في المتقاعديف أعداد تطور وقد -

 حوالي يسجل 2007سنة  وفي ، متقاعد 1407780 يقارب ما 2003 في سنة عددىـ

  .1التقاعد يتقاضوف معاش مسف 1717355

 

 

 الوضعية القانونية - 4 

 األشخاص حماية تحفع ونصوص أحكاـ لألسرة الجديد وف القان في الجزائرؼ  المشرع يشرع -

 إلى والمعرضيف المقصيف أو المحروميف بالمسنيف التكفل وتضمف كرامتيـ، الكبار وتصوف 

الدولة  ثـ أوال، األسرة الحقوؽ  بيذه وتتكفل أسرىـ أو محروميف مف اجتماعية ىشاشة

 والثانية األولى المواد مف 3141قـ ر  قانوف  في وذالؾ المدني، والمجتمع المحمية  والجماعات

 أيضا الجزائرؼ  المشرع يشرع األسرؼ  إطاره وفي1 35 في المؤرخ 41-43 /43/ .والثالثة
                                                             
1-Ministre de l’action social et de la solidarité nationale dépliant de statistique ,Alger 1020 ,p05.   
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 اإلدماج تعزيز خالؿ مف أسرىـ، داخل المسنيف حماية عمى األسر تساعد قانونية مواد

 اليشة تساعد األسر كما األسرؼ، وسطيـ مف المسنيف اقتالع أشكاؿ ومحاربة األسرؼ،

وذلؾ  أسرىـ، داخل أصوليـ طرؼ مف بالمسنيف لمتكفل ومالية مادية بإعانات عمييا والمغموب

 .القانوف  نفس مف 7 و 9 المادة في

 أو طبيعي شخص لكل يحق المسنيف األشخاص لحماية ضمانا أنو  43  المادة وتذكر -

 و المسف، الشخص حق في إىماؿ وأ معاممة سوء حالة بكل المختصة السمطات معنوؼ تبميغ

 إلبقاء المختصة االجتماعية المصالح طريق عف واالجتماعية الوساطة العائمية إلى المجوء يتـ

 .العائمي وسطو في المسف الشخص

 و واالجتماعي األسرؼ  اإلدماج تعزيز إلى المسنيف األشخاص حماية تعزز 42 المادة وفي - 

 إلى: تيدؼ

  ونشاطات برامج ضماف و المسنيف األشخاص لحماية وطنية وسياسة استراتيجيات وضع  - 

 بيا.  مرتبطة

 المخالف واالجتماعي األسرؼ  وسطيـ مف المسنيف األشخاص اقتالع أشكاؿ كل محاربة  -

 والحضارية.  واالجتماعية لقيمنا الوطنية

 والبدنية، الذىنية قدراتيـ في قصور ذوؼ  المسنيف لألشخاص الئقة معيشية ظروؼ ضماف  -

 عزلتيـ.  في ويزيد مف استقالليتيـ يحد

 بالمنزؿ مالئـ لممساعدة جياز ووضع واجتماعي طبي تكفل ضماف -
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 عند مكيفة استقباؿ وىياكل مؤسسات مستوػ  عمى المسنيف باألشخاص التكفل تنظيـ  -

 االقتضاء.

 الصعوبات وتذليل احتياجاتيـ بتمبية المسنيف لألشخاص يسمح الموارد مف أدنى حد ضماف -

 التي يواجيونيا. المادية

 األشخاص بحماية المتعمقة الجوانب حوؿ التحسيس و واالتصاؿ اإلعالـ بنشاطات القياـ -

 المسنيف.

 .بيـ والتكفل المسنيف األشخاص حماية مجاالت في واألبحاث والدراسات التكويف تشجيع -

 حماية مجاالت في الناشطة اإلنسانيو  االجتماعي الطابع ذات الجمعوية الحركة تشجيع  -

 .المسنيف

  المؤسسات في األولوية مف المسنيف األشخاص استفادة إلى 47 و41وتشير المادتيف  - 

 ذات المياديف في المعمومات إلى الوصوؿ حق الدولة وضماف عمومية، خدمة التي تضمف 

 .ىشة وضعية في وجدوف ي الذيف المسنيف و المحروميف خاصة بحقوقيـ واحتياجاتيـ الصمة 

 االعتداء أشكاؿ كل لمعاقبة جزائية أحكاـ العقوبات لقانوف  تابع المرسـو نفس يصدر كذلؾ -

 ويعرض ،إطارىا خارج ليـ خاصة ىياكل استغالؿ أو المسنيف، واستغالؿ والتعسف واإلىماؿ

 .لمخطر عرضة مسف ترؾ كل مف لمعقوبات
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 خالصة الفصل

وضعية المسنيف بصفة عامة، ووضعيتيـ في الجزائر بصفة  لقد تناولت في ىذا الفصل

 مايمي: الوصوؿ إلييا أمكنناخاصة. ومف أىـ النتائج التي 

تختمف التعاريف الخاص بالمسنيف مف مجتمع آلخر، وىذا حسب خصوصية و طبيعة كل  -

 مجتمع.

تعمب الدور  إال أف ىذه األخيرة ال زالت األسرة،رغـ ظيور عدة بدائل وظيفية حمت محل  -

 الكبير في رعايتيا لممسنيف.

تتحدد مكانة المسف في األسرة وفق الدور الذؼ يقـو بو، باإلضافة إلى مجموع القيـ السائدة  -

 في المجتمع.



 ا

 

 

 ــل ـــــصــــالفــ

  ــثــــالةــــــالــ



 ا

 

 ي البحثالفصل الةالث: المناىج المستخدمة ف

 

 تعريف المنيجأوال: 

 ىج المستخدمة في الدراسةثانيا: المنا

 المنيج البنائي الوظيفي -1
 المنيج المقارف   -2
 المنيجيف الكمي والكيفي -3
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 تمييد

إف أؼ دراسة عممية تتطمب مف الباحث إتباع منيج أو طريقة يستطيع مف خالليا       

الوقوؼ عمى الخطوات العممية التي تسمح لو بالوصوؿ إلى ىدفو. وتختمف مناىج البحث 

واضيع الدراسة، وباختالؼ األىداؼ العامة أو الفرعية التي يسعى الباحث باختالؼ م

سوؼ أتطرؽ في ىذا الفصل إلى ذكر كل المناىج العممية المستخدمة في جمع و  1لتحقيقيا.

 المعطيات النظرية والميدانية وىذا مع ذكر فائدة كل منيج في ىذه الدراسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .227،ؽ2861إٌؼز اٌّرسذج،. اٌماهزج: ػزوح دار لشاءاث فٍ ػٍُ االرتّبععٍُاء ػىزٌ، دمحم عٍٍ دمحم،  -
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 تعريف المنيجأوال: 

 1.بأنو مجموعة منظمة مف العمميات تسعى لبموغ ىدؼعرؼ المنيج ي

مناىج نظرية تيتـ بتفسير  نوعيف أساسيف. تنقسـ المناىج في العمـو االجتماعية إلىو 
المنيج البنيوؼ ، االجتماعية تفسير نظرؼ وىي ما يصطمح عمييا بالنظريات مثل:  لظواىرا

تفسير الظواىر اإلجتماعية يتـ بتفسير تتطبيقية  مناىجالمنيج النقدؼ ، المنيج الوظيفي . و 
المنيج الكمي، المنيج الكيفي، المنيج : تطبيقي"ميداني" كما ىي موجودة في الواقع مثل

 التجريبي.

البنائي  ف بينيا: المنيجالمزج بيف المناىج النظرية والميدانية م وقد تـ في ىذه الدراسة
 ي.لوظيفي، المنيج المقارف، المنيجيف الكمي والكيفا

 المناىج المستخدمة في الدراسة ثانيا:

 المنيج البنائي الوظيفي -1

 اليامة في عمـ االجتماع المعاصر. تدور المناىج البنائي الوظيفي احدػ المنيج مثل ي -

حوؿ تكامل االجزاء في كل واحد، بتحميل العالقة بيف األجزاء والكل. بمعنى كل  فكرتو

يروف أف  المنيجأو صيانة الكل. فأصحاب ىذه  عنصر في المجموعة يساىـ في تطوير

األفراد والجماعات أو أؼ نظاـ أو نسق اجتماعي يتألف مف عدد مف األجزاء المترابطة وكل 
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 -جزء مف أجزاء النسق يكوف وظيفيا، كجسـ االنساف الذؼ يتكوف مف أعضاء وكل عضو 

 لو وظيفة. -جزء

يعرؼ النسق بأنو " وحدتاف أو أكثر  ينظر ىذا االتجاه لألسرة كنسق اجتماعي حيث -

مترابطة بحيث إذا حدث تغير في أؼ وحدة منيا يتبع ذلؾ بالضرورة تغير في حالة الوحدة 

والبد لتكويف النسق )األسرة( أف تحقق  1األخرػ، مما يتبعو أيضا تغيرات في الوحدات التالية".

 –األعضاء نسقا فرعيا مثل ) زوج التفاعل بيف وحداتو، ويكوف التمايز بيف واحد أو أكثر مف 

 جدة(.... –ابف(، ) جد  –زوجة(، ) أب 

 2في دراستو لألسرة بالتركيز عمى ثالث مراحل أساسية ىي: االمنيجيتـ ىذيو 

 وظائف األسرة بالنسبة لممجتمع ككل. -أ(

 وظائف األنساؽ الفرعية لألسرة ككل، وبالنسبة لبعضيا البعض. -ب(

 سبة ألفرادىا باعتبارىـ أعضاء فييا.وظائف األسرة بالن -ج(

في دراستنا الحالية يتطمب ذلؾ التحميل السوسيولوجي لدراسة الجزء  لمنيجا اولتطبيق ىذ -

داخل الكل، وىو المسف داخل األسرة. وىذا مرىوف بتكامل عالقاتو مع أفراد أسرتو خالؿ 

رة بأدوارىا تجاىو أو ما يمكف قيامو بالوظائف واألدوار االجتماعية داخل األسرة، وقياـ األس
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أف نطمق عميو الحقوؽ والواجبات. ثـ انعكاس ىذه األدوار عمى مكانتو وبالتالي رعايتو مف 

خالؿ مشاركتو كفاعل ميـ لتحقيق التوازف والتكامل لمنسق االجتماعي القائـ داخل األسرة. 

تظير وتتجمى في السمطة فمكانة ورعاية المسف ىي المرتبة التي يتخذىا داخل األسرة والتي 

والييبة التي يتمتع بيا ومقدار االىتماـ الذؼ يحظى بو مف قبل أفراد األسرة مف خالؿ ما 

يقـو بو مف أدوار ووظائف اجتماعية مادية كانت أو معنوية، حيث يقدـ المسف في أبسط 

وتقاليد وقيـ أفرادىا حوؿ عادات  التفاؼأدواره دعما معنويا ألفراد األسرة، كما يساعد عمى 

معينة تساىـ في بقاء األسرة وتماسكيا. وبالمقابل فإف ىذا المسف ىو بحاجة إلى األمف 

لى الشعور باألىمية، وىذه ىي وظيفة األسرة بالنسبة لو باعتباره عضوا فييا، ومف  والحماية وا 

 خالؿ ىذا تكوف األسرة قد قامت بوظيفتيا بالنسبة لممجتمع مف خالؿ تخفيف عبئ تكفل

 الدولة بالمسف.

ويركز الوظيفيوف وعمى رأسيـ بارسونز عمى الوظائف التقميدية لألسرة ويقروف أف األسرة  -

الممتدة تشمل عمى مجموعة كبيرة مف األشخاص ممف يستطيعوف تقديـ الرعاية ألعضائيا 

ب المعتمديف عمى غيرىـ كاألطفاؿ وكبار السف. بينما ال تستطيع األسرة النووية في الغال

القياـ بذلؾ، وىذا يعني أف األسرة بتطورىا تخمت عف وظيفة األمف االجتماعي التي كانت 
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تقـو بو سابقا، حيث يرػ أصحاب االتجاه الوظيفي أف الحكومة قد تعدت تدريجيا عمى الدور 

 1التقميدؼ لألسرة في توفير األمف االجتماعي لكبار السف.

 البدائل الوظيفية في النسق األسرؼ  -

تعمل الوظيفيوف عدة مصطمحات تميزىـ عف غيرىـ، ومف ىذه المصطمحات البدائل يس

الوظيفية. وتتمثل في ترتيبات اجتماعية تظير في المجتمع لتقـو بوظيفة اجتماعية كانت تقـو 

بيا ترتيبات اجتماعية أخرػ توقفت جزئيا أو كميا عف القياـ بيذه الوظيفية نتيجة لعوامل 

 2ة.تكنولوجية أو حضاري

ومف األمثمة عمى ىذه البدائل الوظيفية، دور العجزة التي تقـو بوظيفة رعاية وحماية المسنيف 

إلى جانب األسرة أو بدال عنيا في بعض الحاالت. ومف الواضح أف األسرة ىي الترتيب 

االجتماعي األصمي الذؼ يقـو بيذه الوظيفة، ولكف نظرا لمتغيرات التكنولوجية والحضارية في 

جتمع وما أدت إليو مف تغيرات بنائية في األسرة. فقد توقفت بعض األسر عف القياـ الم

بوظيفة رعاية وحماية المسنيف، وأدػ ذلؾ بالتدرج إلى ظيور وتطور دور العجزة ومؤسسات 

 أخرػ لتقـو بيذه الوظيفة بدال مف األسرة أو إلى جانبيا.
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جيا عمى الدور التقميدؼ لألسرة في توفير وحسب البنائية الوظيفية فإف الدولة قد تعدت تدري

 1األمف المادؼ لكبار السف.

إف البدائل الوظيفية مثميا مثل الترتيبات االجتماعية األصمية تساىـ ايجابيا في المحافظة  -

عمى النسق وعمى بقائو وحيويتو، كما أنيا تنتج نوعا مف التنويع فتتيح المجاؿ أماـ المجتمع 

وظائف االجتماعية بعدة بدائل قد تساوؼ أو تخالف مف حيث الكفاءة في لتأدية وظيفة مف ال

تأدية ىذه الوظيفة ولكنيا تبقى متاحة الختيار الجماعات واألفراد حسب الظروؼ المعقدة 

 لممجتمع الحديث.

 األسرة والنسق القيمي

مف يوضح "فوجل" التفاعل بيف األسرة والنسق القيمي مف خالؿ ما يحدده نسق القيـ  -

مستويات أو معايير عمى األسرة قبوليا، حيث يحدد النسق القيمي السموكات المرغوبة أو 

الشرعية، وتقبل األسرة تمؾ النماذج المجسدة لمقيـ المختمفة وتغرسيا في النشئ كمساىمة 

ذا كانت الوظيفة الظاىرة لما تقدمو األسرة لمنسق القيمي  وظيفية لألسرة تجاه النسق القيمي. وا 

التزاـ أفرادىا في سموكيـ، وممارساتيـ بما تنص عميو معايير ومحددات وىو يساىـ في  ىو

بقاء النسق القيمي نفسو ودعمو، فإف الوظيفة الكامنة لذلؾ االلتزاـ بنسق القيـ مف قبل 
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األعضاء كأفراد وكجماعة أولية، ىي زيادة التماسؾ والتكامل وخفض التوتر داخل النسق 

 األسرؼ.

فمثال تساعد قيـ احتراـ كبير  1ر القيـ مرجعية لجميع السموكات وأنماط لضبطيا.أذف تعتب

السف والقيـ التي تنظر لممسف عمى أنو صاحب الخبرة والحكمة، وقيـ البر بالوالديف خاصة 

ورد الجميل، عمى إعطاء المسف مكانة وبالتالي رعاية كبيرة مف  اإلحسافالمسنيف،  وقيـ 

سرة بيذه القيـ الدينية واألخالقية، وغرسيا في النشء مف خالؿ عممية خالؿ تمسؾ أفراد األ

 التنشئة االجتماعية. 

ـ عمى يد "مادوكس" كرد عمى نموذج مف االلتزامات، حيث 1970ظيرت ىذه النظرية سنة 

تنطمق ىذه النظرية في تفسيرىا عمى انو كمما كاف الناس في شيخوختيـ أكثر نشاطا، كمما 

 2رحمة الشيخوخة بشكل أفضل.كاف مرورىـ بم

وفي ىذا النموذج، فإف األشخاص الذيف يمروف إلى مرحمة الشيخوخة بشكل ناجح  -

يتصرفوف مثل الناس في العمر األوسط. فيـ يحتفظوف بأكبر قدر ممكف مف األنشطة التي 

قدوىا إلى أنيـ يجدوف أنشطة بديمة عف األنشطة التي ف باإلضافةاعتادوا القياـ بيا مف قبل. 

بسبب التقاعد، أو وفاة الشريؾ، أو وفاة األصدقاء، ذلؾ ألف أدوار المسف كدور األب ودور 
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الزوج وغيرىا مف األدوار تعتبر مصدرا أساسيا لمرضا في الحياة. فكمما زاد فقدىا مف خالؿ 

 1التقاعد أو الترمل، كمما قل رضا المسف عف حياتو.

أدوار أو  إيجاديعيشيا المسنيف أو عدـ قدرتيـ عمى  وتفسر ىذه النظرية بأف العزلة التي -

نشاطات بديمة سببيا ما يعانيو المسنيف مف تقمص تفاعميـ االجتماعي بتراجع عالقاتيـ مع 

 عالميـ الخارجي، وكذلؾ نتيجة التدىور الجسمي والصحي الذؼ يزيد مف مواجيتيـ 

 2احتياجاتيـ. إشباعلمصعوبات وعجزىـ عف 

ا النموذج عمى وجو الخصوص أنو عمى المسف البحث عمى بدائل ألدوار ولذلؾ يفترض ىذ

أربعة رئيسية كانت سائدة في نياية مرحمة الرشد، وىي فقداف العمل، نقص الدخل، ضعف 

لممسف تعويض ىذه األدوار المفقودة، فإنو يحقق  نأمكفإالصحة، والتغير في بنية األسرة. و 

االجتماعية، وليس  لألدوارفالشيخوخة ىي مرحمة جديدة . 3لنفسو توافقا ناجحا في شيخوختو

 4مرحمة انسحاب كمي مف الحياة االجتماعية.
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 المنيج المقارن  -2

 عمى أنو ذلؾ المنيج الذؼ يعتمد عمى المقارنة في دراسة الظاىرة حيث يعرؼ المنيج المقارف 

 1.يبرز أوجو الشبو واالختالؼ فيما بيف ظاىرتيف أو أكثر

وظيف ىذا المنيج في ىذه الدراسة في القسميف النظرؼ و الميداني خاصة فيما وقد تـ ت
يتعمق بالمقارنة بيف وضعية المبحوث قبل وبعد أف أصبح مسنا. أؼ المقارنة بيف أوجو 

 التشابو واالختالؼ لدػ المبحوث قبل وبع أف أصبح مسنا.

 المنيجين الكمي والكيفي -3

راءات لقياس الظواىر، في حيف أف المنيج الكيفي ىو المنيج الكمي ىو مجموعة مف اإلج
 2.مجموعة مف اإلجراءات لتحديد وفيـ الظاىرة المدروسة

ونظرا لطبيعة الموضوع ولألىداؼ المسطرة في ىذه الدراسة، والمتمثمة أساسا في معرفة الوضعية 

يف الكمي والكيفي في جمع العامة لكبار السف في األسرة الجزائرية الحديثة. فقد تـ المزج بيف المنيج

 المعطيات الميدانية مف المبحوثيف، وىذا مف خالؿ تقنية االستمارة بالمقابمة 

يعتبر المزج بيف المنيجيف مف سمات الدراسات الحديثة، ويتمثل ىدؼ المزج بيف  -

المنيجيف في أف كل منيج يكمل اآلخر، ويحد مف النقائص التي يتركيا.
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 لميدانيأوال: اإلطار ا

 الدراسة االستطالعية -

ىي عبارة عف محاولة أولية ييدؼ مف ورائيا الباحث إلى ىدؼ مف األىداؼ مف بينيا  -

 1التعرؼ عمى إمكانية االستمرار في البحث.

تظير أىمية الدراسة االستطالعية في أنيا تسمح بالتوجو نحو بناء عناصر اإلشكالية  -

المقبوؿ والمعقوؿ والواقعي الذؼ ال يخطر عمى باؿ  والفرضيات، وسموؾ السبيل الفكرؼ 

 .2الباحث، حتى مع القراءات

أف أىمية الدراسة االستطالعية تكمف في التعرؼ عمى الميداف وأف   beaud.Mويرػ  -

نضمف إمكانية إنجاز العمل. ويضيف " أنو لمف األىمية أف نكتشف نقاط االرتكاز الممكنة و 

 .3المضمونة، وكذا العقبات

 ىذاوتضـ الدراسة االستطالعية جانبيف، جانب نظرؼ، وجانب ميداني. -

الجانب النظرؼ: وفيو يستطمع الباحث كل ما يتعمق بدراستو مف مراجع ومصادر مختمفة، 

مكانية توفرىا والحصوؿ عمييا.  وا 
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 .205،ؽ2،2884. طزاتٍض: اٌداِعح اٌّفرىزح، طِمذِت فٍ ِببدئ وأصش اٌبضج اٌؼٍٍِّصطفً عّز اٌرُز،  -
2

 . 66،ؽ 1021. اٌدشائز: دار اٌمصثح ٌٍٕؼز،ُ االرتّبعاٌذًٌُ إٌّهزٍ فٍ اػذاد اٌّزوشاث واٌشصبئً اٌزبِؼُت فٍ ػٍطعُذ طثعىْ،  -
3 - BEAUD Michel, l’art de la thèse : comment préparer er dédiger une thèse de doctorant, de magister ou un 
mémoire de fin de licence. Alger : Casabah Edition, 1999,p60. 
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- 136 - 
 

الجانب الميداني: وفيو يستطمع الباحث الميداف الذؼ سوؼ يجرؼ فيو دراستو، ويتـ ىذا 

مكانية تعامميـ مع الباحث. كما يمكف اال ستطالع مف خالؿ االتصاؿ األولي بالمبحوثيف وا 

 لمباحث تجريب مقابمة أو استمارة لمعرفة مدػ تجاوب مجتمع البحث مع دراستو.

وفيما يخص دراستي ىذه، فقد كانت الدراسة االستطالعية مكممة لمدراسة االستطالعية  -

بار أف ىذه الدراسة ىي امتداد ومواصمة لنفس دراستي السابقة التي أجريتيا في السابق، باعت

 مف أجل الحصوؿ عمى شيادة الماستر.  

كثير مف  تفقاالخطوات المنيجية اليامة. ولقد  يعد تحديد مجاالت الدراسة المختمفة مف -

المشتغميف في مناىج البحث االجتماعي، عمى أف لكل دراسة مجاالت ثالثة رئيسية ىي: 

 1ؿ البشرؼ ، المجاؿ الجغرافي والمجاؿ الزماني.المجا

 المجال الجغرافي-

 2ويقصد بو النطاؽ المكاني إلجراء الدراسة.

إف المجاؿ ىو مقياس أخر يساىـ في تمييز البحث. إف المجاؿ الجغرافي لو عالقة  -

 .3باإلقميـ الذؼ يغطيو البحث

                                                             
1

 .122ؽ . ِزخع طاتك، ٌّٕهزُت إلػذاد اٌبضىث إٌّهزُتاٌبضج اٌؼٍٍّ:اٌخطىاث ادمحم ػفُك،  -
2

 .122ٔفض اٌّزخع،ؽ  -

 . 63. ِزخع طاتك، ؽِٕهزُت اٌبضج اٌؼٍٍّ فٍ اٌؼٍىَ االٔضبُٔت: تذسَببث ػٍُّتِىرَض أٔدزص،  -2
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لمجزائر وتتبع الجية الغربية لقد أجريت ىذه الدراسة ببمدية عمي موسى التي تقع في 

 :يحدىا لوالية غميزاف إداريا

  والولجة لحالؼ شماؿ بمديةالمف  -

 والممعب عيف الطارؽ  مف الجنوب بمدية -

 والد يعيشأ مف الغرب بمدية -

 وسوؽ الحد الرمكة رؽ بمديةمف الش -

والطريق  90ويقع مقر البمدية بالقسـ الغربي منيا في نقطة تالقي الطريق الوطني رقـ  -

رىيو يتجو مف الجنوب إلى شماؿ الغربي وترتفع أيعبر البمدية نير يدعى واد و 14الوالئى رقـ 

 90الطريق الوطني رقـ متر عمى سطح البجر يعبر مدينة عمي موسى  150بعمو قدره 

الذؼ يربط بيف  14وتيارت والطريق الوالئي رقـ  رىيوأواد  الذؼ يربط بيف

 .والشمف زمورة مدينتي

 :كما تبعد مدينة عمي موسى عف

 .كمـ 77مقر الوالية بمسافة  غميزاف مدينة -

 · كمـ 52بمسافة  الشمف والية -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
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 · كمـ 87بمسافة  تيارت والية -

 .كمـ 84 تيسمسيمت والية -

والتي  ،تمي إلى سمسمة جباؿ الونشريستتميز بمدية عمي موسى بسمسمة جباليا التي تن -

راضييا قاحمة أاف المموناف الرئيساف لسد غرغار،ىمية كبرػ إذ يعتبر أ يمر بيا نيراف ذات 

 نجراؼواالالتآكل ذات منتوج فالحي ضعيف بسبب ضعف تربتيا التي تتعرض إلى 

 كيمومتر 158,75كيمومتر مربعِ ، منيا  173,55إلجمالية لمبمدية اوتبمغ المساحة .الشديديف

ما المساحة الصالحة أمربع في منطقة حضرية. كيمومتر  14,80مربع في منطقِة ريفيةِ  و

ىكتارا مسقية ويعتبر موقع عمي موسى موقعا  80ىكتارا منيا  4.940لمزراعة فييا فتبمغ 

غير مالئـ لمعمل الزراعي حيث معظـ أراضييا واقعة في مناطق صخرية وفي مناطق 

 1.نجراؼتتعرض إلى اال

 2008.2، وىذا حسب إحصاء 28962يبمغ عدد السكاف في دائرة عمي موسى 

جراء المقابالت معيـ أماـ منازليـ، في الحدائق  - وبالنسبة لدراستي، فقد تـ لقاء المبحوثيف وا 

العامة، المقاىي ، ىذا بالنسبة لممبحوثيف الذكور. أما المبحوثات اإلناث فقد تـ لقاؤىـ في 

 منازليـ.

 
                                                             

1
 وَىُثُذَا اٌّىطىعح اٌسزج . -

2 - wilaya de Relizane : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de 
résidence et la dispersion. Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA
http://www.ons.dz/collections/w48_p2.pdf
http://www.ons.dz/collections/w48_p2.pdf
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ONS&action=edit&redlink=1
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 المجال الزمني  -

أؼ تحديد الفترة التي استغرقتيا الدراسة، وقد اختمفت األراء حوؿ تحديد المجاؿ الزماني  -

لمدراسة. فالبعض يرػ أف المجاؿ الزمني ىو الفترة التي استغرقتيا عممية جمع البيانات، 

راسة منذ والبعض األخر يرػ أف المجاؿ الزمني ىو الفترة التي استغرقتيا كل خطوات الد

 1تحديد االشكالية وحتى كتابة التقرير النيائي.

وفي ىذه الدراسة يحدد المجاؿ الزمني وفقا لما استغرقتو مراحل البحث كميا، أؼ مرحمة  -

اإلعداد النظرؼ، ومرحمة اإلعداد لمعمل الميداني وتنفيذه. وقد استغرقت ىذه الدراسة حولي 

 سبعة سنوات.

ذكرة بعد قبوؿ الموضوع مف طرؼ األستاذ المشرؼ، وبعد موافقة انطمق العمل في ىذه الم -

 .2014/ 2013المجمس العممي عميو. وىذا في السداسي األوؿ مف السنة الجامعية 

وفي السداسي الثاني مف نفس السنة، تـ اجراء الدراسة االستطالعية، والتي شممت الجانب  -

 قابالت تجريبية(.النظرؼ )المراجع(، والجانب الميداني ) إجراء م

 كما تـ في نفس السداسي إجراء قراءات أولية حوؿ موضوع الدراسة. -

تـ وضع الخطة األولية لمدراسة.  2015/2016في السداسي األوؿ مف السنة الجامعية  -

 كما تـ وضع الجانب المنيجي العاـ لمدراسة.
                                                             

1
 .23،ؽ1002. اإلطىٕذرَح: اٌّىرثح اٌداِعُح،اٌبضج االرتّبػٍ فٍ ِضُظ اٌخذِت االرتّبػُتأزّذ ِصطفً خاطز وآخزوْ،  -
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لنظرية لمدراسة. كما وفي السداسي الثاني مف نفس السنة الجامعية، تـ وضع الفصوؿ ا -

مديرية النشاط  -قمت بزيارة بعض المؤسسات التي ليا عالقة بموضوع الدراسة ) دار العجزة

 االجتماعي(. وكاف اليدؼ مف وراء ىذا ىو بناء أسئمة االستمارة.

تـ تحكيـ إستمارة البحث وتوزيعيا  2016/2017وفي السداسي األوؿ مف السنة الجامعية  -

 واستغرقت ىذه الخطوة أكثر مف سبعة أشير. عمى المبحوثيف.

. وكذا تحميل spssوتـ في السداسي الثاني مف نفس السنة تفريغ اإلستمارات بنظاـ  -

 البيانات الميدانية.

ـ، بدأت 2018وبعد االنتياء مف التحميل وصياغة النتائج منتصف شير أوت مف سنة  -

 والخاتمة....بوضع الممسات األخيرة لممذكرة ككتابة المقدمة 

 ـ.   2018تـ مراجعة المذكرة وتصحيحيا مع بداية شير سبتمبر مف سنة  -
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المجال البشري  -  

أو ما يعرؼ في الكتب والمراجع المنيجية  1يتضمف جميور البحث الذيف شممتيـ الدراسة. 

 كي بعدد كبير مف المعنييف بدراستو لبما أنو مف الصعب عمى الباحث أف يتصل .و بالعينة

يطرح عمييـ األسئمة ويحصل منيـ عمى األجوبة، فإنو ال مفر مف المجوء إلى أسموب أخذ 

 2العينات التي تمثل المجتمع األصمي حتى يستطيع أف يأخذ صورة مصغرة عف التفكير العاـ.

مجتمع وعميو "فمف غير المجدؼ، ومف غير المرغوب فيو ومف غير الممكف دراسة كل 

 3البحث".

 اسةعينة الدر 

نظرا لعدـ تمكننا مف الحصوؿ عمى إطار المعاينة لمجتمع بحثنا، والمتمثمة في قائمة  -

فقد اخترنا نوعا مف  -والية غميزاف –بأسماء وعناويف المسنيف الساكنيف ببمدية عمي موسى 

العينات الغير إحتمالية. والمتمثمة في العينة القصدية. " وىي عينة يتـ سحب مفرداتيا وفق 

ويكوف االختيار في ىذا النوع مف العينات عمى  4ميق بالباحث ويالئـ أغراض بحثو".ما ي

 5أساس حر مف قبل الباحث، وحسب طبيعة بحثو، بحيث يحقق ىذا االختيار ىدؼ الدراسة.

                                                             
1

 .221. ِزخع طاتك، ؽضىث إٌّهزُتاٌبضج اٌؼٍٍّ:اٌخطىاث إٌّهزُت إلػذاد اٌبدمحم ػفُك،  -
2

 .42،ؽ2884. اٌدشائز : دَىاْ اٌّطثىعاخ اٌداِعُح،ِٕبهذ اٌبضج اٌؼٍٍّ وطشق إػذاد اٌبضىثعّار تىزىع، ِسّىد اٌذُٔثاخ،  -
3- beaud Jean-Pierre, les technique d’échantillonnage in recherche sociale de la problématique a la colles des 
données. Québec, Presses de l’université du Québec,1000. 

4
 . 221ِزخع طاتك، ؽ  ِمذِت فٍ ِببدئ وأصش اٌبضج اٌؼٍٍّ.ِصطفً عّز اٌرُز،  -

5
 .158،ؽ 1008. األردْ: دار اٌُشورٌ اٌعٍُّح،اٌبضج اٌؼٍٍّ: اٌىٍّ وإٌىػٍعاِز لٕذٍَدٍ، اَّاْ اٌظاِزائٍ،  -
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تتميز العينة القصدية بتوفر بعض الشروط في المبحوثيف، وتختمف ىذه الشروط حسب  -

بما  –احث. وتتمثل الشروط التي اخترتيا في ىذه الدراسة طبيعة الموضوع، وحسب رأؼ الب

 فيما يمي: -يتوافق والموضوع المدروس

 سنة( فما فوؽ. 65أف يكوف سف المبحوث خمسة وستوف سنة ) -1

أف يكوف المسف مقيـ في وسط أسرؼ ) ال يدخل في العينة المسنوف المقيموف في دار  -2

 العجزة، أو المسنوف المتشردوف(.

-ف يكوف المسف مقيـ بصفة دائمة في المجاؿ الجغرافي لمدراسة ) بمدية عمي موسىأ -3

 (. -والية غميزاف

إناث(. ممف  55ذكور( و ) 55مبحوث مف الجنسيف ) 110وقد ضمت عينة الدراسة  -

 تتوفر فييـ الشروط السابقة.

ألخرػ فقد ألغيت إستمارات ا 5إستمارة. أما  15إستمارة. لـ ترد منيا  130لقد تـ توزيع  -

 لعدـ اإلجابة عمى كل األسئمة، أو لتناقض إجابات المبحوث.
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 خصائص العينة:

وىي خصائص المبحوثيف كما ىي واردة في محور البيانات الشخصية، وتتمثل ىذه 

 الخصائص في الجنس، السف،الحالة العائمية، المستوػ التعميمي، نوع المسكف وممكيتو.

 من حيث الجنس: -(1

 

 

 

 

 

 

 

(، أف نسبة الذكور متساوية 1(، ومف خالؿ الشكل رقـ )1نال حع مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

 مع نسبة اإلناث.

 

 الجنس

 التكرار

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 50 55 ذكر 

 50 55 أنثى

 100 110 المجموع
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ع بعض لقد كانت عينة البحث مقصودة في التساوؼ بيف الجنسيف، مف أجل المقارنة م -

المتغيرات األخرػ. وىذا التساوؼ يجعل الجنس متغير ثابت في حيف المتغير الثاني ىو 

 المؤثرة عمى ىذه المقارنة. 

 السن من حيث -(2

 
 السف
 

 التكرارات التكرار
النسبة 
 المئوية

 75-65 67 60,9 
76-85 34 30,9 

86 
 فأكثر

9 8,2 

 100 110 المجموع
 
 

 المبحوثيفل العالقة بيف جنس وسف ( يمث3جدوؿ رقـ )-

 

 السف  

 فأكثر 85 85-76 65-75   المجموع
 55 4 17 34 ذكر الجنس

61,1% 31,5% 7,4% 100% 
 55 5 17 33 أنثى

60,7% 30,4% 8,9% 100% 
 110 9 34 67 المجموع

60,9% 30,9% 8,2% 100% 
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 جنس وسف المبحوثيف العالقة بيفمثل : أعمدة بيانية ت(5شكل رقـ )

 

أف أفراد العينة يتوزعوف  يتضح (،3،2رقـ ) يف(، والشكم3،2رقـ ) يفمف خالؿ الجدول -

بالمائة وىي التي تمثل الفئة  60.9عمى فئات عمرية مختمفة، حيث تقدر أكبر نسبة ب 

 61.10إناث، بالمائة 60.70وتتوزع ىذه النسبة حسب الجنس ) سنة( 75-65العمرية مف )

بالمائة  31.50) بالمائة30.9سنة( بنسبة  85- 76، ثـ تمييا الفئة بيف )مائة ذكور( بال

 بالمائة 8.2سنة فأكثر قد بمغت نسبة  86ف فئة أ. في حيف بالمائة إناث( 30.40ذكور،

 اإلنساف أف التوزيع في االختالؼ ىذا . ويفسربالمائة ذكور( 7.40بالمائة إناث، 8.90)

 الشرائح تمؾ مف قميمة فئة إال استجواب يمكننا عجزه، وبالتالي ال زاد ماكم العمر في زاد كمما

 زاد كمما فإنو لمسكاني، الطبيعي التوزيع عامل إلى التوزيع يرجع ىذا الكبيرة. كذلؾ العمرية
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 كمما التناقص يكوف  اليـر فطبيعة الوفاة، الفئة بسبب تمؾ حجـ تراجع كمما العمر في اإلنساف

  .اليـر قمة نحو تجيناا

وبالمقارنة بيف جنس وسف المبحوث، يتضح أف ىذه النسب تتطابق إلى حد كبير مع  -

 .ـ 2008 وىذا ما يؤكده تعداد الجزائرؼ، الواقع

 العائمية من حيث الحالة -(3

 

 الحالة العائمية

 التكرار

 النسبة المئوية التكرارات

 60,9 67 متزوج 

 6,4 7 مطمق

 32,7 36 رملأ

 100 110 موعالمج

 

 فأعمى العائمية، الحالة حسب المبحوثيف توزيع أعاله النسبية والدائرة الجدوؿ يبيف - 

 ما المترمميف نسبة يمييا ثـ ،بالمائة 60.9 بنسبة متزوجيف ىـ العينة في المسنيف لتواجد نسبة

سبة ضعيفة لممسنيف المطمقيف، حيث ال تتعدػ ن نسب ىناؾ حيف في ،بالمائة 32.7يعادؿ

 الوطني بالتوزيع مقارنة الجزائرؼ، لمواقع كثيرا قريبة التوزيعية النسب ىذه وتعد بالمئة. 6.4

 تقدر بنسبة الجزائر المسنيف في  أغمبية المتزوجيف المسنيف يشكل أيف ،ـ 2008 لتعداد



 اٌمضُ اٌخبٍٔ اٌفصً األوي اإلطبس اٌُّذأٍ واإلرشاءاث اٌؼٍُّت
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نسبة المسنيف المطمقيف  بالمائة. في حيف ال تتعدػ 25.14 بنسبة األرامل و بالمائة،72.40

 .بالمائة 1.36

 و الحالة العائمية لممبحوثيف( يبيف العالقة بيف الجنس 5جدوؿ رقـ )
 

 الحالة العائمية  
 رملأ مطمق متزوج   المجموع

 55 9 2 44 ذكر الجنس
79,6% 3,7% 16,7% 100% 

 55 27 5 23 أنثى
42,9% 8,9% 48,2% 100% 

 110 36 7 67 المجموع
60,9% 6,4% 32,7% 100% 

 

 
 العالقة بيف الجنس والحالة العائمية لممسنيفتبيف  (:أعمدة بيانية6)شكل رقـ
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)   كبر نسبة مف بيف الحالة العائمية ىي المتزوجيفأف أ (5يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

 بالمائة(. 6.4بالمائة(، ثـ نسبة المطمقيف ) 32.7بالمائة(، تـ تمييا نسبة األرامل ) 60.9

إلى المقارنة بيف الجنسيف مف حيث الحالة العائمية يظير وبوضوح أف أغمبية وبالرجوع 

المسنيف المتزوجيف ىـ مف جنس الذكور، في حيف أف أغمبية النساء ىف أرامل. ويمكنتفسير 

يعيد الزواج مرة أخرػ بعد ترممو،  -في غالب األحياف –ىذه النتائج مف خالؿ أف الرجل 

 عكس المرأة المسنة.

 

 من حيث المستوى التعميمي -(4

 
المستوػ 
 التعميمي

 التكرارات التكرار

النسبة 
 المئوية

 59,1 65 أمي 

 18,2 20 ابتدائي

 4,5 5 متوسط

 7,3 8 ثانوؼ 

 3,6 4 جامعي

تعميـ 
 قراني

8 7,3 

 100 110 المجموع
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 نةو المستوػ التعميمي ألفراد العي( يبيف العالقة بيف الجنس 7جدوؿ رقـ )
 

 المستوػ التعميمي  

 تعميـ قراني جامعي ثانوؼ  متوسط ابتدائي أمي   المجموع

 55 8 3 5 2 14 23 ذكر الجنس

40,7% 25,9% 3,7% 9,3% 5,6% 14,8% 100% 

 55 0 1 3 3 6 42 أنثى

76,8% 10,7% 5,4% 5,4% 1,8% 0% 100% 

 110 8 4 8 5 20 65 المجموع

59,1% 18,2% 4,5% 7,3% 3,6% 7,3% 100% 

 

 

 ذكور                        إناث

 العالقة بيف الجنس والمستوػ التعميمي ألفراد العينةتبيف  (:أعمدة بيانية7)شكل رقـ
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 المبحوثيف توزيع نسب( 7و  6(، وكذا مف خالؿ الشكميف )7و 6يف )كال مف الجدول يبيف -

 مف ىـ بالمائة( 59العينة ) نصف مف ،ويتبيف أف أكثر ليـ تعميمي مستوػ  آخر حسب

وتمثل نسبة اإلناث منيـ   والكتابة القراءة يعرفوف  وال الدراسة ليـ يتسنى لـ الذيف المبحوثيف

سنيف الذيف لدييـ . في حيف تنخفض نسبة المبالمائة 40.70مقارنة بالذكور 76.80بالمائة

 4.5لى ا  . و بالمائة(  10.70، اإلناث 25.9)ذكور  بالمائة 18.2لى إمستوػ ابتدائي 

. لترتفع إلى نسبة بالمائة(5.40بالمائة، اإلناث  3.70) ذكور  ئة عند مستوػ المتوسطابالم

، لتسجل أضعف بالمائة(5.40بالمائة، اإلناث  9.30في المستوػ الثانوؼ ) ذكور بالمئة7.3

. بالمائة( 1.80بالمائة، اإلناث  5.60) ذكور  بالمائة 3.6 لجامعينسبة في المستوػ ا

 بالمائة.  7تحتل نسبة ال بأس بيا تتجاوز  القرآنيوالمالحع أيضا أف فئة التعميـ 

 المسنيف ويمكف حصر أىـ األسباب في ىذه الوضعية التعميمية لممسنيف في: أف كل  -

الفرنسي،  ستعماراالبل الثورة التحريرية. أؼ إباف ولدوا قبل االستقالؿ أو حتى ق -حسابيا-  

 لـ العمرية ىذه الشريحة فإفا حاؿ دوف تعمميـ ورفعيـ لممستوػ التعميمي.  وكذالؾ وىو م

 إال بعض االستقالؿ، بعد خاصة بعدىا أتت التي األجياؿ شيدتو كما تعميميا تنظيما تشيد

 مف غيرىا أو المعمميف مدرسة أو باديس، ابف كمدرسة لنفسيا، المستقمة و الحرة المؤسسات

 المعمريف. بمدارس الممتحقيف إلى إضافة ،القديمة ةالمدارس الجزائري
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 من حيث نوع السكن -(5

النسبة  التكرارات  
 المئوية

 16,4 18 فيال 

 11,8 13 عمارة

 18,2 20 شقة

 53,6 59 حوش

 100 110 المجموع

 

( أف ىناؾ اختالؼ في نوع المسكف الذؼ يقيـ 5نالحع مف خالؿ الجدوؿ والشكل رقـ ) -

بالمائة غير  18.2بالمائة، ثـ تميو الشقة ب  53.6يمثل الحوش النسبة الكبيرة فيو المسف. 

 بالمائة. 11.8ئة ثـ العمارة بنسبة ابالم 14.4بعيدة عف نسبة الفيال 
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 من حيث ممكية السكن -(6

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 65,5 72 ممكية خاصة 
 10,0 11 بناءممؾ األ

 5,5 6 قارباألممؾ 
 3,6 4 مستأجر

 13,6 15 ممكية الزوج
 1,8 2 ممكية األب
 100 110 المجموع

 

 

(، والذؼ يمثالف توزيع أفراد العينة حسب 6نالحع مف خالؿ الجدوؿ ومف الشكل رقـ ) -

 (80.9أغمب المساكف في الجزائر يمتمكيا كبار السف "المبحوثيف" ) ممكية السكف، أف 

الزوج)ة( والزوج  ، وممكيةىذه النسبة ىي حاصل جمع الممكية الخاصة أؼ المسفبالمائة، 

كذلؾ مسف، وممؾ األب وىو بدوره مسف(.في حيف تتوزع باقي النسب األخرػ بيف ممؾ 

 بالمائة. 3.6بالمائة، والمسكف المستأجر ب  5.5بالمائة(، وممؾ األقارب  10األبناء )
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 ةانيا: اإلجراءات العممية

لمقصود باإلجراءات العممية كل ما قمت بو مف أجل جمع المعطيات النظرية والميدانية. وا

 سواء ما تعمق بجمع المراجع وطريقة الحصوؿ عمييا، أو ما تعمق باالتصاؿ بالمبحوثيف.

بعد اختيارؼ لمموضوع وموافقة األستاذ والمجمس العممي عميو، شرعت في جمع المعطيات  -

 ؿ مختمف المراجع والمصادر التي ليا عالقة بالموضوع.النظرية وىذا مف خال

لقد تعددت واختمفت طرؽ الحصوؿ عمى المراجع بيف المكتبة الجامعية بجامعة عبد الحميد 

كما تحصمت عمى  ابف باديس "خروبة" بمستغانـ، وكذا المركز الجامعي "أحمد زبانة" بغميزاف.

 بقة. ىذا باإلضافة إلى شبكة االنترنت.بعض الكتب الخارجية وكذا بعض الدراسات السا

أما فيما يخص جمع المعطيات الميدانية فقد قمت بزيارات بعض المؤسسات التي ليا صمة  -

 28والتي تـ زيارة بتاريخ  -والية غميزاف -بالموضوع. كمؤسسة مديرية النشاط االجتماعي  

ما تحصمت عمى بعض ـ. وتـ فييا أخذ الموافقة بزيارة دار العجزة. ك2015سبتمبر 

المعمومات المتعمقة بمجتمع البحث ) خاصة فيما يتعمق بمنحة الشيخوخة، الضماف 

 االجتماعي وشروط الحصوؿ عمييما(.

كما قمت بعدة زيارات لدار العجزة بوالية غميزاف، تعرفت مف خالليا عمى الوضعية العامة،  -

 وكذا النظاـ الداخمي لممؤسسة.
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بالت مع بعض المقيميف في دار العجزة وىذا مف أجل معرفة كما قمت بإجراء مقا -

الوضعية العامة لممسنيف، ووضعيتيـ العامة في األسرة قبل تنقميـ إلى دار العجزة. وىذا مف 

أجل أخذ فكرة عامة عف وضعية المبحوثيف، وبالتالي صياغة أسئمة تقيس بعض الجوانب 

 الغير واضحة في وضعية المبحوثيف في أسرىـ.

وبعد بناء أسئمة االستمارة قمت باالتصاؿ بالمبحوثيف، وقد اختمف مكاف االتصاؿ بيـ بيف  -

 المنازؿ، المقاىي، الساحات العامة، المساجد.

وما يمكف اإلشارة إليو في جمع المعطيات، ىو رفض بعض المسنيف التعامل معنا واإلجابة 

حيث تراوحت معظـ  -حسب رأييـ–عمى أسئمتنا وىذا بسبب الخوؼ مف اإلجراءات األمنية 

إجابات ىؤالء المسنيف في بعض العبارات منيا:" الوقت راه صعيب، أو ما نأمنوا حتى في 

 واحد".



 

 

 

 ـــلــــصــالف
 ـــيــــانــالةـ

 
 
 

 قبل أن يصبح مسناورعايتو مكانة المبحوث 
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 تمييد

حوثيف قبل اف يصبحوا سوؼ أقـو في ىذا الفصل بالتطرؽ إلى مكانة ورعاية المب      

مسنيف، وىذا مف أجل معرفة وضعيتيـ في المجتمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة. ولقد 

ارتأيت وضع ىذا المحور في االستمارة لمعرفة مختمف التغيرات التي طرأت عمى المبحوثيف 

 بعد أف أصبحوا مسنيف.
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 مل مف قبل( يبيف توزيع أفراد العينة حسب الع10جدوؿ رقـ )
 
 

 
 العمل

 التكرار
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 57,3 63 نعـ 
 38,2 42 ال

 4,5 5 أحيانا
 100 110 المجموع

 
 

كانوا  بالمائة( 57.3( يتضح أف أغمب المسنيف )10مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) -

يانا. أما المبحوثيف بالمائة عمل أفراد العينة أح 4.5يعمموف مف قبل، في حيف تمثل نسبة 

 بالمائة. 38.2الذيف لـ يكونوا يعمموف فتقدر نسبتيـ ب 

ما يمكف االشارة أليو ىنا،أف الفرد لـ يكف مسنا في ىذه المرحمة.بعبارة اخرػ لـ يكف السف 

سببا في عدـ العمل. وقد يكمف سبب عدـ عممو في النظاـ االقتصادؼ السابق والذؼ يقـو 

 عمى الفالحة.
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 ( يبيف توزيع أفراد العينة حسب نوع عمميـ مف قبل11رقـ ) جدوؿ
 

 
 نوع 
 العمل

 التكرار

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 36,4 40 أعماؿ حرة 
 15,5 17 مناصب إدارية

 9,1 10 أستاذ
 90, 1 العمل بفرنسا
غير معني 
 بالسؤاؿ

42 38,2 

 100 110 المجموع
 

( والذؼ يمثل توزيع أفراد العينة حسب نوع عمميـ قبل 11)يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ  -

بالمائة، ثـ المناصب  36.4أف يصبحوا مسنيف أف أكبر نسبة تتمثل في األعماؿ الحرة 

بالمائة، في حيف يمثل عمل المسنيف بفرنسا 9.1بالمائة، ثـ التعميـ ب  15.5اإلدارية بنسبة 

فئة " غير معني بالسؤاؿ" وىي الفئة التي بالمائة. كما يتضح مف خالؿ نفس الجدوؿ  0.9

بالمائة لـ  38.2بال عمى السؤاؿ المتعمق بالعمل. أؼ أف ىذه الفئة والتي تمثل نسبة  جابةإ

 تكف تعمل.
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( مف خالؿ أف أغمب المسنيف لـ يكف ليـ مستوػ 11يمكف تفسير نتائج الجدوؿ رقـ ) -

. وبالتالي توجيت أغمب لعمل اإلدارؼ تعميمي يمكنيـ مف تولي مناصب حكومية كالتعميـ وا

 ىذه الفئة إلى األعماؿ الحرة كالفالحة، التجارة....

 
 عمميـ مف قبل عدـ ( يبيف تمبية أفراد األسرة لمتطمبات المسنيف في حالة12جدوؿ رقـ )

 
  

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 33,6 37 نعـ 
 1,8 2 ال

 2,7 3 أحيانا
غير معني 
 بالسؤاؿ

68 61,8 

 100 110 المجموع
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 ( تمبية أفراد األسرة لمتطمبات المسنيف في حالة عدـ عمميـ. قبل12يمثل الجدوؿ رقـ )-

التعميق عمى تمبية األفراد لمتطمبات المسف مف عدمو، أريد اإلشارة إلى فئة " غير معني  

كانوا يعمموف مف بالسؤاؿ" الظاىرة في الجدوؿ، وىي الفئة التي تمثل فئة المسنيف الذيف 

 قبل.

بالرجوع إلى نتائج الجدوؿ يتضح أف أغمبية المسنيف الذيف لـ يكونوا يعمموف مف قبل كانوا 

بالمائة(، في حيف توزعت باقي  33.6)يتمقوف المساعدة المادية مف طرؼ أفراد أسرىـ 

 بالمائة. 1.8بالمائة، وال ب  2.7النسب بيف أحيانا 

 اؽ عمى األسرة مف قبل( يوضح اإلنف13جدوؿ رقـ )

 
 اإلنفاؽ 

 

 التكرار

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 62,7 69 أنت 
 14,5 16 األبناء
 22.8 25 الزوج
 100 110 المجموع

 
 
 لفرد المسؤوؿ عف اإلنفاؽ داخل األسرة، حيث تظير أكبر نسبة ( ا13يمثل الجدوؿ رقـ )-

  14.5بالمائة، ثـ األبناء ب  22.8لزوج ب بالمائة، ثـ ا 62.7في "أنت" أؼ المبحوث ب 
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بالمائة. ويفسر ىذا مف خالؿ أف العائمة التقميدية كاف األب ىو الذؼ يتولى اإلنفاؽ والتكفل 

باألسرة مف خالؿ عممو أو مف خالؿ أمالكو، ثـ حتى أف الفئة الثانية "الزوج" ىي اشارة إلى 

 الرجل الزوج.

 لمبحوث مف قبل( يمثل مع إقامة ا14جدوؿ رقـ ) -
 

 اإلجابات  
النسبة المئوية 
بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات
  

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 %83,0 %50,6 88 الزوج)ة( 
 %60,4 %36,8 64 األبناء
 %12,3 %7,5 13 اإلخوة
 %8,5 %5,2 9 األقارب

     

 %164,2 %100 174 المجموع

 
( أف مجموع التكرارات تجاوز عدد أفراد العينة 14ـ )نالحع مف خالؿ بيانات الجدوؿ رق -

وىذا ألف السؤاؿ متعدد اإلجابات. وبالعودة لنفس الجدوؿ يتضح بأف نصف المبحوثيف 

بالمائة( يقيموف مع األزواج، في حيف تقدر نسبة أفراد العينة الذيف كانوا يقيموف مع  50.6)

 5.2نسبة لممقيميف مع اإلخوة، وتمثل نسبة بالمائة بال 7.5بالمائة، ونسبة  36.8أبنائيـ ب 

 بالمائة المبحوثيف الذيف كانوا يقيموف مع األقارب.
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يمكف تفسير نتائج ىذا الجدوؿ مف خالؿ أف األسرة الجزائرية كانت أسرة موسعة تضمف  -

باإلضافة إلى الزوج )ة(، األبناء  األخوة وحتى بعض األقارب. وفي ىذا الصدد يقوؿ إحساف 

" تعتبر العائمة الجزائرية التقميدية عائمة موسعة تشمل عدة أسر زواجية تعيش الحسف دمحم 

تحت سقف واحد، وتتكوف ىذه العائمة مف رب العائمة الذؼ يمثل األب وزوجتو أو زوجاتو، 

وأوالده الغير متزوجيف وبناتو الغير متزوجات، وأوالده المتزوجيف مع زوجاتيـ وأبنائيـ، وكميـ 

نزال واحدا، أو في شقق ممحقة بالمنزؿ األصمي. وفي كثير مف األحياف تشمل ىذه يسكنوف م

 1العائمة عمى أخت األب األرممة أو المطمقة، وبنيف وبنات األشقاء".

 
 ( يوضح عالقة المبحوث بالزوج)ة(15جدوؿ رقـ )

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 51,8 57 عالقة جيدة 
 40 44 عالقة عادية

قة عال
 مضطربة

9 8,2 

 100 110 المجموع

                                                             
1

 .37، ؽ 2862تُزوخ: دار اٌطٍُعح،  ؼبئٍت، اٌمشابت واٌزواد.اٌازظاْ دمحم اٌسظٓ،  -
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( أف عالقة أفراد العينة بالزوج)ة( تختمف مف مبحوث 15يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

 40بالمائة، في حيف تمثل العالقة العادية  51.8النصف ألخر، وتمثل العالقة الجيدة أكثر مف 

 بالمائة.  8.2بالمائة والعالقة المضطربة 

 ح عالقة المبحوثبأبنائو( يوض16جدوؿ رقـ )
 

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 48,2 53 عالقة جيدة 
 49,1 54 عالقة عادية
عالقة 
 مضطربة

3 2,7 

 100 110 المجموع
 

( أف معظـ عالقات المبحوثيف بأبنائيـ تتراوح بيف 16يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -  

بالمائة، و تمثل العالقة  48.2الجيدة تمثل ما نسبتو العالقة الجيدة والعالقة العادية. فالعالقة 

بالمائة تمثل نسبة العالقة المضطربة  2.7بالمائة. في حيف أف نسبة  49.1العادية نسبة 

 بيف أفراد العينة و أبنائيـ. 
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 عالقة المبحوث مع باقي األقارب( يوضح 17جدوؿ رقـ )
 

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 29,1 32 عالقة جيدة 
 65.4 72 عالقة عادية
عالقة 
 مضطربة

6 5,5 

 100 110 المجموع
(، والذؼ يمثل عالقة المبحوثيف مع باقي أقاربيـ، 17مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) -

 65.4يتضح أف ىذه العالقة ىي عالقة عادية في غالبيتيا وىذا ما يظير مف خالؿ نسبة 

ئة العالقة الجيدة بيف المبحوثيف وأقاربيـ. فيما تمثل نسبة بالما 29.1بالمائة.  و تمثل نسبة 

 بالمائة العالقة المضطربة بيف أفراد العينة و أقاربيـ. 5.5

 

 عالقة المبحوث خارج األسرة( يوضح 18جدوؿ رقـ )

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 40 44 عالقة جيدة 
 55,5 61 عالقة عادية
عالقة 
 مضطربة

5 4,5 

 100 110 موعالمج
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(، والذؼ يمثل عالقة المبحوثيف خارج نطاؽ األسرة، 18مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) -

 55.5يتضح أف ىذه العالقة ىي عالقة عادية في غالبيتيا وىذا ما يظير مف خالؿ نسبة 

بالمائة العالقة  4.5بالمائة العالقة الجيدة. فيما تمثل نسبة  40بالمائة. و تمثل نسبة 

 ضطربة ألفراد العينة خارج محيطيـ األسرؼ.الم

 

 ( يوضح مرض المبحوث 19جدوؿ رقـ )
 

 النسبة المئوية التكرارات  
 10 11 نعـ 

 70 77 ال
 20 22 أحيانا
 100 110 المجموع

 
(، أف غالبية المبحوثيف لـ يكونوا 19( وكذا الشكل رقـ )19يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة. في حيف تتوزع  70ض قبل أف يصبحوا مسنيف، وىذا ما تظيره نسبة يعانوا مف أمرا

 بالمائة(.  20بالمائة( و أحيانا ) 10بالمائة( بيف نعـ )  30النسبة المتبقية )
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 ( يوضح نوع مرض المبحوث مف قبل 20جدوؿ رقـ )
 

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 10 11 الزكاـ 
 4,5 5 السكرؼ 
 4,5 5 ـضغط الد
 2,7 3 التعب

أمراض بالجياز 
 اليضمي

2 1,8 

 5,5 6 الروماتيـز
 90, 1 نقص الرؤية
غير معني 
 بالسؤاؿ

77 70 

 100 110 المجموع
 

( نوع المرض الذؼ كاف يعاني منو المبحوث قبل أف يصبح 20تمثل بيانات الجدوؿ رقـ ) -

فئة "غير معني بالسؤاؿ" وىي الفئة التي تمثل  بالمائة( في 70مسنا. وتظير النسبة الكبيرة ) 

المبحوثيف الذيف أجابوا بال في السؤاؿ المتعمق بمرضيـ، أؼ أف ىذه الفئة تمثل المبحوثيف 

 الذيف لـ يعانوا مف أمراض مف قبل. 
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بالمائة( والتي تمثل إجابات المبحوثيف بأنيـ مرضى، فتتوزع بيف  30أما باقي النسبة العامة )

بالمائة، السكرؼ  5.5بالمائة، الروماتيـز  10مف األمراض المختمفة مف بينيا الزكاـ مجموعة 

بالمائة، نقص  1.8بالمائة، أمراض الجياز اليضمي  2.7بالمائة، التعب  4.5وضغط الدـ 

 بالمائة.  0.9الرؤية 

 ( يمثل ذىاب المبحوث لمطبيب 21جدوؿ رقـ )
 

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 12,7 14 نعـ 
 1,8 2 ال

 15.5 17 أحيانا
غير معني 
 بالسؤاؿ

77 70 

 100 110 المجموع
 

 70( ذىاب المبحوث لمطبيب في حالة مرضو، وتظير نسبة 21يوضح الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة فئة الغير معني بالسؤاؿ وىي الفئة التي لـ تكف تعاني مف أمراض. في حيف انقسمت 

 15.5بالمائة، أحيانا  12.7كانوا يعانوف مف أمراض بيف نعـ إجابات المبحوثيف الذيف 

 بالمائة.  1.8بالمائة، وال ب 
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 ( يمثل األدوار التي كاف يقـو بيا المبحوث مف قبل22جدوؿ رقـ )
 

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

اإلنفاؽ عمى  
 األسرة

38 34,5 

 12,7 14 العمل
 12,7 14 تربية األبناء
تولي شؤوف 

 لمنزؿا
44 40 

 100 110 المجموع
 

( أف ىناؾ اختالؼ في نوع 21( ومف خال الشكل رقـ )22يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة( في تولي  40العمل الذؼ كاف يقـو بو المبحوثيف مف قبل. وترتكز أكبر نسبة ) 

وػ نسبة العمل بالمائة، وتتسا 34.5شؤوف المنزؿ، في حيف تبمغ نسبة االنفاؽ عمى األسرة 

 بالمائة.  12.7وتربية األبناء ب 
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 خالصة

لقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى الوضعية العامة لممبحوث قبل أف يصبح مسنا. وكاف       

اليدؼ األساسي مف إضافة ىذا الفصل لدراستنا ىذه، ىو توفير قاعد معموماتية، يمكننا مف 

أف أصبح مسنا. وىذا لموقوؼ عمى أىـ التغيرات خالليا مقارنة وضعية المبحوث قبل وبعد 

 التي تطرأ عمى الفرد بعد أف ينتقل إلى مرحمة الشيخوخة.

 



 

 

 

 

 ـلـــصـــــــــــالفـ

 ــــثـــالةـــــــــالـ
 

 

 

 بعد أن أصبح مسناورعايتو الفصل الةالث: مكانة المبحوث 
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 تمييد

يرات ودرجتيا برز ىذا الفصل أىـ التغيعتبر ىذا الفصل كتتمة لمفصل الثاني، حيث ي     

 ف أصبحوا مسنيف، وىذا مف خالؿ مقارنة نتائجو بالفصل الثاني.ألدػ المبحوثيف بعد 

وقد قمت بتقسيـ ىذا الفصل إلى محوريف أساسيف، تطرقت في المحور األوؿ إلى دور 

لرعاية كبار المحور الثاني فقد خصصتو  أماومكانة المسف في األسرة الجزائرية الحديثة، 

الجزائية الحديثة، بما فييا الرعاية االجتماعية، االقتصادية، والرعاية  األسرةالسف في 

 الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِىبٔت اٌّبضىث وسػبَته لبً أْ َصبش ِضٕب اٌمضُ اٌخبٍٔ اٌفصً اٌخبٌج 

- 173 - 
 

 أوال: دور ومكانة المسن في األسرة الجزائرية الحديةة

 ( يبيف وجود الدخل لدػ أفراد العينة 23جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 73,6 81 نعـ 

 26,4 29 ال

المجمو 

 ع

110 100 

 

بالمائة(، في  73.6( أف أغمب المسنيف يممكوف دخال )23يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

 بالمائة مف أفراد العينة ال يممكوف أؼ دخل. 26.4حيف أف 
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 ( يمثل نوع دخل أفراد العينة24جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرارات  

 53,6 59 تقاعد 

 8,2 9 نحةم

منحة 

 الشيخوخة

11 10 

 1,8 2 مالؾأ

غير معني 

 بالسؤاؿ

29 26,4 

 100 110 المجموع

 

(، أف أكثر مف نصف العينة 18( وكذا الشكل رقـ )24يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة، أما  10بالمائة( يتمثل دخميـ في التقاعد. ثـ تأتي منحة الشيخوخة بنسبة  53.6)

 فيي تمثل مختمف المنح األخرػ التي يتمقاىا المبحوثيف. في حيف أف نسبة  8.2نسبة 

 بالمائة. 1.8األمالؾ  ال تتعدػ 

بالمائة مف  26.4كما يتضح كذلؾ ظيور فئة " غير معني بالسؤاؿ" والتي تمثل نسبة  -

 النسبة العامة. تمثل ىذه الفئة أفراد العينة الذيف ال يممكوف دخال.
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ـ، والذؼ  2010ائج الجدوؿ مع تقرير وزارة التضامف الوطني الصادر في سنة وتتطابق نت -

 حيث اإلحصائيات حسب لمتقاعد الوطني الصندوؽ  في المتقاعديف أعداد تطور يشير إلى

 يسجل 2007سنة  وفي متقاعد،1407780  يقارب ما 2003 في سنة عددىـ كاف

 1التقاعد. معاش  يتقاضوف  مسف 1717355حوالي

 ( يمثل نوع الدخل حسب جنس المبحوث25رقـ )جدوؿ 

 في حالة اإلجابة بنعـ، فما نوعو  

 المجموع
  

 منحة تقاعد
منحة 
 أمالؾ 2الشيخوخة

غير معني 
 بالسؤاؿ

 55 9 2 2 3 39 ذكر الجنس
70,4% 5,6% 3,7% 3,7% 16,7% 100% 

 55 20 0 9 6 20 أنثى
36.3% 11% 16.4% 0% %36.3 100% 

 110 29 2 11 9 59 وعالمجم
53.4% 8.3% 10% 1,8% 26.5% 100% 

 

 

                                                             
1
-Ministre de l’action social et de la solidarité nationale dépliant de statistique ,Alger 1020 ,p05.   

2
 ٓ اٌذٌ ال َىخذ ٌذَه أٌ دخً.دج، ذمذِها ِذَزَح إٌؼاط االخرّاعٍ، َرٍماها اٌّظ 2000ذرّثً ِٕسح اٌؼُخىخح فٍ ِثٍغ ِاٌٍ َمذر ب - 
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 (: أعمد بيانية تمثل نوع الدخل حسب جنس المبحوث8شكل رقـ )

 

(، يتضح أف ىناؾ اختالؼ 24(، وكذا مف خالؿ الشكل رقـ )25مف بيانات الجدوؿ رقـ ) -

ف في في نوع دخل المبحوث حسب الجنس، حيث تظير أكبر نسبة دخل لدػ الجنسي

في حيف ال تتعدػ نسبة  بالمائة بالنسبة لمذكور، 70.40التقاعد، وتقدر ىذه النسبة ب 

بالمائة لدػ  11بالمائة، أما دخل المبحوث المتمثل في منحة فيقدر ب  36.3االناث 

بالمائة. أما منحة الشيخوخة فتمثل نسبة  5.6اإلناث، في حيف ال تتعدػ نسبتيا لدػ الذكور 

بالمائة، أما فيما يخص األمالؾ  3.7لدػ اإلناث ، في حيف ال تتعدػ نسبتيا  بالمائة 16.4

بالمائة( لجنس  0بالمائة، في حيف نالحع الغياب التاـ ) 3.7فتبمغ نسبتيا عند الذكور 

 اإلناث.
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ما يمكف مالحظتو مف بيانات الجدوؿ وجود فئة " غير معني بالسؤاؿ" وىي الفئة التي  -

 الذيف ليس ليـ أؼ نوع مف الدخل.تمثل أفراد العينة 

 ( مف خالؿ:25يمكف تفسير نتائج الجدوؿ رقـ )

 بالنسبة لمتقاعد نالحع أف نسبة الذكور مرتفعة وىذا نتيجة عمل المبحوث سابقا. أما -1

بالنسبة لإلناث فيمكنيـ الحصوؿ عمى منحة التقاعد مف عمميـ السابق، أو مف خالؿ تقاعد 

 الزوج المتوفي.

فئة غير معني بالسؤاؿ، يتضح أف نسبة االناث مرتفعة، وىذا نظرا لعدـ عمل بالنسبة ل -2

 المرأة مف قبل مقارنة بالرجل.

برغـ أف غالبة المبحوثيف لدييـ دخل، إال أف ىذا الدخل غير كافي إذا أخذنا بعيف  -3

االعتبار نوع الدخل وقيمتو المالية. فقيمة التقاعد منخفضة في الغالب، في حيف أف منحة 

 الشيخوخة ال تكفي حتى لسد االحتياجات الغذائية فقط.

 

 يمثل كفاية دخل المبحوث )26(جدوؿ رقـ

 النسبة التكرار 

 %47 38 نعـ

 %53 43 ال

 %100 81 المجموع
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 (، أف أكثر مف نصف أفراد 25( وكذا الشكل رقـ )26يتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ ) -

 سد مختمف احتياجاتيـ، فيما تبمغ نسبة المبحوثيف الذيفبالمائة( ال يكفييـ دخميـ ل 53العينة)

 بالمائة مف مجموع أفراد العينة الذيف لدييـ دخل. 47يكفييـ دخمو  

يمكف تفسير ىذا مف خالؿ اف غالبية المبحوثيف لدييـ دخل مف نوع التقاعد أو منحة 

متقاعد في الجزائر (، وكما ىو معروؼ فإف القيمة المالية ل24الشيخوخة ) حسب الجدوؿ رقـ 

تبقى منخفضة وال تمبي كل متطمبات المسنيف. أما فيما يخص منحة الشيخوخة فيي مبمغ 

 دج. 3000مالي ال يتجاوز  

 ( يمثل كفاية دخل المبحوث حسب الجنس27جدوؿ رقـ )

 المجموع أنثى ذكر 

 24 نعـ

43.6% 

14 

25.4% 

38 

34.5% 

 22 ال

40% 

21 

38.2% 

43 

39.1% 

 09 بالسؤاؿغير معني 

16.4% 

20 

36.4% 

29 

26.4% 

 110 55 55 المجموع
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(، يتضح أف أكبر نسبة 25(، وكذا مف خالؿ الشكل رقـ )27مف بيانات الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة( تمثل أفراد العينة الذيف ال يكفييـ دخميـ لسد احتياجاتيـ المختمفة، وتتوزع  39.1)

 بالمائة لإّلناث.فيما تبمغ نسبة أفراد العينة الذيف  38.2بالمائة لمذكور، و  40ىذه النسبة بيف 

 لإلناث. 25.4لمذكور، و  34.6بالمائة موزعة بيف  34.5يكفييـ دخميـ 

كما يتضح مف خالؿ نفس الجدوؿ ظيور فئة "غير معني بالسؤاؿ"، وىي الفئة التي تمثل 

 36.4المائة، واإلناث ب 16.4المبحوثيف الذيف ال يممكوف أؼ دخل، وىي تنقسـ بيف الذكور 

 بالمائة.

 ( يمثل مساعدة المبحوث لألسرة 28جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرارات  

 63,6 70 نعـ 

 4,5 5 ال

 5,5 6 أحيانا

غير معني 

 بالسؤاؿ

29 26,4 

 100 110 المجموع
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عينة في حالة ( والذؼ يمثل مساعدة المبحوثيف ألفراد ال28مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) -

وجود دخل، يتضح جميا أف أكثر المبحوثيف يساىموف في اإلنفاؽ المادؼ عمى األسرة وىو ما 

بالمائة، في حيف نجد بعض المبحوثيف ال يساعدوف أسرىـ رغـ وجود  63.6تمثمو نسبة 

بالمائة نسبة المبحوثيف الذؼ ينفقوف  5.5بالمائة. في حيف تمثل  4.5الدخل وتبمغ نسبتيـ 

 يانا عمى األسرة.أح

   26.4كما يتضح مف نفس الجدوؿ وجود فئة " غير معني بالسؤاؿ" والتي تمثل نسبة  -

 بالمائة مف النسبة العامة. تمثل ىذه الفئة أفراد العينة الذيف ال يممكوف دخال.

( أف لممبحوث دور اقتصادؼ في األسرة الجزائرية، وىذا ما 28نستنتج مف نتائج الجدوؿ ) -

ه مصطفى بوتفنوشت حيف يقوؿ " رغـ أف المسف قد فقد الكثير مف وظائفو السابقة، إال يبرز 

أنو يبقى مركز التوافق العائمي، باعتنائو بالعائمة ومساعدة أفرادىا، وىو الذؼ تخوؿ لو وظيفة 

 1النفقة عمى أفرادىا، وتوفير حاجياتيـ المختمفة".

 

 

 

 

 

                                                             
1- mostefa BOUTEFNOUCHET, la famille Algérienne : évolution et caractéristique récent. Alger : opu, 1984, p156. 
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 سرة لممبحوثيف( يمثل استشارة أفراد األ29جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 70 77 نعـ 

 10 11 ال

 20 22 أحيانا

 100 110 المجموع

 

( استشارة أفراد األسرة لممبحوثيف في مختمف األمور األسرية. 29يوضح الجدوؿ رقـ ) -

أسرىـ. فيما  مف أفرادبالمائة( إلى أف أفراد العينة يتمقوف استشارة  70وتشير النسبة الغالبة )

بالمائة،  أما  10األسرة تمثل نسبة المبحوثيف الذيف ال يتمقوف أؼ استشارة مف طرؼ أفراد 

 بالمائة فتمثل مجموع أفراد العينة الذيف يستشاروف أحيانا مف طرؼ أفراد أسرىـ.  20نسبة 

ويمكف تحميل ىذه النتائج مف خالؿ أف المسف ىو مف يممؾ الدخل، وىو مف ينفق عمى 

 األسرة.ىذا باإلضافة إلى ما توفره التنشئة االجتماعية المستوحاة مف الديف.
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 ( يمثل مختمف األدوار التي يقـو بيا المبحوثيف 30جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

اإلنفاؽ عمى  

 األسرة

32 29,1 

تولي شؤوف 

 المنزؿ

35 31,8 

 3,6 4 العمل

التوجيو و 

 اإلرشاد

29 26,4 

 9,1 10 ال شيء

 100 110 المجموع

 

( والذؼ يمثل األدوار التي يقـو بيا المبحوثيف اآلف، يتضح 30مف بيانات الجدوؿ رقـ ) -

أف ىناؾ اختالؼ في األدوار التي يقـو بيا المسف ، وتنقسـ ىذه األدوار بيف تولي شؤوف 

بالمائة،  26.4التوجيو واإلرشاد بالمائة،  29.1بالمائة، اإلنفاؽ عمى األسرة  31.8المنزؿ 

 بالمائة أفراد العينة الذيف ال يقوموف بأؼ دور. 9.1بالمائة. في حيف تمثل نسبة  3.6العمل 
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( والذؼ يمثل األدوار التي كاف يقـو بيا المبحوث 22بالمقارنة بيف بيانات الجدوؿ رقـ ) -

ا المبحوث حاليا، يتضح أف       ( الذؼ يمثل األدوار التي يقـو بي30مف قبل، والجدوؿ رقـ )

بالمائة مف    38ىناؾ تغير طفيف في نسب بعض األدوار كدور اإلنفاؽ عمى األسرة مثال )

بالمائة حاليا(،  35بالمائة مف قبل،  44بالمائة حاليا(   وتولي شؤوف  المنزؿ ) 32قبل، 

                     كما يتضح أف بعض األدوار تقمصت نسبيا بدرجة كبيرة كالعمل مثال   

ىو االختفاء التاـ لبعض األدوار كتربية  لالنتباهبالمائة حاليا(. والممفت  4بالمائة سابقا،  14)

 األبناء، وتعويضيا بدور أخر يتمثل في التوجيو واإلرشاد. 

ما يمكف استنتاجو مف خالؿ المقارنة بيف أدوار المبحوث مف قبل واآلف، أف المسف في  -

في  -وىي األدوار التي ال تكمف الجيد البدني الكبير –يحافع عمى بعض األدوار الجزائر 

حيف تتضاءؿ أدوار أخرػ، وبالمقابل ىناؾ ظيور ألدوار بديمة تتناسب مع سف والخصائص 

العامة لممبحوث. وىذا عكس بعض األراء واألفكار التي ترػ أف الفرد بتقدمو في العمر 

الباحث يحي مرسى عيد بدر مثال مف خالؿ مؤلفو "المسنوف  يخسر كل أدواره، مثل ما يرػ 

أنو مع تقدـ األفراد في العمر  في عالـ متغير: مقدمة في عمـ الشيخوخة"، حيث يقوؿ "

 تتقمص عالقاتيـ بالجماعات االجتماعية، وتحدث العديد مف خسائر 

 1الدور".

 

                                                             
1

 .210،ؽ2،1006. اإلطىٕذرَح دار اٌىفاء ٌذُٔا اٌطثاعح وإٌؼز،طاٌّضٕىْ فٍ ػبٌُ ِتغُش: ِمذِت فٍ ػٍُ اٌشُخىختَسٍ ِزطً عُذ تذر،  -
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 لماضي والحاضرا ( يمثل تقييـ المبحوث لدور ومكانة المسف بيف31جدوؿ رقـ )

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الماضي  
 أحسف

85 77,3 

الحاضر 
 أحسف

7 6,4 

 16,4 18 نفس الشيء
 100 110 المجموع

 

( يمثل تقييـ المبحوث لدور ومكانة المسف بيف الماضي والحاضر32جدوؿ رقـ )  

كيف تقيـ دور ومكانة المسف بيف الماضي   
 والحاضر

 نفس الشيء الحاضر أحسف ماضي أحسفال   المجموع
 55 5 6 44 ذكر الجنس

79,6% 11,1% 9,3% 100% 
 55 13 1 41 أنثى

75,0% 1,8% 23,2% 100% 
 110 18 7 85 المجموع

77,3% 6,4% 16,4% 100% 
 

( تقييـ المبحوثيف ورأييـ في دور ومكانة المسف بيف الماضي 31يمثل الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة( يفضموف الدور والمكانة التقميدية  77.3يظير أف أغمب المبحوثيف )والحاضر. و 
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 6.4لممسف، أؼ أف دور ومكانة المسف كانت أحسف في الماضي. في حيف تمثل نسبة 

بالمائة أفراد العينية الذيف يروف أف دور ومكانة المسف في الوقت الحاضر أحسف مما كاف 

بالمائة( مف يرػ أف دور ومكانة المسف لـ  16.4يف )عميو في الماضي. وىناؾ مف المبحوث

 تتغير بيف الماضي والحاضر. 

طبعا ىذه النسب تعكس النظرة والفكرة القائمة بأف المسف يعتبر كل ما ىو تقميدؼ          -

 ) ماضي( ىو أحسف، ويبقى دائما يتمجد بو ويذـ الحاضر.

أحسف، فيذا يعود إلى تقييميـ لمواقع  أما فيما يخص المبحوثيف الذيف يروف أف الحاضر -

 مف خالؿ توفر كل متطمبات الحياة خاصة المادية والصحية مقارنة بالماضي.
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 ةانيا: رعاية كبار السن في األسرة الجزائية الحديةة

 االجتماعية الرعاية -1

 ( يمثل إقامة المبحوثيف حاليا33جدوؿ رقـ )

بة النسبة المئوية بالنس اإلجابات  

 النسبة المئوية التكرارات   اإلجاباتلمجموع 

 

 

مع مف تقيـ 

 حاليا

 %55,7 %34,1 59 الزوج)ة(

 %83,0 %50,9 88 األبناء

 %2,8 %1,7 3 اإلخوة

 %18,9 %11,6 20 األحفاد

 %2,8 %1,7 3 األقارب

 %163,2 %100 173 المجموع

 

 يـ معيـ المبحوثيف. ويتضح مف خالؿ ( أفراد األسرة الذيف يق33يمثل الجدوؿ رقـ ) -

 الجدوؿ أف عدد التكرارات تجاوز عدد أفراد العينة وىذا لوجود إمكانية اختيار أكثر مف إجابة.

 بالرجوع إلى الجدوؿ يتضح أف األبناء ىـ أكثر أفراد األسرة الذيف يقيموف مع المسنيف  -

 )ة( المرتبة الثانية بعد األبناء بنسبة بالمائة. في حيف يحتل الزوج  50.9وكذا ما تأكده نسبة 
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 1.7بالمائة(، األقارب واإلخوة  11.6بالمائة. وتتوزع باقي النسب عمى األحفاد ) 34.1

 بالمائة.

يمكف تفسير ىذه النتائج بأف غالبية المبحوثيف يقيموف في أسر ممتدة، وىذا ما تؤكده وزارة  -

: "نجد أف فئة المسنيف في المجتمع ـ2010الصحة والسكاف في تقريرىا الصادر سنة 

الجزائرؼ مازالت تعيش في وسط أسرؼ حيث قدرة نسبة مف يقيموف مع أحد أفراد أسرىـ ب 

وفي نفس السياؽ، ترػ بعض الدراسات أف األسرة الجزائرية تمر في  - 1بالمائة. 98.16

ستقل لوحدىا مراحل تطورىا عمى أشكاؿ دائرية، أؼ تكوف في أوؿ األمر أسر ممتدة، ثـ ت

وتكوف أسر نووية، وبعد كبر أوالدىا وزواجيما تعود إلى الشكل الممتد، حتى استقالليـ أيضا 

 2يعود المسنيف إلى الحالة التي يكونوف فييا وحدىـ في أسر نووية.

 (، والذؼ يمثالف إقامة المبحوث مع أفراد أسرتو. ومف33و  14بالمقارنة بيف الجدوليف ) -

( يتضح أف ىناؾ ارتفاع لنسبة األبناء وتراجع 32ح في الشكل رقـ ) خالؿ ما ىو موض

لنسبة الزوج)ة(، ويمكف تفسير ىذا مف خالؿ أف المبحوث بتقدمو في السف يصبح أرمل ىذا 

 .مف جية، ويصبحوف األبناء كبارا مف جية أخرػ 

 

 

 

                                                             
1

 .263،ؽ1020وسارج اٌصسح واٌظىاْ، اٌّظر اٌىطٍٕ زىي صسح األَ،  -
2

 .222،ؽ 1004تىِخٍىف دمحم، ّٔظ األطزج اٌدشائزَح وِسذداذه. اٌدشائز: وٍُح اٌعٍىَ االخرّاعُح واإلٔظأُح، -
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 ( يمثل زيارة األبناء ألفراد العينة34جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 لمئويةا

 47,3 52 نعـ 

 6,4 7 ال

 11,8 13 أحيانا

غير معني 

 بالسؤاؿ

38 34,5 

 100 110 المجموع

 

يمثل زيارة األبناء ألفراد العينة حالة عدـ  ( والذؼ32)مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ  -

      بالمائة،                47.3اإلقامة معيـ، يتضح أف غالبية األبناء يزوروف آبائيـ 

بالمائة األبناء الذيف يزوروف آبائيـ أحيانا، أما نسبة األبناء الذيف ال  11.8فيما تمثل نسبة 

 بالمائة.   6.4يزوروف آبائيـ فقد بمغت 

يظير مف خالؿ نفس الجدوؿ فئة " غير معني بالسؤاؿ"، وىي الفئة التي تمثل األبناء  -

 لى زيارتيـ.الذيف يقيموف مع أبائيـ، فيـ ليسوا في حاجة إ
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 ( يمثل عدد زيارات األبناء ألفراد العينة 35جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات

 متى يزورونؾ 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 

 

 

 %24,2 %16,5 16 كل يـو

 %18,2 %12,4 12 كل أسبوع

 %16,7 %11,3 11 كل شير

 %48,5 %33 32 في العطل

في المناسبات 

 فقط

26 26,8% 39,4% 

 %147,0 %100 97 المجموع

 

( عدد زيارات األبناء ألفراد العينة في حالة عدـ اإلقامة معيـ طبعا. 35يمثل الجدوؿ رقـ ) -

وىو أقل مف أفراد العينة اإلجمالي ،  97إف ما يمكف مالحظتو ىو مجموع اإلجابات البالغ 

مقيميف مع أبائيـ. ويفسر ىذا مف خالؿ اختيار أفراد العينة  وأكثر مف عدد األبناء الغير

 ألكثر مف إجابة واحدة.
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بالمائة( يزوروف أبائيـ في  33وبمالحظة نسب ىذا الجدوؿ يتضح أف غالبية األبناء ) 

بالمائة، وتتوزع  26.8في المناسبات فقط  آلبائيـالعطل، في حيف تبمغ نسبة زيارة األبناء 

 11.3بالمائة، كل شير  12.4بالمائة، كل أسبوع  16.5الزيارات كل يـو باقي النسب بيف 

 بالمائة.

 ( يمثل سبب عدـ زيارت األبناء ألفراد العينة36جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 

 

في حالة ال يزورونؾ 

 لماذا

خالفات 

 عائمية

5 35,7% 35,7% 

 %50,0 %50 7 عمميـ

 %14,3 %14,3 2 بعد المسافة

 %100,0 %100 14 المجموع

 

( سبب عدـ زيارات األبناء ألبائيـ، ويتمثل السبب الرئيسي في 36يوضح الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة  14.3بالمائة، وتمثل نسبة  35.7بالمائة، ثـ الخالفات العائمية ب  50عمل األبناء 

 فة بيف مكاف إلقامة األبناء وأبائيـ.بعد المسا
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 ( يمثل زيارة المبحوث ألفراد أسرتو 37جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 60 66 نعـ 

 3,6 4 ال

 36,4 40 أحيانا

 100 110 المجموع

 

( والذؼ يمثل زيارة المبحوثيف ألفراد أسرتو، يتضح أف 37مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة( يزوروف أفراد أسرىـ، في حيف تبمغ نسبة المبحوثيف الذيف  60بية المبحوثيف)غال

بالمائة المبحوثيف الذيف ال  3.6بالمائة، وتمثل نسبة  36.4يزوروف أفراد أسرىـ أحيانا 

 يزوروف أفراد أسرىـ إطالقا. 
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 ( يمثل األقارب األكثر زيارة مف طرؼ المبحوث38جدوؿ رقـ )

 باتاإلجا  

النسبة المئوية بالنسبة 

 اإلجاباتلمجموع 

 األكثراألقارب 

 زيارة

 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 %76,5 %38,2 78 األبناء 

 %52,0 %26 53 األحفاد

 %71,6 %35,8 73 اإلخوة

 ( أكثر األقارب الذيف يزورىـ المبحوث، وتتمثل أعمى نسبة في38يوضح الجدوؿ رقـ )-

 35.8بالمائة، في حيف تبمغ نسبة زيارة المبحوث إلخوتو  38.2يف ألبنائيـ زيارة المبحوث 

 بالمائة. 26بالمائة، وزيارتو ألحفاده 

يتضح مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف مجموع التكرارات قد تجاوز عدد أفراد العينة وىذا كما  -

 جابة.  إألنو سؤاؿ متعدد اإلجابات، أؼ يمكف لممبحوث اختيار أكثر مف 
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 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 5,5 6 مرضؾ 

 90, 1 عدـ رغبتؾ

عدـ رغبة أفراد 

 أسرتؾ

1 0.9 

 0.9 1 بعد المسافة

غير معني 

 بالسؤاؿ

101 91,8 

 100 110 المجموع

 ( يمثل سبب عدـ زيارة المبحوث ألفراد أسرتو39جدوؿ رقـ )

 

اب عدـ زيارة المبحوث ألفراد أسرتو، ( والذؼ يمثل أسب39يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة ، فيما تتوزع  5.5أف السبب األوؿ لعدـ الزيارة ىو مرض المبحوث والذؼ يمثل نسبة 

بالمائة( بيف عدـ رغبة المبحوث، عدـ رغبة أفراد أسرتو و بعد  0.9باقي النسب بالتساوؼ )

 المسافة.

 بالمائة وىي النسبة التي  91.8بة ىي كما يتضح مف خالؿ نفس الجدوؿ أف النسبة الغال -

 تمثل فئة "غير معني بالسؤاؿ"، والمقصود بيذه الفئة ىـ المبحوثيف الذيف يزوروف أفراد
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 أسرىـ. 

 ( يمثل عالقة المبحوث بالزوج40جدوؿ رقـ )

  
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 44.8 30 عالقة جيدة 

 47.8 32 عالقة عادية

عالقة 
 مضطربة

5 7.4 

 100 67 المجموع

 

 
 (: أعمدة بيانية تمثل مقارنة عالقة المبحوث بالزوج مف قبل وحاليا9شكل رقـ )
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( والذؼ يمثل عالقة المبحوث بالزوج )ة(، تقمص إجابات 40يتضح مف الجدوؿ رقـ ) -

حالة(،  36واج أرامل )إجابة فقط ، ويعود السبب في ىذا إلى وجود أز  67المبحوثيف إلى 

 حالة. 43حاالت( وىو ما مجموعو  7وأزواج مطمقيف )

بالعودة إلى نتائج الجدوؿ يتضح أف عالقة المبحوث بالزوج )ة( تتراوح أغمبيا بيف العالقة  -

بالمائة  7.4بالمائة(، فيما تمثل نسبة  44.8بالمائة(، والعالقة الجيدة ) 47.8العادية )

 مضطربة بيف المبحوث والزوج)ة(.المتبقية العالقة ال

(، والذؼ يمثل عالقة المبحوث بالزوج )ة( 15وبمقارنة نتائج ىذا الجدوؿ مع الجدوؿ رقـ )

مف قبل، يتضح أف ىناؾ اختالؼ نسبي في نوع العالقات، حيث تراجعت نسبة العالقة 

ة ارتفاع مف اآلف، في حيف شيدت العالقة العادي 44.8بالمائة سابقا إلى  51.8الجيدة مف 

بالمائة، في حيف لـ تتغير نسبة العالقة المضطربة بدرجة كبيرة ) مف  47.8بالمائة إلى  40

 حاليا(. 7.4سابقا إلى  8.2
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 ( يمثل عالقة المبحوث باألبناء41جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 50 55 عالقة جيدة 

 47,3 52 عالقة عادية

عالقة 

 مضطربة

3 2,7 

 100 110 المجموع

 

 
 (: أعمدة بيانية تمثل مقارنة عالقة المبحوث باألبناء مف قبل وحاليا10شكل رقـ )
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( بأف عالقة المبحوث باألبناء تترواح أغمبيا بيف العالقة 41يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

مائة(، في حيف ال تمثل نسبة العالقة بال 47.3بالمائة(، والعالقة العادية ) 50الجيدة )

 بالمائة.  2.7المضطربة بيف المبحوث وأبنائو إلى نسبة 

(، والذؼ يمثل عالقة المبحوث باألبناء 16وبمقارنة نتائج ىذا الجدوؿ مع الجدوؿ رقـ ) -

مف قبل، يتضح أف ىناؾ ثبات شبو تاـ تقريبا لعالقة المبحوث بأبنائو قبل وبعد أف أصبح 

 مسنا. 

 في التغير ذلؾ ىو الحديثة الجزائرية األسرة في الطرفيف ىذيف بيف العالقة يميز إف ما -

 العائمة في األب تحوؿ فقد التحوؿ، ىذا في أىمية األكثر التغير والذؼ يعد األب، وضع

 سمطتو ومف ،ديمقراطي وأب رئيس إلى متسمط وضعيتو كرئيس مف الجديد والوسط المعاصرة

 اآلخريف. بعض األعضاء مع متكافئة وضعية إلى ألرتوقراطيةا الديكتاتورية

كشفت بعض الدراسات مثل: دراسة واألبناء فقد  اآلباءأما بالنسبة لمعالقة المضطربة بيف  -

تويف بريناف، عف حقيقة مؤداىا أف األبناء إذا ما اكتسبوا قوتيـ بأنفسيـ فإنيـ يصبحوف 

 1يف.أصعب مراسا وأقل احتماال لسمطة الوالد

 

                                                             
1

 .123، ؽ2887. اإلطىٕذرَح: دار اٌّعزفح اٌداِعُح، صشَتدساصبث بُئُت وأزظٓ دمحم زظٓ وآخزوْ،  -
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 عالقة المبحوث بزوجة االبف( يمثل 42جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 30 33 عالقة جيدة 

 60 66 عالقة عادية

عالقة 

 مضطربة

11 10 

 100 110 المجموع

 

بالمائة( مف  60( أف العالقة العادية تمثل أكبر نسبة )42يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة،  30لمبحوث بزوجة االبف، في حيف تمثل العالقة الجيدة نسبة مجموع عالقات ا

 بالمائة. 10والعالقة المضطربة نسبة 

 فال أحد ينكر االنطباع السيئ الذؼ ورثناه حوؿ موضوع عالقة المسنيف مع أزواج ابنائيـ -

 خاصة والواقع أف ىذا االنطباع قد يكوف لو جانب مف المصداقية في الكثير مف األحياف 

 بالنسبة لعالقة الحماة بزوجة ابنيا
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قد تبدأ المشكالت في حياة األسرة بيف األباء )المسنيف( وزوجة االبف عندما يحاوؿ األباء  -

االستمرار في ممارسة أدوار الحماية المألوفة في حياتيـ السابقة، ومحاولة إستعادتيا في حياة 

لى تضخـ المشكالت التي كاف مف الممكف الزوجيف. وقد يؤدؼ تدخل الحمويف في األسرة إ

 1.أف تكوف مجرد مواقف عابرة في حياة األسرة

يمكف أف تنشأ عالقة اعتمادية بيف أـ الزوج وزوجتو العاممة، حيث تعتمد الزوجة عمييا في  -

 إدارة المنزؿ وتدبير شؤونو وتربية األحفاد وحضانتيـ.

 ألقاربا( يمثل عالقة المبحوث مع باقي 43جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 33,6 37 عالقة جيدة 

 60,9 67 عالقة عادية

عالقة 

 مضطربة

6 5,5 

 100 110 المجموع

 

                                                             
1

 124، ؽ 2872. تُزوخ : دار إٌهضح اٌعزتُح، صشة وِشىالتهباألِسّىد زظٓ،  -
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 (: أعمدة بيانية تمثل مقارنة عالقة المبحوث مع باقي األقارب مف قبل وحاليا11شكل رقـ )

 

بالمائة(  60.9( أف العالقة العادية تمثل أكبر نسبة )43ـ )يتضح مف خالؿ الجدوؿ رق -

بالمائة،  30.6مف مجموع عالقات المبحوث مع أقاربو، في حيف تمثل العالقة الجيدة نسبة 

 بالمائة. 5.5والعالقة المضطربة نسبة 

ب (، والذؼ يمثل عالقة المبحوث بباقي األقار 17وبمقارنة نتائج ىذا الجدوؿ مع الجدوؿ رقـ )

مف قبل، يتضح أف ىناؾ اختالؼ بسيط فقط يظير مف خالؿ ارتفاع العالقة الجيدة مقارنة 

بالمائة  65.4بالمائة، وتراجع نسبة العالقة العادية مف  33.6بالمائة إلى  29.1بالسابق مف

 بالمائة، في حيف حافظة العالقة المضطربة عمى نفس النسبة. 60.9إلى 
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 المبحوث خارج األسرة( يمثل عالقة 44جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 40 44 عالقة جيدة 

 56,4 62 عالقة عادية

عالقة 

 مضطربة

4 3,6 

 100 110 المجموع

 

 
 (: أعمدة بيانية تمثل مقارنة عالقة المبحوث خارج نطاؽ األسرة مف قبل وحاليا12شكل رقـ )
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( يتضح أف عالقات المبحوث خارج نطاؽ أسرتو تختمف ما 44لجدوؿ رقـ )مف بيانات ا -

 40بالمائة، والعالقة الجيدة التي تمثل نسبة  56.4بيف العالقة العادية التي تمثل نسبة 

 بالمائة.  3.6بالمائة، في حيف تبمغ العالقة المضطربة نسبة 

ة المبحوث خارج نطاؽ األسرة ق( والذؼ يمثل عال18وبمقارنة ىذه النتائج بالجدوؿ رقـ )

 قبل، يتضح أف ىناؾ ثبات شبو تاـ تقريبا لعالقات المبحوث خارج نطاقو األسرؼ.من

مف خالؿ مقارنة عالقات المبحوث مف قبل و اآلف بصفة عامة ) سواء مع أفراد أسرتو،  -

ى أقاربو، أو خارج نطاؽ األسرة(، يتضح أف المسف في الجزائر يحافع بنسبة كبيرة عم

 عالقاتو المختمفة التي أنشأىا مع مختمف األفراد.
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 ( يمثل مف ينظف غرفة المبحوث 45جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات

  
 التكرارات

النسبة 

 المئوية

مف يتولى نظافة 

 الغرفة

 %9,1 %11.8 13 بنفسؾ

 %51,5 %23.6 26 زوج)ة(

 %66,7 %39.1 43 البنت

زوجة 

 االبف

18 16.4% 30,3% 

 %6,1 %9.1 10 الحفيد)ة(

 %163,6 %100 110 المجموع

 

( مف يتولى نظافة غرفة المبحوث، ويظير أف أكبر نسبة تمثميا 45يوضح الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة، ثـ  16.4بالمائة، ثـ زوجة االبف ب  23.6بالمائة، ثـ الزوج)ة( ب  39.1البنت 

 بالمائة. 9.1بالمائة، ثـ في األخير الحفيدة بنسبة  11.8سو المبحوث بنف
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 ( يمثل مف ينظف فراش المبحوث 46جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات

  
 التكرارات

النسبة 

 المئوية

مف يتولى نظافة 

 الفراش

 %14,8 %10.9 12 بنفسؾ

 %48,1 %27.2 30 زوج)ة(

 %55,6 %37.2 41 البنت

زوجة 

 االبف

23 20.9% 29,6% 

 %3,7 %3.8 4 الحفيد)ة(

 %151,9 %100 110 المجموع

 

( مف يتولى نظافة فراش المبحوث، ويتضح أف البنت ىي 46تمثل بيانات الجدوؿ رقـ ) -

 27.2بالمائة، في حيف تتوزع باقي النسب بيف الزوج)ة( ب  37.2التي تمثل أكبر نسبة ب 

 3.8بالمائة،ثـ الحفيدة ب 10.9بالمائة، المبحوث بنفسو  27.2ائة، زوجة االبف ب بالم

 بالمائة.
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 ( يمثل مف ينظف مالبس المبحوث  47جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 االجابات

  
 التكرارات

النسبة 

 المئوية

مف يتولى نظافة 

 مالبسؾ

 %53,8 %39.4 43 زوج)ة(

 %61,5 %40.2 45 بنتال

زوجة 

 االبف

15 13.9% 34,6% 

 %3,8 %6.5 7 الحفيد)ة(

 %153,8 %100 110 المجموع

 

 

( مف يتولى نظافة مالبس المبحوث، ويتضح أف البنت ىي 47تمثل بيانات الجدوؿ رقـ ) -

 39.4بالمائة، في حيف تتوزع باقي النسب بيف الزوج)ة( ب  40.2التي تمثل أكبر نسبة ب 

 بالمائة. 6.5بالمائة، ، ثـ الحفيدة ب  13.9بالمائة، زوجة االبف ب 
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 ( يمثل مف يتولى استحماـ المبحوث48جدوؿ رقـ )

 

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 االجابات

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

مف يتولى 

 استحمامؾ

 %92,5 %45.5 50 بنفسؾ

 %30,0 %29.1 32 زوج)ة(

 %2,5 %15.4 17 البنت

الحفيد)ة

) 

11 10% 2,5% 

 %127,5 %100 110 المجموع

 

 45.5( و يتضح أف المبحوث يمثل أكبر نسبة ) 48مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة، ونسبة البنت ب  29.1بالمائة( مف بيف نسب الجدوؿ، في حيف تمثل نسبة زوج)ة( 

 بالمائة. 10لحفيدة ب بالمائة، وفي األخير نسبة ا 15.4
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 ( يمثل مكاف قضاء المبحوث لوقت فراغو49جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 48,2 53 المنزؿ 

الزيارات 

 العائمية

22 20 

 8,2 9 التسوؽ 

 15,5 17 المسجد

 5,5 6 األصدقاء

الذىاب إلى 

 الريف

3 2,6 

 100 110 المجموع

 

( أف مكاف قضاء 40( وكذا مف خالؿ الشكل رقـ )49ؿ رقـ ) يتضح مف خالؿ الجدو  -

وقت الفراغ يختمف مف مبحوث إلى أخر، ويمكف حصر مختمف ىذه األماكف في المنزؿ 

 بالمائة،  8.2بالمائة، التسوؽ  15.5بالمائة، المسجد  20بالمائة، الزيارات العائمية  48.2

 المائة.ب 2.6بالمائة، الذىاب إلى الريف  5.5األصدقاء 



 ِىبٔت اٌّبضىث وسػبَته لبً أْ َصبش ِضٕب اٌمضُ اٌخبٍٔ اٌفصً اٌخبٌج 

- 208 - 
 

 ( يمثل مكاف قضاء المبحوث لوقت فراغو حسب الجنس50جدوؿ رقـ )

 أيف تقضي وقت فراغؾ  

المجمو 

 ع

  

 المنزؿ

الزيارات 

 األصدقاء المسجد التسوؽ  العائمية

الذىاب إلى 

 الريف

 55 3 6 14 7 2 23 ذكر الجنس

40,7% 3,7% 13% 25,9% 11,1% 5,6% 100

% 

 55 0 0 3 2 20 30 أنثى

55,4% 35,7% 3,6% 5,4% 0% 0% 100

% 

 110 3 6 17 9 22 53 المجموع

48,2% 20% 8,2% 15,5% 5,5% 2,7% 100

% 

 

( مكاف قضاء المبحوث لوقت فراغو حسب جنسو، ويظير مف 50يوضح الجدوؿ رقـ ) -

 بالمائة( تتمثل في قضاء المبحوث لوقت فراغو في المنزؿ، 53خالؿ الجدوؿ أف أكبر نسبة)

بالمائة إناث(.  55.4بالمائة ذكور،  40.7وىي أكبر نسبة كذلؾ مف حيث جنس المبحوث )
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أما باقي أماكف قضاء وقت الفراغ بالنسبة لممبحوثيف فيي تختمف باختالؼ الجنس. فنرػ 

 35.7تتمثل في الزيارات العائمية ) -بعد المنزؿ –مثال أف أكبر نسبة بالنسبة لإلناث 

بالنسبة لمذكور. وفي حيف تبمغ نسبة  3.7يمثل ىذا المتغير إال نسبة  بالمائة( في حيف ال

 5.4بالمائة لدػ الذكور، فإنيا ال تمثل سوػ نسبة  25.9قضاء وقت الفراغ في المسجد 

 بالمائة لدػ اإلناث.

 3.6بالمائة، في حيف ال تتعدػ نسبة اإلناث  13وفيما يخص التسوؽ فإف نسبة الذكور تبمغ 

 بالمائة.

بالمائة(  0أما بنسبة لمتغيرؼ " األصدقاء" و "الذىاب إلى الريف"، فنالحع غياب تاـ ) -

 بالمائة عمى التوالي. 5.6بالمائة، و  11.1لجنس اإلناث، فيما يمثل جنس الذكور نسبة 

ما يمكف استنتاجو بصفة عامة حوؿ مكاف قضاء وقت الفراغ، ىو أنو ال يوجد مكاف  -

نيف ليقضوا فيو وقت فراغيـ ىذا مف جية. كما أف األسرة ال تولي خاص توفره الدولة لممس

 اىتماما كبيرا لوقت فراغ المسف وىذا راجع لعمل أفراد األسرة وعدـ تفرغيـ.  
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 الرعاية االقتصادية -2

 ( يمثل توفير متطمبات المبحوث في حالة عدـ وجود الدخل51جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 66.7 30 نعـ 

 17.8 8 ال

 15.5 7 أحيانا

المجمو 

 ع

45 100 

 

( أف أغمبية المبحوثيف يتمقوف مساعدة مادية مف أفراد 51يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة(، في حيف تبمغ نسبة المبحوثيف الذيف يتمقوف ىذه المساعدة أحيانا  66.7أسرىـ )

المبحوثيف الذيف ال يتمقوف أؼ مساعدة مادية في بالمائة  17.8بالمائة. وتمثل نسبة  15.5

 تمبية متطمباتيـ مف جانب أفراد األسرة.

فقط، وىذا ألف بقية المبحوثيف  45ويتضح مف خالؿ نفس الجدوؿ تقمص حجـ العينة إلى 

 مبحوث( غير معنييف بالسؤاؿ، أؼ المبحوثيف الذيف لدييـ دخل. 65)
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(، ىو أف غالبية المبحوثيف الذيف ال 51رقـ )  ما يمكف الخروج بو مف نتائج الجدوؿ -

يممكوف دخال يكفييـ لسد حاجياتيـ. يقـو أفراد األسرة بتوفير ىذه المتطمبات، وىو ما يدؿ 

 عمى وجود نوع مف الرعاية االقتصادية لممسف في األسرة الجزائرية الحديثة.

اد األسرة، أو يتمقونيا أحيانا أما فيما يخص المبحوثيف الذيف ال يتمقوف المساعدة مف طرؼ أفر 

فقط، فيذا يعود إلى عدة أسباب منيا: عدـ وجود دخل لألسرة أو عدـ كفايتو. وجود عالقة 

 مضطربة بيف المبحوث وباقي أفراد أسرتو. 

 

 
 مف قبل وحاليا (: أعمدة بيانية تمثل توفير متطمبات المبحوث في حالة عدـ وجود الدخل13شكل رقـ )
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توفير متطمبات المبحوث في ( والذؼ يمثالف 51و  12مف خالؿ مقارنة نتائج الجدوليف ) -

( يتضح أف ىناؾ تراجع 42. ومف خالؿ ما ىو مبيف في الشكل رقـ)حالة عدـ وجود الدخل

 27.3بالمائة إلى  33.6في تمبية متطمبات المبحوث بعد أف أصبح مسنا) تراجع النسبة مف 

 لمائة(، وبالمقابل ىناؾ ارتفاع في عدـ تمبية أفراد األسرة لمتطمبات المبحوث )ارتفاع النسبة با

 بالمائة(. ويعود ىذا إلى عدة أسباب منيا: 7.2بالمائة إلى  1.8مف 

 عدـ وجود دخل لألسرة أو عدـ كفايتو.  -

 كبر األبناء وزواجيـ مما يجعميـ ينفقوف دخميـ عمى أسرىـ الصغيرة. -

 زيادات االحتياجات المادية والصحية لممبحوث بعد كبره. -
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 ( يمثل سبب عدـ توفير أفراد األسرة لمتطمبات المبحوث 52جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 10,9 12 عدـ وجود دخل 

 24,5 27 ضعف الدخل

 4,5 5 عدـ رغبتؾ

عدـ رغبة أفراد 

 األسرة

1 0.9 

غير معني 

 ؿبالسؤا

65 59,1 

 100 110 المجموع

 

( يتضح أف ضعف الدخل يعتبر مف أىـ أسباب عدـ مساعدة 52مف بيانات الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة، فيما تبمغ نسبة عدـ  24.5أفراد األسرة لممسف الذؼ ال يوجد لديو دخل وتبمغو نسبتو 

بالمائة، في حيف  4.5بالمائة، أما عدـ رغبة المبحوث فتمثل نسبة  10.9وجود دخل لألسرة 

 بالمائة عدـ رغبة أفراد األسرة في توفير متطمبات المبحوث.  0.9تمثل نسبة 
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 ( يمثل التصرؼ في دخل المبحوث 53جدوؿ رقـ )

 

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

مف يتصرؼ في 

 دخمؾ

 %79,5 %72,9 70 بنفسؾ

 %11,4 %10,4 10 لزوج)ة(ا

 % 17 %15,6 15 االبف)ة(

 %1,1 1.1% 1 الحفيد )ة(

 %109,1 % ,100 96 المجموع

 

( مف يتصرؼ في دخل المبحوث، ويتضح أف غالبية المبحوثيف 53يمثل الجدوؿ رقـ ) -

بالمائة يتصرفوف في دخميـ بأنفسيـ، في حيف تبمغ نسبة تصرؼ االبف في دخل  72.9

بالمائة، أما نسبة تصرؼ  10.4بالمائة، أما تصرؼ الزوج في الدخل فتبمغ  15.6 المبحوث

 بالمائة فقط. 1الحفيد في دخل المبحوث فتبمغ 

إجابة فقط، وىذا ألف ىناؾ  96يتضح مف خالؿ نفس الجدوؿ أف عدد اإلجابات قد بمغ  -

 ابات واالختيارات.مبحوث(. وألف السؤاؿ متعدد اإلج 45مف المبحوثيف مف ال يممؾ دخل ) 
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كما نالحع أف أغمب المبحوثيف يتصرفوف في دخميـ بأنفسيـ. بينما يرجع تصرؼ أفراد  -

وبالتالي يتولى  اإلناثالحفيد( إلى أف المبحوث مف جنس  –الزوج  –األسرة اآلخريف ) االبف 

تالي . كما يمكف أف يكوف المبحوث يعاني مف أمراض وبالاإلنفاؽأفراد األسرة التصرؼ و 

 يتصرؼ أفراد األسرة في دخمو. 

 الرعاية الصحية -3

 ( يمثل مرض المبحوث54جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 45,5 50 نعـ 

 17.2 19 ال

 37,3 41 احيانا

 100 110 المجموع

 

 بالمائة(  45.5( يتضح أف نصف عينة البحث  تقريبا )54مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) -

 بالمائة مف المبحوثيف الذيف يعانوف أحيانا مف األمراض.  37.3عاني مف أمراض، وأف نسبة ت

 بالمائة. 17.2فيما تبمغ نسبة المبحوثيف الذيف ال يعانوف مف أمراض 

 ( يمثل نوع األمراض التي يعاني منيا المبحوث 55جدوؿ رقـ )
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 التكرارات

النسبة 

 المئوية

غير معني  

 بالسؤاؿ

19 17.2 

 21 23 سكرؼ 

 25.5 28 ضغط الدـ

 2,7 3 إعاقة حركية

 22,7 25 التعب

 4,5 5 جياز اليضـ

 5,5 6 الروماتيـز

 0.9 1 نقص الرؤية

 100 110 المجموع
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  ( أف األمراض تختمف لدػ المبحوثيف، وتتفاوت نسبيا مف55يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

 25.5كثر األمراض التي يعاني منيا المبحوثيف بنسبةألخر. حيث يمثل ضغط الدـ أ مرض

ثـ  بالمائة 21بالمائة، ثـ داء السكرؼ بنسبة  22.7بالمائة، ثـ يميو التعب المتعمق بالكبر 

نسبة مرض  بالمائة، في حيف تمثل 4.5بالمائة، ثـ الجياز اليضمي ب  5.5الروماتيـز ب 

 بالمائة نقص في الرؤية. 0.9بالمائة و  2.7المسنيف باإلعاقة الحركية 

، وىي التي تمثل فئة " غير معني ةبالمائ 17.2كذلؾ مف خالؿ الجدوؿ وجود نسبة  -

بالسؤاؿ"، ىذه تمثل المبحوثيف الذيف ال يعانوف مف أمراض كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ 

(54.) 

ذا كاف احتماؿ اإلصابة بالمرض وارد في كل المراحل العمرية، فإف ىذا اال -  حتماؿ فيوا 

 مف األفراد فوؽ عمر %80الكبر أعمى منو في أؼ مرحمة أخرػ، حيث تبيف أف أكثر مف 

 ( مرض مزمف واحد.65خمسة وستوف )

ظيور أمراض عديدة تتزايد مع التقدـ في السف، وتجد الجسـ مييأ ليا بعد التدىور التدريجي في 

 مي،صحة اإلنساف، فتزداد أمراض السرطاف، وأمراض الجياز اليض

 1وأمراض ارتفاع ضغط الدـ، ونقص اليرمونات، وىشاشة العظاـ، والمشاكل الجنسية".

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .25، ؽ 1002.ِصز: اٌّىرة اٌعٍٍّ،  سػبَت اٌّضُٕٓ لضبَب وِشىالث اٌشػبَت االرتّبػُت ٌٍفئبث اٌخبصتطالِح اتزاهُُ،   -
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 ( يمثل ذىاب المبحوث لمطبيب56جدوؿ رقـ )

 

 

 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 57,3 63 نعـ 

 8,2 9 ال

 34,5 38 أحيانا

 100 110 لمجموعا

 

 (، يتضح أف أكثر مف نصف46( وكذا مف الشكل الرقـ )56مف بيانات الجدوؿ رقـ ) -

 بالمائة( يذىبوف لمطبيب عند مرضيـ، بينما تنقسـ باقي النسبة بيف  57.3المبحوثيف )  

 بالمائة.  8.2بالمائة، وعدـ ذىابو إطالقا  34.5ذىاب المبحوث أحيانا 

 يمكف تحميل ىذه النتائج مف خالؿ:  -

بالنسبة لممبحوثيف الذيف يذىبوف لمطبيب دائما، ىذا راجع لوجود دخل أو لتكفل أفراد  -

األسرة بمصاريف العالج. كما ال ننسى الدور الذؼ يمعبو الضماف االجتماعي في ىذا 

 السياؽ.
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جع إال عدة أسباب مف بينيا نوع لممبحوثيف الذيف يذىبوف لمطبيب أحيانا، ىذا را بالنسبة -  

المرض الذؼ يعاني منو و درجتو، قمة اإلمكانيات المادية لممسف وألفراد األسرة أو عدـ 

 رغبتيـ في تسديد نفقات عالج المبحوث، عدـ رغبة المبحوث في الذىاب لمطبيب.

أسباب مف  بالنسبة لممبحوثيف الذيف ال يذىبوف إلى الطبيب إطالقا، فيذا راجع إلى عدة -  

المادية لممسف وألفراد األسرة أو عدـ رغبتيـ في  اإلمكانياتبينيا: عدـ مرض المبحوث، قمة 

 تسديد نفقات عالجو، عدـ رغبة المبحوث في الذىاب لمطبيب.
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 ( يمثل مف يرافق المبحوث لمطبيب 57جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة 

لمجموع 

 اإلجابات

  

 راتالتكرا

النسبة 

 المئوية

مع مف تذىب 

 لمطبيب

 %44,8 %34,1 47 وحدؾ

 %18,1 %13,8 19 زوج)ة(

 %59 %44,9 62 االبف)ة(

 %9,5 %7,2 10 الحفيد)ة(

 %131,4 %100 138 المجموع

 

( أف ىناؾ اختالؼ في مف يرافق المبحوث لمطبيب، 57يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  -

 34.1بالمائة. في حيف تبمغ نسبة ذىاب المسف وحده  44.9بف وتظير أكبر نسبة عند اال

بالمائة بالنسبة لممبحوثيف الذيف يذىبوف مع الزوج لمطبيب، أما الذىاب مع  13.8بالمائة، و 

 بالمائة.  7.2الحفيد فتمثل نسبة 
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 ( يمثل أسباب عدـ ذىاب المسف لمطبيب 58جدوؿ رقـ )

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 

 

 

 

 

 

 

 اإلمكانياتقمة 

 المادية

11 10 

عدـ رغبتؾ في 

 الذىاب

6 5,5 

غير معني 

 بالسؤاؿ

93 84,5 

 100 110 المجموع

 

 ( أسباب عدـ ذىاب المبحوثيف لمطبيب، ويتضح أف ىناؾ 58تمثل بيانات الجدوؿ رقـ ) -

في قمة  سببيف رئيسيف يحوالف دوف تمكف المبحوث مف زيارة الطبيب. يتمثل السبب األوؿ

بالمائة(، في حيف يتمثل السبب الثاني في عدـ  10المادية لممبحوث وألسرتو)  اإلمكانيات

 بالمائة(. 5.5رغبة المبحوث ) 

ويظير مف خالؿ نفس الجدوؿ فئة " غير معني بالسؤاؿ"، وىي تمثل مجموع المبحوثيف  -

 الذيف يزوروف الطبيب، أو الذيف ال يعانوف مف أمراض أصال.
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( أنو وبالرغـ مف أف غالبة المبحوثيف لدييـ 58نتج مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) نست -

بالمائة(، باإلضافة إلى مساعدة أفراد األسرة ، وكذا وجود الضماف االجتماعي. إال  73دخل)

المادية تحوؿ دوف ذىابيـ إلى الطبيب واقتناء  إمكانياتيـأف ىناؾ فئة مف المبحوثيف ال زالت 

 الدواء. 

 ( يمثل مف يوفر الدواء لممبحوث 59جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  

بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات

  

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

مف يوفر لؾ 

 الدواء

 %38 %22,9 41 بنفسؾ

 %22,2 %13,4 24 زوج)ة(

 %34,3 %20,7 37 االبف)ة(

الضماف 

 االجتماعي

77 43% 71,3% 

 %165,7 %100 179 المجموع

(، أف مصادر 48(، وكذا مف خالؿ الشكل رقـ )59نالحع مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) -

الحصوؿ عمى الدواء تختمف مف مبحوث ألخر، ويعتبر الضماف االجتماعي المصدر األوؿ 

بالمائة. في حيف  13.4بالمائة، ثـ الزوج بنسبة  20.7بالمائة، يميو االبف ب  43بنسبة 
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بالمائة توفير المبحوث الدواء بنفسو. كما نالحع أف عدد التكرارات قد  22.9تمثل نسبة 

 تجاوز عدد أفراد العينة وىذا إلمكانية اختيار المبحوث أكثر مف إجابة.

يمكف تفسير ىذه النتائج مف خالؿ أف غالبية المبحوثيف متقاعديف، وىناؾ مف يستفيد مف  -

ف االجتماعي. وبالنسبة لمف يوفر الدواء بنفسو منحة الشيخوخة ىذا ما يجعميـ تابعيف لمضما

الزوج(  –فيعود لوجود دخل لو. أما فيما يخص توفير الدواء مف طرؼ أفراد األسرة )االبف 

فيعود إلى عدـ وجود دخل لممبحوث أو عدـ كفايتو، وىذا ما يدؿ عمى وجود اىتماـ ورعاية 

 صحية لممسف داخل أسرتو. 

 ـ الدواء لممبحوث( يمثل مف يقد60جدوؿ رقـ )

النسبة المئوية  اإلجابات  
بالنسبة لمجموع 

 اإلجابات
  

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

مف يقدـ لؾ 
 الدواء

 %41,2 %25.2 23 بنفسؾ

 %47,1 %23.1 21 زوج)ة(

 %88,2 %34.1 31 البنت

زوجة 
 االبف

9 9.9% 17,6% 

 %5,9 %7.7 7 الحفيد)ة(

 %200,0 %100 91 المجموع
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( أف البنت ىي أكثر أفراد األسرة الذيف يقدموف 60يتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) - 

بالمائة بالمقارنة مع باقي النسب، ثـ نسبة     34.1الدواء لممبحوث وىذا ما تؤكده نسبة 

بالمائة.  7.7بالمائة، وأخيرا الحفيد )ة( ب  9.9بالمائة، ثـ زوجة االبف ب  23.1الزوج )ة( 

 بالمائة تقديـ المبحوث الدواء بنفسو. 25.2ي حيف تمثل نسبة ف
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 خالصة

لقد حاولنا في ىذا الفصل معرفة الوضعية العامة لممسف، وىذا مف خالؿ التطرؽ إلى دوره 

ومكانتو في األسرة مف جية، وكذا معرفة مختمف أنواع الرعاية التي يتمقاىا في األسرة 

 الجزائرية الحديثة.

في ىذا الفصل بمقارنة بيف وضعية المبحوث قبل وبعد أف أصبح مسنا، وىو     ما كما قمنا 

 مكننا مف استخالص النتائج العامة ليذه الدراسة.



 

 

 

 

خالصة عامة 

 واستخالص النتائج
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 النتائج التالية: التوصل إلى مف خالؿ تحميل المعطيات والبيانات الميدانية، تـ

ل ىي سيرورة وخبرة اكتسبيا الفرد عبر مراحل الشيخوخة ال تعني أرذؿ العمر، ب -

 حياتو، وليذا فيي تعني الحكمة والقدرة عمى تسيير مختمف الوضعيات.

تختمف الشيخوخة عند الرجل عنيا عند المرأة. فالشيخوخة عند الرجل مرتبطة أساسا  -

 بالتقاعد، بينما تكوف مترافقة مع سف اليأس عند المرأة.

أزمة خاصة بالنسبة لمنساء. ألنيف يحافظف عمى ال تشكل مرحمة الشيخوخة  -

 أدوارىف.وىف ينتظرف ىده المرحمة لموصوؿ إلى السمطة.

 تعتبر العالقات األسرية لممسف أكثر أىمية مف العالقات االجتماعية األخرػ. -

عندما يخفق المسنوف في اإلبقاء عمى عالقاتيـ وارتباطاتيـ ببيئتيـ االجتماعية. فإف  -

 تكمف في البيئة االجتماعية، وليس في كبر السف. ؽإلخفاا اذأسباب ى

وىي األدوار التي ال تكمف الجيد  –أف المسف في الجزائر يحافع عمى بعض األدوار -

في حيف تتضاءؿ أدوار أخرػ، وبالمقابل ىناؾ ظيور ألدوار بديمة تتناسب  -البدني الكبير

 .العامةخصائصو و  سنومع 

 ألدوار والعالقات االجتماعية مف خالؿ الديفيعمل المسف عمى تعويض ا -

 الضماف االجتماعي ال يوفر لكل المسنيف في الجزائر. -
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رغـ التغير الحاصل في المجتمع الجزائرؼ في كل المجاالت، إال أف األسرة الجزائرية  -

اف  تجاه كبار السف، وىذا ما يتعارض مع فكرة "بارسونز" التي تقوؿ أدوارىاالحديثة لـ تتغير 

األسرة بتطورىا تخمت عف وظيفة األمف االجتماعي الذؼ كانت تقـو بو سابقا.حيث يرػ 

أصحاب االتجاه الوظيفي أف الحكومة قد تعدت تدريجيا عمى الدور التقميدؼ لألسرة في توفير 

 األمف االجتماعي لكبار السف.

لعالـ ) خاصة وىو ما يوضح أف لألسرة الجزائرية خصائص تميزىا عف باقي األسر في ا

الدوؿ المتقدمة(، وتتمثل ىذه الخصائص في مجموعة القيـ والمعايير خاصة الدينية منيا، 

 وىذا ما يتوافق ورؤية "فوجل"، الذؼ يرػ أف القيـ تعتبر أساسا مرجعيا لجميع السموكات.

خفيف الجزائرية الحديثة قد قامت بوظيفتيا بالنسبة لممجتمع مف خالؿ ت األسرةومف ىذا تكوف 

 .-حسب نظرية البنائية الوظيفية –ولة بالمسف دعبئ تكفل ال

بمقارنة نتائج الدراسة بمضموف نظرية البنائية الوظيفية خاصة عنصر البدائل الوظيفية في 

النسق األسرؼ، نرػ أنو بالرغـ مف توفير مراكز "دور العجزة" باعتبارىا كبديل لألسرة، إال أف 

تبقى ىي الترتيب االجتماعي األصمي واألساسي الذؼ يوفي الرعاية األسرة الجزائرية الحديثة 

 لكبار السف.

عف مدػ تطابق ىذه النتائج  -بعد اطالعو عمى نتائج دراستنا -قد يتساءؿ القارغ          

مع الواقع االجتماعي السائد في األسرة الجزائرية الحديثة. و يتدعـ ىذا التساؤؿ مف خالؿ 
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ور العجزة في كل واليات الوطف. ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ المشروع، مالحظتو النتشار د

قمنا بزيارة لدار العجزة المتواجدة بوالية غميزاف، وأجرينا مسح شامل لحاالت المقيميف بيا. 

وقد تبيف لنا أف غالبيتيـ مف المشرديف الذيف لـ يبمغوا سف الشيخوخة بعد، في حيف ىناؾ 

ف في التواجد واإلقامة بدار العجزة.حاالت لمسنيف ىـ مف يرغبو   

اآلف، وبعد معرفتنا لوضعية المسنيف، نقوؿ أف الشيخوخة ال تعني أخر العمر المؤدؼ      

إلى النياية بالضرورة ، بل ىي سيرورة وخبرة اكتسبيا الفرد عبر كل مراحل حياتو، وليذا 

ات االجتماعية التي أصبحت الشيخوخة تعني الحكمة والقدرة عمى تسيير مختمف الوضعي

 يواجييا الفرد سواء في المحيط األسرؼ، أو في المجتمع بصفة عامة.

  



 

 

 
 ادرـمة المصـائـق

عــراجـالمو   
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 . العممي
 .عبارات الشكر واالحتراـ فائق مني تقبموافي األخير و 
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